
YENİ EfficientGrip Performance
Kuru Zeminde 1 metre Kısa Fren Mesafesi

KŞMPAN.VA

125.00 T,
149.00 t

Gülerin 
yürüyüş programı 

belli oldu
Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, 3 Temmuz Çarşamba günü 
AVM önünde yapacağı basın açıkla
ması sonrası Bursa Valiliği önüne 
milli İradeye Saygı yürüyüşü 
yapacak. Haberi sayfa 6’da

GOOO/TE4A

225 55 R17 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE XL 435.oo ₺ 
225 45 R 17 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2
225 45 R 18 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2
245 45 R18 GOODYEAR EAGLE F1 ASMY 2

299.00 t»
550.OO fa
530.OO t

YENİ EfficientGrip Performance 
Islak Zeminde 2 metre Kısa Fren Mesafesi 
A Etiket Değeri!

b Küçük Sanayi Sitesi B Blok No 13 GEMLİK 
^^224 524 74 01 Cep: O 533 92418 98

195 65 R15 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE 159.00 ₺
205 55 R16 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE 195.00 ₺ 
175 65 R14 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP COMPACT
185 65 R 15 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP COMPACT

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Yıldırım Holding ClO'su Yüksel Yıldınm, Azot, Gemport, Alemdar ve Rotaport limanlan ile Türkiye’de hancılıkta güçlü hale geldiklerini söyledi.

llMilıilııî'ıMnlnııııM ■I
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Büyüyen dev Yıldırım Holding..
Adını Gemlik Gübre Fabrikası’nı aldıktan 

sonra duyduğumuz Yıldırım Holding, büyüyen 
yatırımlarıyla, Türkiye’nin yıldızlaşan şirketle 
rinden biri olma yolunda...

Geçtiğimiz hafta Cuma günü, Yıldırım Holding 
ortaklıklarından Yılport A.Ş.nin İş Bankası 
hisselerini satın aldığı Gemlik Liman ve Depo 
lama İşletmesinde (GEMPORT) hizmete sokulan 
“Zeycan Y.” adlı römorkör için tören düzenlen
di.

Törene, Gemlik protokolü ve iş dünyasından 
sınırlı kişiler katıldı. Devamı sayfa 4’de

Mmi

GEMPORT A.Ş. tarafından yaptırılan Zeycan Y. adlı römorkör, düzenle
nen törenle hizmete girdi. Törende konuşan Yıldırım Holding ClO’su 
Yüksel Yıldırım, römorköre annelerinin adının verdiklerini belirterek, 
Yıldırım Holding’in limancıhkta Türkiye’de önemli bir yere geldiğini, 
bunun yanında Rusya ve Kazakistan’da almak üzere oldukları yeni 
işletmelerle Dünya Krom 2 ncisi olduklarını söyledi. Haberi sayfa 2’de

1 Temmuz Denizci 
lik Bayramı’nın 87. 
nci yıldönümü bu 
gün düzenlenecek 
olan törenlerle 
kutlanacak.
Saat 13.oo’de 
şehit yakınları ve 
gazilerin deniz uça 
ğı ile yapacakları 
gezi ile başlaya
cak olan Denizcilik 
Bayramı Kayıkha 
ne Mevkiinde yapı 
lacak değişik 
yarışmalar ve 
Mehtap Turu ile 
son bulacak

Muhsin TUNÇ
Merkez: O 224 513 85 53 

05354936604 
Kumla Şb.: O 224 538 95 27 

Kurşunlu Şb.: O 535 493 66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI 

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUM LA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİKTE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yıldırım Holding CİO’su Yüksel Yıldırım, Azot, Gemport, Alemdar ve Rotaport limanları ile Türkiye’de limancılıkta güçlü hale geldiklerini söyledi.

I imlin ırtıi wın i" Mim Mı W
Yıldırım Holding 
kuruluşlarından 
Yılfert A.Ş.’nin işti- 
raklarından olan 
GEMPORT, deniz 
filosunu güçlendir 
mek için 6 milyon 
Evro’ya satın aldığı 
“Zeycan Y.” adlı 
römorkörü düzenle
nen törenle hizmete 
girdi.
Cuma günü 
GEMPORT A.Ş. de 
yapılan törene, 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkan vekili Aslan 
Özaydın, Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige, Gemlik 
Liman Başkanı 
Serkan Canlı, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Baş 
kan Yardımcısı 
Nurettin Hocaoğlu, 
yönetim kurulu 
üyeleri, GTSO Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, Yıldırım 
Holding CİO’su 
Yüksel Yıldırım, 
GEMPORT Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Yıldırım, 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okullar 
Müdürü Prof. Dr. 
İlhan Turgut, GEM
PORT yöneticileri, 
çevre fabrika yöneti
cileri ve davetliler 
katıldılar.
İstiklal Marşı ve say 
gı duruşundan son 
ra söz alan Yıldırım 
Holding CİO’su Yük 
sel Yıldırım, Aralık 
ayında GEMPORT’u 
satın alıp, Yılport 
bünyesine kattıkla 
rını belirterek, 
GEMPORT’u nasıl 
daha iyi duruma 
getirmek için çalış
malar başlattıklarını 
söyledi. 
Bunun bir ayağı olan 
gemi yanaştırmada 
kullanılan römorkör- 
ların, kılavuzluk 
römorkörünü alarak 
işe başladıklarını 
belirterek, "Bugün 
bu römorkörümüzü 
filoya katıyoruz. 
"Zeycan Y”nin adını 
ben verdim. Verir 
ken de arkasındaki 
düşüncemi paylaş-

Yüksel Yıldırım Mehmet Yıldırım

mak istiyorum “Zey 
can Yıldırım benim 
ve kardeşlerimin 
annesi. Aynı zaman
da şirketlerimizin de 
ortağıdır. Bu başarı 
nın arkasında her 
zaman takdirle dua 
larını alıp yola çıktık. 
GEMPORT’ta bu işin 
daha bereketli uygun 
olacağını düşündü 
ğüm için, yeni 
römorkora annemin 
ismini vermekten 
grur duydum. 
Bunun getireceği 
başarıyı inşallah 
çalışanlar hissede
cektir. Annemin 
duası arkalarında 
olacaktır.” dedi. 
Limancılığa Samsun 
da STF limanını ala 
rak başladıklarını, 
bunun piyasada pek 
anlamlı karşılanma 
dığını, mütevazi çalış 
malarının pek anla 
şılmadığını söyleyen 
Yıldırım, "SDF’yi 
aldıktan sonra 
Alemdar Limanı’nı 
aldık. Böylece 
Türkiye ye gerçek bir 
limancılık adımı attık, 
başardık ve projeleri
ni hayata geçirdik. 
Bunu yaptıktan 
sonra ‘Durmak yok.’ 
dedik. Yola devam 
edelim’ dedim. 
Hedefimize bazı 

limanları koyduk. 
GEMPORT’ta bunlar
dan biriydi. 6 yıl 
önce İş Bankasıyla 
pazarlığa oturduk. 
Satmadıklarını söyle 
diler sabırla bekle 
dik. Ne zaman Azot 
limanına başladığı 
mızda İş Bankası 
satma karart aldı. Bu 
bize yakışır bir liman 
olduğu için fiyatına 
bakmadan bunun 
doğuracağı sinerci 
geleceğini görerek, 
en iyi fiyatı vererek, 
GEMPORT’u, Yılport 
ailesine kattık.
Bunun yanında ge 
çen Aralık ayında 
Rotaport’u aldık. 
Böylece Türkiye de 
Azot ve burası, karşı 
tarafta Gebze de 
Alemdar limanı ve 
Rotaport ile Türkiye 
de güçlü ve limancı 
lıkta iddialı bir hale 
geldik.” dedi.

ÇEVRECİ LİMAN 
Yaptıkları liman yatı 
rımlarındaki vizyon
larının daima çevreci 
ve modern, çağdaş 
teknolojilerle 
donatıldığını söyle 
yen Yüksel Yıldırım, 
"Her zaman dünya 
çapında olmayı he 
defledik. Bunun için 
limancılık grubunun 

başına Amerika’dan 
Şamp Pirsink’i getir 
dik. Bu bir vizyondu 
arkasından mühen 
dişlerimizi eğitmek 
için Japonya’dan 
Avrupa’dan, Afrika 
dan uzmanlar getir 
dik. Bu bizimle çalış
maya devam eden, 
bize katılacak olan 
kişilerin daha iyi 
yetişmesi, bu kişi
lerin eğitim alıp Türk 
ekonomisine ve Türk 
piyasasına daha 
başarılı işler yapmak 
için yapmış olduğu 
muz yatırımlardır. Biz 
Yıldırım grup olarak, 
sadece varlıklara 
fabrikalara ve arazi
leri yatırım değil, 
aynı zamanda insan
lara da yaptırımlar 
yapıyoruz.
Bunu ispat ettik. 
Eğitim için bu böl 
gede Akdeniz böl
gesinde Ortadoğu’da 
olmayan bir similas 
yon getirdik. Bunu 
yerel okullarda da 
paylaşıyoruz. Yerel 
teknik liseleri des 
tekliyoruz.
Limanımıza gerekli 
genç arkadaşları 
monte etmek için 
bunun yanında bizim 
inandığımız vizyonda 
sosyal sorumluluk 
projeleri için ve bu 
bölgeye 2 tane okul 
yapma sözü verdik. 
İnşaatları başlamak 
üzere” dedi.
Dilovası’nda lojistik 
Meslek lisesi yaptık
larını söyleyen, 
Yüksel Yıldırım, 
Yıldırım gruplarının- 
da 8 okul yap
tırdığını, gerekli park 
lar ve camilere 
destek olduklarını, 
medyada kendilerini 
fazla anlatamadık
larını belirtti.
Anadolu kültürü ile 

yetiştikleri için bun
ların şovunun olma 
yacağını öğrendik
lerini “sen yap 
insanlar bilir” felse
fesiyle yaptıklarını ve 
sessiz kaldıklarını 
söyledi.

KROMDA DÜNYA 
2.SİYİZ
Yüksel Yıldırım, 
"Limancılıkta yurt 
dışına da açıldık. 
Malta limanının 
yüzde 20’sini aldık. 
Grup olarak maden
ciliğe de yatırımlar 
yapıyoruz. Rusya’da 
Kazakistan da 500 
milyon liralık bir işle
mi bitirmek üzereyiz. 
Bu daha piyasalara 
düşmedi. Sözleşme 
imzalanmadı. Bizi 
dünyada kromda 
dünya İkincisi yapı 
yor grup olarak. 
Dünyada 2. olan bir 
türk firması yok. Biz 
bunu kromda 
başardık.” dedi.
Gemlik Gübre için de 
ciddi yatırımlar yap
mak istediklerini 
söyleyen Yüksel 
Yıldırım, planları göz
den geçireceklerini 
ve yatırım işlemleri 
ne başlayacaklarını, 
enerjiye büyük 
yatırımları olduğunu, 
şu an Elazığ da 200 
megavatlık bir kömü 
re dayalı bir enerji 
yatırımları olduğuna 
dikkat çekti. Yıldırım, 
Çanakkale bölgesin 
de iş ortaklarıyla 
toplamda 4 bin 
megavatlık enerji 
yatırımları bulun
duğunu, lisansları 
nın alındığını söyle
di. "Grup olarak 
bakıldığında 
kazandığının 3-4-5 
katını borçlanarak 
yatırım ve istihdam 
yaratıyoruz. Bu ülke 
ye olan inançlarımız 
sonsuz. Yapaca 
ğımız işlerin daha 
ortasındayız. Sonu 
gelmeyen bir yarış 
bu bizim için. Bun 
dan sonrada yatırım 
tarımız durmayacak. 
Bizi izlemeye devam 
edin. Biz, bu ülkeyi 
severek yatırım 
yapıyoruz. Bazen zor 
luklar çekiyoruz. ” 
dedi.

Daha sonra Yıldırım 
Holding ve GEM
PORT Yönetim Kuru 
lu üyesi Mehmet 
Yıldırım söz aldı.
1992 yılında kurulan 
Türkiye’nin ilk özel 
limanı GEMPORT 
limanının Yıldırım 
Holding iştirakleri 
arasına katıldığını 
belirtti.
Bursa ve civarındaki 
ithalat ve ihracat 
hizmetlerine katkı 
koyduklarını, Azot 
limanı ile entegre 
olarak Marmara’nın 
en büyük ve en göz 
de limanı olma yolun 
da olduklarını söyle
di. Gemlik Gübre’nin 
100 milyon dolarlık 
yatırım ile bin metre 
ye yükselecek olan 
rıhtımının toplam 
2300 metreye ulaş
masının hedeflendi 
ğini bu yatırımlarla 
kamu kurum kuru
luşları ile birlikte 
sivil toplum örgüt 
lerinin desteği ile 
bacasız önemli sana 
yi kuruluşu haline 
geleceğini 
belirten Mehmet 
Yıldırım, bu ve 
yatırımlarla 200 bin 
TU kadar taşıma ka 
pasitesi olan genel 
kargo ile dökme taşı
masında kullanılan 
Kepsej gemilerinin 
yanaşabileceği 
Marmara’nın en bü 
yük limanı haline 
geleceğini söyledi. 
İskele yatımlarının 
tamamlanmasıyla 
toplam TU vinç 
yatırımına baş
landığını, 30 milyon 
dolarlık RTG yatırım 
anlaşması yapıldığı 
m söyledi. Sayısı 
kapasitesinin 2.5 
milyon kapasiteye 
ulaşacağını, 
GEMPORT’un rıhtım 
yatırımlarına 80 mil 
yon dolarla destek
leneceğini belirterek, 
“Zeycan Y.” römor 
kuna 6 milyon evro 
yetirim yapıldığını 
söyledi. Kaymakam 
Cahit Işık’ın konuş
ması ardından 
“Zeycan Y.” römorko 
rünün kurdelesi 
kesildi. Daha sonra 
yeni römorkör ile 
Körfez turu altıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Büyüyen dev Yıldırım Holding...
Gemlik Gübre Yıldırım Holding’e geçtik

ten sonra zaman zaman Gemlik ile sorun
lar yaşandı.

Bu sorunların başında enerji sektörün 
de bir girişimdi.

Kömüre dayalı termik santral kurulması 
isteniyordu.

Gemlik halkı bu yatırıma karşı çıktı. 
Halkın istemediği bu proje geri çekildi.

Daha sonra kimyasal depolamak için 
yeni bir proje hazırlandı.

Başta belediye ve çevreci kuruluşlar 
yine tepki koydular.

1/5000 ölçekli planlarla buna izin veril 
medi.

Gemlik Gübre bu kez 3. yatırım için düğ 
meye bastı. Amonyak ve Nitrat Gübre 
üreten fabrika, sektördeki 3’ü birarada 
diye bilinen Tripleks gübre üretmek için 
ÇED raporu almak istedi.

Buna da başta belediye ve çevreci kuru 
tuşlar ile siyasi partilerin bazıları karşı 
çıktı.

Bu projenin ne aşamada olduğunu 
bilmiyorum.

Ama devam ettiğini sanıyorum.
Yıldırım Holding kuruluşu olan Yılport’ 

un, Gemport hisselerinin büyük çoğunlu 
ğunu alması ile bölgemizde limancıhktaki 
gücünü gösterdi.

Gemlik Gübre’nin denizdeki iskelesinin 
uzunluğu bin metreye yükseltilirken, Gem 

port’ü satın almasından sonra limanın 
uzunluğu 2300 metreye çıkıyordu. İthalat 
ve ihracat kapısı olan Gemport, daha önce 
satın aldığı Alemdar ve Roda Port limanla 
rı ile birlikte Türkiye’nin limancılıkta güçlü 
adı oldu.

Cuma günü Gemport’ta hizmete soku
lan Zeycan Y. römorkörü törenine, Holdin 
gin CİO’su Yüksel Yıldırım da katıldı.

Yüksel Yı İdin m’ı Gemlikliler ilk kez gör 
düler.

Daha önce Gemlik Gübre’nin başındaki 
Ali Rıza Yıldırım ile tanışmıştı Gemlik.

Gemport alındıktan sonra ise Mehmet 
Yıldırım’ı tanıdık.

Mehmet Yıldırım’ın Ticaret ve Sanayi 
Odası yönetim kurulu üyesi olması, Gem 
lik’le kopuk olan köprülerin yeniden atıl
ması için bir vesile oldu.

Holdingin dışa açılmasında ve büyüme 
sinde dinoması olan ve eğitimini ABD de 
alan Robert adıyla bilinen Yüksel Yıldırım.

Yıldırım Holding, 8 yıl içinde yalnız 
limancılık sektörüne 2 milyar dolarlık yatı 
rım gerçekleştirdi.

Eti Kromun satın alınmasından sonra, 
İsviçre’deki dünyanın saygın ferro krom 
işletmesi olan Vargon Alloys AB’yi satın 
aldılar. Böylece, Türkiye ve İsveç’teki fab
rikalarından sonra şimde de Rusya ve 
Kazakistan da alacakları ferro krom işlet
meleri ile dünyanın krom üretiminde 2. şir
keti haline geliyorlar. Bu çok önemli.

Yıldırım Holding’in yükselişi, AKP ikti
darı dönemine rastladı.

Devam edeceğe de benziyor.
Global ekonominin hakimiyetinin 

sürdüğü dünyamızda, Türkiye’nin yeni 
büyüyen yıldızı Yıldırım Holding..

Denizcilik, madencilik, enerji, kimyasal 
gübre, gıda sektörleri yanında havacılığa 
da adım atıldı. Yıldırım Holdingi izlemeye 
devam edelim. Gemlik’e de katkı koyacağı
na inanıyorum.

Karşı karşıya kalarak değil, anlaşarak.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
yeni binasında 
geçtiğimiz hafta 
yapılan ilk meclis 
toplantısın dan 
sonra, Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, meclis

üyeleri ile 
Umurbey Aytepe 
Restaurant’ta 
düzenlenen yemekte 
biraraya geldiler.
Yeni meclis 
üyelerinin 
birbirlerini tanı
malarına fırsat

veren yemek, soh- geç saatlere 
bet havası içinde kadar sürdü.

Fatih Güler in kızı Asena nişanlandı
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
kızı Endüstri 
Mühendisi Asena 
Güler’i evliliğe 
giden yolun ilk

adımında nişanladı. 
Geçtiğimiz hafta 
Güler ailesinin 
Umurbey’deki evin
de düzenlenen 
nişan töreninde,

Asena Güler, 
Tofaş A.Ş. Fabrika 
sında elektronik 
mühendisi olan 
Gemlikli Öztürk 
Ailesi’nin oğlu

Kemal Öztürk ile 
aile arasında nişan
landılar. Genç 
nişanlıları, yakınlan 
en mutlu gecesinde 
yalnız bırakmadı

EEEMAN
SHELL BENZİN 

İSTASYONU 
BEYZA PETROL’DE 

ÇALIŞACAK
MEYDANCI

ARANIYOR 
Müracaat 

Tel: 0 224 513 01 03

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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l Temmuz Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramımız 

Kutlu Olsun...

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

http://www.rodaport.com
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Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 3 Temmuz Çarşamba günü AVM önünde yapacağı basın açıklaması 
sonrası Bursa Valiliği önüne milli İrdadeye Saygı yürüyüşü yapacak

Gemlik Belediye 
si’nde yolsuzuluk 
iddiasıyla, görevin
den içişleri 
Bakanlığı’nca uzak
laştırılan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
göreve iade 
edilmemesini 
protesto etmek ve 
kamuoyunun dikka
tini çekmek için 3 
Temmuz 2013 
Çarşamba günü 
yapacağı basın 
açıklamasından 
sonra Gemlik’ten 
Bursa Valiliği önüne 
kadar yapacağı

“Milli İradeye 
Saygı” 
yürüyüşünün pro
gramı belli oldu.

CHP DEN 
AÇIKLAMA

CHP İlçe Basın 
Bürosu’ndan 
yapılan açıklamada 
şu görüşlere yer 
verildi:
“Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’i 3 Temmuz 
2013 Çarşamba 
günü saat 10.00'da 
Ahmet Dural 
Meydam’nda bulu

nan AVM önünde 
yapacağı basın 
açıklamasının ardın
dan, Bursa 
Valiliği'ne "Milli 
İradeye Saygı" 
yürüyüşü gerçek
leştirecektir.
Valilik önündeki 
basın açıklaması 
saat 17.30 yapıla
caktır.
"MİLLİ İRADEYE 
SAYGI" YÜRÜYÜŞ 
Programı şöyledir: 
saat 10.oo da 
Gemlik CIUS AVM 
önünde Fatih 
Başkanın basın 
açıklaması, saat

10.15 Bursa 
Valiliği'ne doğru 
yürüyüşe başlama 
saat 12.30 Kurtul'da 
mola, 
saat 15.00 
Ovaakça'da mola 
saat 17.oo Kent 
Meydanı, 
saat 17.30 Heykel 
Valilik önünde 
Başkanın basın 
açıklaması" 
GEMLİK'E 
DOĞRU 
HUKUKSUZLUĞU, 
MİLLİ İRADENİN 
YOK SAYILDIĞINI 
GÖRECEKSİN 
SAKIN ŞAŞIRMA..."

Yaz Kur an kursları ilgi gördü
Diyanet İşleri 
Başkanhğı’nın her 
yıl düzenlemiş 
olduğu Yaz Kur'an 
Kursları bu yıl da 
ilçemizde ilgi gördü. 
Gemlik İlçe 
Müftülüğüne bağlı 6 
Kur'an Kursu ve 53 
camideki öğrenci 
sayısı 3 bini aştı 
Gemlik İlçe Müftü 
Vekili İlyas Narin 
camiye namaza 
gelip ve namazda 
ses çıkartan çocuk
lara hoşgörülü 
davranılması gerek
tiğini ifade ederek 
cemaate yönelik 
'onları yanınıza alın, 
camiden ve namaz
dan soğutacak 
hareketlerde bulun
mayın* uyarısında 
bulundu.

Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafın
dan 'Gel bu yaz 
Kuranı gönlüne yaz' 
'Camiler Çocuk 
Açacak' sloganlarıy
la camilere çağrılan 
çocuklar Gemlik'te 
camileri doldurdu. 
Gemlik'te Müftülüğe 
bağlı 6 Kur'an Kur 
su ve 53 camideki 
öğrenci sayısı 3 bini 
aştı.

Gemlik ilçe Müftü 
Vekili İlyas Narin 
gazetemize verdiği 
bilgiye göre ilçede 
12 sınıflı 6 Kur'an 
kursu ve 53 camide 
3 bini aşkın çocuk 
yaz kur'an 
kurslarında eğitime 
başladı.
Narin, 23 Ağustos'a 
kadar sürecek 
kurslarda 3 kur 
halinde Kur'an

okuma eğitimi 
eğitim verileceğini 
ifade ederek şunları 
söyledi:
'Bu kurslarda 
Kur'an okuma eğiti
mi yanı sıra temel 
dini bilgiler ve 
ibadet eğitimi de 
veriyoruz. İlçemiz 
deki bütün Kur'an 
Kursu öğreticileri 
miz, İmam Hatipleri 
miz ve Müezzinleri 

mizle büyük bir cid
diyet ve titizlik 
içerisinde kursla 
rımıza başladık. 
Günde üç saat 
olarak eğitimlerimiz 
sürecek. Eğitimler 
sabah 10.00-13.00 
saatleri arasında 
öğleden sonra ise 
14.00-17.00 arasın
da verilecek. Bu 
sene çocuklarımızı 
camiye,cemaate ve 
namaza da alıştıra- 
bilmek için ayrı bir 
gayret içerisinde 
olacağız. Bu anlam
da son derslerden 
sonra çocukların 
öğle veya ikinde 
namazı vaktinde de 
camide cemaatle 
birlikte namaz kıl
malarını sağlıyoruz. 
Cemaatimize de 

çocukların yapabile
cekleri ufak tefek 
sesleri hoş görme 
leri noktasında 
uyarıyoruz. Amacı 
mız Çocukların 
camiye ve namaza 
ısındırmak.' 
Kurslara katıla
bilmek için yaş 
sınırını olmadığını 
belirten Müftü vekili 
İlyas Narin son 
olarak 'Eskiden 
5.sınıfı bitirmeyen
ler camiye ahnmı 
yordu. Cami her 
yaştan herkesin evi. 
O günler geride 
kaldı. Ailelerimiz 
çocuklarını istedik
leri yaş veya sınıfta 
çocuklarını yaz 
kuran kurslarına 
getirebilirler' diye 
konuştu

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Bursa’da bir 
düğünde içinde 
çok sayıda altın 
olan çanta, kimliği 
belirsiz bir kadın 
tarafından çalındı. 
Bursa Osmangazi 
ilçesi Alemdar 
Mahallesi Saygılı 
Sokak’ta bir 
düğüne katılan 
B.O.’nün çantası, 
yanında oturan 
kimliği belirsiz bir 
kadın tarafından 
çalındı. B.Ö. 
soluğu karakolda 
alırken, düğün 
yerine gelen polis 
ekipleri, içerisinde 
4 adet 22 ayar 
bilezik, 2 tane tek 
taş yüzük, 2 adet 
Cumhuriyet altını, 
100 lira ve kredi 
kartlarının olduğu 
çantayı her tarafta 
aradı.
Düğünde kamera

İIWİIIIİIİIISİBİI;WI
Bursa’nın Mudanya 
ilçesinde ambu
lansla özel aracın 
çarpıştığı kazada 
bir kişi yaralandı. 
Güzelyah’dan 
aldığı hastayı 
Mudanya Devlet 
Hastanesi’ne 
götüren Mustafa 
Sarıtaş’ın kul
landığı ambulans, 
Güzelyalı lam
balarında, Bursa 
istikametinden 
gelen Serap 
Bilen’in (50) kul
landığı 16 BV 210 
plakalı özel araçla 
çarpıştı.
Bilen kafasını 
aracın kapısına 
çarparak hafif yara-

Mı Immlif ıııııH »IH ılı
Temel-Yılmaz Köse 
kardeşlere ait ahır
da bilinmeyen bir 
sebeple yangın 
çıktı, ilk köylülerin 
müdahale ettiği 
yangına Bursa 
Büyükşehir 
Belediye itfaiyesin
den 5 araç müda
hale ederken, 
ahırın yanındaki 
samanların yan- 

çekimi yapan şah
sın görüntülerini 
izleyen ekipler, 
çantanın çalınma 
anına rastlayamadı. 
Polis zanlıyı bul
mak için gece 
boyunca mahallede 
devriye gezerken, 
düğüne ara 
verildi.
Düğündeki görgü 

landı. Kaza yapan 
ambulanstaki hem 
şireler tarafından 
ayakta tedavi edilip 
boynuna boyunluk 
takılan Bilen, 

masına engel olun
madı. itfaiye alev
lerin bitişikteki 
evlere sıçramasını 
önlerken, köylüler 
de traktörlerle ve 
su tankları ile 
yangının söndü 
rülmesine yardım 
etti, iki kardeşe ait 
ahırdaki yangında 
ikisinin doğumu 
yakın olan üç inek 

tanıklarının 
ifadelerine başvu
ran ekipler, çan
tanın içindeki 
ziynet eşyalarının 
düğüne davet 
edilmeyen ve 
düğün sahipleri 
tarafından tanın
mayan bir kadın 
tarafından çalın 
dığını tespit etti.

Devlet Hasta 
nesi’ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor 

telef oldu.
Köse kardeşler 
hayvanlarının 
değerinin 20 bin 
lira olduğunu 
belirtti.
Ülküköy Muhtarı 
Mustafa Köse, 
Mudanya merkeze 
8 kilometre uzaklık
taki köye itfaiyenin 
en kısa zamanda 
ulaştığını belirttti.

flçık kalan kapı ve pencereler 
hırsızlara davetiye çıkarıyor

Yaz sıcaklarının 
bastırmasıyla bir
likte serinlemek 
için açık bırakılan 
kapı ve pencereler 
hırsızlara davetiye 
çıkarıyor.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürü 
Veysel Akkoca, 
sıcak havalarda 
meydana gelen 
hırsızlık olaylarının 
en önemli sebep
lerinden birinin 
'sıcaklarda açık 
bırakılan kapı ve 
pencereler* 
olduğunu açıkladı. 
Akkoca, sıcak 
havalarda mey
dana gelen hır 
sizlik olaylarının 
yarısına yakınının 
açık bırakılan kapı 
ve pencerelerden 
kaynaklandığını 
bildirdi.
Hırsızların çok 
uğraşarak, gürültü 
çıkararak ve 
zaman harcayarak 
bir yere girmek 
istemeyeceğini 
belirten Akkoca, 
hırsızların kapalı 
pencereleri tercih 
etmeyeceklerini, 
çünkü pencere kır
manın her zaman 
için dikkat çekici 
olduğunu dile 
getirdi. Sıcak sebe
biyle balkonda 
yatan vatan
daşların da değerli 
eşyalarını açıkta 
bırakmamalarını 
tavsiye eden 
Asayiş Şube 
Müdürü Veysel 
Akkoca, vatan
daşların evlerinde 
alabileceği bazı 
basit önlemlerin 
hırsızlık olaylarını 
önleyebileceğine 
dikkat çekti. 
KOMŞUDA ÇAY 
İÇEYİM DERKEN 
HIRSIZLIK 
MAĞDURU 
OLMAYIN 
Teras ve balkonda 
uyuyan vatan
daşların evlerinin 
ışıklarını açık 
bırakmalarının 
hırsızları yanılta
cağını belirten 
Akkoca şunları 
kaydetti: 
"Tatilden döndüğü

Gemlik Körfez www.gemllkkoilezgazetesi.coni

nüzde bir sürprizle 
karşılaşmak istemi 
yorsanız tedbiri 
önceden alın. 
İstatistiklere göre 
büyük şehirlerdeki 
hırsızlıklar yaz 
aylarında artış 
gösteriyor.
Pencereniz yük
sekte ise yakınında 
tırmanılabilecek 
malzeme bırak
mayınız. Evlerin 
havalandırılması 
için açılan 
pencerelerin evin 
kısa süreliğine de 
olsa terk edilmesi 
halinde kapatıl
ması gerekir. Özel
likle ev hanım
larının gündüz 
vakti komşularına 
günlere gitmek ve 
çay içmek için 
evden ayrıldığında 
açık bırakılan 
pencerelerden 
hırsızlık olayları 
meydana gelebili 
yor. Hırsızlar, 
vatandaşların dal
gınlıklarından fay
dalanmasını çok 
iyi biliyor.
Hırsızlar genellikle 
tedbirsiz yakala 
nan vatandaşları 
tercih ediyor.
Vatandaşlarımız, 
ev içerisinde hır 
sızla karşı karşıya 
kalmaları halinde 
neler yapmaları 
gerektiğine dair 
bize müracaat 
ediyor. Hırsızla kar 
şı karşıya geldiği 
nizde hayatınızın 
her şeyden değerli 
olduğunu unut
mayınız. Hırsızın 
cezasını vermeye 
yeltenmeyiniz. 
Aksi halde kanun 
önünde suçlu 
duruma düşebilir 
siniz.

Apartman dair
enizin zilini çalan 
kimseye kapı mer
ceğinden bak
madan açmayınız. 
Kapınıza müm 
künse elektronik 
alarm sistemi 
monte ettirin. Yine 
mümkünse çelik 
kapı yaptırınız. 
Evinizden ayrılma 
dan önce bir lam
bayı açık bırakınız 
veya radyonuzu 
normal seste 
bırakarak ayrılınız. 
Ayrıca kapı giri 
şinde bir ayakkabı 
bırakarak evde bir 
şahsın olduğu 
izlenimini verin. 
Ziynet eşyalarınızı 
kesinlikle yatak 
odası ve oturma 
odasında sakla
mayınız. Evinizden 
çıkmadan evvel 
önce kapı ve pen 
cerelerinizin kilitli 
olup olmadığını 
kontrol ediniz." 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürü Vey sel 
Akkoca, kapı ziline 
basan herke se 
kapıların açılma
ması gerektiğini 
söyledi. Kapı mer
ceğinden bak
madan daire kapı 
sının açılmamasını 
tavsiye eden 
Akkoca, "Kapınıza 
mümkünse 
elektronik alarm 
sistemi monte 
ettirin. Yine 
mümkünse çelik 
kapı yaptırınız. 
Evinizden ayrıl
madan önce bir 
lambayı açık 
bırakınız veya 
radyonuzu normal 
seste bırakarak 
ayrılınız” dedi.

http://www.gemllkkoilezgazetesi.coni
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Gündoğdu/ Gemlik layı uzun zamaniıı sessiz”
İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, 

Gemlik bölgesindeki fay hattının 9 yıldır sessiz olduğunu ve büyük bir depremin olabileceğini belirterek, 
“Tedbir almak lazım. Eğer tedbir almazsak gerçek bir afete dönüşebilmesi an meselesi. ” dedi.

İstanbul Üniversitesi 
Jeofizik Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Oğuz Gündoğdu, 
Gemlik bölgesindeki 
fay hattının uzun yıl
lardır sessiz 
olduğunu ve büyük 
bir depremin olabile
ceğini söyledi.
9 yıldır uyanmayan 
Gemlik bölgesindeki 
fay hattının büyük bir 
enerjiyle uyanma ihti
mali olduğunu ifade 
eden Gündoğdu, 
TGRT Haber’de 
katıldığı programda 
Ege Bölgesi’nde yük
selme olduğuna 
dikkat çekti.
Çok büyük olacak 
birkaç tane deprem 
beklentisinin 
olduğunu ifade eden

Gundogdu, 
"Türkiye’deki tek
tonik kökenli faylar 
kendini yeniliyor ve 
enerjilerini açığa 
çıkartıyor.
Enerjilerinin çıkardık
tan sonra tekrar 
enerji biriktiriyor.

Tıpkı bir insan gibi 
ve bu gerilmeleri 
boşalttığı anda 
deprem oluyor. 
Fay orda olmasaydı 
üstündeki İznik gölü 
olmayacaktı. Doğanın 
kendini yenilemesi 
açısından bunlar 

şart. Bir gün deprem 
hiç olmasa bilin ki 
dünyanın sonu 
geliyor. Orada 2 fay 
var, bunlar düşey 
faylar ve ovayı açan 
faylar.
Muhtemelen bu fay
lardan biri Bursa 

ovasının altında. 
Henüz tespit edilmiş 
değil” dedi.
Depremde oluşacak 
riskleri hesaplamak 
için ciddi bir adım 
atılmadığını hatırla
tan Gündoğdu,4 
senedir ikazlarda 
bulunduklarını 
söyleyerek, 
"Kaç büyüklüğünde 
bir depremle 
karşılaşacağız, nasıl 
bir enerji ile 
mücadele edeceğiz, 
bunları için neler 
yapılmalı, yangınlara 
karşı neler yapılmalı? 
Bursa ve çevresinin 
etkilediğini 
düşünürseniz tedbir 
almak lazım. Eğer 
tedbir almazsak 
gerçek bir afete 
dönüşebilmesi an 

meselesi. 
Türkiye’deki tektoniz- 
mayı oluşturan ana 
güç dönme hareke
tidir. Dönme hareke
tinin dışında ciddi 
faylanmalar, onların 
arasında kendi kural
larını çizen faylan
malar vardır. Bursa 
depremi buna ait bir 
şeydir” dedi.
Ege Bölgesi’nde top
tan bir yükselme 
olduğuna dikkat çe 
ken Gündoğdu, 
Ege’nin gittikçe 
riskinin arttığını 
söyledi. Tsunami teh- 
dinin Ege’den veya 
Akdeniz den gele
ceğini, şimdiden 
çevre ülkelerle bu 
konuda çalışmalar 
yapılması gerektiğini 
vurguladı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ille hekimliğinfle yeni dönem hugün haşlıyor
Aile hekimliğinde 
randevu uygulaması 
bugün başlıyor. 
Muayene için sıra 
beklemek istemeyen 
hastalar telefonla 
ya da internet 
üzerinden randevu 
alabilecek.
Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Bilgi 
Sistemleri Genel 
Müdürü Hakkı 
Öztürk, yaptığı açık
lamada, bakanlığın 
"Merkezi Hastane 
Randevu Sisteminin 
adının, "Merkezi 
Randevu Sistemi" 
olarak değiştirildiğini 
söyledi.

1 Haziranda başlayan 
uygulamayla aile 
hekimlerinin, ileri 
tetkik için bir üst 
basamağa yön
lendirmeyi uygun 
gördüğü hastalarına

sistem üzerinden 
randevu almaya 
başladığını anlatan 
öztürk, şöyle 
konuştu:

"Aile hekimlerinin 
daha önce bir üst 
basamakta tetkik 
yapılmasını önerdiği 
hastalar, bunu kendi 
uğraşlarıyla yaptın 
yordu. Bu hastalar 
randevularını kendi

leri alıyordu ama yan 
dal uzmanlıkları 
için randevu sistemi 
açık değildi.

1 Haziranda başlayan 
uygulamayla aile 
hekimleri artık 
hastalarına ileri tetkik 
için kardiyoloji, 
endokrinoloji, hema
toloji gibi yan dal 
uzmanlıkları için ran
devu alabiliyor.

Ayrıca aile hekim
lerinin yönlendirdik
leri hastalar için geri 
dönüş alması, tetkik 
sonucunu ve reçeteyi 
görmesi de mümkün 
hale getirildi. 
Böylece hasta
larımızın aldığı sağlık 
hizmetinin kalitesi 
daha da arttı"

RANDEVUYLA 
GİDİLEBİLECEK 

öztürk'ün verdiği bil
giye göre yarından 
itibaren hastalar 
sadece hastane 
başvuruları için değil 
aynı zamanda aile 
hekimleri için de ran
devu alabilecek. 
Hastaların aile 
hekimlerinden rande
vularını telefonla 
"Alo 182 Çağrı 
Merkezi", internet 
ortamında "www. 
hastanerandevu.gov.t 
r" adresi, mobil ciha
zlarla ise "Hastane 
Randevu Merkezi 
Mobil Uygulaması" 
ile alabileceğini 
bildiren Öztürk, 
"Herhangi bir zorun
luluk yok ama rande
vuyla gidilirse vatan
daşlarımız bekleme
den aile hekimine 
muayene olabilir" 
dedi.

Öztürk, akıllı telefon
lara uygun program 
yüklendiği takdirde 
randevunun çok kısa 
sürede alınabileceği
ni, bunun için 
gereken sistemin 
kurulduğunu bildirdi. 
Halen randevu sis
temine 29 bin 
hekimin kayıtlı 
olduğunu, aile 
hekimlerinin de dahil 
olmasıyla bu sayıya 
21 bin hekimin daha 
ekleneceğini belirten 
Öztürk, "Randevu 
sistemimiz 
Türkiye'de en fazla 
ziyaret edilen ilk 20 
internet sitesi arasın
da. Günde 200 bin 
kişi sisteme giriş 
yapıyor. Aile hekim
lerinin de dahil 
olmasıyla bu 
sayının katlanmasını 
bekliyoruz" diye 
konuştu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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S Serbest Kürsü

KABOTAJ (DENİZCİLİK) BAYRAMI 
1 TEMMUZ 1926

üç tarafı denizler
le çevrilidir yurdu
mun 8333 km. lik 
bir sahil şeridine 
sahiptir.

Ancak yüzyıllar 
boyunca denizleri 
mizin sahillerimizin 
bize sağladıkların
dan yararlana
mamışız...
Tarihte çok sayıda 

ünlü denizciler 
yetiştirmişiz.

İlk Türk denizcisi 
sayabileceğimiz 
ÇAKA BEY’den 
başlayıp, Umurbey, 
Karamürsel Bey, 
Piri Reis, Turgut 
Reis, Barbaros 
Hayrettin Paşa, 
Kılıç Ali Paşa, 
Şeydi Ali Reis, 
Salih Reis... ve 
daha nicelerini 
yetiştirmişiz.

Buna rağmen 
denizlerimizden 
yeterince fayda
landığımız söylene
mez.

Bunun en büyük 
nedenlerinden bri 
kapitülasyon 
(Ayrıcalık) lardır. 
OsmanlI Devletinde 
ilk kapitülasyon 
sayabileceğimiz 
ayrıcalık Murat 
Hüdavendigar

döneminde 
RAGUZA (Şimdiki 
Dubrovnik) şehir 
devletine veril 
miştir (1365)

Fatih döneminde 
de Venedik ve 
Cenevizlilere çeşitli 
ayrıcalıklar tanın
mıştır.

Daha sonraki ta 
rihlerde çok sayıda 
devlete verilmiştir. 
1535, 1581, 1569, 
1597, 1740, 1838 ve 
Sevr Antlaşmasıyla 
bunlar 
genişletilmiş ve 
çok sayıda devlete 
tanınmıştır.

En bilinenleri 
Kanuni Sultan 
Süleşman’ın 
Fransa’ya tanıdığı 
kapitülasyonlardır. 
Fransız elçisi Jean 
de la Forest’in 
diplomatik başarısı 
sonucu onay veril 
mişti.

Fransız tüccar ve 
gemilerine OsmanlI 
sularında serbest 
ticaret yapma ve 
dolaşma izni veril 
miştir.

1740 da Fransa’ya 
verilen haklar 
genişletilerek, 
diğer batılı ülkelere 
de aynı hakların

tanınması kabul 
edilmiştir.

1838 deki Ticaret 
Antlaşmasıyla ihra
cat yasağı ve 
devlet tekeli 
kaldırılarak yabancı 
tüccarlar, yerli tüc
carlarla aynı hak
lara sahip oldular. 
Bundan sonra 
OsmanlI artık 
mamül mal ürete- 
meyecek, kumaş 
yerine tamamen 
dışa bağımlı duru
ma gelecektir. 
Yabancılara tanı
nan ayrıcalıklar 
sonucu borçlan
maya başlanılacak, 
bütçemiz açık vere
cek, borçlarımızın 
faizini bile ödeye
meyecek duruma 
düşeceğiz...

Düyun-u 
Umumiye (Genel 
Borçlar Yönetimi) 
kurulacak, tüm 
gelir kay
naklarımıza hemen 
hemen el konula
caktır. Sevr 
Anlaşması bunun 
tuzu biberi olacak
tır. Sevr’in bir mad
desine göre 
OsmanlI mâliyesi 
İtilaf Devletlerinin 
denetimine geçe

cektir.
Kapitülasyonlarla 

Türk denizlerinde, 
yük ve yolcu taşı
ma hakkı Batılı 
devletlere tanın
mıştır.

Deniz ulaşımının 
ve ticaretinin 
büyük bir bölümü 
ile önemli liman
larımızın işletilmesi 
yabancılara 
bırakılmıştır. 
Türkler, kendi de 
nizlerinde ticaret 
yapamaz duruma 
gelmişti...

Ekonomiyle ilgili 
kararların alındığı I. 
İzmir İktisat 
Kongresinde (17 
Şubat 1923) köklü 
geçmişe sahip 
denizciliğimizin, 
ekonomimizdeki 
yerini yeniden 
anlamış, ayrıcalık
larla yitirdiğimiz 
deniz gücümüzü 
kazanmamız gerek
tiği karar bağlan
mıştır.

Lozan Barış 
Antlaşması (24 
Temmuz 1923) ile 
bu haklar tekrar 
geri alınmıştır. 
Cumhuriyet 
Türkiyesi’nin 
kzandığı en büyük 

uluslararası 
başarılarından 
biridir.

Böylece 
ulusumuz, dünya 
denizlerine açılma 
yolunda sağlam bir 
adım atmıştır.

Ulu Önder 
Atatürk, 
TBMM’sinin 1 
Kasım 1926 tari
hinde açılışında 
yaptığı konuş
masında 
"Kabotajın bu yıl 
içinde özellikle ve 
tümüyle Türk 
bayrağına dönüşü 
gerçekleştirilmiştir. 
Bu olayı övünçle 
anmak isterim.

Bu olay yüzyıl
lardır süren 
engellere karşı 
ulusal iradenin 
elde edebildiği 
başarılarındandır” 
diyerek yasanın 
önemini vurgu
lamıştır.
Yasa, 20 Nisan 

1926 da TBMMM ce 
kabul edilmiş, 1 
Temmuz 1926 da 
uygulamaya konul
muştur.

Yasaya göre, 
akarsularda, 
göllerde, Marmara 
Denizi ile 
Boğazlarda, tüm 
kara sularında ve 
bunlar içinde kalan 
Körfez liman, koy 
ve benzeri yerlerde 
tüm deniz ürünleri 
yakalama, çıkarma, 
satma haklarıyla 
benzeri yerlerde 
makine, yelken ve 
kürekle hareket 
eden araçları 
bulundurma, bun

larla mal ve yolcu 
taşıma hakkı Türk 
yurttaşlarına veril
di.

Ayrıca dalgıçlık, 
kaptanlık, çarkçılık, 
tayfalık, katiplik, 
işçilik yapılması, 
iskele, rıhtım 
hamallığı, tüm 
deniz esnaflığı 
yapılması Türk 
vatandaşlarına ait
tir.

30.05.2013 de bu 
yasanın 3. madde
sine eklenen bir 
cümle vardır, 
şöyledir: “Petrol 
hakkı sahibi 
yabancılar da Türk 
karasularında 
petrol arama ve 
üretim çalışmaları 
yapabilirler”

Yüzyıllardır 
gayrimüslim 
Osmanh vatan
daşlarının "Orada 
cinler var, uzak 
durun!” yalanlarına 
kanarak, sırtını 
denizlere dönen 
vatandaşlarımıza 
denizi sevdirmeli 
yiz-

İyi, doğru bir 
denizcilik politikası 
ıçizerek kabotaj 
taşımacılığını can
landırmalıyız.

Denizlerimizi, 
çevremizi temiz 
tutarak, 
balıkçılığımızı, turiz 
mimizi canlandır
malıyız.

Tanrının bize sun
duğu bu nimetlerin 
değerini öğrenmeli, 
korumalı, yararlan
malıyız.

Bayramınız kutlu 
olsun!

mm s ı tumi ı ııı li utla i ı m mim tai i i iı i ı s iımiıı
Hava sıcaklığı 
Türkiye'nin kuzeydoğu 
kesimlerinde 2 ila 4 
derece artarken, batı 
gölgelerinde ise 3 ila 5 
derece azalacak Hava 
sıcaklığı Türkiye'nin 
kuzeydoğu kesimlerinde 
2 ila 4 derece artarken, 
batı bölgelerinde ise 3 
ila 5 derece azalacak. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, Marmara 
bölgesinde beklenen 
kuvvetli yağış nedeniyle 
uyardı.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce yapılan 
son değerlendirmelere 
göre, Marmara, Kuzey 
Ege kıyıları, Batı 
Karadeniz ile Çankırı

çevrelerinin kısa süreli 
ve yerel olmak üzere 
aralıklı sağanak ve yer 
yer gök gürültülü 
sağanak yağışlı geçe
ceği tahmin ediliyor. 
Yağışların sabah saat
lerinde Trakya, öğle 

saatlerinden itibaren 
Marmara'nın kuzey ve 
doğusu ile gece saat
lerinde Zonguldak, 
Bartın ve Düzce 
çevrelerinde kuvvetli 
olması bekleniyor. 
Meteoroloji, kuvvetli 

yağışlar nedeniyle sel, 
su baskını, ulaşımda 
aksamalar gibi yaşan
abilecek olumsuzluklara 
karşı da uyardı.
Hava sıcaklığının 
ülkenin kuzeydoğu kes
imlerinde 2 ila 4 derece 
artacağı, batı bölgele 
rinde 3 ila 5 derece aza
lacağı tahmin ediliyor. 
Rüzgar ise genellikle 
batı ve güneybatı, 
Marmara'da batı ve 
kuzeybatı yönlerden 
hafif, ara sıra orta 
kuvvette, Güney Ege 
kıyıları ile gece saat
lerinde Marmara'nın 
kuzeyi ve Batı 
Karadeniz kıyılarında 
yer yer kuvvetli olarak

(30-50 km/s) esecek. 
BÖLGELERDE HAVA 
DURUMU- 
MARMARA: Parçalı ve 
çok bulutlu, bölge 
genelinin aralıklı 
sağanak ve yer yer gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçeceği tahmin 
ediliyor. Yağışların 
KIrklareli, Tekirdağ ve 
Edirne, zamanla Bursa 
ile akşam saatlerinden 
itibaren İstanbul, 
Kocaeli, Yalova ve 
Sakarya çevrelerinde 
kuvvetli olması bek
leniyor. Rüzgarın batı ve 
kuzeybatı yönlerden 
kuvvetli olarak(30-50 
Km/s) esmesi 
bekleniyor.
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MİSYONUMUZ;
Üye memnuniyetini esas alan
Bürekli gelişen,
Güçlü, Güvenilir,
Katılımcı, Yön veren ,
Çevreye, insana ve yasalara saygılı, 
Küreselleşme ve rekabet ortamına uyumlu, 
Gemllk'in toplam değerini arttırmak İçin 
ÇALIŞAN AKTİF BİR ODA

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

VİZYONUMUZ;
Geleneğine bağlı, 
Geleceğe dönük, 
Yenilikçi, 
Bölgesinde İlkleri başaran, 
Tarım, sanayi ve 
ticarette değer yaratan, 
Üyeleriyle İle bütünleşmiş 
ÖHCÛ BİR KURUM

Sürekli İyileşmeyi Amaç Edinmiş Lider ve Örnek Bir Kurum
GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

KEMAL AKIT
MEHMET YILDIRIM BAŞKANVEKİLİ 
NURETTİN HOCAOGLU BAŞKANVEKİLİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI A. ERGİN ERENOĞLU SAYMAN ÜYE 
-. . . . . . . -!î MEHMET ANAR YÖN.KUR. ÜYESİMEHMET ANAR

PAŞAAĞDEMİR MECLİS BAŞKANI

ŞEFİK YILMAZ 
CAVİT MİRASYEDİ 
AĞAHARDA

YÖN.KUR. ÜYESİ
YÖN.KUR. ÜYESİ 
GENEL SEKRETER
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Heykel trafiği arapsacı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından 
raylı sistemi kent 
merkeziyle buluştu
ran Heykel-Santral 
Garaj T1 tramvay 
hattında asfalt 
çalışmaları, 1 
Temmuz Pazartesi 
günü saat 05.00’te 
başlıyor 
T1 haltındaki asfalt 
çalışmaları, 1 
Temmuz Pazartesi 
günü saat 05.00’te 
Atatürk Anıtı’ndan 
başlayacak ve etap 
etap gerçekleştirile
cek çalışmalar 25 
gün sürecek. 
Asfalt yenileme 
çalışmaları sırasında 
hat boyunca trafik 
akışı kontrollü şek
ilde sağlanacak 
ancak asfalt döküm 
çalışmaları sırasında 
belli etaplar trafiğe 
kapatılarak trafik 
akışı alternatif 

e güzergahlara yön
lendirilecek.

öte yandan BURU- 
LAŞ ve Toplu Taşıma 
Şube Müdürlüğü 
tarafından söz 
konusu güzergahlar
daki toplu taşıma 
hatları yeniden plan
lanarak transit hatlar 
dışındaki otobüs, 
dolmuş, servis aracı 
gibi tüm toplu taşıma 
araçları da farklı güz
ergahlara yön
lendirilecek.

Çalışmaların ilk etabı 
Atatürk Anıtı’ndan 
başlayarak 
Altıparmak Kavşağı 
yönünde, 2. etabı da 
Atatürk Anıtı’ndan 
başlayarak İnönü 
Caddesi, Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi, 
Darmstadt Caddesi 
ve Stadyum Caddesi 
aksında yapılacak. 
Aynı zamanda 1 
Temmuz Pazartesi

gününden itibaren 
T1 tramvay 
hattında katener 
direklerindeki tellere 
tramvayın test 
edilmesi amacıyla 
belirli aralıklarda 
750w dc enerji 
verilecek.
Yetkililer, çalışmalar 
sırasında vatan
daşları dikkatli 
olmaları konusunda

"Ceple Yüksek 
Fatura Sürprizi 
Sona Eriyor
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, cep telefonu, sabit 
telefon, internet ve uydu-kablo TV 
abonelerinin beklemedikleri yüksek 
ücretlerle karşılaşıp fatura şoku yaşa
malarının önüne geçmek için getirilen 
fatura üst sınırı uygulamasına yarından 
itibaren başlanacağını bildirdi.
Uygulama kapsamında faturalara, 
tüketicinin tercihi doğrultusunda aylık 100 
lira tutarında bir üst sınır getirilebileceğini 
belirten Yıldırım, "Fatura 100 lira olunca 
aboneye ücretsiz uyarı mesajı gönderile
cek" dedi.
UYGULAMA BAŞLIYOR
Bakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, cep 
telefonu, sabit telefon, internet ve uydu- 
kablo TV abonelerinin zaman zaman bek
lemedikleri yüksek faturalarla karşılaşa
bildiğin! hatırlattı.
Bu durumun abonelerin çeşitli sorunlar 
yaşamasına neden olduğunu ifade eden 
Yıldırım, vatandaşların karşılaştıkları yük
sek fatura sürprizini engellemek amacıyla 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) tarafından "Fatura Üst Sınırı 
Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar"ın 
hazırlandığını belirtti.
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TÜRKİYE'NİN

SUYUK SANAYİ KURULUŞU
2008

^aytaımmız OlutCıı O&ım 
Bursa / Genlik KumIa luvşAqlNdA buluNAN Genlik Özdilek, hen Genlik ve çevResİNdeki 

il ilçeleRdeki yeRleşin bİRİnleRİ İçİn hen de seyAİiAT cd enLer İçİn keyifli aIişverİş ve 
dİNlENME MERkEZİdİR. 70.000 bi N ÇEŞİT ÜRÜNÜN SATİŞA SUNulduqU hİpERMARkETİ, 

kâfe/ReSTORAN klsnl VE ÇOĞULAR İÇİN STARpARk EDENCE MERkEZİ VE UZMAnUr deNETİnİNde 
hİZMET VEREN ÜCRETSİZ ÇOCuk bAklM VE OyiN odASİ buluNMAkîAdlR.

®

"SimjimIc bif adendt
Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii 

Kumla Bursa vol ayrımı 
Tel: (O 2241513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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ELEMAN
AKARYAKIT İSTASYONLARIMIZDA

1 ÇALIŞMAK ÜZERE
BAY VE BAYAN AKARYAKIT 

SATIŞ GÖREVLİLERİ ARANIYOR

AKCAN PETROL
K.Kumla: Armutlu Karayolu üzeri

Kurudere Mevkii
Gemlik : Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Tel : 513 10 79 GEMLİK

KM
ABONE 

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

TEMAâ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama” kampanyasına 
su tüketiminin önlenme 
Si için siz de katılın

GEMIİKTE 
SERBEST BÖIGEDE 
YABANCI ORTAKU 

İMAIAT FİRMAMIZA
İTHfllAT - İHRACAT SORUMLUSU 
GENEL NİTELİKLER:
Üniversitelerin İşletme, Ithalat-lhracat, 
Gümrük vb. bölümlerinden mezun, 
Advanced düzeyde İNGİLİZCE bilen, 
Analitik düşünen ve proaktif, 
İletişim yeteneği güçlü, 
Ekip çalışmasına yatkın, 
Yurtdışı * yurtiçi seyahat engeli olmayan, 
İTHALAT - İHRACAT OPERASYON 
AŞAMALARINI, Dış Ticaret ve 
Gümrükleme Mevzuatlarını, 
Lojistik, Uluslararası nakliye, sigorta süreçleri ve 
transit ticaret operasyonlarını bilen, 
TERCİHEN BT SEKTÖR TECRÜBESİ OLAN, 
Yurtdışı projelerde görev almış, bu ve buna 
benzer bir görevde en az 5 yıl deneyim sahibi, 
01 - İTHALAT - İHRACAT SORUMLUSU Aranmaktadır.

ELEMAN
KAVLAK ZEYTİNYAĞI 

FABRİKASINA
L BAY VE BAYAN 

ELEMANLAR 
r ALINACAKTIR.

KAVLAK 
ZEYTİNYAĞI 
FABRİKASI 

Müracaat 
Tel : 0 224 538 05 38

ELEMAN
TORNACI ■ 

KAYNAKÇI USTALARI 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM. 

GEMLİK 
Tel: 514 20 21

SATINALMA SORUMLUSU
GENEL NİTELİKLER:
Üniversite Mezunu
Satmalına konusunda en az 5 yıl tecrübeli, 
Yurtdışı-Yurtiçi satınalma ve lojistik konularına hakim, 
MS Office programlarını iyi derecede hakim, 
Advanced düzeyde İngilizce bilen.
Piyasada satın almalan prosedüre uygun sunabilen, 
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan, 
Aktif çalışabilecek, çözüm ortağı,
02-SATINALMA SORUMLUSU Aranmaktadır.

GAZ ALTI KAYMAKÇI
GENEL NİTELİKLER:
5 Yıllık deneyimli olan imalat bölümünde 
vazifelendirecek, konusuna hakim, 
çalışkan azimli* disiplinli,
03 - GAZ ALTI KAYNAKÇI Aranmaktadır.

ÖN BAŞVURULAR CV’niz ile
unal gullu@hotmail.com adresine yapılabilir.

"AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
0539 669 67 00 GEMLİK

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ Ve EKONOMİK DAVETİYELERİ

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - 

REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak 

Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83

mailto:gullu@hotmail.com
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GEMLİK VAPUR ACENTELİĞİ LTD. ŞTİ

delikçilik m JCabctajdeutrununuz Jtııllıı Olum

Gemlik Smpping Agency Co Ltd. - Turkey 
BBmlİk VAPUR ACENTELİĞİ 
^DENİZCİLİK TİCARET LTD.ŞTİ
Umanlar: Gemport, Gemlik Gübre. Borusan, Roda, BR MKS, 
Mudanya, Bandırma, İzmit, Gebze ve diğer tüm Türk limanları. 
Hizmetler: Gemi Acenteliği, gemi kiralama , gemi işletme, gemi brokerliği, deniz taşımacılığı, 
gemilere içme suyu temini, acente motor işletmeciliği, lojistik hizmetleri ve diğer tüm taşımacılık hizmetleri

Hisar Mah. 215 Sok.Reyhan Apt. 
ABlokZI D1-216600 Gemlik 
Tel :+90 (224) 514 8811 - PBX

Fax:+90 (224) 514 88 22 
Tlx: 32449 Gemv Tr 

www.GemlikShiDping.com.tr

GEMLİK KÖRFEZİ’NÎN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

LMILTONJRL DÜĞÜN SALONU

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canlı yhy/n 
Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekip inanlar 

Sürpriz yösteri/er It&iAüı II

http://www.GemlikShiDping.com.tr
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Kredi kartına yasak Beliyor
Çarşamba günü 
IV|eclis'e gelecek 
Torba Yasa, kartla 
bahis oyunlarına 
yasak getiriyor. 
Hükümet, bahis ve 
şans oyunlarında 
kredi ve banka kartı 
kullanımını önlemek 
için önemli bir adım 
attı. Düzenlemeye 
göre, Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) banka kartı 
ve kredi kartlarının 
yasa dışı bahis ve 
şans oyunlarında 
kullanılmasını önle
mekle yükümlü oluy
or. Sabah'ın haber
ine göre, tasarıyla 
Merkez Bankası,

tacirlere verilen 
kredi kartlarının 
azami, akdi ve 
gecikme faiz oran
larını belirleyecek. 
PLAN VE 
BÜTÇE'DEN GEÇTİ

Plan ve Bütçe 
Komisyonu'ndan 
geçen tasarı çarşam
ba günü Meclis'te 
görüşülecek. 
Yasadaki düzen
lemeler şöyle:

97 BİN 
SÖZLEŞMELİYE 
KADRO: 
Belediyelerde 
görevli 24 bin, 4B'li 
73 bin ve Sağlık 
Bakanhğı'nda 772 
kişi olmak üzere 98 
bin sözleşmeliye 
kadro yolu açılıyor. 
Spor Genel 
Müdürlüğü'ne 2 bin 
500, İş-Kur'a 100 
kişilik kadro açılıyor. 
BDDK'YA ÖZEL 
YETKİ: BDDK, banka 
kartı ve kredi kart
larının yasa dışı 
bahis ve şans oyun
larında kullanıl
masını önlemekle 
yükümlü ve yetkili 
olacak. Ayrıca yasa 

dışı bahis oynatan
lara para ve hapis 
cezası da artacak.
28 ŞUBAT: 28 Şubat 
sürecinde disiplin 
cezasıyla memurluk
tan atılanların alın
malarında sayı sınırı 
kaldırılıyor. 
TURKCELL 
MADDESİ 
Torba Yasa'da özel
likle uzun süredir 
genel kurulunu 
yapamayan 
Turkcell'i de 
ilgilendiren önemli 
bir madde yer alıyor. 
Buna göre halka 
açık şirketlerin boş 
yönetim kurulu üye-r 
tiklerine SPK atama 
yapabilecek.

Ayrıca toplana
mayan genel 
kurullarda SPK'nın 
resmen yapacağı 
işlemleri de düzen
leniyor. Görev süresi 
dolan yönetim kuru
lu üyeleri, SPK 
tarafından atama 
yapılıncaya kadar 
görevine devam 
edecek.
EHLİYETE 
YENİ 
DÜZENLEME: 
Sürücü belgeleri 
artık süreli olarak 
verilecek. İlk defa 
sürücü belgesi alan
lar, en az bir yıl süre 
ile aday sürücü 
olarak kabul edile
cek.

Mil W, ıllııı ithalatı Mı
( Altın fiyatlarındaki 
â düşüş ve artan talep 

ile altın ithalatı 
Mayıs'ta yüzde 98

< artışla 2,1 milyar 
dolar oldu
Altın fiyatlarındaki 
düşüş ve artan fiziki 
talep ile Türkiye'nin 
altın ithalatı 
Mayıs ayında da 
yükselişini 
sürdürdü ve geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 98 artışla 2,1 
milyar dolar olarak 
gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, 
altın ihracatında ise 
düşüş Mayıs'ta da 
devam etti ve geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 75 düşüşle

365,6 milyon dolar 
oldu.

EN FAZLA 
İTHALAT İSVİÇRE
VE BAE'DEN 
Mayıs ayında en

yüksek ithalat 27,4 
ton altın karşılığı 1,3 
milyar dolar ile 
İsviçre ve 13,9 ton 
karşılığı 601 milyon 
dolar ile Birleşik 
Arap

Emirlikleri'nden 
gerçekleşirken, en 
fazla ihracat ise 6,8 
ton karşılığı 315 
milyon dolar ile 
İran'a yapıldı.
TÜİK verilerine göre 
yılın ilk beş ayında 
altın ihracatı 2,2 mil
yar dolar, ithalat ise 
7,4 milyar dolar 
oldu.
Geçen yılın 
Mayıs ayında altın 
ihracatı 1,4 milyar 
dolar, ilk beş ayında 
ise 4 milyar dolar 
olmuştu. Geçen yılın 
Mayıs ayında 1,09 
milyar dolar olan 
altın ithalatı ilk beş 
ayda 2,35 milyar 
dolar olmuştu.

Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı 
kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti 
veren mükelleflere, yeni nesil ödeme 
kaydedici cihazlara geçiş için tanınan 
süre 1 Ekim'e uzatıldı.
Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayımlandı.
Buna göre, yeni nesil ödeme kaydedici 
cihazlara geçiş süresi uzatıldı.
Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorun
da olan KDV mükelleflerinden, faaliyet
lerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan
lar ile yol kenarı otopark hizmeti veren 
mükelleflerin, 1 Temmuz'dan itibaren yeni 
nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma 
zorunluluğu 1 Ekim 2013'e uzatıldı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık *513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim*Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET “’J ÎS ;;
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

R 
E 
H

DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

| 1
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 86

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

Gemlik KBrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4614 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS
Matbaacılık- Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİIÜ9
KAŞK, ŞİMDİ 
12.00-14.15- 
16.15-18.15- 

20.30
SON AYİN 2 
12.00-14.00- 
16.00-18.00- 

2015.

OM



GemlikK^rfez

175 m2 3+1 DAİRE 135.000 TL'den

BAŞLAYAN FİYATLARLA

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

I ERKEN ALIN, KARLI ÇIKIN

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 
EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

AKINCI 
SİTESİ

GEMLİK

Akıncı Sitesi, Size hayallerinizin büyüklüğüne göre 
teraslardan bahçe katlarına kadar her biri yüksek konforlu 
3 FARKLI TİPTE 3+1 DAİRE VE 5+1 DUBLEKS 
DAİRE SEÇENEKLERİ SUNUYOR...

* 
üt

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk. 
Kat:3 D:21 Nilüfer / BURSA
Tel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

CıanhuİMt

Mh
Kayhan Mh Geırtik

■8
II ■ DrZy* 

. Kay» Mh 
BUT HMTMh.

ali berker akıncı
mimarlık

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
lnfo@aliberkeraklncl.com A BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /

▼ YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

Hemen Arayın !0 0(224)

44 172 44

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:lnfo@aliberkeraklncl.com


YENİ EfficientGrip Performance Z
Kuru Zeminde 1 metre Kısa Fren Mesafesi

fclBI J gooü/ycah

YENİ EfficientGrip Performance
Islak Zeminde 2 metre Kısa Fren Mesafesi 
A Etiket Değeri!

t Küçük Sanayi Sitesi B Blok No 13 GEMLİK 
P®^224 524 74 01 Cep: 0 533 92418 98

225 55 R 17 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE XL 435.oo ₺
225 45 R17 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2 299.oo -fe,
225 45 R18 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2 550.oo t
245 45 R 18 GOODYEAR EAGLE F1 ASMY 2 530.OO ₺

195 65 R 15 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE 159.oo ₺
205 55 R 16 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE 195.00
175 65 R 14 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP COMPACT 125.00 £,
185 65 R 15 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP COMPACT 149.oo %

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

2 Temmuz 2013 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Düğün sonrası 
silahlı kavga 
İnegöl’de Hacıkara köyünde 
çıkan silahlı kavgada yara 
lanan şahıs hayatını kaybetti. 
Jandarma olayla ilgili geniş 
çaplı soruşturma başlattı.3’de

15 yaşındaki genç kız, CİUS AVM’ye saat 13.52 de girdi, saat 15.56’da kendini 4. kattan boşluğa bıraktı.

AVM nin t katından ölüme alladı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

2 ve 3 Temmuz’un anımsattıkları...
Her 2 Temmuz’da Sivas’ta Madımak Oteli’nde 

çıkarılan yangında ölen halk ozanlarının yıl 
dönümü kutlanır.

3 Temmuz ise bana, 1979 yılında öldürülen 
Sorumlu Müdürümüz ve başyazarımız Mehmet 
Cengiz GöraTın kahpece katledilişini.

Bu ülkede öyle insanlara kıydı ki, saymakla 
bitmez.

Aradan bunca zaman geçtikten sonra cinayet
lerin, katliamların faillerinin bulunamaması 
veya davalarının on yıllarca sürdürülmesi ne
acıdır. Devamı sayfa 4’de

Ahmet Dural Meyda 
nı’ndaki CİUS 
AVM’nin 4.katının 
korkuluklarının 
önüne geçen K.O. 
(15) adlı genç kız, 
kendini boşluğa 
bırakarak hayatına 
son verdi.
Dün saat 13.52’de 
AVM ye gelen K.O., 
asansörle fastfood 
ların olduğu 4.kata 
çıktı. Teras bölümün 
de oturan onlarca 
kişinin arasından 
Ahmet Dural 
Meydam’na bakan 
korkulukların önüne 
geçerek, kendini 
boşluğa bıraktı. 
Bu arada atladığı 
yerdeki masada otu
ran bir kişi atlamak 
isteyen genç kızı 
tutmak istedi.

Ancak genç kızın 
atlamasına engel 
olamadığı güvenlik 
kameralarına yan
sıdı. AVM’nin giriş 
bölümüne düşen 
K.O., ağır yaralandı. 
112 Acil ambulansı 
nın olay yerine 
gelerek yaralıyı 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne

götürdü.
Gerekli ön tedbir
lerin alınmasından 
sonra, ağır yaralı 
genç kız, Bursa 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine sevk 
edildi. Burada yapı 
lan tüm müdahale 
lere karşın, genç kız 
kurtarılamadı.

NEDENİ 
ARAŞTIRILIYOR 
Polis, K. O. ın hayatı 
nın baharında yaşa 
mına son verecek 
kararı almasının ne 
denlerini araştırıyor. 
Ölüm nedeninin 
LYS sonuçlarının 
açıklanmasıyla bir 
ilişkinin bulunup 
bulunmadığı veya 
bir gönül ilişkisinin 
veya başka bir 
nedenle genç kızın 
intiharı polisin araş 
tırması sonucu 
ortaya çıkacak. 
K.O nun cesedinin 
otopsinin ardından 
ailesine teslim edile 
ceği öğrenildi. 
Genç kızın ölümü 
nun duyulması 
ilçede üzüntüye 
neden oldu.

INŞ. LTDfŞffl 
www.onanka.ffl

E M LAlÖlüİ^B^Mp İ

Msin TUNÇ
Merkez: 0224 513 85 53 

05354936604 
Kumla Şb.: 0 224 538 95 27

Kurşunlu Şb.: 0 535 493 66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ-DEPOLAMA-BENZİNLİK ARSALARI 

KON UT ARSALARI -
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİKTE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.onanka.ffl
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Bursa Büyükşehir 
Başkanı Recep 
Altepe’nin 
Gemlik İstanbul 
arasında Deniz 
Uçağı seferlerini 
başlatma töreninde 
verdiği söz yerine 
geldi.
Dün, Denizcilik 
Bayramı törenleri 
kapsamında şehit 
aileleri, malulen 
emekli ve gaziler ile 
bazı gazeteciler 
Kaymakam Cahit 
Işık’ın daveti üzerine 
saat 17.30 da 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ın 
da katıldığı deniz 
uçağı ile Körfez turu 
attılar.
Deniz uçağına bi

Madnnalı taillaıı ulutulmadı
2 Temmuz 1993 !
2 Temmuz 1993 
tarihinde Sivas’ta 
düzenlenen Pir 
Sultan Abdal 
Şenliklerinde, 
sanatçıların ve 
yazarların kaldığı 
Madımak Otel’ine 
yürüyen radikal 
İslamcı grup oteli 
ateşe vererek 33 
sanatçı ile 2 otel 
personelinin diri 
diri yakılmasının 20. 
yılında yurt genelin 
de anma törenleri 
düzenleniyor.
Gemlik’te pazar 
günü Pirsultan Hacı 
Bektaşi Veli 
Derneği tarafından 
Taşköprü’den 
iskele Meydanı’na 
kadar yürüyüş 
düzenlendi.
Olaylar kınandı. 
Türkiye Gençlik 
Birliği Gemlik 
Şubesi de yayın
landığı yazılı basın 
açıklamasıyla olay
ları kınadılar.

HUNHARCA 
KATLEDİLDİ 
TGB nin yazılı açık
laması şöyle: 
"Dün ortaçağ 
karanlığı, yürekleri 
mizi ve ülkemizi 
Sivas'ta ateşe 
verdi. 2 Temmuz 
1993 tarihinde 
Sivas'ta Pir Sultan 
Abdal Kültür 
Derneği tarafından 

nerken şehit aileleri 
ve malul gaziler ile 
hatıra fotoğrafı çek
tiren Kaymakam 
Cahit Işık, Büyük 
şehir Belediye 
Başkanının sözünün

organize edilmiş Pir 
Sultan Abdal 
Şenlikleri sırasında 
Madımak Oteli'nin 
etrafını saran 
radikal İslamcılar 33 
yazarımızı, ozan
larımızı, aydınları 
mızı ve 2 otel çalışa 
mm yakarak hun
harca katletmiştir. 
Yaşanan olay açık 
ve net bir şekilde 
şeriatçı ayaklan
madır. Katliamcılar' 
Cumhuriyet burada 
kuruldu, burada 
yıkılacak', ' 
Kahrolsun laiklik' 
sloganlarıyla bir 
siyasi ideolojinin 
eylemi olduğunu 
gösterdiler.

CUMHURİYET 
BAŞKALDIRI: 
Amaçlarının yalnız
ca aydınlarımızı 
yakarak yok etmek 
değil, Atatürk 
Cumhuriyetini yık

yerine getirildiğini, 
kendisine ve bu 
hizmet için Burulaş 
ve uçak şirketine 
teşekkür etti.
Deniz uçağı ile 
daha sonra 

mak olduğunu res
men ilan ettiler. 20 
yıl boyunca failler 
aramızda ellerini 
kollarını sallayarak 
dolaşıyor; evleni 
yorlar, askere alını 
yor ve trafiğe çıka
biliyorlar.
Tüm bunlara rağ
men bir onurlu 
insan çıkıpta ' 
Senin katliam kay
dın var, tutuklan
man gerek' demi 
yor.
Çünkü şeriatçı/geri- 
ci zihniyet iktidar 
destekli, çünkü 
onlar gladyo terti
pli, çünkü caniler 
emperyalizmin 
taşeronu I 
BOP Eş Başkanı 
Tayyip Erdoğan, 
Sivas Katliamı 
davasının zaman 
aşımına uğratılması 
kararının ardından 
yaptığı açıklamada 
'Karar milletimize

Kaymakamlıkça 
belirlenen kişiler de 
Körfez Turu atarak, 
ilk kez uçağa bin
menin keyfini 
yaşadılar.

hayırlı olsun, yıllar
ca içeride yatanlar 
vardı' diyerek 
açıkça anlayışlarını 
ortaya koymuştur. 
Yine AKP'nin bir 
milletvekili, Sivas 
Katliamında kaybet
tiğimiz aydınlardan 
şair Metin Altıok'un 
kızı Zeynep Altıok 
Akath'ya 'Lütfen 
Sivas Katliamına 
şeriatçı kalkışma 
olarak adlandır
mayın.' açıkla
malarını yaparak, 
katliamda 
yargılananlar için ‘ 
suçlu diyemeyiz ' 
diyerek hangi 
güruh hizmet ettik
leri açıklamışlardır. 
Yine AKP Diyarba 
kır milletvekili ise 
katliamcıları aklayıp 
'Keşke Aziz Nesin 
konuşmasaydı da 
katliam olmasaydı' 
diyerek suçu aydın
larımızın o parlak 
fikirlerine yıkmak 
dahi istemiştir. 
Bütün bu olup 
bitenler karşısında 
suçu ve suçluyu 
övenlerin, Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
devrimlerine olan 
inancımızla peşleri
ni bırakmaya
cağımıza dair Yüce 
Türk Milleti önünde 
söz veriyoruz.
Kamuoyuna saygı 
ile duyurulur.”

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 
kardeşi Mehmet Öcalan, ağabeyi ile görüş 
mek için gittiği İmrah Adası'ndan döndü. 
Gemlik Limam'ndan İmrah Adası’na deniz 
yoluyla giden Mehmet Öcalan ile diğer 
mahkumlar Cumali Karsu'nun yakını Per 
vin Oduncu, Hakkı Alphan’ın kardeşi Zül 
fü Alphan, yakınlarıyla gerçekleştirdikleri 
görüşmenin ardından ilçeye dönüş yaptı. 
Mehmet Öcalan, Gemlik İlçe Jandarma 
Komutanlığının önünde yaptığı açıklama
da, sürecin hassas bir süreç olduğunu 
belirterek, "Sizinle konuşacak fazla bir 
şeyimiz yok. Bu süreci korumak için 
konuşmayacağım. Ağabeyimin biraz sağ 
hk sorunları vardır. Boğazında, burnunda 
ve ağzında yanmalar devam ediyor. Çok
tan beri devam ediyor. Bağımsız bir dok
tor heyeti istiyor. Bir de Lice'de ölen 
gencin ailesine başsağlığı diledi. Söyle 
yeceklerim bunlardır. Önümüzdeki hafta 
zannediyorum BDP'li milletvekili arkadaş 
lar adaya gidecekler. Herşey orada konu 
şulacak. Diyeceklerim bu kadar teşekkür 
ederim" diye konuştu.

s
Gemlik Nüfus Müdürlüğümden 

almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

ÖZGE BİNGÖL

Yalova Armutlu Nüfus 
Müdürlüğü’nden almış olduğum 

nüfus cüzdanımı ve İstanbul Eyüp 
Trafik Şube Müdürlüğünden 
aldığım ehliyetimi kaybettim. 

Hükümsüzdür. SERKAN KARTAL

ELEMAN
SHELL BENZİN 

İSTASYONU 
BEYZA PETROL’DE

ÇALIŞACAK
MEYDANCI

ARANIYOR 
Müracaat 

Tel: 0 224 513 01 03
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iiıınııiiaHftîili Biiön sonrası silalılı Imga
İnegöl'de hafif 
ticari araç, iki 
fayans yüklü kam 
yonun arasında 
kaldı.
İkiye bölünen araç
taki 3 kişi hayatını 
kaybetti, kamyon 
sürücüleri de yara
landı.
Kaza, Bursa- 
Ankara karayolun
da meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Oylat'tan 
tatilden dönen 
aileyi taşıyan 
Serkan Eroğlu 
yönetimindeki 16 
NJ 288 plakalı hafif 
ticari araç, İnegöl 
yönüne dönmek 
isterken Bozüyük 
istikametine giden 
Ali Osman Sönmez 
yönetimindeki 
fayans yüklü 06 
PHT 22 plakalı 
kamyonla çarpıştı. 
Hızı kesilmeyen 
kamyon, önüne 
aldığı aracı sürük
lemeye başladı. Bu 
sırada Bozüyük 
istikametinden 
İnegöl istikametine 
giden Haşan 
Kabadayı yöneti
mindeki fayans 
yüklü 43 VT 779 
plakalı kamyon da 
Eroğlu'nun aracına 
çarptı. Hafif ticari 
araç iki kamyon 
arasında kalarak 
hurdaya döndü. 
Kazada ticari araç 
sürücüsü Serkan 
Eroğlu, yanında

5111 İm 11 lı 11 ıtn I i n tılılılı ı
Bursa'da hırsızlar, 
bir kümesten 5 bin 
lira değerinde 
güvercin çaldı. 
Olay, saat 06.00 
sıralarında 
Bursa'nın 
Orhangazi 
ilçesinde Muradiye 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, gece kimliği 
belirsiz kişi 
ya da kişiler, 
M.K.'ye ait yaklaşık 
5 bin lira değerinde 
olan 14 çeşit 
güvercinin bulun
duğu bahçeye 
girdi. Kümesin 
camını kıran zan
lılar, içindeki

bulunan annesi 
Gülderen Eroğlu, 
arkada bulunan 
sürücünün büyük 
annesi Çevriye 
Dolmacı (66) ezil
erek hayatını kay
betti. Eroğlu 
ailesinin Iznik'in 
Ömerli köyünde 
ikamet ettikleri 
bildirildi. Kazada 
hafif şekilde 
yaralanan kamyon 
sürücüsü Haşan 
Kabadayı özel 
araçla hastaneye 
götürülürken, diğer 
kamyonun 
sürücüsü Ali 
Osman Sönmez ise 

blilüfîâR 
yükün öne gelmesi 
ve önden aldığı 
darbeyle şoför 
mahallinde sıkıştı. 
Bacakları direksiy
on ile koltuk 
arasında sıkışan 
sürücünün kurtarıl
ması için itfaiye 
ekipleri uzun süre 
çaba sarfetti. Sıkış 
tığı yerde feryat 

değerli güvercinleri 
çalarak kayıplara 
karıştı.
Güvercinlerine 
sabah yem vermek 
için geldiğinde 

eden sürücü, yarım 
saatlik çalışma 
sonucu kurtarılarak 
112 Acil Servis 
ambulansı ile 
İnegöl Devlet Has 
tanesi'ne kaldırıldı. 
Kurtarma çalışmala 
rı sırasında Bursa- 
Ankara karayolun
da trafik uzun süre 
durdu. Olay yerine 
gelen jandarma ve 
emniyet bölge 
trafik ekipleri, 
çalışmalara engel 
olmadan kısa süre
li olarak tek şerit
ten trafiği ara ara 
açtılar.
İki kamyonun kafa

sonucunda ezilen 
aracın tekrar iki 
yana açılması için 
Çekiciler kullanıldı. 
İki çekici aracı her 
iki yanından çeke 
rek açtı. Aracın 
ikiye bölünmesi 
sonucunda içerisin 
de sıkışarak can 
veren 3 kişinin 
cesetleri çıkarıldı.

güvercinlerin 
çalındığını gören 
M.K. polise haber 
verdi. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

İnegöl’de Hacıkara 
köyünde çıkan 
silahlı kavgada 
yaralanan şahıs 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl’deki 
düğünün ardından 
köyleri olan 
Hacıkara köyüne 
çıkan Kutluer 
kardeşler ile 
Kamettin Kıyar 
arasında tartışma 
çıktı. Münakaşanın 
kavgaya dönüşme
si üzerine silahlar 
çekildi. Taraflar bir
birlerine kurşun 
yağdırırken, çeşitli 
yerlerine kurşun 
isabet eden 58 
yaşındaki Kamettin 
Kıyar, 45 yaşındaki 
Çetin Kutluer, 
Taner Kutluer ile 
Yılmaz Kutluer 
yaralandı.
Ortalığın savaş 
alanına döndüğü

Harmancık’ta mey
dana gelen trafik 
kazasında 2 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
istikametinden 
gelip Harmancık 
yönüne giden 
Abdullah Tekin (27) 
idaresindeki 17 NC 
403 plakalı kam 
yon, Meyran Dağı 
mevkiinde 
sürücüsünün 
direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi net
icesinde devrildi.

labıııe Kaııgası'nda Olii Şansı WMi
Bursa'da geçen 
perşembe günü 2 
genç arasında çay 
ocağı önündeki 
tabureye oturma 
yüzünden çıkan ve 
alilelerin de katıl
masıyla büyüyen 
kavgada ağır 
yaralanan Ali Volkan 
Öztürk (35) tedavi 
gördüğü hastanede 
yaşamını yitirdi. Ali 
Volkan Öztürk'ün 
tabancayla göğsün
den vurulan babası 
Mehmet Emin 
Öztürk (61) olay 
günü can vermişti. 
Merkez Osmangazi 
İlçesi Fulya 
Sokak'taki çay

silahlı kavgada 
yaralanan Kutluer 
kardeşler gelin 
arabası, Kamettin 
Kıyar ise 112 Acil 
Sen/is ambulansı 
ile İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralılardan 
durumları ağır olan 
Taner Kutluer ile 
Çetin Kutluer ilk 
müdahalenin 
ardından hemen 
ameliyata 
alınırken, durumu 
ağır olan

Devrilen kamyon
dan güçlükle 
çıkarılan sürücü 
Abdullah Tekin ile 
Mehmet Ali 
Özgür'e (64) ilk 
müdahale 
Harmancık Devlet

ocağına gelen Cenk 
Alpaslan Öztürk (33) 
iddiaya göre aldığı 
tostu yemek, ayranı 
içmek için Ahmet 
Çakır'dan (47) otur
duğu tabureyi ken
disine vermesini 
istedi. Çakır ile Öz 
türk arasında bu yüz 
den çıkan tartışma 
ya kısa süre sonra 
aileleri de katıldı. Bir 
süre sonra yanına 
çocukları Cenk 
Alpaslan, Ali Volkan, 
Ozan (31) ve Haşan 
Hüse yin Öztürk'ü 
(28) alan baba Meh 
met Emin Öz türk, 
aynı mahallede otu
ran Ahmet Çakır ile

Kamettin Kıyar ise 
Özel Medi-Ce 
Hastanesi'ne 
sevk edildi.
Kıyar, ameliyatta 
hayatını kaybetti. 
Olayı duyan 
her iki tarafın 
ailesi ve yakınları
na hastaneye 
akın ederken, 
yaralıların durum
ları hakkında bilgi 
almaya çalıştı. 
Jandarma olayla 
ilgili geniş çaplı 
soruşturma başlat
tı.

Hastanesi'nde 
yapıldı. Yaralılar 
buradan Kütahya 
Tavşanlı Doç. Dr. 
Mustafa Kalemli 
Devler 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

görüşmeye gitti. 
Öztürk Ailesi bir 
süre sonra Ahmet 
Çakır ile babası 
Kasım Çakır ve 
akrabası olan 
Oğuz han Akkoyun 
ile karşılaştı. 
Kısa sürede 
büyüyen kavgada 
Mehmet Emin 
Öztürk göğsüne isa
bet eden kurşun ile 
çocukları 
Haşan Hüse yin, 
Ozan, Ali Volkan ile 
Kasım Çakır, oğlu 
Ahmet Çakır ve 
Oğuzhan Akkoyun 
ise bıçak, sopa ve 
yumruk darbeleriyle 
yaralandı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

2 ve 3 Temmuz’un anımsattıkları...

ItM Mi Mili Ml
2 Temmuz 1993 yılında Almanya’nın 

Regtunhausen şehrindeydim.
O yıllar Türkiye de devlet televizyonları 

tekeli vardı.
Yalnız Almanya’dan korsan yayına baş 

layan merhum Turgut Özal’ın oğlunun ya 
salara aykırı kurduğu Star Televizyonu ye 
ni yayınlarına başlamıştı.

Türkiye’nin uydu kanalları yoktu.
Ama başbakanın oğlu bu işi kotarmıştı.
Biz de Türkiye’deki olayları bu kanal 

üzerinden rahatlıkla Almanya da izleye 
biliyorduk.

2 Temmuz günü Sivas’ta yaşanan kat 
liyamı Star tv. tüm çıplaklığı ile gösteriyor
du.

Tansu Çiller’in başbakanlığı dönemiydi.
İçişleri Bakanı ise, Bursa Milletvekili

Mehmet Gazioğlu...
Olaylar şaka gibi başladı.
Göz göre göre yobaz bir kitle, Pir Sul 

tan Abdal Şenlikleri’ne gelen ozanların ve 
yazarların kaldığı otele doğru ayaklanmış 
tı.

Güruh, devletin valisinin, polisinin, jan
darmasının gözü önünde, Madımak Otel’i 
ni yaktılar.

Dışarı çıkacakları ise linç edeceklerdi.
Oteldeki birçok şair ve ozan alevi kö 

kentiydi.
Zemin kattan başlayan yangında içer 

dekiler üst katlara çıkıyor, can farını kurtar
maya çalışıyorlardı.

Birçoğu dumandan çıkan karbonmo 
noksit gazından zehirlenerek öldüler.

Yazar Azin Nesin, arka pencerelerden 
birinden yan binaya geçirildi ve itfaiye 
tarafından kurtarıldı.

Sonuç 35 kişi otelde can verdi.
Yakanlar televizyonlarda gözler önün 

deydi.
Kimi tutuklandı, kimi serbest kaldı.

Sonra yurt dışına kaçtılar.
Ölenler öldüğü ile kaldılar her yıl anili 

yorlar ölmediler aslında.
Katiler ise elleri kollarını sallayarak 

yaşadılar.
Bu insanlık suçunu kabullenen devlet, 

geçtiğimiz yıl Madınak Oteli’ni kamulaştı 
rarak müze yaptı.

Bir nebze yaralar sarıldı.
Ama katiller hala serbest..
Neredeyse onları milli kahraman Han 

edilip, asıl katillerin ergenekoncular ve 
derin devleti yıkacaklar.

3 Temmuz 1979 Sevgili Cengiz’in öldü 
rüldüğü gün.

O’nun ölüm haberini Küçük Kumla’da 
19.oo haberlerinde duyan perdeci Ersen 
Elpen duyurmuştu bana.

Beynimden vurulmuştum.
Olduğum yerde kalmıştım.
İnanamamıştım.
İnanmak istememiştim.
Fanatik bir ülkücüye ölüm sipariş 

edilmişti.
Cengiz daha 33 yaşındaydı.
Gazeteciydi, siyaset adamıydı, şairdi, 

babaydı, hukukçuydu.
Suçu neydi?
Suçu vatanını sevmek, insanını sev 

mek, emeğe saygı duymak, ülkesinin ger 
çek demokrasiye kavuşmasını istemekti.

Kemalistti, demokrattı, devrimciydi...
Adam gibi adamdı.

girenler:Kabotaj hakkının 
Türk gemilerine 
geçişinin 87. yılı 
nedeniyle düzenle
nen Denizcilik 
Bayramı dün hava 
muhalefetine karşın 
kutlandı. ‘ 
Kutlamalara yağmur 
nedeniyle geç baş
landı.
Kutlama törenlerine 
protokolün Zeycan 
Y. römorkörü ile 
Körfez’e açılarak 
deniz şehitleri için . 
çelenk atmasından 
sonra kısa bir Körfez 
turu atıldı.
Daha sonra saat 
17.30 da 
Şehit yakınları 
gaziler ile basın 
mensuplarının deniz 
uçağı ile Körfez turu 
ile başlayan törenler, 
Kayıkhane mevkiin 
de yarışmalar ile 
devam edildi.
Buradaki törenlere 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Garnizon 
Komutanlığına yeni 
atanan Garnizon 
Komutanı İbrahim 
Altınbaş, 
Cumhuriyet 
Başsavcı vekili 
Yücel Yayla, Uludağ 
Üniversitesi Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
Müdürü Prof. Dr. 
İlhan Turgut, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Liman Başkanı 
Serkan Canlı, 
Serbest Bölge 
Müdürü Halittin Tok, 
ve davetliler katıldı, 
istiklal Marşımızın 
söylenmesinden 
sonra 50-100-150 
metre yüzme 
yarışları, ahşap 
tekne kürek yarışları 
10 beygir lombardini 
motor yarışları ve 
yağlı direk yarışlarıy

la törenler sona erdi. 
Bu yıl yapılması pro
gramlanan yelken 
yarışları iptal edildi. 
Yarışlardan sonra

dereceye girenlere 
ödülleri törenle 
dağıtıldı.

50 metre Serbest 
Yüzme Yarışları:

1. Oğuz Çam
2. Serhan Tamas
3. Ali Türen

100 metre Serbest 
Yüzme Yarışları:

1. Oğuz Çam
2. Serhan Tamas
3. Uğur Araş

150 metre Serbest 
Yüzme Yarışları:

1. Oğuz Çam
2. Uğur Araş
3. Akif Karakuş

Ahşap Tekne Kürek 
yarışları:

1. Mustafa şen
2. Eyüp Küpe
3. Anıl Yar

10 HP Altı 
Lombardini Motor 
Yarışları;

1. Yılmaz Paksoy
2. Mesut Çelebi
3. Gökhan Gülenç

Yağlı Direk birincisi: 
Mehmet KarakuşYarışlarda dereceye
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Ünal Bayrak bugün dönüyor
Gemlik’ten Kıbrıs’a bisikletiyle giderek günde 60 kilometre pedal çeviren Ünal Bayrak, bugün 
Gemlik’e dönüyor. Bayrak, Celal Bayar’ın mezarından aldığı toprağı Rauf Denktaş’ın mezarına 

serpti, oradan aldığı toprağı ise Celal Bayar’ın mezarına bırakacak.
27 Mayıs 2013 günü 
Gemlik’ten Kıbrıs’a 
bisikletiyle gitmek 
için yola çıkan 
Emekli Bankacı 
Ünal Bayrak, 1000 
kilometrelik turunu 
tamamlayarak 
bugün Gemlik’e 
dönüyor.
Gemlik Çanakkale, 
Edremit, Ayvalık, 
İzmir, Bodrum, 
Marmaris, Fethiye, 
Antalya üzerinden 
Taşucu’ndan 
Kıbrıs’a geçen Ünal 
Bayrak her gittiği 
yerde Kaymakam ve 
Belediye Başkanları 
tarafından sevgiyle 
karşılandı.

BAYARIN 
MEZARINDAN 
TOPRAK GÖTÜRDÜ

Kıbrıs’ta Girne 
Belediye Başkanı 
tarafından da konuk 
edilen Ünal Bayrak, 
buradan Lefkoşa’ya 
geçti.

Lefkoşa da merhum 
Kıbrıs 
Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş’ın 
oğlu DP Genel 
Başkanı Serdar

Denktaş tarafından 
karşılanan Ünal 
Bayrak, 3.
Cumhurbaşkanımız 
Celal Bayar’ın 
mezarından aldığı 

toprağı, Rauf 
Denktaş’ın mezarına 
koydu.
Bu tutumunun 
Türkiye ile Kuzey 
Kıbrıs Türk devle
tinin arasındaki 
dostluğun daha da 
pekişeceğini 
söyleyen Serdar 
Denktaş, Ünal 
Bayrak’a teşekkür 
etti.
Ünal Bayrak, Rauf 
Denktaş’ın mezarın
dan da toprak 
alarak onu da 
Gemlik’e 
döndüğünde, 
Umurbey’deki mer
hum 
Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın 
mezarına dökeceği
ni söyledi.
Dün, Mersin’e 

dönen Ünal Barak 
otobüsle Gemlik’e 
hareket etti.
Saat 11.oo de Bursa 
ya gelecek olan 
Bayrak, buradan 
bisikletiyle Gemlik’e 
gelecek.
Saat 13. oo 
sıralarında Gemlik’e 
gelmesi beklenen 
Ünal Bayrak, 
Dörtyol kavşağında 
karşılanacak. 
Kaymakam Cahit 
Işık’ı ziyaret edecek 
olan Bayrak, daha 
sonra 3. Cumhur 
başkanı Celal 
Bayar’ın mezarını 
ziyaret ederek, 
Kıbrıs’tan Rauf 
Denktaş’ın mezarın
dan aldığı toprağı 
Bayar’ın mezarına 
dökecek.
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ELEMAN
AKARYAKIT İSTASYONLARIMIZDA 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
BAY VE BAYAN AKARYAKIT 

SATIŞ GÖREVLİLERİ ARANIYOR

AKCAN PETROL
K.Kumla: Armutlu Karayolu üzeri 

Kurudere Mevkii
Gemlik : Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Tel : 513 10 79 GEMLİK

MM
ııiLlrlı lıı ılım ilmi iiiitiii

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMA A
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama" kampanyasına 
su tüketiminin önlenme 
si için siz de katılın

GEMLİK'TE 
SERBEST BÖLGEDE 
YABANCI ORTAKLI 

İMALAT FİRMAMIZA

İTHA1RT-İHRACAT SORUMLUSU 
GENEL NİTELİKLER:
Üniversitelerin İşletme, Ithalat-lhracat, 
Gümrük vb. bölümlerinden mezun, 
Advanced düzeyde İNGİLİZCE bilen, 
Analitik düşünen ve proaktif, 
İletişim yeteneği güçlü, 
Ekip çalışmasına yatkın, 
Yurtdışı - yurtiçi seyahat engeli olmayan, 
İTHALAT - İHRACAT OPERASYON 
AŞAMALARINI, Dış Ticaret ve 
Gümrükleme Mevzuatlarını, 
Lojistik, Uluslararası nakliye, sigorta süreçleri ve 
transit ticaret operasyonlarını bilen, 
TERCİHEN BT SEKTÖR TECRÜBESİ OLAN, 
Yurtdışı projelerde görev almış, bu ve buna 
benzer bir görevde en az 5 yıl deneyim sahibi, 
01 - İTHALAT - İHRACAT SORUMLUSU Aranmaktadır.

ELEMAN
KAVLAK ZEYTİNYAĞI 

FABRİKASINA 

BAY VE BAYAN
ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.

KAVLAK
ZEYTİNYAĞI 
FABRİKASI 

Müracaat
Tel : 0 224 538 05 38

ELEMAN
TORNACI • 

KAYNAKÇI USTALARI 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM. 

GEMLİK
Tel: 514 20 21

S ATIN ALMA SORUMLUSU
GENEL NİTELİKLER:
Üniversite Mezunu
Satmalına konusunda en az 5 yıl tecrübeli, 
Yurtdışı-Yurtiçi satınalma ve lojistik konulanna hakim, 
MS Office programlarını iyi derecede hakim, 
Advanced düzeyde İngilizce bilen.
Piyasada satın almaları prosedüre uygun sunabilen, 
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan, 
Aktif çalışabilecek, çözüm ortağı,

02-SATINALMA SORUMLUSU Aranmaktadır.

GAZ ALTI KAYNAKÇI
GENEL NİTELİKLER:
5 Yıllık deneyimli olan imalat bölümünde 
vazifelendirecek, konusuna hakim, 
çalışkan azimli, disiplinli,
03 - GAZ ALTI KAYNAKÇI Aranmadadır.

ÖN BAŞVURULAR CV’niz ile 
unal gullu@hotmail.com adresine yapılabilir. 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: 
0539 669 67 00 GEMLİK

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

GÜNDE DAVETİYE BASILIR

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS 
MATBAACILIK-YAYINCILIK* 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83

mailto:gullu@hotmail.com
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Karaleciler Orhanıaâ'ılen 
taMofeı

t ililifc Mli 
UtoMSolMsKiııi

Hafta sonunda 
urnangazı ae 
yapılan iller arası 
karate karşılaş
malarına katılan 
Dojo Karate Spor 
Kulubü ve Gemlik 
Halk Eğitim 
Merkezi Karate 
Eğitimi sporcuları 
üç ikincilik, altı 
üçüncülük ile 
ilçemize döndüler. 
Orhangazi Kapalı 
Spor Salonu’nda 7 

Gemlik KBrffez
SMlH'll İli CÛELO« (İnil ClZETEll

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ilden 400 sporcu
nun Katıldığı iller 
arası karate 
karşılaşmalarına 
katılan Gemlik Halk 
Eğitkim Merkezi 
Karate Antrenörü 
Gökhan Özler, az 
sayı ile birincilik
leri kaçırdıklarını 
belirterek, şunları 
söyledi: 
“Sporcularımız, 
güçlü rakipleri 
karşısında başarılı 

karşılaşmalar yap
tılar. Kendilerini 
kutluyorum. Ali 
Kemal Akyıldız, 
Müzeyyen Kılıças 
lan, İslam Ekşioğlu 
ikincilik, Buse 
Kızılırmak, Gaffure 
Yılmaz, Handan 
Yılmaz, Yağmur 
Özler, Edanir Şişe 
ci, Aykız Demirişle 
yen üçüncülük 
alarak başarılarına 
başarı kattılar”

Türkiye Basketbol 
Federasyonu ve 
Ülker Firmasının 
birlikte düzenlediği 
Minikler basketbol 
şenliğinin 11.si 
Bursa'da yapıldı ve 
Pazar günü yapılan 
kapanış töreniyle 
turnuvaya katılan 
basketbolĞulara 
madalya ve bel
geleri dağıtıldı. 
Çeşitli illerden 
gelen 64 takımın 
mücadelesi 
Bursa'da Atatürk 
spor salonu, 
Çekirge spor 
salonu, Final 
Okulları spor 
salonu, Uludağ 
Üniversitesi spor 
salonu ve Nilüfer 
Belediye spor 
salonu olmak 
üzere 5 spor salo

nunda oynandı. 
Gemlik 
Belediyespor 
Minik Erkekler 
Basketbol Takımı 
Pamukkale Üniver
sitesi, Banvit 
Bandırma Kırmızı, 
Tredaş Tekirdağ, 
Ünye Gençlik 
Hizmetleri, Düzce 
Gençlik Hizmetleri 
Tunceli Gençlik 
Hizmetleri ve 
Erzurum Gençlik 
Hizmetleri olmak 
üzere yedi maç 
yaparak turnuvayı 
tamamladı.
Turnuva boyunca 
Umut TOKGÖZ, 
Enes ŞEN, Erbatur 
KARA, N.Berat 
ATAY, Mahmutcan 
İLHANDAĞ, 
Bahadır ALP, Kaan 
SÖNMEZ, Kaan

COZLAN, U.Eray 
SÜMER, Ali Özgür 
DAMAR, Yiğitefe 
CAFEROĞLU.'nda 
n oluşan kadrosuy
la mücadele eden 
Gemlik 
Belediyespor'lu 
basketbolcular 
tecrübe ve çeşitli 
illerden gelen bas- 
ketbolcularla 
dostluklar 
kazandılar.
Takım sorumlusu 
İbrahim TOKGÖZ 
ile antrenör 
Nurujlah 
TARĞIT'ın önder
liğinde maçlarını 
tamamlayan bas
ketbolcular, 
önümüzdeki sene 
küçük erkekler 
katagorisinde 
mücadele edecek.

"Öncelikli olarak he del imiz ligi birinci olarak biîırebilmer
Spor Toto 2. Lig 
takımlarından 
İnegölspor'un 
teknik direktörü 
Mehmet Bulut, 
"Öncelikli olarak 
hedefimiz ligi birin
ci olarak bitire
bilmek" dedi. 
İnegölspor tesis
lerinde düzenlenen 
basın toplantısında 
konuşan Mehmet 
Bulut, futbolcuların 
şu günlerde çok 
yüksek fiyatlar iste
diklerini belirtti. 
"Çok acele 
etmeden kulübümü 

zün yapısına, 
bütçesine uygun 
oyuncular alacağız" 
diyen Bulut, şunları 
söyledi: 
"Önemli olan isa
betli transfer yapa
bilmek. 22 
Temmuz'a kadar 
zamanftnız var, bu 
süreyi değer
lendirerek transfer
leri gerçekleştire
ceğiz. Öncelikle 
yapılan transferler, 
menajerimiz ve 
sayın başkanımızla 
birlikte bizim bil
gimiz dahilinde 

yapılıyor. 
Geçtiğimiz yıl da 
aynı şekilde trans
ferler yaptık. Bu yıl 
da aynı. Şu ana 
kadar dış trans
ferde 4 transfer 
yaptık. 7-8 oyuncu 
daha almayı da 
düşünüyoruz." 
Planların dışında 
gelişen olaylar 
olduğunu, gitmesini 
istemedikleri birkaç 
oyuncuyu kaybet
tiklerini belirten 
Bulut, "Bunlar 
bizim için bir 
kayıp, ama

bunların yerini 
dolduracak oyuncu
lar alma gücümüz 
de var. Çok acele 
etmeden 
kulübümüzün 
yapısına, bütçesine 
uygun oyuncular 
alacağız. Geçtiğimiz 
yıl büyük sıkıntılar 
çektik alternatif 
oyuncular 
konusunda. Bu yıl 
bu sıkıntıları çek
memek için ince 
eleyip şık dokuy
oruz. Önemli olan 
isabetli transfer 
yapabilmek" dedi.

Kadroda revizyon 
Basın mensu
plarının "Kadroda 
ciddi bir revizyon 
yaşanacak. Bu tarz 
revizyonların 
yapıldığı takımlarda 
daha önce çıkış ve 
düşüşler yaşandı. 
Siz de gelecek 
sezon planlamanız
da zorlanacağınızı 
düşünüyor 
musunuz?" 
sorusuna Bulut, 
şöyle yanıtladı: 
"Geçtiğimiz yıl da 
biz aynı politikayı 
izledik. Bu yıl da 

çok sıkıntı yaşaya
cağımızı düşün
müyorum. Öncelikli 
olarak hedefimiz 
ligi birinci olarak 
bitirebilmek.
Geçen yıl da lige 
başlarken bu şek
ilde başladık.
İnşallah yapılacak 
transferlerle bunu 
gerçekleştireceğiz. 
Geçtiğimiz yıl 
olduğu gibi yöne
timin, taraftarın, 
sizlerin katkılarıyla 
inegölspor layık 
olduğu yere gele
cektir."
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UMURSPOR AVANTAJINI KULLANAMADI
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çotanakspor'un 
bulunduğu grubu 
ikinci olarak tamam
layan Umurspor, ikin
ci Amatör Küme 
Play-off A grubunda 
oynadığı ilk maçta iki 
kez öne geçmesine 
rağmen bu avantajını 
iyi kullanamayınca 
maçtan 2-2 berabere 
ayrıldı.
3 takımın mücadele 
ettiği A grubuna gali
biyetle başlamak 
isteyen Umurspor ile 
MKP Çırpanspor 
arasında'K'ı maçta‘ 
taraflar Ter puana 
razı oldu.
Maça daha iyi 
başlayan Umurspor, 
2. dakikada rakip 
kalede yakaladığı 
pozisyonda Okan'ın 
atağında kaleci gole 
izin vermedi.
7. dakikada gelişen 
atakta ceza sahasına 
ortalanan topu 
Serkan düzeltip 
vurdu Umurspor 1-0 
geçti.
9. dakikada İmran 
kaleciyle karşı 
karşıya kaldığı 
pozisyonda topu 
dışarı attı.
10. dakikada 
Okan'ın aşırtma 
vuruşu üstten 
dışarı giderken 22. 
dakikada ise kaleci 
Okan'ın atağında 
gole izin yermedi. 30. 
dakikada 
Umurspor'da Fatih 
müsait pozisyonda 
topu dışarı attı. 38'de 
Çırpanspor'un 
beraberlik sayısı 
geldi.
Köşe atışından gelen 
topa İmran sert 
vurdu ve ilk yarı 1-1 
kapandı.
İkinci yarıda iki 
takımında farkı 
değiştirme çabası 
sonucu maç 
hareketlendi.
65. dakikada 
Serdar Umurspor'u 2- 
1 öne geçiren golü 
kaydetti.
77. dakikada Çır- 
panspor atağında

m ■ B
Yavuz'un aşırtma 
vuruşu sonrası oyun
da denge geldi 2-2 
Galibiyet için 
bastıran Çırpanspor 
ataklarında
Umurspor kalecisi Ali 
yaptığı kurtarışlarla 
gole izin vermezken 
maçın uzatma 
dakikalarında 
Umurspor'da Ömer 

ve Bora ikinci 
sarıdan kırmızı 
kartla oyun dışında 
kaldı.
Karşılaşmanın kalan 
dakikalarında iki 
tarafta galibiyet için 
gol atamayınca 
karşılaşma 2-2 sona 
erdi.
Umurspor son 
maçını Çarşamba 

günü Atıcılar-2 
sahasında İnegöl 
temsilcisi Alanyurt 
spor ile yapacak.

SAHA : Atıcılar-2

HAKEMLER:
Oğuz Akar 5, 
Ramazan Sağrı 5, 
Mehmet Gültekin 5,

UMURSPOR : Ali 6, 
Hakan 4, Mert 4, Bora 
4, Yavuz 5, Ömer 4, 
Okan 4, Serkan 5, 
Serdar 5, Ufuk 5, 
Fatih 4, (Sezer 2)

MKP ÇIRPANSPOR : 
Tamer 5, Mustafa 4, 
Fatih 4, Ercan 5, 
(Şafak 2) Yavuz 5, 
Cahit 5, İmran 4,

Levent 4, (Selçuk 1)
Tayfun 4, Murat 5, 
(Tarhan 2) Eser 5,

GOLLER :
Dk. 7. Serkan, Dk. 65. 
Serdar, (Umurspor) 
Dk. 35. İmran, Dk. 77. 
Yavuz, (Çırpanspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 90. Ömer, Bora 
(Umurspor)

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

«suyunu boşaKİWA HARCAMA”
TEMA Vakfîtarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Körfez’ www.gemllkorfezgazetesi.com

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
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Ekmekte neni dönem başladı
Ekmekten konserv
eye, sucuktan süte 
kadar yüzlerce gıda 
maddesine ren- 
klendirici madde kat
mak yasaklandı 
Çocuklarda dikkat 
bozukluğu yapan 6 
renklendirici madde 
etikette mutlaka 
yazılacak...
Kepek oranı artırılan 
ve tuz oranı 
azaltılmış ekmekler 
tezgahlardaki yerini 
aldı. Ekmeğin 
sadece buğday unu, 
maya, tuz ve su 
karışımıyla 
üretilmesini öngören 
düzenleme yürür
lüğe girdi. Yeni 
tebliğ kapsamında 
istenilen kriterlerde 
ekmekleri üreten 
fırıncı esnafı da, 
daha sağlıklı 
ekmeğin sofralarda
ki yerini alacağını 
ifade ediyor.
Sağlık açısında fay
dasını her fırsatta 
dile getiren

akademisyen ve 
diyetisyenler de 
kepek oranı artırılan 
ve tuz oranı 
azaltılmış ekmek
lerin, özellikle diya
bet hastaları için 
önemli olduğuna 
dikkat çekiyor. 
Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Nefroloji Bilim Dalı 
Başkanı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Saniye Şen, yaptığı 
açıklamada, kepek 
oranı artırılan ve tuz 

oranı azaltılan 
ekmeğin hem insan 
sağdığına hem de 
ekonomiye katkısı 
olacağını söyledi. 
Beyaz ekmeği "basit 
şeker" olarak tanım
layan Prof. Dr. Şen, 
kepeği, lifi, ruşeymi, 
vitamini alınmış 
beyaz unun basit 
şeker haline getir
ildiğini ifade ederek, 
"Bu durum insanlar
da şişmanlık, kan 
yağlarının yükselme
si, karaciğerin

yağlanması, damar 
sertliği, kalp rahat 
sizliği, insilün diren
ci, şeker hastalığı ve 
bütün bunların etk
isiyle bağışıklığın 
etkilenmesiyle 
kanserin oluşumu 
da kolaylaşıyordu. 
Bu hem devlete bir 
yüktü hem de 
insanımıza endirekt 
ekonomik yük 
getiren bir durum
du" diye konuştu. 
Kepeğin obeziteyi 
önlemesinin yanı 
sıra kalp damar 
hastalıkları ve diya
betin önlenmesi 
açısından da önem
ine işaret eden Şen, 
şunları kaydetti: 
"Kepekle, lifiyle 
insanların bağırsak
larını çalıştırıp 
obeziteyi önlüyor
sunuz. Dolayısıyla 
kalp hastalığını ve 
diyabeti de önlüyor
sunuz. Sadece 
kepeğin katılmasıyla 
bunlar sağlanıyor.

Ruşeymi de katıla
cağına inanıyorum, 
tuzunun azaltılması 
oldukça önemli oldu. 
Küçümsememek 
gerek, 300 gram 
ekmekte 4 gram tuz 
vardı. Biz toplum 
olarak ekmeği çok 
tüketiyoruz. Doğru 
olan daha az ekmek 
tüketmek. Bir insan 
günde 450 gram 
ekmek tüketiyor, bu 
bir kere çok yüksek 
bir değer. Sistem, 
ruşeyni çıkarılması 
üzerine kuruldu. 
Neden böcekler, 
bitler, kelebekler biz
den daha akıllı. En 
yüksek antioksidan 
ruşeymi olana tahıl 
bitleri dadanıyor. 
Önce raf ömrünün 
uzatılması için buğ
dayın ruşeymi 
çıkarıldı, albenisinin 
artırılması için 
kepeği çıkarıldı, bu 
da yetmedi un 
beyazlaştırıldı." 
Kepeğin yararları

Gecikilmiş olmasına 
rağmen yerinde ve 
taktirle karşılanan 
bir karar ve uygula
ma olduğunun altını 
çizen Şen, şöyle 
sürdürdü: "Çok 
gecikilmiş ama çok 
taktir edilmesi 
gereken bir önlem. 
1970'li yıllarda 
Finlandiya'nın, son 
10 yılda da 
İngiltere'nin çalış
maları örnek alın
abilirdi. Sadece tuzu 
azaltarak bu işi 
sağlıklı hale getirdil
er. Yıllarca yaşanan 
bir gecikme. Ne 
acıdır ki konuya 
bilim insanları değil 
siyaset adamları 
müdahale etmek 
durumunda kaldı. 
Fakat yine de bir 
bilim derneğinin 
Türkiye'de tüketilen 
tuz miktarının azaltıl
ması gerektiğini 
bildirmesi çok 
önemli. Güzel bir 
uygulama."

Sfelesmeliler de memur haklaıınılanararlaııacalı
Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK), devlet 
memurları, Merkez 
Bankası, Elektrik 
Piyasası kanunların
da önemli değişiklik
ler öngören torba 
yasadan sürpriz 
düzenlemeler çıktı. 
Önemli değişiklikler
den biri ise KIT'lerde 
çalışan sözleşmeli 
personel haklarını

kapsıyor.
Buna göre, artık bu 
statüde çalışan per
sonel de devlet 
memuru kadar izin 
yapabilecek.
Meclis'te çarşamba 
günü görüşülecek 
torba yasada yer 
alan bazı düzen
lemeler şöyle: 
ŞİRKETLERE SİCİL 
AFFI: Faaliyette olup 

olmadığına bakıl
madan, 1 Temmuz 
2014'e kadar sanayi 
işletmelerini sanayi 
siciline kayıt ettiren 
hakkında, yasada 
tescili yapmayanlara 
öngörülen idari 
para cezası 
uygulanmayacak. 
ŞANS 
OYUNLARINA 
REKLAM FRENİ:

Spor müsabakaları
na dayalı bahis ya 
da şans oyunlarını 
oynamaya teşvik 
eden reklam veren
lere 1 yıldan 3 yıla 
kadar hapis, 3 bin 
güne kadar adli para 
cezası verilecek. 
EHLİYETLER 
SÜRELİ OLUYOR: 
Sürücü belgeleri 
artık süreli olarak

verilecek.
Yenileme sırasında 
harç alınmayacak. 
DEV PROJELER 
İÇİN ÖZEL İLAN: 
Baraj, boru hattı, 
havaalanı, liman gibi 
büyük projelerde 
kamu yararı kararı, 
kamulaştırma yapıla
cak mahalle, köy 
muhtarlığında 15 
gün asılı kalarak ilan 

edilecek. 
ÖDEME 
YASAKLARI 
KALKIYOR: 
Tarım Yasası kap
samında, idari 
soruşturmalar 
sonuçlanıncaya 
kadar destekleme 
ödemelerinin yapıl
maması amacıyla 
konulan ödeme 
yasakları kaldırılıyor.

G 
E 
M
L 
i 
K

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

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

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

OTUBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)R DENİZ UÇAâl 6*13 66 *13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Eaadaş 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

n DAĞITICILARW X GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 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

B 
E 
R

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Seğ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 5^4 gg gg

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol
MAR-PET 5Î3 3®
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 5-13 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4615 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılik Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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KAŞK, ŞİMDİ 
12.00-14.15- 
16.15-18.15-

20.30 
SON AYİN 2 
12.00-14.00- 
16.00-18.00-
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ERKEN ALIN, KARLI ÇIKIN...
175 m2 3+1 DAİRE 135.000 TL'den

BAŞLAYAN FİYATLARLA...
ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

Statik Proje, İnşaat Mühendisi
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

AKINCI 
SİTESİ

GEMLİK

Erken ödeme Avantajı

Akıncı Sitesi, Size hayallerinizin büyüklüğüne göre 
teraslardan bahçe katlarına kadar her biri yüksek konforlu 
3 FARKLI TİPTE 3+1 DAİRE VE 5+1 DUBLEKS 
DAİRE SEÇENEKLERİ SUNUYOR...

Mh

| Hemen Arayın I

□ 0(224)
İH 4417244

ali berker akıncı
mimarlık

www.allberkeraklnci.com
Bursa Ofis
Altınşehlr Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3 D:21 Nilüfer / BURSA
Tel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
info@aliberkerakincl.com

KaynmMh Gemlik 

s

■; DrZqm
. , KaycMh

I ’II HwMfı

İtini
Um

f BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

http://www.allberkeraklnci.com
mailto:info@aliberkerakincl.com


225 55 R 17 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE XL 435.oo ₺
225 45 R17 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2 299.oo t
225 45 R 18 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2 550.oo
245 45 R 18 GOODYEAR EAGLE F1 ASMY 2 530.OO ₺

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No 13 GEMLİK 
®Mel ^24 524 74 01 Cep: 0 533 92418 98

195 65 R 15 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE 159.00
205 55 R 16 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE 195.00 İ
175 65 R 14 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP COMPACT 125.00 t
185 65 R 15 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP COMPACT 149.00 t

YENİ t Tfiı-ipnKıilp IVtftMmanct» I 
İntak Zeıııiıuta ? metre kww Fren 

Etiket Değert* i

KAMP,YLNİ LfflolentGrip Parformanct»
Kum Zeminde 1 metre Kısa Fren

ik

UIM50»
3

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

3 Temmuz 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

M, Cengiz Göral 
34, yılında anılacak

3 Temmuz 1979 yılında evine 
giderken kahpece öldürülen 
gazetemiz Sorumlu Müdürü ve 
yazarı Avukat M.Cengiz Göral, 
bugün Bursa Barosu mensup 
lan ve yakınları tarafından Adliye 
Köyündeki mezarı başında saat 
15.oo de anılacak

Polis olayla ilgili olarak ASönmez adlı bir gencin ölüme allayan K.O’a sentetik uyuşturucu içirdiğini belirledi.

Gözyaşlarına toprağa leıiim
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yoğun gündem..
Dûn haber açısından çok yoğun bir gün 

yaşadık.
Sabahtan başlayan haber trafiği geç saatlere 

kadar sürdü.
Kimine yetiştik, kimine yetişemedik.
Sabah erken saatlerde Belediye Başkan ve 

Encümen üyeleri ile memurların duruşmaları 
vardı.

Yaz sezonunda Kumla ve Kurşunlu’da yeter
siz olan zabıta kadrolarının yerine geçici 
yardımcı personel alıp, bunlara zabıtaya benzer 
giysiler girdirmek suretiyle kamunun zarara 
uğratıldığı iddiasıyla dava açılmıştı. Dev. 4’de

Önceki gün Ahmet Dural Meydam’ndaki 
CİUS AVM‘nin 4. katından atlayarak intihar 
eden K.O.(15) dün gözyaşlarıyla toprağa 
verildi. Polis, intihar olayının izini sürerken, 
A. Sönmez (22) adlı bir genci gözaltına aldı. 
Poliste sorgusu süren gencin, ölüm atlayışı 
yapan K.O ve arkadaşlarıyla olaydan önce 
bir araya gelerek sentetik uyuşturucu 
verdiği bilgisine ulaştı. Haberi sayfa 2’de

Güler, "Mi l raüeyeSayıı"
vürüyüsünü bugün yapacak
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
görevinden alınmasından sonra hakkında 
yürütülen soruşturmalar olmamasına 
karşın göreve iade edilmemesine tepki 
göstermek için, bugün AVM önünde saat 
11.oo de basın açıklaması yaptıktan sonra 
Bursa Valiliği’ne yürüyerek gidecek, bura
da da basın açıklaması yapacak.

İMMımajrtjhfli
Belediyeye ait 60 dönüm arsayı Meclis 
kararı olmadan Encümen kararı ile sata 
rak belediyeyi zarara uğrattığı iddiasıyla 
Cumhuriyet Savcılığına Belediye Başka 
nı Fatih Mehmet Güler tarafından şikayet 
edilen Belediye Başkanvekili Refik Yıl 
maz ve Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik 
ile görevliler hakkında İçişleri Bakanlığı 
Mali İdareler Genel Müdürlüğü inceleme 
başlatılmasına gerek bulmadı. Syf 2’de

Muhsin TUNÇ
Merkez: 0 224 513 85 53 

05354936604 
Kumla Şb.: 0 224 538 95 27 

Kurşunlu Şb.: 0 535493 66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• G EM Lİ KTE SATI Ll K LÜ KS DAİ RELER
•ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Meclisi kararı olmadan 60 dönümlük arsanın 
satışı konusunda Bakanlık’tan beklenen karar geldi

Bakanlık Yılmaz ve Çelik için ön 
inceleme yapılmasını gerek görmedi
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
tarafından Belediye 
Encümen kararı ile 
Çimtaş ve Borusan 
Mannesman A.Ş. ve 
Borusan Lojistik 
A.Ş. ye satılan 
belediye mülkü olan 
60 dönümlük 5 
parsel arsanın satış 
yetkisi Belediye 
Meclisi’nin olmasına 
karşın, taşınmaların 
satışının Devlet 
İhale Kanunu’na 
göre yapılması gere 
kirken ihale düzen
lenmeden yapılması 
nedeniyle, ihalelere 
katılma yeterliliğine 
ve koşullarına sahip 
kişilerin ihaleye 
katılımlarının engel
lendiği, bu suretle 
parsellerin değerinin 
altında satılması 
sonucu belediyenin 
zarara uğratıldığı 
iddiasıyla Cumhuri 
yet Başsavcılığına 
yaptığı başvuruda,

Polis olayla ilgili olarak A.Sönmez adlı bir gencin ölüme atlayan K.O’a sentetik uyuşturucu içirdiğini belirledi.

Gözyaslarıyla toprağa verildi
Önceki gün Ahmet 
Dural Meydanındaki 
CİUS AVM'nin 4. 
katından atlayarak 
intihar eden K.O.(15) 
dün gözyaşlarıyla 
toprağa verildi.

CENAZEDE 
GÖZYAŞI 
Hayatının baharında 
yaşamına ani bir 
kararla son veren 
K.O. önceki gün 
sevk edildiği Bursa 
Şevket Yılmaz Devlet 
Hastanesi’nde ölümü 
gerçekleşirken, cena 
zesi ilçemize getiril
di. Osmaniye Camiin 
de öğle namazı son
rası kılınan cenaze 
namazı ardından 
sevenlerinin 
gözyaşları arasında 
toprağa verildi. 
Cenazenin camiden 
çıkarılıp Cenaze 
Aracına bindirilmesi 
sırasında annesi ve 
yakınları tabuta 
sarılarak ağıtlar yak
tılar, gözyaşlarına 
boğuldular.

Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik görevlilerin 
cezalandırılmasını 
istemişti. 
Cumhuriyet Savcı 
lığının Başkan vekil 
ve Yardımcısı için 
incelemi başlata bil 
mesi için Valilik 
aracılığıyla 11 Ocak 
2013 tarihinde 
Bakanlığa gönderdi
ği yazıya yanıt geldi. 
Dün, İçişleri Bakan 
lığı Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü’n 
den gelen yazı, ta 
raflara tebliğ edildi. 
Yazının sonuç bölü 
münde şu görüşlere 
yer verildi: 
“Yapılan açıklama 
lar doğrultusunda, 
Bursa, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik ve belediye 
nin diğer görevlileri 

Bu arada, Gemlik Kız si’nden okul bitimine 
Teknik Meslek Lise bir ay kala ayrıldığı

hakkında, 4483 
sayılı Kanunun hü 
kümleri uyarınca, ön 
inceleme yapılması
na gerek olmadığı 
belirtildiğinden, söz 
konusu iddiaların 
işleme konulmama 
sini tensiplerinize 
arz ederim” denildi.

GÜLER 
KARARA İTİRAZ 
EDECEK İçişleri 
Bakanlığı’nın Bursa 
Valiliği’nin yazısını 
dayanak göstererek 
Belediye Meclis 
kararı olamadan 
yapılan arsa satışıy
la ilgili olarak ön 
inceleme başlatılma- 
masına gerek bul
maması üzerine, 
gazetemize açıklama 
yapan Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, şunları 
söyledi: “Karar yan
lıştır. Bu karara iti
raz edeceğim. 
Bugün biz yaz 

aylarında sahillerde 
yetersiz olan zabıta 
memurlarına yardım
cı olmak için per
sonel görevlen 
dirdiğimiz, zabıtaya 
benzer elbise aldığı 
mız için 13 kişi yar 
gıç karşısına çıktık. 
Böyle bir konuda 
bizi yargı karşısına 
çıkaran İçişleri 
Bakanlığı, 
60 dönüm arsayı 
artık parsel diyerek 
Mec lis Kararı 
olmadan satan ve 
Belediyeyi 10-15 
milyon lira zarara 
uğratan kişiler 
hakkında inceleme 
bile başlatma izni 
vermiyor.
AKP’nin adaleti bu. 
Belediyeyi ele 
geçiren AKP’lilerin 
onca hukuksuzluk
larına karşı 
yaptığımız 
şikayetlerde bir 
adım ileri 
gidilmemiştir." dedi.

öğrenilen K.O nun 
okul arkadaşları da 
cenazeye geldiler. 
K.O nun arkaşları 
tabutun kaldırılışı 
sırasında gözyaşları
na boğuldular.
Bazı gençlerin bay 
gınhk geçirdiği 
görüldü. Bazıları zor 
teskin edildi.

BİR KİŞİ ADLİYE’DE 
Polis, intihar olayının 
izini sürerken, A. 
Sönmez (22) adlı bir 
genci gözaltına aldı. 
Poliste sorgusu 
süren gencin, ölüm 
atlayışı yapan K.O ve 
arkadaşlarıyla olay
dan önce bir araya 
gelerek sentetik 
uyuşturucu verdiği 
bilgisine ulaştı. 
Sorgusu yapılan A. 
Sönmez Cumhuriyet 
Savcılığınca tutuk
lanma istemiyle 
Adliye’ye sevk edil
di. Gazetemiz 
baskıya hazırlandığı 
sırada yargılama 
devam ediyordu.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler yine yargıç karşısına çıktı 

Personele, Zabıta 
kıyafeti gibi kıyafet 

giydirdin ifa vasi 
başladı

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ve encümen üyesi 
Necdet Ersoy ile 
toplam 13 kişi dün 
yargıç karşısına 
çıktı.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in görev yap
tığı 2009 yılında, 
Küçük Kumla ve 
Kurşunlu mahal
lerinde, yaz ayların
da yeterli zabıta 
memuru kadrosu 
bulunmadığı için, 
zabıtaya ek olarak 

Gemlik Nüfus Müdürlüğümden 
2" almış olduğum nüfus cüzdanımı, 

Kore Gazisi Kartımı, 
ehliyetimi kaybettim.

“ Hükümsüzdür. KAZIM ÇEVİK

Gemlik Nüfus Müdürlüğümden 
almış olduğum nüfus cüzdanımı, 

kaybettim. Hükümsüzdür.
MEHMET ÇELEBİ

ELEMAN
SHELL BENZİN 

İSTASYONU 
BEYZA PETROL’DE

ÇALIŞACAK
MEYDANCI

ARANIYOR 
Müracaat 

Tel: 0 224 513 01 03

görevlendirilen per
soneli ‘zabıta gibi 
giydirip görev yap
tırarak kamu zararı
na yol açıldığı’ için 
İçişleri Bakanlığı 
müfetişleri, 
Cumhuriyet 
Savcılığı’na şikayet 
edilerek, dava açıl
ması istemişti. 
Dün, ilk duruşmaya 
çıkan sanıklar, kim
lik bildirimde bulun
dular. 10 kişinin 
katıldığı duruşmada 
dava 8 Ekim 2013 
tarihine ertelendi.
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Bursa’da alkollü 
olduğu iddia edilen 
sürücü, otomobili 
ile dereye uçtu. 
Polis ve itfaiye 
ekiplerinin 
yardımını iste
meyen sürücü, 
arkadaşının ikna 
etmesi üzerine 
otomobilinden 
indi.
Kaza merkez 
Nilüfer ilçesi ile 
Doburca 
Deresi’nde mey
dana geldi.

IIİIİİIİİS Mil: 1 îlî 1 mil
Mustafakemalpaşa 
İlçesi'nde, Yörük 
Şöleni'nden dönen 
minibüsün 
devrilmesiyle mey
dana gelen kazada 
sürücü 55 yaşında
ki Seyit Ali Dürtek 
öldü, 1 kişi de 
yaralandı.
Mustafakemalpaşa 
İlçesi Bozağaç 
Yaylası'nda dün 
düzenlenen Yörük 
Şöleni'nden dönen 
Seyit Ali Dürtek 
yönetimindeki 16 L 
0609 plakalı 
minibüs Söğütalan 
Köyü yakınlarında, 
sürücüsünün 
direksiyon kon
trolünü yitirmesi 
sonucu şarampole 
yuvarlandı. Kazada 
araç içinde sıkışan 

GemlikKafez
«ııılrlı lıı «tııtı ilmi «uırııl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez www.geMiikkorfezBazet0si.com

Edinilen bilgiye 
göre derenin kıyısı
na park ettiği oto
mobilinin 
içerisinde oturan 
Emre Ç., zeminin 
yumuşak olması 
nedeni ile aracının 
suya doğru 
kaydığını hissetti. 
Bir süre sonra 
aracıyla dereye 
uçan Emre Ç.'ye 
çevredekiler 
yardım etmek 
istedi.
Sürücü, olay

Seyit Ali Dürtek 
yaşamını yitirirken 
yanındaki arkadaşı 
57 yaşındaki Eba 
zer Yılmaz yara
landı. Yaralı 
Mustafake malpaşa 
Devlet Hastanesine 
kal dırılarak tedavi 

yerine gelen polis 
ve itfaiye ekip
lerinin yardımlarını 
geri çevirdi.
Olay yerine gelen 
arkadaşının ikna 
etmesi ile otomo
bilden çıkan Emre 
Ç., polis ekiplerine 
olayın nasıl 
olduğunu anlattı. 
Yarısı sulara 
gömülen 
otomobil ise 
çekici yardımıyla 
dereden 
çıkarıldı.

altına alınırken, 
belediyede çalışan 
evli ve bir çocuk 
babası Seyit Ali 
Dürtek, Yamanlı 
Köyü'nde toprağa 
verildi. Kazayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

Bursa'da jandarma 
tarafından gerçek
leştirilen uyuşturu
cu operasyonunda 
toplam 31 bin 812 
kök kenevir bitkisi 
ile kullanıma hazır 
22 bin 740 gram 
kubar esrar mad
desi ele geçirildi. 
Bursa'da jandarma 
tarafından gerçek
leştirilen uyuşturu
cu operasyonunda 
toplam 31 bin 812 
kök kenevir bitkisi 
ile kullanıma hazır 
22 bin 740 gram 
kubar esrar mad
desi ele geçirildi. 
Gelen bir ihbarı 
değerlendiren İl 
Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri İnegöl ve 
Yenişehir ilçelerin 
de Narkotik ve 
psikotrop madde 
imal ve ticareti 
yapıldığının tespit

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan yürütülen 
çalışmalar net
icesinde çeşitli 
suçlarla aranan 
186 kişi İnfaz Büro 
Amirliği tarafından 
gözaltına alındı. 
Mahkemeye 
çıkartılan zanlılar
dan 27'si tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesine bağlı Kulaca 
köyünden geçen 
derede yaşanan 
toplu balık ölümler
ine Valilik el koydu. 
Vali Şahabettin 
Harput'un talimatıy
la İnegöl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüğü inceleme 
başlattı.
ilçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü 
Mahmut Doğru, 
Kulaca derecesine 
kimyasal atık atıl
ması sonucunda 
meydana gelen balık 
ölümleri nedeniyle 
ölü balık numunesi 
alınarak gerekli 
tetkiklerin yapıla-

edildiği adreslere 
eş zamanlı 
operasyon düzen
ledi. Bursa İl 
Jandarma Komu 
tanlığı ekipleri, jan
darma Narkotik 
madde arama 
köpeği Acil ve 
Varis'in de katilı 
mıyla belirtilen 
adreslerde detaylı 
arama yaptı.
Yapılan aramalar
da; tarlalarda ekili 
vaziyette İnegöl’de

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan yürütülen 
çalışmalar net
icesinde çeşitli 
suçlarla aranan 
186 kişi İnfaz Büro 
Amirliği tarafından 
gözaltına alındı. 
Gözaltına alınarak 
mahkemeye 
çıkartılan 186 kişi
den 27'si tutukla
narak cezaevine

cağını kaydetti. 
NUMUNELERİ 
GÖNDERDİK 
Köyden gelen tele
fon ihbarı üzerine 
olaya hemen müda
hale ettiklerini ifade 
eden İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürü Mahmut 
Doğru, "Bursa il 
Müdürlüğümüzle 
kısa sürede irtibat 
kurarak, hayvan 
sağlığı şubesinden 
su ürünleri mühen
disi, iki veteriner 
hekimimiz köye 
giderek incelemel
erde bulundular. 
Ölen balık söz 
konusuydu. Ölü 
balık numunelerim- 

30 bin 312, Yeni 
şehir ilçesinde ise 
1500 kök kenevir 
bitkisi ile kullanı
ma hazır hale getir
ilmiş 22 bin 740 
gram kubar esrar 
maddesi ele geçir
ildi. Olayla ilgili bir 
kişi gözaltına alı 
nırken, diğer bir 
şahın ise jandarma 
tarafından aranı 
yor. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

gönderildi. 
Tutuklananlar 
arasında yağma 
suçundan 5 yıl 
hapis cezası ile 
aranan F. Ü., hırsı
zlık suçundan 6 yıl 
1 ay hapis cezası 
bulunan S. E. ve 
çocuğun cinsel 
istismarı suçundan 
13 yıl cezası alan 
M.Y. isimli kişiler 
de bulunuyor

izi aldırdık. 
Aldığımız 
numuneleri 
Bursa'daki laboratu
ara gönderdik. 
Balıkların neden 
zehirlendiği ile 
alakalı sonuçlar en 
geç 10 gün 
içerisinde elimize 
geçecek. Alınan 
sonuçlara göre 
hareket edeceğiz" 
dedi.
Kirlilik ile ilgili 
olarak Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
kirliliğin araştırıl
ması ve balık ölüm
lerinin incelenmesi 
ile ilgili kurumlara 
gerekli talimatın 
verildiği belirtti.

http://www.geMiikkorfezBazet0si.com
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Güne Bakış ilmi M M im. mi İMİ
27 Mayıs günü Gemlik’ten Kıbrıs’a bisikletiyle yola çıkan emekli bankacı 
Ünal Bayrak, İlçemize döndü. Kaymakam Cahit Işık’ı ziyaret eden Bayrak, 
Rauf Denktaş’ın mezarından aldığı toprağı Celal Bayar’ın mezarına döktü. 
Ünal Bayrak, gezisi sırasında 3 ayakkabı eskitti.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yoğun gündem...
Gülmeyin, böyle davalar da açılıyor 

muhalefet belediye başkanına...
Neler açılmadı ki?
Örneğin, Küçük Kumla’daki yazlıklarda 

bulunan çay bahçelerinde okey oynandığı 
için dava açıldı.

İstiklal Caddesi’ne 13 yıldır yapılmayan 
kaldırımlar yapıldığı için dava açıldı...

Kaldırım ihalesini alan mütehhit ihale 
ye fesat karıştırdığı iddiasıyla aylarca 
cezaevinde yattı, serbest kaldıktan sonra 
hala Gemlik Belediyesi’nin kaldırımlarını 
yapıyor..

AKP döneminde açılmasına izin verilen 
yıllarca hiçbir adli işlem görülmeyen 
Bursa yolundaki kereste depolarını neden 
kapatmadın diye CHP’li Belediyeye dava 
açıldı.

O da yetmedi, Kurşunlu da boğulan 
biri gencin ailesinin şikayeti üzerine 
"gerekli önlemi almadığı gerekçesiyle 
Fatih Mehmet Güler’in yargılanması "için 
Bakanlık izin verdi ve hakkında dava 
açıldı.

Yapımı başlayan Balıkçı Barınağı’nın 
ihalesine fesat karıştırdı, diye dava açıldı, 
bu davadan beraat ettiler.

Umurbey Aytepe Restaurantın ayrı ayrı 
ihale ettirdi diye dava açtılar...

Oysa kendileri Çarşı Deresi’ni 3 kez 
fhafe He bitiremediler.

Sırada 4. etap ihalesi var.
Belgede sahtecilik yapıldığı, yapıl

mayan işlerin fatura edilerek yapılmış gibi 
gösterildiği için açılan soruşturma sonun
da davalar açıldı, Bursa Ağır Ceza da 
devam eden devalar var ne zaman bite
ceği meçhul.

Belediye başkanvekilliği seçimlerinde 
aday ayartarak ve menfaat sağlayarak 
koltuk edindiler, yargı buna dur dedi.

İkinci kez aynı yöntemleri denediler ve 
adam satın alarak, satın aldıkları kişiye 
menfaat sağlayarak, para ile koruma 
tutarak adeta çete oluşturdular.

Çete mensupları olayları bir bir anlattı, 
sonra Başkanvekilinin makam arabası kur 
şunlandı.

Bana söz verilen parayı vermedikleri 
için kurşunlandığı açıklandı.

Haklarında açılan dava henüz yok.
Onu bırakın CHP ve MHP tilerin 

şikayetleri var. En önemlisi ise 1 milyonn 
liralık değil, arsa satışında en az 15 mil 
yon liralık Gemlik Belediyesinin zarara 
uğratıldığı iddiaları vardı ki bu konuda 
bile Bakanlık inceleme yapılmasına izin 
vermedi.

AKP siyasetinin adaleti böyle.
PKK’lı belediye başkanlarını tutuklayıp 

serbest bıraktıktan sonra, göreve iade et 
tikleri halde, Gemlik Belediye Başkanını 
göreve iade etmiyorlar.

Etmezler.
Halk oyuyla koltuğa oturamayanlar, sa 

tın aldıkları kişilerle koltuk sahibi oldular.
Şimdi bu düşüncenin Gemlik’teki tem

silcisi, toplantılarda bize "malum gazete" 
diyor.

Sizler malum kişilersiniz.
Halk iradesini gasp eden malum kişiler.

27 Mayıs 2013 günü 
Gemlik’ten Kıbrıs’a 
bisikletiyle gitmek 
için yola çıkan 
Emekli Bankacı 
Ünal Bayrak, 2050 
kilometrelik turunu 
tamamlayarak dün 
Gemlik’e döndü. 
Gemlik İşçi ve 
Bağkur Emeklileri 
Derneği üyeleri ve 
sevenleri tarafından 
karşılanan Bayrak, 
Hükümet Konağına 
giderek, Kaymakam 
Cahit Işık’a gezisi 
hakkında b'ı'igı 
verdi.
Ünal Bayrak, 
Kaymakam Cahit 
Işık tarafından kut
landı. Kaymakam 
Işık, Bayrak’a, 
"57 yaşında genç 
delikanlı gibi 
Gemlik’ten yola çık
tınız ve 2050 kilo- 
metreyol kattetiniz. 
Gemlik’in adını her 
yerde duyurdunuz. 
Tebrik ediyorum" 
dedi.
Ünal Bayrak ise, 
"Hedefim Kıbrıs’a 
gitmekti. Celal 
Bayar’ın mezarın
dan aldığım toprağı 
merhum Rauf Denk 
taş’ın mezarına 
döktüm. Oğlu 
Serdar Denktaş 
beni karşıladı ve 
babasının mezarın
dan aldığı toprağı 
bana verdi. Ben de 
o toprağı merhum 
Cumhurbaşkanımız 
Celal Bayar’ın meza 
rina götürrek göre
vimi tamamlayaca 
ğım. Gittiğim birçok 
ilçede ve ilde devlet 
erkanı tarafından 
karşılandım. Gem 
lik’i tanıttım, bisiklet 
sporunun önemini 
vurgula dun, mut
luyum" dedi.
Gemlik Çanakkale, 
Edremit, Ayvalık, 
İzmir, Bodrum, 
Marmaris, Fethiye, 
Antalya üzerinden 
Taşucu’ndan 
Kıbrıs’a geçen Ünal 
Bayrak, Kıbrıs’daki 
temaslarından 
sonra dönüşünü 
Bursa’ya kadar oto
büsle yaptı.
Bursa’dan Gemlik’e 
bisikletiyle geldi.

Türkiye İşçi ve 
Bağkur Emeklileri 
Derneği Gemlik 
şubesi üyesi olan 
Ünal Bayrak’ın gös
terdiği başarının 
emsalinin az oldu 
ğunu söyleyen 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yener, 
"Kendisini kutluyo 
ruz. Emekli üyemiz 
olan kardeşimizin 
gösterdiği perfor
mans takdire 
şayandır. Kendisi 
hepimize örnek 
oldu" dedi.

BAYAR 
MEZARLIĞINDA 
TÖREN
Saat 17.30 da 
Umurbey Celal 
Bayar Anıt mezarı 
başında Kaymakam 
Cahit Işık, AKP 
Belediye Meclis 
üyesi ve Belediye 
spor Kulübü Başka 
m Turhan Alkış, İşçi 
Emeklileri Derneği 
temsilcisi Celal 
Bayar’ın ntazarı 
başında Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhu 
riyeti eski Cumhur 

başkanı merhum 
Rauf Dektaş’ın me 
zarından getirilen 
toprak Kaymakam 
Işık ve Ünal Bayrak 
tarafından mezara 
serpildi.
Kaymakam Işık 
burada yaptığı 
konuşmada, sporun 
her yanda dostluk, 
kardeşlik ve daya 
nışmayı pekiştirdi 
ğini belirterek, 
"Dost Kuzey 
Kıbrıs’ta bu dostlu 
ğumuz sizin hareke
tinizle güçlendi. 
Sizin bu yaşınızda 
2050 km. yol 
yaparak Kıbrıs’a git
meniz gençlere 
örnek olmalı." dedi.

Ünal Bayrak, 
"Bu gezi sırasında 
gittiğim bir 
çok ilde ve ilçede 
bana Gem lik’ten 
destek sağla yan 
Gemlik Körfez 
Gazetesi ile Maden 
Mühendisi Zeki 
Saral’a Kıbrıs’ta 
beni karşılayan 
oğluna teşekkür 
ediyorum onların 
katkısı bana moral 
verdi, güç kattı. 
Bisiklet sporunun 
yaygınlaştırılması 
ve bu spora önem 
verilmesini gittiğim 
yerlerde hatırlattım 
ilgi de gördü.
Gemlik’i bisikletim
le tanıttım" dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Tibel Otel’in bulun-

Geçtiğimiz günlerde, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın 
boşaltılarak yeni 
hizmet binasına 
geçmesinden sonra, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Tibel Otel ve GTSO 
binasını yıkmak için 
dün ilçemize ekip 
gönderildi.
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın içindeki 
eski eşyaların bulun
ması nedeniyle yıkım 
ekibi boşaltma 
işleminin tamamlan
masına kadar bekle
meye geçti.

OKULLARA VE 
DERNEKLERE 
VERİLDİ
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt

gözetiminde dün 
odanın eski masa, 
dolap, sandalye ve 
diğer müşteminatı 
başta Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
olmak üzere, ihtiyacı 
olan derneklerle köy 
muhtarlarına 
dağıtıldı.
Jeneratörü ise GTSO 
Meclis kararı ile İznik 
Ticaret ve Sanayi

Odası’na verildi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
“Yeni binamıza hur
dan evraklarımız 
dışında birşey götür
müyoruz. Odamızda 
kullandığımız 
müşteminatın 
tamamını okul, 
dernek ve köy 
muhtarlığı ile

ihtiyacı olan 
resmi kurumlara 
dağıtıyoruz.” 
dedi.

TUVALET KALACAK 
Yıkımına bugün 
başlanacak olan 
GTSO ve Tibel Otel 

binasının altına 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
tuvaletlerin yıkılma- 
yarak, yeni düzen
leme yapılasıya 
kadar hizmet vere
ceği öğrenildi. 
Gemlik Belediyesi 
1/1000 ölçekli imar 
planında, yıkılan 
binanın yeri yeşil 
alan olarak görülü 
yor.
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ELEMAN
AKARYAKIT İSTASYONLARIMIZDA 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
BAY VE BAYAN AKARYAKIT 

SATIŞ GÖREVLİLERİ ARANIYOR

AKCAN PETROL
K.Kumla: Armutlu Karayolu üzeri 

Kurudere Mevkii 
Gemlik : Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Tel : 513 10 79 GEMLİK

■sutcmonoH

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEBAA
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama” kampanyasına 
su tüketiminin önlenme 
si için siz de katılın

GEMLİK'TE 
SERBEST BÖLGEDE 
YABANCI ORTAKLI 

İMALAT FİRMAMIZA

İTHALAT -İHRACAT SORUMLUSU 
GENEL NİTHİKIEI:
Üniversitelerin İşletme, Ithalat-lhracat, 
Gümrük vb. bölümlerinden mezun, 
Advanced düzeyde İNGİLİZCE bilen, 
Analitik düşünen ve proaktif, 
İletişim yeteneği güçlü, 
Ekip çalışmasına yatkın, 
Yurtdışı * yurtiçi seyahat engeli olmayan, 
İTHALAT - İHRACAT OPERASYON 
AŞAMALARINI, Dış Ticaret ve 
Gümrükleme Mevzuatlarını, 
Lojistik, Uluslararası nakliye, sigorta süreçleri ve 
transit ticaret operasyonlarını bilen, 
TERCİHEN BT SEKTÖR TECRÜBESİ OLAN, 
Yurtdışı projelerde görev almış, bu ve buna 
benzer bir görevde en az 5 yıl deneyim sahibi, 
01 - İTHALAT - İHRACAT SORUMLUSU Aranmaktadır.

ELEMAN
KAVLAK ZEYTİNYAĞI 

FABRİKASINA 
BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.
KAVLAK 

ZEYTİNYAĞI 
FABRİKASI

Müracaat 
Tel.: 0 224 538 05 38

ELEMAN
TORNACI- 

KAYNAKÇI USTALARI 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM. 

GEMLİK 
Tel: 514 20 21

SATINALMA SORUMLUSU
GENEL NİTELİKLER:
Üniversite Mezunu
Satmalına konusunda en az 5 yıl tecrübeli, 
Yurtdışı-Yurtiçi satmalına ve lojistik konularına hakim, 
MS Office programlarını iyi derecede hakim, 
Advanced düzeyde İngilizce bilen.
Piyasada sabn almaları prosedüre uygun sunabilen, 
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan, 
Aktif çalışabilecek, çözüm ortağı,

02-SATINALMA SORUMLUSU Aranmaktadır.

GAZ ALTI KAYNAKÇI
GENEL NİTELİKLER:
5 Yıllık deneyimli olan imalat bölümünde 
vazifelendirecek, konusuna hakim, 
çalışkan azimli, disiplinli,

03 ■ GAZ ALTI KAYNAKÇI Aranmaktadır.

ÖN BAŞVURULAR CV’niz ile
unal gullu@hotmail.com adresine yapılabilir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: 
0539 669 67 00 GEMLİK

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

40 W TECRÜBEMİZ 

İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS 
MATBAACILIK - YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83

mailto:gullu@hotmail.com
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liiıtlm M liM'lm tıitı
Lisans Yerleştirme 
Sınavı'nda (LYS) 
Türkiye İkincisi 
olan Burak 
Duymaz, dereceye 
girdiğini 
arkadaşının attığı 
SMS ile öğrendiği
ni söyledi 
LYS MF-3 ve MF-4 
puan türünde 498 
puan alarak 
Türkiye İkincisi 
olan 18 yaşındaki 
Burak Duymaz, 
dereceye girmenin 
mutluluğunu yaşı 
yor. Ali Osman 
Sönmez Fen Lisesi 
öğrencisi Duymaz, 
LYS'de ilk 5'e 
girmesinin kendisi 
için önemli 
olduğunu söyledi. 
Türkiye İkincisi 
olduğunu 
arkadaşının attığı 
cep telefonu 
mesajı ile öğrenen 
Duymaz, sınava 
düzenli olarak 
çalıştığını ifade 
etti. Duymaz, "Son 
2 senemde LYS 
ağırlıklı çalıştım.

Sonuç almaya 
yönelik çalıştım. 
İmtihandan ziyade 
öğrenmeye dönük 
LYS’ye hazır
landım. Çok mut
luyum" dedi.
Babasının tele

vizyon başında 
sınav sonuçlarını 
takip ettiğini, ken
disinin de internet
ten kontrol ettiğini 
kaydeden Duymaz, 
bir arkadaşının 
attığı SMS'le ikinci 
olduğunu 

öğrendiğini ifade 
etti. Duymaz, 
"İnternetten kon
trol ediyordum. 
Babam içeriden 
dereceyi duyar 
duymaz bağırdı. 
Telefonuma mesaj 
geldi. Çok 
şaşırdım. Böyle bir 
şey beklemiyor
dum, şaşkınım" 
diye konuştu. 
Duymaz, Koç 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ni tercih 
edeceğini belirtti.

YURTKUR, üniver
site öğrencisi olup, 
kurumun yurtların
da barınmak 
isteyenler için 
başvuru tarihlerini 
belirledi.
YURTKUR Genel 
Müdürü Prof. Dr. 
Recep Kaymakcan 
2013-2014 öğretim 
yılında kurum yurt
larında barınmak 
isteyen öğrencilere 
yönelik yazılı açık
lama yaptı.
Kaymakcan'ın 
verdiği bilgilere 
göre, halen bir 
yükseköğretim 
kurumuna devam 
eden ara sınıf (ön 
lisans, lisans ve 
yüksek lisans) 
öğrencilerinin yurt
lara başvuruları 4 
Ağustos 2013 tari
hine kadar alı
nacak.
Yüksek lisans, 
doktora, ön kayıt 
ve öz yetenek,

dikey ve yatay 
geçiş sınavı ile 
yükseköğretim 
programına gire
cek öğrenciler ise 
başvurularını 
9-22 Eylül 2013 
tarihleri arasında 
yapacak. 
Başvurular, 
YURTKUR'un 
"www.kyk.gov.tr" 
internet adresin
den yapılacak. 
Kurum yurtlarında 
barınmakta iken 
yükseköğretim 
kurumunu 
süresi içerisinde 

bitirememiş 
artık yıl öğrenci
lerinin başvuruları 
da 9-22 Eylül 2013 
tarihleri arasında 
yurt müdürlükle 
rince kabul edile
cek. 
2013-2014 öğretim 
yılında 
YURTKUR'a bağlı 
yurtlarda asıl liste
den yurtlarda 
kalmaya hak 
kazanan öğrenci
lerin kayıtları 
2-15 Eylül 2013 
tarihleri arasında 
yapılacak.

Kadife, ahşap, kristal cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri. Mİhtiyaç duyduğunuz boyutta kaşe ve kalem kaşeler.

Kupa ve madalya çeşitlen.

Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge basımı.Anahtarlık, isimlik, ajanda ve promosyon çeşitlen.

Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitlen.
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41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
O 
E 
e GÜLER AJANS istiklalCad.BoraSokAW)arıkArı!ığıNo:3,'BGEMLİKÎel:(0.224j51396 83

http://www.kyk.gov.tr
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Timsah Avusturya'da Kros Çalıştı
Bursaspor, yeni 
sezon hazırlıklarının 
ikinci etabı olan 
Avusturya kampında 
çalışmalarını 
sürdürüyor.
Özlüce 
Tesisleri'ndeki ilk 
etap çalışmalarının 
ardından dün 
Avusturya'ya 
giden yeşil-beya- 
zlılar, ilk antren
manını da akşam 
saatlerinde yaptı. 
Genç oyuncular 
Faruk Korkmaz ve 
Ahmet Teoman Eren 
ile birlikte kros 
yaparken, A takım oyuncuları ise Teknik Direktör Hikmet Karaman yöneti

minde çalıştı. Teknik 
Direktör Hikmet 
Karaman takımı ikiye 
ayırarak, dönüşümlü 
bir çalışma gerçek
leştirdi. Bir grup yarı 
sahada pasla 
hücuma çıkma çalış
ması yaparken, diğer 
grup da dar alanda 
pas-press çalışması 
yaptı.
Öte yandan dün 
yapılan antrenmana 
izinli olan ve 
Bursa'da ki 
çalışmalara katıl
mayan Şilili forvet 
Sebastian Pinto'da 
dahil oldu.

Avusturya kampının 
2. gününe ise 
yeşil-beyazlılar, 
sabah erken 
saatlerde yaptığı 
kros çalışması ile 
başladı. Seefeld'in 
göl manzarası 
eşliğinde açık ve 
Güneşli bir havada 
gruplar halinde 
30'ar dakikalık kros 
koşuları yapıldı. 
Her grup 
yaklaşık 

5 kilometre koştu. 
Çalışmanın ardından 
Bursaspor, kamp 
yaptığı otele 
döndü.

Krasic'e Yol Göründü Kerim Frei Aslan Gluyor
Kadrosunda 11 
yabancı futbolcu 
bulunan 
Fenerbahçe'de 
takımdan hangi 
yabancı oyuncuların 
ayrılacağı merak 
ediliyor 
Bu konuda en 
kuvvetli aday olarak 
gösterilen Mitos 
Krasic'e Premier 
Lig'den teklifler 
geliyor. Yıldız 
Oyuncun menajeri 
Dejan Joksimovic 
yaptığı açıklamadan 
gelen teklifleri 
doğruladı ve " 
Fenerbahçe'den 
ayrılmayı planlı 
yoruz" ifadelerini 
kullandı.
Krasic ve ailesinin 
Türkiye'de mutlu 
olduğunu ayrıca Sırp 
Futbolcunun yüksek 
bir maaşa da sahip 
olduğunun altını 
çizen Joksimovic, 
ancak oyuncusunun 
futbol yaşamında da 
mutlu olmak iste
diğini söyledi. 
Krasic'in mevkisinde 
dünyanın 3-4 oyun
cusundan biri 
olduğunu fakat 
Fenerbahçe'de 
forma şansı bula
madığını dile getiren

Dejan Joksimovic, 
başta Sunderland 
olmak üzere bir çok 
Premier Lig 
Kulübünün Sırp 
Futbolcu ile 
ilgilendiğini açıkladı. 
Sarı Lacivertli 
kulüpte Oscar 
Cardozo ısrarı da 
devam ederken bu 
transferin biran önce 
bitirilmesi için 
yoğun mesai har
candığı da gelen 
haberler arasında. 
ParaguaylInın da 
takıma katılması 
dahilinde bir yabancı 
futbolcu ile daha da 
yollar ayrılacak.

Yeni sezon hazırlık
larına dün başlayan 
Fenerbahçe'de çalış
malar günde çift 
antrenmanla 
sürdürülüyor. Fizik 
ve Kondisyon yük
lemeleri şeklinde 
geçen çalışmalar 
esnasında neşeli 
görüntüler ortaya 
çıkıyor.
Sağlık kontrol
lerinden de geçmeye 
başlayacak olan sarı 
lacivertli futbolcular 
pazartesi günü 
kulübün Düzce 
Topuk Yaylası 
Tesislerinde ilk etap 
kamp çalışmalarına 
başlayacak

Galatasaray, 
Fulham'da oynayan 
Kerim Frei ile el 
sıkıştı.
Galatasaray, 
Fulham'ın genç 
yıldızı Kerim Frei ile 
prensip anlaşmasına 
vardı. Sarı-kırmızılı 
kulüp, 20 Yaşaltı 
Dünya Kupası'nın 
ardından başarılı 
oyuncuya imza attır
mayı planlıyor. 
Teknik direktör Fatih 
Terim'in uzun 
zamandır takip ettiği 
19 yaşındaki oyuncu 
için Fulham ile 
pazarlıklarını 
sürdüren 
Galatasaray, İngiliz 
ekibine 2 milyon 
euro ödemeye hazır. 
Başkan Ünal Aysal 
da geçtiğimiz gün
lerde kulübe en 
yakın ismin Kerim 
Frei olduğunu 
söyleyerek trans
ferin sinyallerini ver
mişti. Kerim Frei'ın 
babası Murat Frei 
ise Ntv Spor'a yap
tığı açıklamada oğlu
nun Galatasaray for

KfiŞ€D€ fî€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/BGEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fa x: (0.224) 513 35 95

masını giymesini 
istediğini ifade 
etmişti.
1993 yılında 
Avusturya'da doğan 
Kerim Frei, Fulham 
formasıyla Premier 
League'de göster
diği performansla 
büyük takımların 
dikkatini çekti. 
Altyapılarda İsviçre 
Milli Takımı adına

futbol oynayan 
Kerim, A Milli Takım 
Teknik Direktörü 
Abdullah Avcı'nın 
ısrarları sonucunda 
Türkiye'yi tercih etti. 
Her iki kanatta da 
forma giyebilen 
genç oyuncu, 20 
yaşattı milli 
takımımızın da 
önemli isimlerinden 
biri konumunda

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Araç sahipleri difckat!
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi'nin (MTV) 
ikinci taksit 
ödemeleri başladı. 
MTV, vergi 
dairelerinin yanısıra 
vergi tahsiline yetkili 
bankalara da yatınla- 
biliyor. Bu kapsam
da ikinci taksit 
ödemeleri başlayan 
MTV için bankalar 
da işlemin kendileri 
üzerinden yapılması 
için adeta yarışa 
girdi. Bankalar, bu 
kapsamda araç 
sahiplerine yönelik 
bir dizi farklı kampa
nyalar düzenledi. 
Birçok banka, kredi 
kartıyla 1-31 
Temmuz 2013 tarih

leri arasında yapılan 
MTV ödemelerine 
ilave taksit imkanları 
sağlarken, bazı 
bankalar da araçlara 
ücretsiz check-up, 
araç temizlik ve 

bakım paketleri, 
indirimli periyodik 
bakım fırsatları ve 
alışverişlerde kul
lanılabilen puan 
seçenekleri sunuyor. 
Borç sorgulama

MTV borcunu öğren
mek ve ödemek 
isteyen araç sahip
leri, Gelir İdaresi 
Başkanlığının inter
net sitesi 
"www.gib.gov.tr" 
adresinden sorgula
ma yaparak borç 
tutarlarını 
öğrenebiliyor. Aynı 
siteden MTV 
ödemeleri de yapıla
bilirken, sorgu için 
araç plakası, tescil 
tarihi ve vatandaşlık 
kimlik numarası 
veya vergi numarası 
bilgileri gerekiyor. 
Ödeme yapılabilen 
bankalar 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının inter

net sitesinde yer 
alan bilgilere göre, 
Akbank, Aktif 
Yatırım Bankası, 
Albaraka Türk 
Katılım Bankası, 
Alternatifbank, 
Anadolubank, Asya 
Katılım Bankası, 
Citibank, Denizbank, 
Burgan Bank, 
Fibabanka, 
Finansbank, HSBC, 
ING, Kuveyt Türk 
Katılım Bankası, 
Odea Bank, 
Şekerbank, Ziraat 
Bankası, Tekstil 
bank, Turkishbank, 
Turkland Bank, Türk 
Ekonomi Bankası, 
Türkiye Finans 
Katılım Bankası,

Garanti Bankası, 
Halk Bankası, 
Türkiye İş Bankası, 
Vakıflar Bankası ile 
Yapı ve Kredi 
Bankası'na vergi 
tahsil yetkisi verildi. 
Ayrıca vatandaşlar 
Akbank, Asya 
Katılım Bankası, 
Denizbank, 
Finansbank, HSBC, 
Ziraat Bankası, TEB, 
Garanti Bankası, 
Halk Bankası, iş 
Bankası, Vakıflar 
Bankası ile Yapı ve 
Kredi Bankası'nın 
internet şubesi 
üzerinden de MTV 
ödemelerini kredi 
kartlarıyla gerçek
leştirebilecek.

Yiizhinlerce Kişinin parası ödenecek
Bireysel emeklilik 
sisteminden ayrılan 
yüzbinlerce kişinin 
stopaj iadelerinde 
sorun yaşandığı 
haberlerinin ardın
dan Maliye Bakanlığı 
açıklama yaptı. 
Bakanlık stopaj 
ödemelerinin yılso- 
nuna kadar tamam
lanacağını belirtti. 
Bireysel Emeklilik 
Sisteminden ayrılan- 
lara yönelik 
geçtiğimiz yıl stopaj 
kesintisinin geri 
ödenmesi hakkı 
getirilmişti. Stopaj 
kesintisini geri 
almak isteyen vatan
daşlar yüzbinlerce 

başvuru yapmış 
ancak bunların çok 
azı sonuçlanmıştı. 
Maliye Bakanlığı bu 
gelişme üzerine bir 
açıklama yayınladı. 
Açıklamaya göre 
başvuru sayısı 369 
bin 300'ü buldu. 
Stopaj iade işlemi 
tamamlananların 
sayısı ise 37 bin 
583'te kaldı ve 
toplamda 35 milyon 
63 bin TL stopaj 
iadesi ödendi. Maliye 
Bakanlığı stopaj 
kesinti iadesi süreci
ni hızlandırarak yıl- 
sonunda tamam
lanacağını açıkladı.
EK PERSONEL

ÇALIŞACAK 
Açıklamada "Stopaj 
iadelerinin yapılması 
sürecinde Büyük 
Mükellefler Vergi 
Dairesi 
Başkanlığının gerek 
rutin işlerinin devam 
ediyor olması 
gerekse de kamu 

kuramlarının ve hak 
sahiplerinin bilgi 
talepleri iade süreci
ni yavaşlatan sebe
plerdendir." denildi. 
Halen 331 bin 717 
başvurunun işlem
lerinin devam ettiğini 
belirten bakanlık ek 
personel alınarak 

günlük 3000 başvu
runun 
sonuçlanacağını 
belirtti. Açıklamada 
"29 Ağustos’a kadar 
yapılan başvurular 
ile birlikte tüm iade 
işlemlerinin yılso- 
nuna kadar bitirilme
si hedeflenmekte
dir." denildi.
Stopaj iadeleri için 
müracaatlar 29 
Ağustos 2013 tari
hinde de son bula
cak. 2007 yılından 
sonra sistemden 
ayrılmış olanlar 
birikimlerinin ana
parası üzerinden 
kesilen stopajları 
iade alabilecekler. 

ilk aşamada herkes 
kendi emeklilik şir
ketine başvuracak. 
Emeklilik şirketleri 
başvuruları internet 
veya telefon üstün
den alıyor. Şirketler 
şahsen müracaatı da 
kabul ediyor.
Şirkete müracaat 
ederken isim, soyad 
ve TC Kimlik 
numarasının beyanı 
yeterli. Ardından 
emeklilik şirketi 
adresinize, bir form 
ile birlikte ne kadar 
iade alacağınızı ve 
hangi vergi dairesine 
müracaat edeceğini 
zi içeren evrakları 
gönderecek

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSli
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

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

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

OTORÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81 -
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Potrol
MAR-PET İS M
Tuncay Otogaz #13 ıe es
Boyza Potrol S13 01 03

R 
E

DENİZ UÇAĞI 613 06 13
Pagasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzar Turizm 612 1O 72
Kanbaroğlu-Eaadaş 614 46 49
Anıttır 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

H _______ HASTANELER________

1
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hant. 513 23 29
Mer.Safiı.Ocağı 513 10 08
Tomoksy Tomografi 513 05 29
Konur Tıp Mrk. 514 gg 80

_____TAKSİLER__________
Körfez Taksi 513 18 21

I Çınar Taksi 513 24 67
I Güven Taksi 513 32 40
I Gemlik Taksi 513 23 24
' Manastır Taksi 517 33 94

RELERİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4616 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS
. Matbaacılık-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEMIİK SİNEMİ! GÜNIÜĞİJ
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16.15-18.15-
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SON AYİN 2 
12.00-14.00- 
16.00-18.00-
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ERKEN ALIN, KARLI ÇIKIN...
175 m2 3+1 DAİRE 135.000 TL'den ■

BAŞLAYAN FİYATLARLA... ■
ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

■İHI AKINCI 
II1!1 sitesi

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

Akıncı Sitesi, Size hayallerinizin büyüklüğüne göre 
teraslardan bahçe katlarına kadar her biri yüksek konforlu 
3 FARKLI TİPTE 3+1 DAİRE VE 5+1 DUBLEKS 
DAİRE SEÇENEKLERİ SUNUYOR...

ali berker akıncı
mimarlık

\ “ ~1 Hemen Arayın I

AS» : □ Q<224)
i 4417244

Oıiunıy» v*ntOm " Ijgç? ? ] \www.illberkeroklncl.com
Bursa Ofis
Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3 D:21 Nilüfer / BURSA
Tel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / BURSA
?Tel:0224 514 48 41
info@aliberkerakinci.com

http://www.illberkeroklncl.com
mailto:info@aliberkerakinci.com


YENİ EffictentGrip Performance I
Islak Zeminde 2 metre Kısa Fren Mesafesi 
A Etıiket D&ff&n! I

225 55 R 17 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE XL 435.00
225 45 R17 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2 299.oo
225 45 R 18 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2 550.oo
245 45 R18 GOODYEAR EAGLE F1 ASMY 2 530.oo

₺

₺ 
₺

195 65 R 15 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE 
205 55 R 16 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE
175 65 R 14 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP COMPACT
185 65R15GOODYEAR EFFİCİENTGRİP COMPACT

159.00 ₺
195.00 t
125.00 t
149.00 t

L Küçük Sanayi Sitesi B Blok No 13 GEMLİK 
'■ -Tel ^224 524 74 01 Cep: O 533 92418 98

YENİ BfidentGrip Perfonnance MIVIF«P 

Kuru Zeminde 1 metre Kısa Fren Mesafesi

tiaODjfVfAH

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

4 Temmuz 2013 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

IMMİBİ 
MMaaıılılı

Gazetemiz eski Sorumlu Müdürü 
ve Yazan Avukat Mehmet Cengiz 
Göral, Adliye Köyü’ndeki mezarı 
başında ailesi, yakınları ve sev
enleri tarafından 34. ölüm yıl 
dönümünde anıldı. Haberi 4’de

Güler, “Milli İradeye Saygı”
yürüyüşünü tamamladı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yürüyüş...
Yürüyüş, insan yaşamının en eski sporların

dan biridir.
Yürüyüş sağlıktır.
Dinçliktir, güzelliktir.
Bazı da bir eylem biçimidir.
Ezilmişliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa, zor

balığa, adaletsizliğe başkaldırıdır.
İsyandır, tepkidir, haykırıştır, dikkat çekmektir
Protestodur...
Sesini duyurmadır yürüyüş...
Onun için dünyanın her yerinde zulme, haksu 

lığa adaletsizliğe uğrayanlar yollara düşer, yürl 
yerek seslerini duyurmaya çalışırlar. 4’de

İçişleri Bakanlığı’nın görevinden uzak
laştırdığı Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler’i, 28 aydır görevine iade etmemesi 
üzerine, Güler, olayı protesto etmek ve kamu 
oyunun dikkatini çekmek için Gemlik’ten 
Bursa’ya kadar “Milli İradeye Saygı’’ 
yürüyüşü yaptı. Dörtyol’dan uğurlanan Güler, 
Valilik binası önüne kadar yürüyerek, basın 
açıklaması yaptı. Haberi sayfa 2’de

İntihar olayında 
2 kişi tutuklandı

CİUS AVM nin 4. katından atlayarak intihar 
eden K.O olayının izini süren polis gözaltı
na aldığı A.Sönmez ve Ozan Ç. (21) adlı iki 
gencin ifadesinden sonra mahkemeye 
sevk etti. Önceki gece geç saatlere kadar 
süren duruşmadan sonra mahkeme “uyuş 
turucu hap kullanmak ve kullandırmak" 
“kız çocuğuna cinsel istismar”dan iki 
şüpheliyi tutukladı. Emniyetin uyuşturucu 
hap kullanan ve satanlarla mücadeleyi 
genişleteceği öğrenildi.

Msin TUNÇ
Merkez: O 224 513 85 53 

0 535 493 66 04 
Kumla Şb.: O 224 538 95 27 

Kurşunlu Şb.: O 535 493 66 04

• KURŞUNLU'DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI -
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİKTE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Güler Milli İradeye Saygı" nüriiyiisiinii tamamladı
içişleri Bakanlığı’nın 
görevinden uzak
laştırdığı Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’i, 28 
aydır görevine iade 
etmemesi üzerine, 
Güler, olayı protesto 
etmek ve kamuoyu
nun dikkatini çek
mek için Gemlik’ten 
Bursa’ya kadar “Milli 
İradeye Saygı” 
yürüyüşü yaptı. 
Dün, sabah saat 
lO.oo’da Ahmet 
Dural Meydanı CİUS 
AVM önünde 
toplanan gruba 
basın açıklaması 
yapan Fatih Mehmet 
Güler, katılımları için 
kendisini uğurla
maya gelenlere 
teşekkür etti.
Güler, dün Sivas 
katliamının, bugün 
ise Mehmet Cengiz 
Göral’ın ölümünün 
yıldönümü olduğunu 
hatırlatarak, Sivas 
katliamında hayatını 
kaybedenler ile 
Mehmet Cengiz 
Göral’ı rahmetle 
andıktan sonra, 
AVM’den atlayarak 
ölen genç kıza 
Allah’tan rahmet 
dileyerek konuşma 
sına başladı.
Yürüyüşü yapma 
sının nedenlerini 
anlatan Güler, 
Başbakanın dört bir 
yanda milli iradeye 
saygı duyulmasını 
istediğini, bu durum 
üzerine "Milli irade 
Gemlik halkının 
iradesi değil mi? 
Milli irade değil mi? 
Milli irade ile seçilen 
Belediye Başkanı 
hiçbir somut 
gerekçe gösteril 
meksizin, anayasaya 
aykırı, hukuka aykırı, 
insan haklarına 
aykırı, demokrasiye 
aykırı, yerel yönetim 
özerklik ilkesine 
aykırı, eşitlik ilkesine 
aykırı bir şekilde 28 
aydır neden uzakta 
tutuluyor." dedi. 
Soruşturmalar ve 
kovuşturmalar 
dendiğini belirten 
Fatih Mehmet Güler, 
tutuklanıp serbest 
bırakılan belediye 
başkanlarının ceza
evinden çıktıktan 
sonra görevine iade 
edildiğini örnekle 
yerek, "Şimdi benim

kafam karışıyor. 
Yanhzca devam 
eden soruşturmalar 
ve davalar eğer 
sebepse, şu anda 
belediyeyi işgal 
eden meclis üyesi 
nin devam eden 
davaları yok mu? 
Devam eden soruş
turmaları yok mu" 
dedi.
Nelerin yapıldığını 
hatırlatan Güler, 
belediye başkanve 
kili seçimlerinde 
başkalarına menfaat 
sağlandığını, kendi
sine oy veren kişileri 
başkan yardımcısı 
yapmanın hukuksal 
tanımının “Rüşvet” 
olduğunu iddia etti. 
Rüşvet alındığını ve 
verilenlerin Gemlik 
Belediyesi’ni idare 
ettiklerini, para ile 
sahte çürük raporu 
alıp eski belediye 
binasının oldu bit- 
tiye getirip yık- 
tırıldığını, rapor 
verenlerin cezaevin
de olduğunu, 60 
dönüm arsanın oldu 
bittiye getirilerek, 
meclis kararı olma 
dan kapalı kapılar 
ardında satış yapıl 
dığını, belediyenin 
büyük zarara 
uğratıldığını, meclis 
kararı olmaksızın 

ihalesiz 60 dönüm 
araziye müstakil tek 
bir bina yapılmaz 
diye sattıklarını, 
Dörtyol batçığının 
birkaç günde üst 
geçide çevrildiğini 
belirten Fatih 
Mehmet Güler, "Bu 
olaylardan bir tanesi 
ben görevdeyken 
olsaydı öyle bir 
senaryo yazılırdı ki, 
beni cezaevinden 
kimse çıkaramazdı. 
Bu yaşadıklarımdan 
sonra adım gibi emi
nim. Burdan bir 
daha sormak istiyo
rum, Milli irade 
denilen şey yalnız 
halkın AKP’yi seçtiği 
zaman mı geçerlidir. 
Milli irade denilen 
şey nedir? Gemlik 
halkının iradesi milli 
İrade değil midir? 
Başbakanın her 
zaman tekrarladığı 
sözle konuşmamı 
bitirmek istiyorum. 
Sandıkla gelen 
sandıkla gider" 
dedi.

DÖRTYOL’DAN 
UĞURLANDI

Fatih Mehmet Güler, 
kendisiyle Bursa’ya 
gitmek isteyenlerle 
ve uğurlamak 
isteyenlerle birlikte

AVM önünden 
Dörtyol Kavşağına 
kadar kalabalık bir 
gurupla yürüdü. 
Bu arada CHP genç
lik kolları üyeleri yol 
boyunca Güler’i 
destekleyen slogan
lar atarak Fatih 
Mehmet Güler’i dört 
yol ağzından 
Bursa’ya uğurladı. 
Fatih Mehmet Güler 
hazırladığı programa 
göre yürüdü, 
Dürdane rampasın
dan aşağıya indikten 
sonra Ovaakça Köyü 
yakınlarında Bursa 
Barosu Avukatları 
tarafından 
karşılanan Güler’i 
Avukatlar eyle
minden dolayı kut
ladı ve demokratik 
hukuk mücadelesin 
de yanlarında olduk
larını söylediler. 
Güler, Bursa girişin 
de ise CHP İl yöne
timince karşılandı. 
Birlikte Fevzi Çak
mak Caddesi 
üzerinden yürüyerek 
Fomora Meydanı’na 
oradan da 
Heykel’deki Valilik 
önüne geldiler. 
Burada basına açık
laması yapan Güler 
yürüyüş eylemini 
tamamladı.
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mMintum simin İBIt İM IHMI
Bursa’da, 'erzak 
yardımı' bahanesi 
ile boş kolilerle bir 
eve giren 3 
dolandırıcı, 500 lira 
parayla beşibiy- 
erde altını çalarak 
kayıplara karıştı. 
Olay, merkez 
Nilüfer ilçesinde 
Çalı Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Uzun süre 
F.Y.’nin evini 
gözleyen 
dolandırıcılar, hava 
almşk için dışarı 
çıkan ev sahibini 
‘Erzak yardımı 
getirdik” bahanesi 
ile kandırdı. 
Kamyonetin

ParalaltanMaesnüncaM
Bursa'da bir eve 
giren hırsızlar, altın 
bulamayınca tül
bent, yastık kılıfı, 
havlu ve patik gibi 
bütün eşyaları 
çaldı.
Emirsultan 
Mahallesi'nde otu
ran M.O.'nun akra
ba ziyaretine 
gitmesini fırsat 
bilen hırsız ya da

Emanet Kamyonetin Plaltasını 
Boyayıp 180 Kilo Esrar Taşımışlar
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
uyuşturucu 
operasyonunda, 
180 kilo esrar mad
desi ve 500 gram 
uyuşturucu bonzai 
maddesi ele geçir
ildi. Gözaltına alı
nan iki zanlının, 
uyuşturucu 
maddeyi taşıdıkları 
kamyonetin güzer
gahtaki mobese 
kameralarına 
yakalanmamak için 
plakayı boyadıkları 
ortaya çıktı. 
Güneydoğu Anado 
lu Bölgesi'nden 
Bursa'ya uyuşturu
cu maddesi getir
ileceği ihbarı üzer
ine Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi Narkotik

arkasından 
indirdikleri boş 
kolileri eve çıkaran 
dolandırıcılardan 
biri F.Y.’yi daire 
kapısının önünde 
oyalarken, diğerleri 
girdikleri evi 
karıştırmaya 
başladı.
Şahısların evden 

hırsızlar, eve 
girerek yükte hafif, 
pahada ağır malze 
meler aradı.
Altın ve para bula
mayan zanlılar, 
yatak odasından 22 
adet tülbent, 10 
adet yüz havlusu, 1 
adet pike takımı, 3 
adet yastık kılıfı, 2 
adet abiye elbise, 2 
adet etek, 6 adet

Büro Amirliği ekip
leri, belirtilen kam 
yoneti takibe aldı. 
Osmangazi ilçesi 
bir otoparkta plaka 
sı boyalı halde 
park halinde bulu
nan kamyonetin 
civarında bekleyen 
polis ekipleri, 
kamyoneti almaya 
gelen İsmail Y. (34) 
ile arkadaşı Selim 
K.'u (30) gözaltına 
aldı. Kamyonetin 
arka kapısını açan 
polis ekipleri birer 
kilo poşetler 
halinde tam 180 
kilo esrar maddesi 
ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki 
zanlı, suçlamaları 
kabul etmeyerek, 
"Kamyonette ne 
olduğunu bilmiyor
duk" şeklinde ifade 
verdi. Zanlıların, 
güzergah boyunca 

ayrılması ile yatak, 
odasına giren F.Y, 
çamaşırların 
arasındaki 
500 lira ile 
beşibiyerde altının 
olmadığını fark 
ederek polise 
müracaat etti. 
Olayla alakalı, 
tahkikat sürüyor.

patik, 2 adet sabah 
İık, 1 çift ayakkabı, 
10 adet parfüm, 2 
adet folan, 2 adet 
eşarp ve bir kolye 
yi çalarak kayıplara 
karıştı. Sabah eve 
gelen M.O., yatak 
odasının dağınık
lığını görünce 
PQİise haber verdi. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

kamyonetin 
plakasının güvenlik 
güçlerince elek
tronik denetleme 
sistemlerine yansı
maması için 
plakayı boyadıkları 
ortaya çıktı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi Narkotik 
Büro Amirliği ekip
lerinin Yıldırım 
ilçesinde bir eve 
düzenledikleri ikin
ci operas yonda 
500 gram esrar ve 
500 gram bonzai 
maddesi ele geçir
ildi. Operasyonda 
gözaltına ahnan 
İlhan G. (19) 
gözaltına alındı. 
Adi iyeye 
sevkedilen zanlı, 
tutuklanarak ceza
evine konuldu.

Karacabey 
ilçesiinde polisin •• 
bir eve yaptığı 
baskında ekili 
halde 209 
kök Hint.keneviri ; 
ve uyuşturucu, 
haplarla esrar 
maddesi ele • 
geçirildi. 
Karacabey'de 
polisin gerçek.- 
leştirdiği 
operasyonda 
A.K.T.'ye (35) ait 
ikamette 209 kök 
hint keneviri, 25 
adet uyuşturücu . 
hap, 15 gram içime 
hazır esrar, 2 çıkı 
Bonzai uyuşturucu 
maddesi ele geçir
ildi. Karacabey 
Emniyet 
Müdürlüğü 
ekipleri, bir istih- .

hMölgiım
Bursa’da 22 yıl 
nikahsız .yaşadık
tan sonra ayrıldığı 
47 yaşındaki Fatma 
Toprak’ı geçen 
nisan ayında tek 
kurşunla öldür 
düğü öne sürülen 
58 yaşfndaki 
Mustafa Öymen’in 
yargılanmasına 
5'inci Ağır Ceza 
Mahkemesi'pde 
başlandı. Hakkında 
ömür boyu hapis 
cezası istenen 
Mustafa Öymen, 
“Olay günü bana 
küfür edip, elindeki 
sandalye ile 
saldırdı. Sonra onu 
öldürmüşüm.
Hatırlamıyorum" 
dedi. Kestel ilçe- 
si’nin Yeni Mahalle 
Şirin Sitesi’nde 
bulunan atölyede 
geçen Nisan ayın
da meydana gelen 
olayda, tekstil işiy 
le uğraşan* Mustafa 
Öymen, 22 yıl 
nikahsız yaşadık
tan sonra ayrılan 
Fatma Toprak’ı 
başından taban
cayla tek kurşun 
ile vurarak öldür 
dü. Olay yerinde 
polise teslim olan 
Öymen sevk edildi 
ği mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
5'inci Ağjr Ceza 
Mahkemesi’nde 
'Kasten adam

barat doğrultusun
da takibe aldığı 
zanlının ilçenin 
Emirsultan 
Mahallesi.205 
Sokak adresindeki 
evine dün pğle 
saatlerinde 
savcılık talimatıyla 
baskın düzenledi. 
Baskın sırasında 
bahçede ekili 209

öldürmek', suçun
dan ömür t^öyu 
hapis cezası 
istemiyle yargıla 
nan tutuklu sanık 
Mustafa Öymen ilk 
kez hakim karşısı
na çıktı.
Mustafa Öymen, 

“Gayet mutlu bir 
hayatımız vardı. 6- 
7 sene önce ölen 
babasından dolayı 
aylık almaya 
başlayınca hay
atımız allak bullak 
oldu. Yeni yeni 
elbiseler aldı, 
sürekli boyadığı 
saçlarına değişik 
modeller, veriyor
du. Evimize ilk kez 
internet bağlatıp 
telefon aldı. Huzu 
rumuz bozulmaya 
başladığı için ben 
kendisini defalarda 
uyardım fakat o 
dikkate olmadı" 
diye konuştu. 
O yıllarda, işlettiği 
kahvehaneyi kap
atıp hayvancılık 
yapmak için 
Yenişehir ilçesi’ne 
gittiği sırada Fatma 
Toprak’ın ayrı eve 
çıktığını anlatan 
Mustafa öymen, 
“Bana, evine 
gelmememi istedi. 
Kabul ettim. Kestel 
İlçesinde, tekstil 
atölyesi açtım. 
Daha sonra ben
den aldığı kredi 
borcunu yatırmak

kök Hint 
kenevirinin yanı 
sıra 25 adet 
hap, 15 gram esrar 
ve 2 çıkı Bonzai 
uyuşturucu mad
desi ele geçirildi. 
Uyuşturucuyla bir
likte zanlı gözaltına 
alınırken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı

. için para istedi. 
Kırfhadım ve bin 
500 lira verdim. Bir 
süre sonra bu kez 
yanımda çalışmak 
istedi. Çocukları 
mın annesi olduğu 
için onu da kabul 
ettim. Hatta ona 
diğer çalışanlardan 
daha fazla para 
veriyordum" dedi.. 
Öymen, cinayet 
işlediği günü ise, 
“Atölyede yetiştiril 
mesi gereken 
siparişler vardı. 
Çalışırken ona bir 
telefon geldi. İşleri 
bırakıp gitti. Akşa 
ma doğru geldi. . 
Nerede olduğunu 
sorunca bana 
küfür edip, ‘Beni 
eşek gibi besleye
ceksin’ diye çıkıştı. 
Sonra da eline 
geçirdiği kül tab 
lasını fırlattı. 
Eğilip kül tablasın
dan kurtulmak 
isterken yere 
düştüm. Bu sırada 
çekmecede bulu
nan tabancayı 
aldım. Fatma sinirli 
bir şekilde sanda
lye ile üzerime 
gelince silah 
ateşlenmiş. Onu 
öldürdüğüm anı 
hatırlamıyorum. 
Hemen dışarı çıkıp 
polisi aradım. 
Sonra da Fatma'yı 
öldürdüğümü bana 
söylediler" dedi.
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Güne Bakış
Gazetemiz eski Sorumlu Müdürü ve Yazarı Avukat Mehmet 
Cengiz Göral, Adliye Köyü’ndeki mezarı başında ailesi, yakınları 
ve sevenleri tarafından 34. ölüm yıldönümünde anıldı.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

Yürüyüş...
Dün sabah, Belediye Başkanı Fatih 

Mehmet Güler’in görevden uzaklaştırılışın 
üzerinden 28 ay geçmesi karşın göreve 
iade edilmediği için Gemlik’ten Bursa’ya 
yürüdü.

Yürüyüşün adına da “Milli İradeye 
saygı’’ adını koymuş.

Aslında bu söz Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ındır.

Güler, bu sözü bilhassa seçmiş.
Bir kinaye var sözde..
Bursa’ya yürüyüşe başlamadan önce 

basın açıklaması yaptı kendisini uğurla
maya gelenlere.

Burada yürüyüş nedenlerini anlattı.
Cezaevine girip, aylarca yatan belediye 

başkanlarını sıraladı.
Hepsinin göreve iadesi gerçekleştiril 

diğinden söz etti.
Kendisine uygulananın hukuksuz ve 

adaletsiz olduğunu vurguladı.
Beğenirsiniz, beğenmezsiniz.
Ancak, yaşananlar ortada.
Bursa’da AKP’li belediyelerde ortaya 

çıkan aynı tür soruşturmalarda, belediye 
başkanlarının AKP’li olması nedeniyle 
hiçbirinin görevden uzaklaştırma söz ko 
nusu olmamıştır.

Karacabey Belediye Başkanı görev 
deyken 5 yıl ceza aldı, cezası ertelendi...

AKP’li Gürsu Belediyesi’nde 8 milyon 
liralık yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

Belediye Başkanı görevinden alınmadı. 
İş Muhabebe Müdürünün üzerine kaldı.

Oysa o belediyenin başında yasaya 
göre sorumluydu.

Gemlik Belediyesi’nde savcılık soruş
turmasında da yolsuzluk ortaya çıktı.

Tutuklamalar oldu, görevden uzaklaş 
tırmalar yaşandı. Eğer, Gemlik Belediyesi 
CHP’li değil de AKP li olsaydı, bugün 
yaşananlar yaşanmazdı.

Sorun burada... ,
Kimse çalsın, çırpsın, yolsuzluklara göz 

yumulsun demiyor.
Ancak, Gemlik’te yaşananlar oyunun bir 

parçası..
Bakın mevcut Belediye başkanvekili 

AKP li olunca İçişleri Bakanlığı inceleme 
bile yapılamasına izin vermiyor.

MHP İlçe örgütü yalnız 60 dönüm arsa 
satışı ile İdari Mahmemeye gitti. Buradaki 
iddia 10-15 milyon liralık Belediyenin 
zarara uğratılmasıdır.

Çocuk oyuncağı değil.
10-15 milyon lira.
Serbest Bölge civarında 410 liraya arsa 

yok.
60 dönüm arsanın satışı belediye mec 

lisi devredışı bırakıldı. Buradaki hukuksuz 
luğu görmemezlikten geliyorlar.

Sonuçta aylarca hukuk mücadelesi 
veren Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, tepkisini yürüyerek koydu.

Ama, bu ülkede yollar yürüyerek bitmez 
diyen siyasilerde gördük.

Değişen birşey olur mu sanmıyorum.

Gazetemiz eski 
Sorumlu Müdürü ve 
Başyazarı Avukat 
Mehmet Cengiz 
Göral ölümünün 34. 
yıldönümünde 
Adliye Köyü’ndeki 
mezarı başında 
anıldı.
Mehmet Cengiz 
Göral’ı anma töre
nine annesi 
Renginaz Göral, eşi 
Ayhal Göral, kızı 
Özgür Göral, 
kardeşi Metin 
Göral, dayısı Ahmet 
Göral, yakın akra
baları, Bursa 
Barosu Başkanı 
Ekrem Demiröz, 
Bursa Barosu 
avukatları, CHP 
Gemlik İlçe Başkan 
vekili Av. Özgür 
Aksoy, yönetim 
kurulu üyeleri, 
Belediye meclis 
üyeleri, kadın ve 
gençlik kolları 
üyeleri ve gazete- 
mezi temsilen Kadri 
Güler katıldı.
Mehmet Cengiz 
Göral’ın mezarı 
başında dua okun
masından sonra 
saygı duruşunda 
bulunuldu.

SALDIRILAR 
BUGÜN DE ~ 
SÜRÜYOR 
Daha sonra Bursa 
Barosu Başkanı 
Ekrem Demiröz, 
Mehmet Cengiz 
Göral’ı anlatan bir 
konuşma yaptı. 
“Mehmet Cengiz 
Göral’ı tanıma şan
sım oldu. Onu sta- 
jerken tanıdım. 
Sonra vurulduğun
da Karacabey de 

askerdim. Kalkıp 
cenazesine ünifor
ma ile katıldım. 
Mehmet Ağabey, 
gerçekten yiğit, 
dürüst ve kavga 
adamıydı.. Keşke 
sağ olsaydı. O 
karanlık gün 
geçmişte kalmadı. 
Bugünde aynı şe 
kilde mesleğimize, 
avukatlara yönelik- 
saldırılar hüküm 
sürüyor.
Keşke yitirdiğimiz 
canlarımız, çekilen 
acılar Türkiye’yi 
daha güzel kılsaydı. 
Yaşadığımız dünya 
yı daha güzel kıl- 
saydı, mutlaka çok 
katkısı olurdu. Belki 
hala varsa geçmişin 
izlerini takip ediyor
sak, o insanlar 
sayesindedir.
Bazen yaşadıkları 
mız, bazen ölümleri 
miz, yaşamlarımızı 
etkiler. Cengiz 
Göral yaşamıyla da, 
ölümüyle de en 
azından beni çok 
etkiledi. Bu bir 
yaşam serüveni. 
Hepimizi bekleyen 
son bu. Ama 
ardımızda bırak

tığımız izler, arzu
larımız, duygulardır. 
Bu sözlerin bir 
anlamı yok.
Anlamlı olan, 34 yıl 
sonra bu insanı 
unutmamanız ve 
burada olmanızdır.
Onun arzuladığı bir 
Türkiye için bu kav
gayı sürdüreceğiz. ” 
dedi.

68 YILDIR YAŞIYOR 
Daha sonra söz 
alan Gazetemiz 
sahibi Kadri Güler 
de konuşmasında, 
Mehmet Cengiz 
Göral’ın iyi bir 
avukat, iyi bir 
gazeteci olduğu 
kadar, iyi bir şair 
olduğunu, ölümün
den sonra Gemlik 
Körfez de yazdığı 
yazıların toplandığı 
“Demokrasi Adına 
adlı” adlı kitap 
hazırlanırken, şair 
yanının olduğunu 

da öğrendiklerini 
söyledi.
Mehmet Cengiz 
Göral’ın çağdaş 
demokrasi aşığı, 
emeğe saygı duyan 
mücadeleci, yiğit 
devrimci bir karak
tere sahip olduğu 
nu söyleyen Kadri 
Güler konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“O’nu yazdıklarıyla, 
demokrasi mücade
lesiyle ve bir hukuk 
adamı kişiliğiyle 
zararlı görenler yok 
ettiğini sandılar.
Ancak, 34 yıldır, her 
3 Temmuz’da o’nu 
sevenler ve tanıyan 
lar, burada mezarı 
başında anıyorlar. 
Cengiz aramızda ve 
68 yaşında’’ 
Anma günü Cengiz 
Göral’ın mezarına 
kırmızı karanfil 
bırakılmasıyla son 
buldu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Barsa rtnetinıiııe kutlamalar süriiuoı
Gemlik Ticaret Borsası’nın yeni yönetim kurulu üyeleri ilçemize 

yeni atanan Savcı Mehmet Ayaz ile Kaymakam Cahit Işık’ı 
makamında ziyaree ettiler. Marmarabirlik ve Muhasebeciler Odası 

yöneticileri de Borsa yönetimini kutladı

Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz’ı hoş geldinin 
ziyaretinde bulun
du.

Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar ve yöne
tim kurulu üyeleri, 
yeni görevinde

hinde yapılan 
seçimlerde ikinci 
dönem başkanlığa 
seçilen İlhan Acar 
ve ekibine kutlama

ekibini kutladılar. 
Öte yandan, yeni 
Borsa yönetimi 
kendilerine daha 
önce kutlama

Pazartesi günü 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
makamındaki 
görevine başlayan 
Savcı Ayaz’a

başarılar dilediler. 
KUTLAMALAR 
SÜRÜYOR 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nda
1 Haziran 2013 tari-

ziyaretleri sürüyor. 
Geçtiğimiz günlerde 
72 Nolu Marmara 
birlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Yönetim kurulu

ziyaretinde bulunan 
Kaymakam Cahit 
Işık’ı makamında 
ziyaret ederek, 
iadeyi ziyarette 
bulundular.

TEŞEKKÜR
27 Mayıs 2013 günü 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 
bisiklet ile gitmek için 
Gemlik’ten yola çıktım. 

Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, 
Asos, Altınoluk, Ören, Ayvalık, Dikili, 
İzmir, Seferihisar, Kuşadası, Bodrum, 

marmaris, Fethiye, Antalya, 
Kaş güzergahından Kıbrıs’a vardım. 

3. Cumhurbaşkanı Merhum Celal 
Bayar’ın mezarından aldığım toprağı, 

Kıbrıs’ta Merhum KKTC 
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 

mezarına götürdüm. 
Seyahatim sırasında uğradığım 

yerlerde konaklamama yardımcı olan, 
Belediye Başkanı ve Kaymakamlar ile 
olan iletişimi sağlayan, yolculuğuma 

destek olan Maden Mühendisi 
Zeki Saral’a, Kıbrıs’ta beni karşılayan 

oğlu Buğrahan Saral’a, 
gazetesindeki haberleri ile beni 

destekleyen Gemlik Körfez Gazetesi 
sahibi ve çalışanlarına, dönüşümde 

karşılamaya gelen İşçi Emeklileri 
Derneği yöneticilerine, 

Kaymakamamımız Sayın Cahit Işık’a, 
telefon ve elektronik posta ile beni 
kutlayan eş, dost ve tanıdıklarıma 

teşekkür ederim.

ÜNAlBAYRAK

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA Y HU 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE lif
EN GÜZEL ANLARINIZI W

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. M

Pustu Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez NiKahMasası

■tak İnternetten Canh^hy/n
Sahne - Işıkyösferisi 
Servis ve ekipmanlar 

' Sürpriz yösteri/er
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"Radyoların Hikayesi" Kent Meyılanı AVMde
Fotoğraf sanatçısı 
Aise Amet'in 3. 
kişisel sergisi "Rad 
yo Hikayesi", Kent 
Meydanı AVM'de 
gerçekleştirilen 
açılış töreniyle 
BursalI sanatsever
ler ile buluştu.
Retro radyoların 
fotoğraflarından 
oluşan sergide 
Amet, MDF üzerine 
UV baskı tekniğini 
kullanarak radyo 
ların dokularının ön 
plana çıkmasını 
sağlamış. Farklı bir 
baskı tekniği 

desteklenen sergi 
de, radyo teması ile 
ahşap dokusunun 
birleşmesi sayesin 
de radyolar roman
tik bir havaya 
bürünmüş. "Radyo 
Hikayesi" adlı, 
radyoları ve radyo 
dokularını konu 
alan fotoğraflardan 
oluşan sergisinin 
fotoğraf çekim
lerinde, "Radyonun 
mucidi ve ilk 
prototipini 
yapan efsa ne 
mucit Nikola 
Tesla'dan ve rad 

yonun insan hay
atındaki yerini en 
iyi anlatan 
filmlerden biri 
olan, Robbie 
VVilliams'ın bir 
savaşın ortasında 
bir radyo prog ram
asını oynadığı 
"Günaydın Viet 
nam"dan etkilendi 
ğini belirten 
Amet, radyonun 
keşfi ve yayın 
haline dönüşmesi 
için uzun araştırma 
ve geliştirme 
süreçleri yaşanmış. 
1880’ler de

başlayan bu 
serüvende pek çok 
aşama bulunuyor. 
Sponsorluğunu 
Kent Meydanı 
AVM'nin üstlendiği, 
Bursa Enerji 
Müzesi'ne 
bağışlanarak 
kalıcı hale gelecek 
olan sergi 2 
Temmuz - 7 
Ağustos 2013 
tarihleri arasında 
Kent Meydanı AVM 
-3. Katta yer alan 
Sanat Galerisi'nde 
izlemine açık 
olacak.

Şiir Köşesi
Tarık TANIŞ

BANA DAİR..
Gidersem,ağır aksak
Güneşin körfez batıran loşluğuna

Bir daha doğacağım
Anamdan izinsiz

İhtilal çığlıklarıyla düşeceğim rahmine
Ve Tanrı'nın kalemini çalıp bir daha 

yazacağım

Bana dair
Beni.....

ELEMAN
SHELL BENZİN 

İSTASYONU 
BEYZA PETROL’DE

ÇALIŞACAK
MEYDANCI

ARANIYOR 
Müracaat 

Tel : 0 224 513 01 03

ELEMAN
TORNACI ■ 

KAYNAKÇI USTALARI 
ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM.

GEMLİK
Tel: 514 20 21

SATILIK VİLLA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA
ÇOK UYGUN... 

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

0 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ 41YILLIK TECRÜBEMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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KIZ MISİEIIW TEKNİK LİSESİ 
LEOUR Ol PROJESİYLE HM

Başarılı çahşmala 
rıyla adını duyuran 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek 2013 yılı 
Teklif çağrısı 
çerçevesinde 
Mesleki okulların 
başvuru yaptığı 
Leonardo Vinci 
hareketlilik prog 
ramına yaptığı 
başvuru değer
lendirmelerden 
geçerek Türkiye 
çapında destekle
nen 348 asil proje
den birisi olma 
başarısını gösterdi. 
Bursa ili genelinde 
desteklenen beş 
projeden biri olur 
ken 2013 yılında 
ilçemizde bu kap
samda proje geçi 
ren tek okul olma 
başarısını da 
göstermiş oldu. Kız 
Meslek Lisesi 
Müdürlüğünden

gazetemize yapılan 
açıklamada, "Proje 
ortağı olarak dep 
rem felaketine 
maruz kalmış olan 
Van Kız Meslek 
Lisesini de alan 
okulumuz toplum
sal felaketlere çok 
duyarlı olduğunu 
göstermiş oldu. 
Projede üç Avrupa 
hareketliliği gerçek 
leştirecek olan oku

lumuz Polonya, 
Litvanya ve Roman 
ya ya Van Kız 
Meslek Lisesi ile 
hareketlilikler 
gerçekleştirecek.” 
denildi.
Okul Müdürü 
Nazım Hikmet 
Seren, “Mükemme 
İlik yolunda sürekli 
daha çok iyileştir 
me parolasıyla çık
tığımız yolda 2013 

yılında AB proje 
desteği alan bir 
okul olmaktan mut
luyuz. Proje de 
emeği geçen tüm 
idarecilerime öğret
men arkadaşlarıma 
ve öğrencilerime 
teşekkür ederim. 
Ülkemizi yurt dışın
da en güzel şekilde 
temsil etme 
gayretinde ola
cağız" dedi

Yeşil Pedal Bisiklet 
Derneği nin organ
ize ettiği "Bursa 
Bisiklet Festivali”, 
5 Temmuz'da 
başlayacak.
Yeşil Pedal Bisiklet 
Derne ğince 
düzenlenen "Bursa 
Bisiklet Festivali", 
tarihi ve turistik 
mekanların bulun
duğu güzergahta 
5-7 Temmuz'da 
yapılacak.
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Büyükşehir 
Belediyesi Spor 
Kulübünün katkıla 
rıyla ilk kez organi 
ze edilen festivalin 
tanıtım toplantısı, 
Tenis Kafe'de 
gerçekleştirildi. 
Kulüp Başkan 
vekili İlhan Satık, 
toplantıda yaptığı 
konuşmada, festi
valle kentin tarihi 
ve doğal güzellik
lerinin 21 ilden 
gelecek katılım
cılara gösterilme 
sinin yanı sıra 
Bursa’da bisiklet 

sporuna ilginin ve 
bu aracın günlük 
hayattaki kullanı 
minin artırılması 
nın hedeflendiğini 
söyledi.
Festivale Bursa ile 
Ankara, Antalya, 
Balıkesir, Çanak 
kale, Denizli, Düz 
ce, Edirne, Eskişe 
hir, Hatay, Kayse 
ri, KIrklareli, Koca 
eli, Konya, Mer 
sin, Muğla, Sakar 
ya, Tekirdağ, 
Trabzon, Yalova, 
İstanbul ve İzmir 
illerinden katılım
lar beklendiğini 
dile getiren Satık, 
"Festival kap
samında birinci 
dereceden doğal 
sit alanı olan, bitki 
örtüsü ve doğasıy 
la insanları büyüle 
yen Soğanlı Bota 
nik Park'ta kamp 
ortamında misafir 
edeceğimiz 
katılımcılarımıza 
tarihe yolculuk 
yapacakları muhte 
şem 3 gün hazır
ladık" dedi
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Cemili Beleaıııesııorlıı minik iudıculanlan 2 aliın madalın

Judo Minikler 
Türkiye Şampiyonası 
28-30 Haziran 2013 
tarihlerinde 59 ilden 
777 sporcunun 
katılımıyla Trabzon ili 
Hayri Gür Spor 
Salonunda yapıldı. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo takımı 7 
Erkek, 6 Bayan 13 
sporcu ile katıldığı 
Judo Minikler 
Türkiye Şampiyona 
sından. 2 Türkiye 
Şampiyonluğu (altın 
madalya) ile döndü. 
Bursa il karması 
toplamda aldığı 3 
altın, 2 bronz madal 
ya ile Minikler 
Türkiye Şampiyona 
sında 17 puanla 
Türkiye 3.sü oldu. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor

Kulübü Judo Takımı 
17 puanın 10'unu 
alarak Judo'da 
Bursa'nın lokomotifi 
olduğunu bir kez 
daha gösterdi. 
İllerinde yapılan 
seçme sonucu 
illerinin en iyisi 
olarak kilolarında 
illerini temsil eden 
sporcuların katıldığı 
Judo Minikler 
Türkiye Şampiyona 
sında 4 sporcumuz 
kilolarında en başarılı 
8 sporcu arasına 
girmeyi başarırken 2 
sporcumuz Türkiye 
Şampiyonu oldu. 28 
Kg Bayanlarda Eda 
Coşkun ilk turda 
Antalyah rakibini 
yendi, ikinci turda 
Artvinli rakibine 
yenilerek repesaj 
müsabakaları yapa

bilmek için Artvinli 
rakibinin yarı finale 
yükselmesini bekle
di. Artvinli rakibinin 
yarı finale kalması ile 
(repesaj) müsaba 
kalan yapmaya 
başladı. Repesajın ilk 
turunda Batman, 
ikinci turunda Siirtli 
rakiplerini yendi. 
Repesajın 3. müsa 
bakasının 5. turunda 
Trabzonlu rakibine 
boyun eğen Eda 
Coşkun Türkiye 7.şi 
oldu. 30 Kg Erkekler 
de Muhammed Fatih 
Akdeniz ilk turu bay 
geçti, ikinci turda 
Antalyah, üçüncü 
turda Tuncelili, dör 
düncü turda Kırklare 
lili rakiplerini yendi. 
Çeyrek finalde Türki 
ye 3.sü olan Samsun 
lu rakibine yenilerek

Şampiyonayı 7. 
Olarak tamamladı. 30 
Kg Erkeklerdeki 
diğer sporcumuz 
Muhammed Okur ilk 
turda Batman, ikinci 
turda Malatya, üçün 
cü turda Ankara, 
dördüncü turda 
BalIkesirli rakiplerini 
yenerek adını en iyi 
sekiz arasına 
yazdırdı. Muhammed 
Okur Çeyrek finalde 
Samsun, yarı finalde 
Vanlı rakiplerini 
yenerek 7. turda 
(final) Türkiye 
Şampiyonluğu için 
Düzceli rakibinin 
karşısına geçti. Zorlu 
final müsabakasını 
baştan sona önde 
götüren Muhammed 
Okur final müsaba 
kasını da kazanarak 
30 Kg Minik Erkek 

lerde Türkiye'nin en 
iyisi olduğunu ilan 
etti. 40 Kg 
Bayanlarda Aslınur 
Sarı ilk turda Çankırı, 
ikinci turda İstanbul, 
üçüncü turda İzmirli 
rakiplerini yendi. 
Çeyrek finalde 
Trabzon, yarı finalde 
BalIkesirli rakibini 
yenerek final biletini 
cebine koydu. 
Finalde Çorumlu 
rakibi karşısında 
yenik duruma 
düşmesine rağmen 
oyun disiplininden 
kopmayarak zorlu 
rakibini yenen 
Aslınur Sarı ailesinin 
de izlemeye geldiği 
Judo Türkiye 
Şampiyonasında 
ailesinin gözleri 
önünde 40 Kg Minik 
Bayanlarda Judo

Türkiye Şampiyon 
luğu unvanını elde . 
etti.
Belediye Gençlik ve 
Spor Kulübü Judo 
Antrenörü İsmail 
Yıldız: 'Trabzon 
Minikler Türkiye 
Şampiyonası'nda 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü'nü en iyi şek
ilde temsil ettik. 
Kulüp olarak Gem 
lik'te judo sporuna 
olan ilgi ve alakanın 
artarak devam etmesi 
bizlerin sorumluluk
larını daha da arttır
maktadır. Gemlik 
Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü 
Yönetimi'nin judo 
sporuna olan destek
lerinden dolayı ken 
dilerine teşekkür 
ederiz.” dedi

Temaşa-i Ramazan coşkusu haşlıyor
Birlik, beraberlik, 
yardımlaşma ve pay
laşma duygularının 
odağı, 11 ayın sultanı 
Ramazan, Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından hazırlanan 
Temaşa-i Ramazan 
programı ile Bur 
sa’da daha da anlam
lı ve eğlenceli 
yaşanacak. 
Büyükşehir Beledi 
yesi iştiraklerinden 
Kültür A.Ş. tarafın
dan organize edilen 
Temaşa-i Ramazan 
programı Merinos 
Park’taki Göl park 
Sosyal Tesisleri’nde 
düzenlenen basın 
toplantısı ile 
kamuoyuna duyurul
du. Kültür A.Ş. Genel 
Müdürü Rıfat Bakan,

BURFAŞ Genel 
Müdürü Mustafa 
Çaltılı ve Büyükşehir 
Belediyesi Yazı İşleri 
ve Kararlar Dairesi 
Başkanı Neşet Çak- 
maklı’nın da katıldığı 
tanıtım toplantısına, 
basın mensupları 
yoğun ilgi gösterdi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Ramazan 
ayının her yıl olduğu 

gibi bu yıl da özel 
programlarla farklı ve 
anlamlı bir atmos
ferde yaşanacağını 
söyledi. Başkan 
Altepe, Temaşa-i 
Ramazan etkinlik
lerinin Merinos 
Park’ta gerçekleştir
ileceğini ifade 
ederek, “Bursa, bu 
Ramazan’da da 
Türkiye’nin en 
sevilen sanatçıların

dan Zara, Muazzez 
Ersoy, Ahmet Özhan, 
Mustafa Ceceli, Ömer 
Faruk Tekbilek, 
Kubat, Fatih 
Kısaparmak, Zekai 
Tunca, Orhan 
Hakalmaz, Ümit 
Tokcan, Selma 
Geçer, Özgür Eren ve 
Erdal Akkaya’nın 
konserlerini izleye
bilecek. Şiiirin usta 
yorumcuları Uğur 
Aslan, İbrahim Sadri 
ve Kahraman 
Tazeoğlu da seven
leriyle bir araya gele
cek. ilahi ve ezgilerin 
vazgeçilmez isimleri 
Sedat Uçan ve Ömer 
Karaoğlu’nun da yer 
aldığı programda, 
hoş sohbetiyle 
ekranların sevilen 

yüzü haline gelen 
İkbal Gürpınar, Dr. 
Ümit Aktaş, Cemal 
nur Sargut ve Yusuf 
Kavaklı ile her çar 
şamba BursalI seven 
leriyle birlikte ola
cak” dedi
Yerel sanatçılar da 
program yapacak 
Başkan Altepe, pro

gramda yerel tasav 
vuf müziği sanatçı 
larına da yer verdik
lerini belirterek, 
Hüseyin Taşçeşme, 
Ubeydullah Sezikli,. 
Sinan Topçu, Veysel 
Bilen, Mesut Yavaş, 
Abdullah Beyhan, 
Ahmet Feyzi ve Bay 
ram Büyükoruç’un 
programlarının se 
verek izleneceğini 
ifade etti. Başkan

Altepe, gazeller, 
kasideler, naatlar ve 
ilahiler'in sema gös
terisi eşliğinde 
icralarının yapılacağı 
gazel konseri, teşvih 
ve naat konseri, 
Enderun teravihi 
konseri ve ezan 
temalı konserlerin de 
programda bulun
duğunu dile getirdi. 
Kadir gecesinde, 
Mevlid, Kur’an-ı 
Kerim ve tasavvuf 
müziğinin nadide 
örneklerinden hazır
lanmış repertuarın 
yanı sıra Mevlevi 
mukabelesi, niyaz 
ilahisi ve okunacak 
aşr-ı şerif ile kadir 
gecesi programının 
da keyifle din
leneceği belirtildi.
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Iniernet bankacılığında sahte site uyarısı!
Uzmanlar 
"bankaların internet 
adreslerini arama 
motorlarından bul
mayın" uyarısı yaptı. 
Bilgi Teknolojileri 
Kurumu (BTK) inter
net Kriter Kurulu ve 
Telekomünikasyon 
ve Enerji Derneği 
(TEDER) üyesi Çığır 
llbaş, sahte banka 
ve sosyal medya 
siteleri aracılığıyla 
şifre çalma işlem
lerinin Türkiye’de ve 
dünyada en yaygın 
bilişim suçu 
olduğunu söyledi, 
internet bankacılığı 
kullanıcılarını özel
likle sahte banka 
sitelerine karşı

dikkatli olmaları 
konusunda uyaran 
llbaş, bankaların 
internet sitesinin 
tam ismini arama 
motorlarından değil, 
adres çubuğuna

eksiksiz yazarak 
girmeleri gerektiğini 
belirtti.

“MODEMİNİZİ 
PAYLAŞMAYIN” 
Türkiye’de modem 

şifresini paylaşarak 
kullananların 
sayısının fazlalığına 
da dikkat çeten 
llbaş, “Paylaşım, 
büyük bir güvenlik 
zafiyeti doğuruyor. 
Modem şifresinin 
paylaşılması ciddi 
bir suç.
Elektronik 
Haberleşme 
Kanunu’na göre 
kendi aboneliğini bir 
şekilde komşularıyla 
veya üçüncü şahıs
larla paylaşan kişil
er, bin günden 10 
bin güne kadar idari 
para cezasına çarp- 
tırılabiliyor. Kanun, 
bu kişileri ‘lisans 
almadan internet 

servisi yapan kişi’ 
olarak tanımlıyor. 
Sizin modeminizle 
internete giren bir 
kişi suç işlerse bun
dan da sorumlu 
tutuluyorsunuz.” 
dedi.

SOSYAL MEDYA 
UYARISI
Çığır llbaş, kul
lanıcıları ‘uygula
malar’ konusunda 
da uyardı. Sosyal 
medyada yüklenen 
bazı uygulamaların, 
kişilerin hesaplarını 
ele geçirip kendi 
kendine sanki o kişi
den gidiyormuş gibi 
mesaj gönderdiğini 
vurgulayarak,

“Sosyal ağ ve 
sosyal medya 
sitelerindeki 
hesaplar için en 
büyük risk, hesaba 
yüklenen uygula
malarla oluşuyor. 
Örneğin son olarak 
Tvvitter’da bir uygu
lama, tam 30 kez bir 
siyasi kişi hakkında 
hakaret içeren iletiyi 
art arda paylaştı. Bu 
paylaşım, sanki 
hesap sahibi tarafın
dan yapılıyormuş 
gibi göründü. Bu 
uygulamanın gön
derdiği tweet 
nedeniyle hesap 
sahibi hukuki anlam
da sorumlu tutula
bilir” diye konuştu

Tüketiciye iyi haber!
Tüketici Kanunu 
tasarısına göre 
Gümrük Bakanlığı, 
meslek odaları ve 
belediyeler, indirim
leri takibe alacak. 
Fiyatı önce artırıp 
sonra düşüren 
yandı. İndirim yap
madığı halde yapmış 
gibi gösteren 
hakkında her bir 
satış için 200 lira 
para cezası verile
cek.
Önce fiyatı yükseltip, 
sonra da indirmek 
suretiyle tüketicileri 
yanıltan satışlara 
üçlü denetim geliyor, 
indirimli satışlar, 
Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı, ilgili 
meslek odaları ve 
belediyeler tarafın
dan denetlenecek. 
İndirim yapmadığı 
halde indirim 
yapılmış gibi satış 
yapanlar hakkında, 
her bir satış için 200 
lira para cezası 
uygulanacak. TBMM 
Sanayi, Ticaret ve 
Teknoloji 
Komisyonu’nda 
oluşturulan alt 
komisyonda bazı 
değişikliklerle kabul 
edilen Tüketici 
Kanunu tasarısına 
göre, perakende 
satılan malların veya 
ambalajlarının üzer

ine tüketicinin 
ödeyeceği tüm 
vergiler dahil satış 
fiyatı, birim fiyatı ve 
üretim yeri bilgileri 
konulacak.

İNDİRİMİ

İSPATLAYACAK 
indirimli satılan mal 
ve hizmetlerin 
indirimli satış 
fiyatının yanı sıra, 
indirimden önceki 
fiyatı tarife ve fiyat 
listeleri ile etiket

lerinde gösterilecek. 
İndirimli satılan 
mal veya hizmetin 
indirimden önceki 
fiyattan daha düşük 
fiyatla satıldığının 
ispatı satıcıya ait 
olacak.
İndirim kampanyaları 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, ilgili 
meslek odaları ve 
belediyeler tarafın
dan üçlü denetime 
tabi tutulacak. Fiyatı 
önce artırıp sonra da 
indirim yapılmış gibi 
gösterenler para 
cezasına çarptırıla
cak. Bir çorap bile 
olsa indirim olmadığı 
halde yapılmış gibi 

gösteren satıcılar 
hakkında, her bir 
satış için 200 lira 
para cezası uygu
lanacak.

EN DÜŞÜK 
FİYAT NEYSE
O 
UYGULANACAK 
Taslak bu haliyle 
yasalaşırsa 
etiket ve fiyat lis
telerinde belirtilen 
fiyat ile kasa fiyatı 
arasında fark olması 
durumunda tüketici 
lehine olan fiyat 
uygulanacak. Yani 
en düşük rakam 
neyse o geçerli ola
cak.

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

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

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

ULAŞIM

R 
E

DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pcgasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63H HASTANELER

R Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 8q 08

RELEDİYE

E
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

u Körfez Taksi 513 18 21
I Çınar Taksi 513 24 67

Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Takel 513 23 24

' Manastır Taksi 517 33 94

DENİZ OTOBÜSÜ

Akcan Petrol S13 1O 79
MAR-PET si3 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 4S
Beyza Petrol 613 01 03

VAPUR- FERİDOT

Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

OTORÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

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

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK OOKLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4617 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

mlııslHiım
rtıln 

HERKEZ 
ÖLECEK: 12:00- 

14:00-16:00- 
18:00-20:30 

G.D.O
KARAKEDİ: 
11:45-14:15- 

16:15

IBM 
U



ERKEN ALIN, KARLI ÇIKIN...
I 175 m2 3+1 DAİRE 135.000 TL'den H
I BAŞLAYAN FİYATLARLA... ■

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI...

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

Statik Proje, inşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

Akıncı Sitesi, Size hayallerinizin büyüklüğüne göre 
teraslardan bahçe katlarına kadar her biri yüksek konforlu 
3 FARKLI TİPTE 3+1 DAİRE VE 5+1 DUBLEKS 
DAİRE SEÇENEKLERİ SUNUYOR...

ali berker akıncı
mimarlık

A BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
▼ YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

L- Hemen Arayın IB 0(224)

4417244
www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3 D:21 Nilüfer / BURSA
Tel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
info@aliberkerakinci.com

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:info@aliberkerakinci.com


KURU ZEMİNDE 
FRENLEME

YENİ EfficientGrip Performance 
Islak Zeminde 2 metre Kısa Fren Mesafesi 
A Etiket Değeri!

225 55 R 17 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE XL 435.00 ₺
225 45 R 17 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2 299.oo ₺
225 45 R 18 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2 550.oo ₺
245 45 R 18 GOODYEAR EAGLE F1 ASMY 2 530.oo ₺

Sanayi Sitesi B Blok No 13 GEMLİK 
^224 524 74 01 Cep: 0533 92418 98

AiitLj.„................................. . ,Jt

195 65 R 15 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE 159.00 ₺
205 55 R 16 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE 195.00 t
175 65 R 14 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP COMPACT 125.00
185 65 R 15 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP COMPACT 149.00 t

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GOHLOK SİYASİ GAZETESİ

5 Temmuz 2013 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

flrnauuutluk HP Genel Başkanı 
EdmondVlashaiGemlik'levdi

Yeni Arnavutluk Hareket Partisi 
Genel Başkam Edmond Vlashaj 
Gemlik Belediyesini ziyaret etti. 
Bursa Büyükşehir Belediyesinin 
davetlisi olarak Bursa’ya gelen 
Vlashaj, idollerinin Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, parti tü 
zük ve felsefelerinin de Ak Parti 
olduğunu söyledi.

5 Haziran 2013 günlü Meclis Tutanağı ‘red’ edildi.

Belediye Mnlı gergin ınlıı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Temmuz Toplantısı.
Gemlik Belediye Meclisi Temmuz ayı toplan 

tısını her zamanki gibi çarşamba günü yaptı.
Mayıs ayındaki toplantıda, Başkanvekili 

Refik Yılmaz’ın Meclisin Divan Başkanı 
olarak, CHP ve MHP'li üyelerin gündem dışı 
konuşma larına izin vermemesi nedeniyle, 
muhalefet toplantı salonundan ayrılmıştı.

Geçtiğiz günlerde bu konuyu ele almıştım.
O toplantıdan sonra Yılmaz’ın 5395 sayılı 

Belediyeler Yasası’nın 19. maddesini çiğneye 
rek, Meclisi bir saat içinde yeniden toplaması 
hukuksuzluktu.

O mecliste alınan kararalar da bana göre 
geçersizdir. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı ilk 
toplantısında, yine gergin anlar yaşandı. 
Belediye başkanvekilinin 5 Haziran günlü 
toplantının hukuksuz olduğunu belirten CHP 
ve MHP’lilerin önergesini görüştürme mesi 
tartışmaya neden oldu. CHP’li Gürhan Çetin 
kaya Başkanvekili Yılmaz’a "O koltuku salta 
nat koltuğu değil.Sene kendini Sultan mı 
zannediyorsun" dedi. Meclise sunulan diğer 
önergeler uzun süre görüşüldü. Haberi 2’de

Cumuhuriyet Bassawcısı 
ftyaz görevine başladı

Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığına atanan 
Düzce Cumhur! yet 
Savcısı Mehmet Ayaz, 
görevine başladı.
13 yıldır Cumhuri yet 
Savcılığı yapan 
Mehmet Ayaz, Ankara 
doğumlu.
Mardin, Yavuzeli, Seyit 
gazi, ve Düzce de 
Cumhuriyet Savcılığı 
yapan Ayaz, 
HSYK’nun yaz karar 
namesiyle Gemlik 
Cumhuriyet Başsav 
cılığına atandı.
Evli ve iki erkek çocuk 
babası olan Mehmet 
Ayaz, gazetemize yap 
tığı açıklamada şunları 
söyledi: “Öncelikle 
Gemlik Adliyesi’nin 
ve hakimler ile cumhu 
riyet savcılarının loj
man sorunları ele ala

cağım. Ayrıca, Gemlik 
Cezaevi’nde başlata
cağım projelerle, her 
mahkumun meslek 
edinmesi için çalışa 
cağım.Gemlik’te ada 
letin yerine gelmesi 
için çaba harcaya
cağım.”

EMLAK MU.
İNŞ. LT

www.onanka.

Muhsin TUKİÇ
Merkez: O 224 513 85 53 

05354936604 
Kumla Şb.: 0 224 538 95 27 

Kurşunlu Şb.: 0 535493 6604

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ-DEPOLAMA-BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.onanka
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Belediye Weclisi'nde yine gergin anlar
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Temmuz 
ayı ilk toplantısı 
Çarşamba günü 
yapıldı.
Muhalefetin başkan
lık divanına verdiği 
önergeler arasında 
Haziran ayı Meclis 
toplantısında 
muhalefetin kendi 
lerine toplantı 
açıldığında Meclis 
Başkam’mn söz ver
memesi üzerine, 
toplantıyı terk 
etmelerinden sonra, 
yasa gereği Başka 
mn 3 gün içinde 
meclisi yeniden 
toplantıya çağırma- 
masının toplantıda 
alınan kararların 
geçersizliği iddiası, 
tartışma konusu 
oldu.

ÖNERGELERİ 
GÜNDEME ALMADI

Meclis üyelerinden 
Bülent Dalkılıç, Ayfer 
Ağırbaş, Aslan Özay 
din mazeret 
bildirerek, toplantıya 
katılmadıkları 
görüldü.
Mazeretlerin kabu 
lünden sonra eski 
tutanağın okunmuş 
sayılmasını isteyen 
Meclis, Divan 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a muhalefet
ten itirazlar geldi. 
CHP sözcüsü 
Necdet Ersoy, 
divana verilen öner 
gelerin okunarak 
görüşülmesini istedi. 
CHP ve MHP’liler 
çok sayıda önerge 
verdiler.
CHP’nin önergesin 
de 5 Haziran 2013 
günü toplanan 
mecliste muhalefetin 
meclisi terk etmesin 
dan sonra, Mecliste 
11 üyenin kalması 
üzerine çoğunluk 
kalmadığı için 
meclisin 5395 sayılı 
yasaya göre çoğun
lukla en az 3 gün 
içinde toplanması 
için Belediye 
Başkanının çağrıda 
bulunması gere 
kirken, aynı gün 
meclisin toplantısı 
mn yapılarak yasaya 
uyulmadığı, alınan 
kararların geçersiz 
olduğu belirtildi. 
Önergede ayrıca 
divan katipliklerine 

yapılan seçimlerde 
hukuksuz ve yasal 
olmadığı belirtildi. 
MHP grubunun da 
buna benzer önerge 
si hakkında söz alan 
Emekli hakim ve 
savcı Meclis üyesi 
Suat Laçinok, 
"Yasada Belediye 
Meclis katipliklerinin 
vekilliği diye bir 
madde yok. Siz 
yasada olmayan bir 
şeyi yasalmış gibi 
divana katip üye 
seçmişsiniz.
Amacımız olay çıkar
mak değil. Bu mad
deleri yeniden 
görüşelim, yarım 
saatte biter. Hukuk 
sınırları içinde 
kalalım. Aklı selim 
ve sağduyulu davra 
nalım. Bizim amacı 
mız kavga çıkarmak 
değir dedi.
Divanı yöneten 
Belediye Başkan 
vekili bu önergeleri 
onaylatmayacağını 
belirterek, Haziran 
ayı toplantı tutana 
ğımn oylanmasını 
istedi.
TOPLANTI 
TUTANAĞI RED 
EDİLDİ
CHP ve MHP’liler 
buna karşı çıktılar. 
Meclisin yasalara 
uygun çalıştırılma 
sanını istediler. 
Yılmaz ise "Bu 
kararlarda bir hukuk
suzluk varsa İdari 
Mahkemeye başvu 
run. Bu önergeleri 
gündeme almıyo
rum. Kararlar bize 
göre hukukidir” 
dedi.
Muhalefet üyeleri bu 
konuşmaya sert şe 
kilde yanıt verdi. 
CHP’li Gürhan 
Çetinkaya, Belediye 
Başkanvekiline "O 
koltuk saltanat 
koltuğu değil. Sen 
kendini sultan mı 
zannediyorsun ” 
dedi.
Yılmaz ise Çetinka 
ya’yı meclise yakışır 
konuşmasını ister 
ken, Meclis Başka 
mmn meclisi yönet 
me görevi olduğunu 
hatırlattı.
CHP’li Mahir Gencer 
ise konuşmasında 
"Yapılan toplantı 
hukuksuzdur.
Biz sürtüşmeden 
yana değiliz. Aklı

selim ve sağduyu ile 
bu işi noktalamak 
istiyoruz. Yapılan 
toplantı 5395 sayılı 
yasanın 19. madde
sine aykırıdır. Alınan 
kararları hukuki 
durumuna getirelim. 
Bu kararlarda bizim 
itirazımız yok. Meclis 
yasalara göre çalışır. 
Keyfiyet söz konusu 
olamaz. Yasada 
geçici divan katipliği 
diye bir madde yok. 
O gün sizin tarafınız
dan geçici divan 
katipliği oluşturul
muştur. Bu mizah 
konusu olur. 
Meclisin sükun bul
ması istiyorsak, bu 
toplantıyı yok saya 
hm ve o maddeleri 
gündeme alıp yeni 
den görüşelim." 
dedi.
Refik Yılmaz ise bu 
konuşmalara, 
"Divanı yöneten 
başkanın görevi 
meclisi çalıştırmak
tır. Aksi bir iddia 
sözkonusuysa, 
Mahkemeye gidilir." 
dedi ve önergeleri 
gündeme almadı. 
Daha sonra, 5 Hazi 
ran günlü Meclis 
kararının okunmuş 
gibi kabul edilerek 
kabulünü oya sun 
du.
Muhalefetin oylarıyla 
5 Haziran 2013 
günlü Meclis zabıt
ları kabul edilmedi.

ÖNERGELER 
GÖRÜŞÜLDÜ 
5 Haziran günlü 

Meclis zaptının red 
edilmesinden sonra, 
gündem dışı konuş
malara geçildi. 
CHP grubu adına 
söz alan Mahir Gen 
cer, meclisin açılma 
sından sonra, gün
dem maddelerine 
geçilmeden, “Burası 
kent meclisidir. Gün 
deme geçilmeden ön 
ce kentin sorunlarını 
burada konuşmalı 
yız. Bu konuşmaları 
başkanın lütfuna 
bağlamak doğru 
değildir.
Bugün burada, mec 
lis kararı alalım ve 
her meclis açıldığın
da önce gündem dışı 
konuşmalara yer ve 
relim. Vatandaş bize 
sokakta sorular soru 
yor, cevap veremi 
yoruz. Meclisimizde 
3 grup var. Her grup 
10-15 dakika konu 
şursa sorun çözülür. 
Bu durum Meclisi 
mizi daha zengin
leştirir.” dedi.
MHP grubunu adına 
konuşan Metih Şanlı 
ise Emin Dalkıran 
Kordonundaki baz 
istasyonlarının kaldı 
rılmadığını, Çarşı De 
resi’nin duvarlarının 
çok yüksek olması, 
korkulukların da bu 
lunmaması nedeniy 
le tehlike arz ettiğini, 

korkuluk yapılmasını 
ve bazı yerlere merdi 
ven konulmasını içe 
ren önergesi okun
du.
ÇOLAKOĞLU 
ÖNERGE REKORU 
KIRDI
CHP grubundan 
Fikret Çolakoğlu ise 
mecliste en çok öner 
ge veren üye oldu. 
Çolakoğlu, Küçük 
Kumla daki Tankut 
Öktem atölyesinin 
çalışmakta olduğu 
nu, Gemlik’in sem
bol edecek bir hey 
kel yaptırılmasını 
istedi.
Çolakoğlu ayrıca, bu 
dönem Kız İmam 
Hatip öğrencilerine 
tahsis edilen bina 
mn, gelecek dönem 
Kent Müzesi yapılma 
sim istedi.
Çolakoğlu, başka bir 
önergesinde ise Bele 
diye’ye 470 bin lira 
ya alınan ağaç 
dikme makinası ile 
kaç ağaç dikildiğini 
ve söküldüğünü 
sordu.
Biri başka önerge 
sinde de Kurşunlu 
Mahallesindeki Ata 
türk büstü ve çevre 
sinin düzenlenmesi 
nin yapılmamasının 
Gemlik Belediyesi’ 
ne yakışmadığını, 
yeniden düzenlenme 
sini istedi.
Çolakoğlu ayrıca, 
Mudanya Belediye 
Başkam’mn vatan
daşlara çektiği elek 
ronik postayı oku 
du. Belediye Başkan 
vekili Yılmaz’ın en az 
Mudanya Belediye 
Başkanı kadar Bele 
diye Sanat ve Kültür 
Derneği ile ilgilenme 
sini istedi.
CHP grubundan 
Arzu Karataş ise, 
ilçemize Yerleşek’e 
içine Tenis kortu 

kurulmasını istedi. 
Kent Konseyi’nin 
çalıştırılması da iste 
nirken, Belediye Baş 
kan Yardımcısı Meh 
met Çelik, konu ile 
bilgi verdi ve kongre 
sini yapmadığı için 
Kent Konseyinin 
münfesih duruma 
düştüğünü belirtti. 
Küçük Kumla, Narlı, 
Karacali ve Kurşunlu 
Mahallelerinde 15 
Haziran ile 15 Eylül 
tarihleri arasında 
inşaat yasağının 
uygulanması meclis 
ce kabul edildi. 
Çarşı Deresi’nde bir 
arpa boyu ilerlenme 
diğini, vatandaşların 
ve esnafın büyük 
sıkıntılar yaşadığı 
belirtilirken, Metin 
Şanlı, “Gemlik’e bak, 
kokuyu göreceksi 
niz. Sakın şaşırma 
yın.” dedi. 
Üniversitedeki ve 
Askerlik Şubesi’ 
ndeki bayrak direği 
konuları Başkanve 
kili’ne soruldu. 
Hazırlanan Amatör 
Spor Kulüplerine 
yardım yönetmen
liğinin uygulanma 
dığı, işçi servis araç 
larının durak sorunu, 
Cius AVM nin dükü 
lür durumda olduğu 
belirtilirken, Necdet 
Ersoy Belediye bina 
sının nereye yapıla
cağının belli olmadı 
ğım, bu konuda baş 
kanlığın veya İmar 
Şehircilik Müdürlü 
ğü’nün konuyu gün
deme getirimesi ge 
rektiğini hatırlattı. 
Uzun süren önergel
er okundu ve cevap
landıktan sonra, 
meclis gündem mad
delerini görüşmeye 
geçti.
Belediye meclisi pa 
zartesi günü yeniden 
toplanacak.
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Bursa'da, kamyon
la çarpışan otomo
bilde bulunan 14 
yaşındaki Fatih 
Altıntaş, kaldırıldığı 
hastanede 
yaşamını yitirdi. 
Merkez Nilüfer İlçe
si Demirci 
Mahallesi Ahıska 
Caddesi'nde önce
ki gün meydana 
gelen trafik kaza
sında, 37 yaşındaki 
Haşan Altıntaş 
yönetimindeki 16 
GK 393 plakalı oto
mobil, 31 yaşındaki 
H.H.Ö. yönetimin
deki 16 BVR 08 
plakalı kamyonla 
çarpıştı. Kazada, 
otomobil sürücüsü 
Haşan Altıntaş ile

yanında bulunan 
yeğeni Fatih 
Altıntaş yaralandı. 
Yakında bulunan 
Uludağ Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar
dan durumu ağır 
olan Fatih Altıntaş, 
doktorların tüm 

tümadahesine rağ
men dün yaşamını 
yitirdi.
Kazayla ilgili 
soruşturmaya baş
landı. Gözaltına alı
nan kamyon 
sürücüsünün ifade 
sinin ardından 
adliyeye çıkartıla
cağı açıklandı

Kanıyı Kilitlemeden 
Çıkınca Altınları Çalındı
Bursa'nın Mudanya 
ilçesine bağlı 
sayfiye beldesi 
Güzelyalı'da bir 
evden 15 bin liralık 
altın çalındı.
Edinilen bilgiye 
göre, N.S.'nin 
kapıyı kilitlemeden 
sahile hava almaya 
çıkmasını fırsat 
bilen hırsız ya da 
hırsızlar, girdikleri 
evden 25 adet 
çeyrek altın, 
2 adet altın 
yüzük, 3 altın 
kolye, küpe ve 
altın kaplama saati 
çalarak kaçtı. Eşi 
ile birlikte eve 
dönen N.S. yatak 
odasının dağınık 
olduğunu görünce

altınları koyduğu 
yere baktı.
Altınlarınların
yerinde olmadığını

fark eden N.S. 
polise haber verdi. 
Polis hırsız ya da 
hırsızları arıyor.

İIİMMİIMİBIIIHIIİİ
Bursa’da viraja 
hızlı girip domates 
kasalarının yola 
saçılmasıyla direk
siyon hakimiyetini 
kaybeden kamyon 
sürücüsü, araçta 
sıkışarak kurtarıl
mayı bekledi. 
Edinilen bilgiye 
göre olay Bursa- 
Istanbul karayolu 
Dürdane rampasın
da meydana geldi. 
Cavit D. (25) 
idaresindeki 45 EH 
444 plakalı 
domates yüklü 
kamyon viraja sert 
girince üzerindeki 
kasalar yola 
saçıldı.Sürücünün 
direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesiyle kamyon 
yan yattı. Olay 
yerinden geçen 
vatandaşlar, 
sürücünün araçta 
sıkıştığını fark etti. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen 112 
ekipleri sürücüyü 
çıkaramayınca 
itfaiye ve sivil 
savunma ekiplerine 
haber verildi. 
İtfaiye ve sivil 
savunma ekip
lerinin uzun 
uğraşlarının ardın
dan araçtan 
çıkarılan Cavit D., 
112 ekipleri tarafın
dan Gemlik Devlet

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazeteslconı

Hastanesine 
götürüldü. 
Sürücünün sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Öte yandan Cavit 
D.’nin direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesiyle Bursa 
tarafına seyir 

halinde ilerleyen 2 
otomobil domates 
kasalarından zarar 
gördü. Otomobil 
lerin içinde bulu
nan şahıslar şans 
eseri yara 
almazken, kaza 
sebebiyle trafiğin 
aksadığı görüldü.

1 yaşındaki çocuk 
otomobilin altında kaldı
Orhangazi’de, kim
liği belirsiz kişi
lerin sürekli kestiği 
orta refüjdeki tel
lerin arasından ana 
yola çıkan çocuk, 
otomobilin çarp
ması neticesinde 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Muradiye 
Mahallesinde 
ikamet eden Arslan 
ailesinin 3 
çocuğundan en 
küçüğü olan 7 
yaşındaki 
Sümeyye Fatma 
Arslan, merdiven
leri temizleyen 
annesinin yanın
dan ayrıldı. 
Sümeyye, Bursa- 
Yalova yolunda 
belediyenin 
defalarca kapat
masına rağmen 
vatandaşların sık 
sık kestiği orta 
refüj tellerinin 
arasından karşıya 
geçmek istedi. Bu 
sırada Bursa 
istikametinden 
gelen Hilmi Kurt 
(53) idaresindeki 
16 LDU 19 plakalı 
otomobil 
Sümeyye’ye çarptı. 
Ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan ağır

yaralı çocuğa dok
torlar yarım saat 
kalp masajı yaptı. 
Ancak yapılan 
bütün müda
halelere rağmen 
Sümeyye kurtarıla
madı. Eskişehir’de 
taşlama atö
lyesinde çalışan 
baba Hüseyin 
Arslan, hafta izni 
için geldiği evinde 
acı haberi alınca 
Devlet

Hastanesi’ne 
koştu.
Kızının öldüğünü 
öğrenen acılı 
baba bayılırken, 
yakınları da göz 
yaşlarına 
boğuldu.
Sümeyye’ye 
çarpan otomobilin 
sürücüsü Hilmi K. 
polis tarafından 
gözaltına alınırken, 
kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Temmuz toplantısı..
Çarşamba günkü Belediye Meclisi 

açılışında, muhalefet verdiği önergelerde, 
5 Haziran günlü Meclis tutanağının görü 
şülerek kabunden önce, bu toplantının 
hukukusuz olduğu, alınan kararların 
vatandaşların da mağduriyetine neden 
olacağını, hukuken yok durumunda oldu 
ğunu Belediye başkanvekiline hatırlattı.

Ve...
O günkü toplantıda alınan kararların 

yeniden gündeme alınıp görüşülmesini 
istedi.

Ayrıca, meclisde gündem maddelerine 
geçilmeden, kentle ilgili konuların gün
dem dışı görüşme ile ele alınmasının 
karara bağlanmasıistendi.

Başkanvekili Refik Yılmaz, bu isteği 
red etti.

‘Ben Belediye Başkanvekiliyim, Mecli 
sin sevk ve iradesinden ben sorumlu 
yum." gibi sözlerle hoşgörü yerine, hava 
lara girdi.

Bu ise tansiyonun artmasına neden 
oldu.

Meclisin sessiz CHP’li üyelerinden Gür 
han Çetinkaya, oturduğu yerden dayana
mayıp, "O koltuk saltanat koltuğu değil. 
Sen kendini Sultan mı sanıyorsun” deyi 
verdi.

Belediye başkanlar/ Belediye Meclisle 
rinin yönetilmesinden ve bitirilmesinden 
sorumludur.

Ancak, mecüsteki çoğunluğu oluşturan 
muhallefetin isteklerini ele almak zoru- 
dadır, art niyet yoksa, haklılık yönü varsa, 
bunlara da cevap vermesi gerekir.

O toplantıda, Başkanvekilinin tavrı hoş 
değildi.

Enterasan olan, AKP grubunun robot 
gibi hareket etmesi.

Meclise gelirlerken, yalnız grup toplan
tısında verilen emirleri yerine getiren bir 
görüntüleri var.

Doğru dürüst çıkıp -biri kişi dışında- 
söz edeni de yok zaten..

Açın Belediyeler Yasasını okun.
Okuyup da gelin Meclise...
Tartışma konusu edilen maddelerle 

ilgili ka fa yorun.
Yok öyle birşey...
Grup kararı; paramaklar yukarı, par

maklar aşağı...
Ters çıkan Fevzi Ayyıldız gibi olur 

korkusu mu var içlerinde bilmem.
Sonuçta mecliste bitecek bir konu mah 

kemeye taşınacak. Nasıl olsa mahtemeler 
bizim diye düşünüyorlar!

Ve meclisin çoğunluğu, o gün AKP’li 
lerle, uydusu olan bağımsızların aldıkları 
kararları ‘red’ ettiler.

Şimdi ne olacak?
Daha iyi mi oldu?
Sonra gevşendi ve gündem dışı konu

larla ilçenin sorunları enine boyuna ele 
alındı.

Sorular soruldu, cevaplar verildi.
‘Ben yaptım oldu mantığı’ geçerli bir 

mantık değil.
Paylaşımcı olmak gerekir.
Bir kez, sizin o makama nasıl 

geldiğiniz malum.
Gererek, benim istediği olacak demek, 

AKP felsefenin sonucu.
Siz o mecliste azınlıktasınız unutmayın.

Gemlik Belediyesi' 
nin Karayolları 
Bölge Müdürlüğü 
ile işbirliği çerçe 
vesinde başlattığı 
Gemlik Kumla Yolu 
genişletme çalışma 
larında sona gelin
di. Özellikle yaz 
aylarında artan 
trafik yoğunluğu 
gözetilerek baş 
latılan genişletme 
ve sıcak asfalt 
kaplama çalış
malarında 8 kilome
trelik yolun 7 kilo
metrelik bölümünde 
proje uygulaması 
tamamlandı. 
Cumhuriyet Mahal 
leşi Manastır Bölge 
sindeki son bölüm 
çalışmaların da 
birkaç gün içinde 
bitirileceği ifade

edildi. Yol çalış
malarını yerinde 
inceleyen ve 
görevlilerden bilgi 
alan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, hava şart
ları nedeniyle yaz 
aylarının 
başlangıcına gelen 
çalışmaların artık

tamamlanmak üzere 
olduğunu bildirdi. 
Vatandaşlara 
hoşgörü ve sabır
ları nedeniyle teşek 
kür eden Refik Yıl 
maz, trafik sirkülâs 
yonunun genişlet 
me ve sıcak asfalt 
kaplama sonrasın
da güvenli ulaşım

hattına dönüşeceği
ni söyledi.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, genişletme 
ve asfalt kaplama 
çalışmalarının 
bölümler halinde 
Armutlu'ya kadar 
devam edeceğini 
sözlerine ekledi.

ifiıliliHMı içirtil
Saadet Partisi İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, 

Gemlik Belediye Başkan adayını, Cumartesi günü 
düzenlenecekleri basın toplantısında açıklayacaklarını 

söylediler.

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN 

İNŞAAT OCAĞINDA
ÇALIŞTIRILMAK 
ÜZERE BELGELİ
EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 
ARANIYOR 
Müracaat 

Tel: 0 533 241 93 82

Saadet Partisi İlçe 
Teşkilatı tarafından 
yapılan açıklama 
şöyle:
“Halka hizmet etme 
nin Hak'ka hizmet 
etmek olduğunun 
bilinci ile bu gün
lere gelen Milli 
Görüş Belediyeleri, 
2014 yılında yapıla
cak olan yerel 
seçimler için, tüm 
ülke çapında 
olduğu gibi 
Gemlik'te de güçlü 
ve kararlı bir şek
ilde çalışmalarına 
devam etmektedir. 
Genel İdare 
Kurulumuz tarafın
dan yapılan çalış
malar neticesinde, 
ülke çapında

Belediye Başkan 
adayları belli 
oldukça basına ve 
kamuoyuna duyu
rulmaya başlan
mıştır.

Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayımız 
6 Temmuz 2013 
Cumartesi akşamı 
saat 21.00'de ilçe 
Lokalimizde 
düzenleyeceğimiz 
basın açıklaması ile 
kamuoyuna ve 
saygıdeğer 
halkımıza duyurula
caktır.
Yapılacak olan 
basın açıklamasına 
tüm halkımızın dav
etli olduğunu belirti 
riz.”

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ticaret Borsası Meclisi yemekte buluştu
Gemlik Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Doğan eski Başkan Servet Pehlivan’a 

4 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, gümüş şekerlik armağan etti.
Mayıs ayında 
seçimlerini yapan 
Gemlik Ticaret 
Borsası Meclis 
üyeleri, Küçük 
Kumla Doris Balık 
Restaurant’ta 
düzenlenen yemek
te biraraya geldi. 
Eski Meclis Başkanı 
Servet Pehlivan’ın 
konuk olarak 
katıldığı yemeğe, 
Borsa Meclisi 
üyeleri tam kadro 
katıldı.
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mustafa Doğan 
yemekte yaptığı 
konuşmada katılım
larından dolayı 
tüm üyelere 
teşekkür etti. 
“Dostluk içinde 
demokratik bir 
seçim yaptık.
Birbirine kenetlen
miş bir meclis oluş
turduk. Amacımız 
üyelerimize daha iyi

hizmet etmek ve 
Gemlik zeytinini 
layık olduğu yere 
gelmesi için uğraş
mak olacak. 
Geçtiğimiz dönem 
Meclis Başkanlığını 
yapan arkadaşımız 
Servet Pehlivan’a 
yaptığı hizmetler 
için teşekkür ediyo
rum. Bizlerle hep 
beraber oldu, bizleri 

destekledi, sağol- 
sun” dedi.
Doğan, Pehlivan’a 
gümüş şekerlik 
armağan etti.
Pehlivan da konuş

masında, Ticaret 
Borsası’nda 4 yıl 
çalışma fırsatı bul
duğunu, bu süre 
içinde hiç kimseye 
haksızlık yapmadık

larını, personel ile 
uyum içinde çalış 
tıklarını belirterek;
“Çalışma 
ortamımızda birbiri 
mize saygı duyduk. 

Birbirimizi hiç kır
madık. Bu bir nöbet 
değişimidir. Yeni 
arkadaşlarıma 
başarılar diliyorum. 
Her zaman yanınız
dayım gösterdiğiniz 
ilgiye teşekkür edi 
yorum.” dedi.
Borsa Meclisi yeme 
ği, sohbet havasın
da geç saatlere 
kadar sürdü.

DUGUN SALONU

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA T Kj

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE IJJ
EN GÜZEL ANLARINIZI W

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. H
Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nikah. Masası

İnternetten Ccmh ^lym 
fit - Suhne - Işıkyösferisi

jpü Servis ve ekipmanlar 
41 Sürpriz yösteri/er
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KİRLETİCİ İSLETMELERE Tavız YOK
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Atık 
Suların Kanalizas 
yona Deşarj 
Yönetmeliği’ne göre 
limit değerini aşan 
işletmelere 1 mily
on 45 bin 73 TL 
para cezası, 11 fir
maya da faaliyetten 
men cezası verdi. 
BUSKİ Atıksuların 
Kanalizasyona 
Deşarj Yönetme 
liği’nde yapılan 
değişiklik, atık

I
 sularını kanalizas 
yon sistemine limit- 
lerin üzerinde 

deşarj eden işlet
melere önemli yap
tırımlar getiriyor. 
Büyükşehir Bele 
diye Meclisi’nin Ma 
yıs ayı oturumunda 
kabul edilen deği 
şiklik, işletmelere, 
faaliyetten men 
cezasına kadar uza 
nan bir dizi müey 
yideleri kapsıyor. 
Deşarj yönetmeliğin 
de, limit değerleri 
aşan işletmelere 
yönelik, kirlilik 
önlem payı tahak 
kuk uygulamasının 
ilk kez Temmuz

2010’da uygulan
maya başlandığını 
belirten BUSKİ 
Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çeti- 
navcı, “Deşarj limit
lerini aşan işlet
melere uyguladığı 
mız Kirlilik Önlem 
Payı (KÖP) tahak 
kuk uygulaması, 
işletmelerdeki ad 
res, isim, el değiştir 
me gibi durumlar 
neticesinde sonuç
suz kalıyordu.
Pratikte karşılaşılan 
böyleşi bir durum, 
BUSKİ Atıksuların

Kana lizasyona 
Deşarj Yönetme 
liği’nin büyük oran
da revize edilmesini 
gündeme getirdi” 
dedi.
Değişiklik kapsa 
mında, yönetmelik 
hükümlerine uygun 
faaliyet gösteren 
işletmelerle ilgili 
işlemleri kolay
laştırıcı hükümler 
eklendiğini vurgu
layan Çetinavcı, 
bununla birlikte 
aksi davranış ser 
gileyen işletmelere 
uygulanan yaptırım 

işlemlerinin daha 
etkili hale getir
ildiğini dile getirdi. 
Bu kapsamda, atık 

sularını, limitlerinin 
üzerindeki seviyel
erde deşarj eden 
işletmelere 4 ile 6 
aylık dönemleri 
kapsayan iyileşti 
rme süresi tanın 
dığını hatırlatan 
Çetinavcı, bu 
sürenin sonunda 
gereğini yerine 
getirmeyenlere de 
yeni bir ek süre 
verildiğini söyledi. 
Bu ek sürenin biti

minde de olumsuz 
tutumunu devam 
ettirmede ısrar 
eden işletmelere 
kirlilik önlem 
tahakkukunun yanı 
sıra, şebeke suyu 
bağlantısı ve kanal
izasyon hattı ipta 
linin getirildiğini 
vurgulayan Çetin 
avcı, “KÖP uygula
masının başladığı 
2010 yılından bu 
yana atık sularını 
limitlerin üzerinde 
deşarj eden 176 
firma takibimize 
alındı

ELEMAN
SHELL BENZİN 

İSTASYONU 
BEYZA PETROL’DE

ÇALIŞACAK

MEYDANCI
ARANIYOR 
Müracaal 

Tel: 0 224 513 01 03

ELEMAN
TORNACI - 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT 

BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK BAY - 

BAYAN ÖN MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM. 

Tel: 514 20 21 GEMLİK

SATIUK VİLIA
GEMSAZ SINIRLARINDA

DENİZE YAKIN
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA
ÇOK UYGUN... 

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ • 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

0 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

4! YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS 
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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Cotanalıspör Han coşkulu sanınivonluHutlaınası
Gemlik Çotanak 
Spor, 2. Amatör 
Ligden 1. Amatör 
Lige çıkışını ve 
grup şampiyon
luğunu Gemlik 
Belediyesi organi
zasyonu ile düzen
lenen gecede kut
ladı. Geceye 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, AKP 
Gemlik İlçe Başka 
m Nejdet Yılmaz, 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, MHP İl 
Sekreteri Ercihan 
Yavuz, Gemlik'te 
faaliyet gösteren 
spor klüpleri ve 
derneklerin yöneti
cileri katıldı.
Gece ilk sözü alan 
Çotanakspor Klüp 
Başkanı Tevfik 
Yılmaz, Gemlik 
Belediyesine orga
nizasyondan dolayı 
teşekkür ederek 
başladığı konuş
masında "3 yıllık 
klüp olmamıza rağ
men sayısız başarı

kazandık. 350 li 
sansh sporcumuz 
var. Hızla büyüme 
ye devam ediyoruz. 
Çotanakspor her
hangi kurum veya 
kuruluşun değil, 
Gemlik'in takımıdır. 
Bu sebepten tüm 
Gemlik halkından, 
Gemlik i en iyi şek
ilde temsil etmek 
adına destek bek
liyoruz" dedi.

Gemlik Zeytinspor 
Başkanı Asiye 
Erman tarafından 
şampiyonluğundan 
dolayı Çotanak 
spor'a plaket veril
di. Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Gemlik 
sporu adına son 
zamanda yapılan 
tesislerin ne kadar 
faydalı olduğunu 
bu şampiyonlukla 

da görüyoruz. 
Fazla değil daha 2 
yıl önce oyuncu
larımız antrenman 
için bile Bursa'ya 
giderdi. Fakat bun
lar yetmez, Gemlik 
için daha fazlasını 
yapmaya yeni spor 
tesisleri açmaya 
devam edeceğiz. 
Gönüllü çalışan 
amatör spor kulüp
lerine desteği kendi 
mize görev edindik. 
Belediye imkânları 
nı bu görev uğruna 
müsait olduğunca 
kullanacak, Gemlik 
sporuna sahip 
çıkacağız. Çotanak 
spor ile daha önce 
de çeşitli çalış
malar yaptık yaz 
okulları göz doldur
muştu. Bu başarıda 
emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Refik Yılmaz, 
Bursa da ikinci 
olan 11 yaş altı fut
bol takı mına 
katılım belgeleri ve 
madal yalarını 
verdi.

MMiH

internette kayıtlı 
milyonlarca alan 
adıvar.
İnternette kayıtlı 
milyonlarca alan 
adıvar. Bilindiği 
üzere bu alan 
adları için çok 
uzun bir zaman 
sadece İngilizce 
olarak tescil işlemi 
yapılabildi. İnter
nette kullanılan 
standart alan izin verildi. Bu
adları çok kısıtlı 
bir karakter 
kümesini olan a-z, 
A-Z, 0-9 ve den 
oluşmaktadır.
Desteklenen 

karakter 
kümesinde Türk 
alfabesinde yer 
alan ö,ç,ş,ı,ğ,ü 
harfleri dahil olma 
dığından dolayı, 
tescil edilen isim

lerde harflerin nok
tasız halleri yani 
o,s,c,g ve u kul
lanılıyordu. Alan 
adlarının yeni nesil 
tarayıcılar tarafın
dan desteklen
mesiyle birlikte 
farklı dillerde bulu
nan farklı karakter
lerin içerisinde 
bulunduğu alan 
adlarımnahmına da 

diller arasında 
Türkçe de var ve 
Türkçe’de bulunan 
özel karakterler ile 
Türkçe karakterleri 
alan adı almak 
artık mümkün!
İnternet 
adresinizde Türkçe 
karakter varsa 
başkasıalmadan 
Türkçe karakterli 
alan adınızı alın."
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Mic tavlılarının haşlama laıihi MI ıMı
ÖSYM, 2013-2014 
öğretim yılı yüksek 
öğretim programları
na kayıt tarihlerinin, 
12-20 Ağustos olarak 
belirlendiğini bildirdi. 
ÖSYM'den yapılan 
açıklamaya göre, 
2013-ÖSYS tercih 
işlemleri, 8-18 
Temmuz'da yapıla
cak. Adaylar,2013- 
ÖSYS Yükseköğretim 
Programlan ve 
Kontenjanları Kılavu 
zu'na, OSYM'nin 
http ://www.osy m. go v. 
tr adresinden erişe
bilecek.
Adaylara kılavuz 
satışı yapılmayacak. 
Tercih işlemleri, 

kılavuzda belirtilen 
esaslar uyarınca 
gerçekleştirilecek. 
Kontenjanların 
bulunduğu tabloların 
son sütunlarında yer 
alan 2012-ÖSYS 
sonuçlarına ait bilgi
lerin, bir programın 
ne ölçüde tercih 
edildiğini göstermek
le birlikte 2012-ÖSYS 
sonucu ortaya çıkan 
değerler olduğunun 
unutulmaması 
gerekiyor.
Adaylar tercihlerini 
isterlerse bir başvuru 
merkezi aracılığıyla 
isterlerse internetten 
kendileri bireysel 
olarak yapabilecek.

Başvurularını inter
netten yapmak iste
meyen adaylar 
doldurdukları tercih 
formu ve nüfus cüz
danı ya da pasaport
larıyla istedikleri bir 
başvuru merkezine 
tercih için başvura
cak. 2013-2014 öğre

tim yılı yükseköğre
tim programlarına 
kayıt tarihleri, 12-20 
Ağustos olarak 
yeniden belirlendi. 
LYS cevap kağıtları 
erişime açıldı 
Lisans Yerleştirme 
Sınavları'na (2013- 
LYS) ait soru 

kitapçıkları ve cevap 
kağıtlarının görüntü
leriyle cevap anahtar
ları, sınava giren 
adayların kendi soru 
kitapçıkları ile cevap 
kağıtları, adayların 
incelemesi amacıyla 
erişime açıldı. 
Adaylar kendi cevap 
kağıtlarının görün
tüsünü, ÖSYM'nin 
https://ais.osym.gov.t 
r internet adresinden, 
T.C. Kimlik Numara 
lan ve şifreleriyle 
edinecekler. Ayrıca 
adaylar sınavda 
kendi cevap kağıtları
na kodladıkları soru 
kitapçığı numarasına 
ve bu kitapçıkta yer 

alan sorulara da 
http://skgs.osym.gov. 
tr internet adresin
den T.C. Kimlik 
Numaraları ile erişe
bilecek. Adaylar, sis
teme giriş yaptıktan 
sonra, ilgili sınavı ve 
görüntülemek iste
dikleri soru numa 
rasını seçtiklerinde 
ekranda soru kökü 
nü, cevap seçenek
lerini ve sorunun 
doğru cevabını göre
bilecek. Görüntüle 
nen sayfa belge 
niteliği taşımayacak 
ve her türlü değer
lendirmede ÖSYM 
sisteminde kayıtlı bil
giler esas alınacak.

Dershaneler 2013-2014 sezonunda kanalı! aca t mı?
Özel Dershaneler 
Birliği Derneği (ÖZ- 
DE-BİR) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Faruk Köprülü, çok 
kısa süre içerisinde 
yani 3 ila 5 sene gibi 
bir süre içerisinde 
dershanelerin kapan
masının gerçek
leşmeyeceğini 
öngördüklerini ifade 
etti. Köprülü, sözleri
ni şöyle sürdürdü: 
"Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın der
shanelere vermiş 
olduğu yasal haklar 
çerçevesinde bu 
kurumlar önümüzde
ki sezon yani 2013 - 
2014 yılı için kayıt
larını yaptılar. Bunu 
da bir yasal hak 
nedeniyle yaptılar. 
Kayıtların açılmasıyla 
ilgili yasal hak vardı. 
Bu tarihlere göre 
kayıtlarını yaptılar. 
Bazı kurumlar öğren
cilerle ön çalış
malarını yaptılar,bazı 
kurumlanınız da 
ağustostan itibaren 
zaten önümüzdeki 
yılın çalışmalarına 
başlayacaklar öğren
cilerle... Dolayısıyla 
'Yasal anlamda bir 
kapatma söz konusu 
mu' derseniz 
Meclis'in de tatile 
gireceğini ve Ekim

ayında açılacağını 
düşündüğümüzde bu 
yasal kararlar alın
madan çalışmaların 
başlamış olduğu 
gerçeği ile karşı 
karşıyayız ki demek 
ki önümüzdeki yıl 
böyle bir yasal 
durum söz konusu 
değil." 
Bakan Avcı'nın 
bakanlıkta bir çalış
ma olduğunu ifade 
ettiğini anlatan 
Köprülü, konunun 
içeriğinin ne olacağı, 
nasıl tedbirler alı
nacağı ya da bu 
kurumlara olan 
ihtiyaçların nasıl 
azaltılacağı konusun
da net açıklamaların 
yapılmadığına da 
dikkat çekti.
Köprülü, çok kısa 
süre içerisinde yani 3 
ila 5 sene gibi bir 
süre içerisinde der
shanelerin kapan
masının gerçek
leşmeyeceğini 

öngördüklerini ifade 
etti.
"100 bini aşkın 
çalışan öğretmen ve 
personel olumsuz 
etkilenir" 
Dershanelerle ilgili 
yapılacak düzen
lemelerle 100 bini 
aşkın çalışan, öğret
men ve personelin 
bundan etkilenebile
ceğini söyleyen 
Köprülü, "Bu sek
törün kanunen kap
atılması ile gerek 
matbaa sektöründe 
gerek yayın sek
töründe çalışan bin
lerce kişi, matbaacı, 
kırtasiyeci, yayıncı, 
yazarın bundan etk
ileneceği de bir 
gerçek. Biz der
shanelerin bugünden 
yarına kapatılacağını 
düşünmediğimiz için 
kapsamlı bir çalışma 
yapmış değiliz. 
Gerçekten de der
shaneye olan ihti 
yacın azaltılacağı gibi 

bir sonuç göremi 
yoruz. Eğitim ve 
öğretimle ilgili 
sınavlar devam 
etmektedir. Arz ve 
talep arasındaki bu 
uçurum devam ediy
or" şeklinde konuştu. 
Sektörde düzen
lemelerin yapılması 
halinde ortaya çıka
cak olumsuzluklara 
dikkat çeken 
Köprülü, dershaneler 
kapatılırsa öğrenci
lerin özel ders ala
cakları küçük büro
larda küçük gruplarla 
daha yüksek 
bedellerle ders ala
cakları durumların 
ortaya çıkacağını 
söyledi." 
"Devletin denetim ve 
gözetiminden uzak 
bu imkanlardan 
yararlanacaklarını 
değerlendirirsek, fır
sat eşitsizliğinin 
daha da artacağını 
öngörmüş oluruz ve 
devletin ciddi vergi 
kaybı da oluşur. Bu 
bakımdan değer
lendirdiğimizde 
bütün bunlar kısa 
sürede gerçekleşe
cek gibi gözükmüyor 
demek istiyorum" 
öngörülerinde bulun
du.
"Dershane sektörü 
eğitim öğretime

gerçek anlamda 
birçok destek 
veriyor"
Geçen yılkı rakam
lara göre 1 milyon 500 
bin öğrencinin der
shanelere devam 
ettiğine değinen 
Köprülü, ayrıca sek
törün katma değer
lerine ilişkin, 
"Dershane sektörü 
eğitim öğretime 
gerçek anlamda 
birçok destek veriy
or. Özel okul sahip
lerinin büyük bir 
kısmı bu sektörden 
faydalanarak maddi 
ve manevi olarak der
shane birikim
lerinden yararlanarak 
bu alana girdi. Bu 
ülkeye bir katkıdır. 
Bu dershaneci 
arkadaşlarımız yine 
vakıf üniversiteleri 
kurmuştur. Bu der
shanelerin dolaylı 
etkisiyle Türkiye'de 
gerek özel okulların 
yaygınlaşarak öğren
cilerin bu okullara 
gitmeleri gerekse de 
vakıf üniversiteleri 
kurularak öğrenci
lerin bu üniver
sitelere girmelerine 
çok büyük katkı 
sağlamışlardır" 
değerlendirmelerinde 
bulundu.
Bakanın yapmış 

olduğu açıklamaların 
planlı programlı 
yapılan açıklamalar 
olmadığını söyleyen 
Köprülü, "Esasında 
bakanın gündemi bu 
değildi. Gazeteci bir 
arkadaşın sorusu 
üzerine yapılmış bir 
açıklama. Ani ver
ilmiş bir cevap olarak 
görüyorum. Planlı 
programlı bir açıkla
ma değil.Bakanın 
yaptığı açıklamalar
dan henüz çalış
maların tamamlan
madığını, çalış
maların hala devam 
ettiğini, hemen kısa 
vadede ve der
shanelerin 
kapanacağı ile 
ilgili bir algı bizde 
oluşmuş değildir" 
dedi.
Köprülü, sonuç 
olarak, önümüzdeki 
2013-2014 sezonu ile 
ilgili gerek kayıt ola
cak veya kaydını yap
mış öğrenciler için 
gerekse de kurum- 
larıyla sözleşmesini 
yapmış öğretmenler 
açısından yasal 
güvenceden dolayı 
tedirgin olacakları bir 
durumun söz konusu 
olmadığını belirterek; 
"Kamuoyunun bunu 
böyle bilmelerini 
isteriz" dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.osy
https://ais.osym.gov.t
http://skgs.osym.gov
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ramazan pidesine kepek zorunluluğu ıok
Ramazan pidesi, 
isteğe göre kepek 
oranı düşük özel 
amaçlı unla da, 
kepek oranı yüzde 
60 oranında artırılan 
ekmeklik buğday 
unuyla da yapılabile
cek.
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı yetk
ililerinden alınan bil
giye göre, pide, 
ekmek olarak değer
lendirilmediği için 
ekmeklik buğday 
unuyla üretilmesi 
zorunluluğu bulun
muyor.
1 Temmuz 2013’te 
yürürlüğe giren 
Buğday Unu Tebliği

ile buğday unları 
"ekmeklik buğday 
unu" ve "özel amaçlı 
buğday unu" olarak 
iki kategoriye 
ayrılmış, ekmeklik 
buğday unundaki 
kepek oranını yüzde 
4,4'den yüzde 7,0’ye 
çıkaran düzenle

meyle özel amaçlı 
buğday ununda her
hangi bir sınırla
maya gidilmemişti. 
Ayrıca 1 Temmuzda 
yürürlüğe giren Gıda 
Katkı Maddeleri 
Yönetmeliği ile 
ekmeğin de araların
da bulunduğu bazı 

gıdalara katkı mad
desi eklenmesi 
yasaklanmıştı.
Bu bağlamda 
Ramazan ayının 
temel gıda maddesi 
pide yapımında 
ekmekte olduğu gibi 
kepek oranı 
artırılmış un kullanıl
ması zorunlu tutul
madı. Buna göre, 
pide, isteğe göre 
ekmeklik buğday 
unundan da, özel 
amaçlı undan da 
üretilebilecek. Ancak 
pidede de ekmekte 
olduğu gibi katkı 
maddesi kullanıla
mayacak. Ramazan 
pidesi, ekmek gibi 
sadece un, su, maya 

ve tuzdan üretilebile
cek. Geçen yıl ocak 
ayında yayımlanan 
Türk Gıda Kodeksi 
Ekmek ve Ekmek 
Çeşitleri Tebliği ile 
yüzde 20 oranında 
artırılan ekmekteki 
kepek oranı, Türk 
Gıda Kodeksi Ekmek 
ve Ekmek Çeşitleri 
Tebliğinde 2 Nisan 
2013'te yapılan 
değişiklik ve yenile
nen Buğday Unu 
Tebliği ile yüzde 60’a 
çıkarılmıştı.
Ekmek ve Ekmek 
Çeşitleri Tebliği ile 
ekmekte kullanılan 
tuz miktarı yüzde 
2'den yüzde 1,5'e 
çekilmiş, diğer bir 

deyişle yüzde 25 
azaltılmıştı. Ekmek 
satışı yapılan her 
yerde tam buğday 
ekmeği ve kepekli 
ekmek bulundurul
masını zorunlu kılan 
tebliğ, ambalajsız 
piyasaya arz edilen 
ekmeklerin dağıtım 
ve satışına hijyen 
şartları getirmişti. 
Öte yandan bazı 
gıdalardaki katkı 
maddelerini kaldıran 
Gıda Katkı Maddeleri 
Yönetmeliği de 1 
Temmuzdan itibaren 
yürürlüğe girmiş, 
başta ekmek olmak 
üzere birçok gıdaya 
katkı maddesi eklen
mesi yasaklanmıştı.

Gelir Vergisi diizenlemesi Ekim'e Kailli
Maliye Bakanı 
Şimşek, "Meclis'in 
yoğun çalışma gün
deminden dolayı, 
Gelir Vergisi Kanun 
Tasarısı'nın üzerinde 
yeterince çalışılması 
için ekim ayına 
kalmasını makul 
gördüm. Tasarıdan 
vazgeçmedik. Bütçe 
görüşmelerine başla
madan bu reformu 
ülkemize kazandır
mış olacağız" dedi. 
Şimşek, Kanal 24'te 
katıldığı programda 
soruları yanıtladı. 
Merkez Bankasının 
rezervlerinin sağlam 
olmasının ekonomi 
ye etkilerine ilişkin 

değerlendirme de 
bulunan Şimşek, AK 
Parti'nin iktidara 
geldiği dönemde 
Merkez Bankası rez
ervlerinin 27-28 mil
yar dolar civarında 
olduğunu söyledi. 
Şimşek, 
"Rezervlerimiz son 
olaylar öncesinde 
135 milyar dolara 
kadar çıktı. Bu rez
ervler milli gelire ve 
kısa vadeli 
borçlarımıza oranla 
düşük. Gelişmekte 
olan ülkelerle 
karşılaştırdığımızda 
bu rezervlerin daha 
yüksek olması 
gerekiyor" diye 

konuştu. Şimşek, 
rezervlerin şoklara 
karşı dayanıkiıfık için 
birikti rildiğini 
belirterek, 2008'in 
son çeyreğinden 
itibaren dünyada 
büyük bir küresel 
kriz yaşandığını ve o 
dönemde Merkez 
Bankasının döviz 
satmadığını anımsat
tı. Son olaylarda, 
içerideki protesto
ların getirdiği suni 
etkilerin olduğuna 
işaret eden Şimşek, 
"Böyle bir dönemde 
tabii ki müdahale 
edeceksiniz.
Rezervlerimizde 6 
milyar dolar civarın

da bir düşüş söz 
konusu. Bunun bir 
kısmı altının değer 
kaybından, bir kısmı 
da müdahaleler ve 
dış borç ödemeleri 
nedeniyle azalmış 
olabilir. Zaten rezerv
leri bu tür zamanlar 
için biriktiriyor
sunuz" dedi 
Şimşek, "Gelir Vergi 
si Kanun Tasarı 
sı"nın son durumu
nun sorulması üzer
ine de şunları söyle
di: "Çok güzel, kap
samlı bir tasarı 
hazırladık. Bu 
tasarıyı Meclisimize 
gönderdik fakat öyle 
bir döneme denk 

geldi ki inanılmaz bir 
yoğunluk var. Alt 
komisyonda, diğer 
çalışmalar nedeniyle 
fazla zaman ayrıla- 
madı. Muhalefet par
tilerinin grup 
başkanvekilleriyle 
görüştüm. Ben 
dedim ki 'Bu, Türki 
ye'nin temel bir 
reformudur, bunu 
hep beraber yapalım' 
ama yoğun çalışma 
gündeminden dolayı, 
tasarının üzerinde 
yeterince çalışılması 
için, alt komisyonda
ki çalışmanın sağlıklı 
olması için ekim 
ayına kalmasını 
makul gördüm.

Dolayısıyla bu iş 
ekim ayına kaldı 
gibi. Ekim ayında 
hızlı bir şekilde önce 
alt komisyon, arka 
sından üst korniş 
yon, arkasından da 
Genel Kurul'a gide
cek. Tasarıdan vaz 
geçmedik. Bütçe 
görüşmelerine başla
madan bu reformu 
ülkemize kazandır
mış olacağız. Bu 
reformun amacı, 
vergi tabanını 
genişletmek, kayıp 
kaçakları azaltmak, 
vergi adaletini artır
mak, kayıt dışılıkla 
ilgili elimizi güçlen 
dirmek."

! GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. S"13 29 54
Emniyet Müd. 5'*3 10 28

ULAŞIM 
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pcgasus AkmİS Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanboroğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

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

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

VAPUR - FERİROT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 7O
MAR-PET Sİ 3 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol 513 O1 03

a
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 bb

TAKSİLER

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

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
GEHLİK'İN İLK OONLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4618 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Euttuıii
Bilil 

HERKEZ 
ÖLECEK: 12:00- 

14:00-16:00- 
18:00-20:30 

G.D.O 
KARAKEDİ: 
11:45-14:15- 

16:15
■■

n
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ERKEN ALIN, KARLI ÇIKIN... |
I 175 m2 3+1 DAİRE 135.000 TL'den

I BAŞLAYAN FİYATLARLA...

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

AKINCI 
SİTESİ

Statik Proje, İnşaat Mühendisi
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

Erken Ödeme Avantajı

Gemlik'te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

Akıncı Sitesi, Size hayallerinizin büyüklüğüne göre 
teraslardan bahçe katlarına kadar her biri yüksek konforlu 
3 FARKLI TİPTE 3+1 DAİRE VE 5+1 DUBLEKS 
DAİRE SEÇENEKLERİ SUNUYOR...

Hemen Arayın !

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk. 
Kat:3 D:21 Nilüfer / BURSA
Tel: 0(224) 441 72 44'Ğsm:0(533) 477 14 48

Cumhuriyet

MKOrhaniye Yeni Mh
Mh

Kayhan Mh Gemlik

MMHKL

H 0(224)

4417244

KayaMh
EID Hisar Mh.

ali berker akıncı
mimarlık

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / BURSA
Tel:0224 514 48 41
info@aliberkerakinci.com

EJU

• BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /
” YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:info@aliberkerakinci.com


225 55 R 17 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE XL 435.oo ₺
225 45 R 17 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2
225 45 R 18 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2
245 45 R 18 GOODYEAR EAGLE F1 ASMY 2

195 65 R 15 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE 159.00 ₺
205 55 R 16 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE 195.00 ₺

KURU ZEMİNDE 
FRENLEME

175 65 R 14 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP COMPACT
185 65 R 15 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP COMPACT

299.00 t*
550.oo «t»
530.oo

125.oo
149.oo İJ

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No 13 GEMLİK 
ffel^224 524 74 01 Cep: O 533 924 18 98

YENj EfficientGrip Performance H 
Islak Zeminde 2 metre Kısa Fren Mesafesi 
A Etiket Değeri!

YEMİ Eff iciohtGrip Performance 1

Kuru Zeminde 1 metre Kısa Fren Mesafesi

Kuruluş;1973

Gemlik Karfez
___________ ________________________________________________________________________ I

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
Pemmuz 2013 Cumartesi

Tanmmalıinaahnıınia 
% 50 desttir başlıyor 
İlçe Tarım Gıda Hayvancılık 
Tarım Müdürlüğü’nden yapı 
lan açıklamada, üretici çiftçi
lerin tarım makinası atımında 
destek almaları için 22 Tem 
muz 2013 tarihe kadar başvur
maları istendi. Sayfa 4’de

Gemlik Duyarlılık ve Dayanışma Platformu Derneği CIUS AVM önünde basın açıklaması yaptı

Mı Mfc tacillerine m ili
Bir ilk...

Dün, Gemlik’in Tahrir Meydanı diye adlan 
dırdığım, Cius AVM önünde Duyarlı Gemlik 
liler Platformu Derneği’nin basın açıklaması 
vardı.

Duyarlı Gemlikliler Platformu Derneği adını 
ilk kez duyorsunuzdur.

Gemlik’i seven, bir avuç kişi, bu adla bir ça 
tı altında toplanma kararı aldılar.

Gemlik’in adını kirletecek hertürlü olaya 
tepki koymak, tavır almak, kamuoyunu bu tür 
olaylarla ilgili olarak bilgilendirmek, duyarlı 
Gemliklilerin sayılarını çoğaltarak bir plat
form da güç oluşturmayı amaçlıyorlar.

Dev. syf.4'de

Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma 
Platformu Derneği 
tarafından uyuşturu
cu ve cinsel istismar 
olaylarına tepki 
olarak CİUS AVM 
önünde yapılan 
basın açıklamasında 
gençlere uyuşturucu 
satanlarla sonuna 
kadar mücadele 
edileceği açıklandı. 
Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Mehmet 
Uzunkaya, Gemlik 
Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği 
olarak bu günü bir 
dönüm noktası 
olarak ilan ediyoruz. 
Derneğimiz bu gün

den itibaren uyuştu
rucunun hedef kitle
si olan evlatlarımızı 
ve ebeveynleri bilinç 
lendirmek için kol
larını sıvamıştır.

Uyuşturucunun 
zararları ve korunma 
yolları ile ilgili pa 
neller, sempozyum
lar düzenleyerek 
Türkiye'nin uyuştu

rucu konusunda 
uzman insanlannı 
Gemlik'imize getire 
rek okullarımızda 
eğitime hız vere
ceğiz” dedi. 2’de

. t
EMLAK 

İNŞ. LT 
www.onanka.

Muhsin 7MÇ

Merkez; O 224 513 85 53 
05354936604 

Kumla Şb.: 0224 538 95 27
Kurşunlu Şb.: 0535 493 66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİj- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI 

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU j,.

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT,.\

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.onanka
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Gemlik Duyarlılık ve Dayanışma Platformu Derneği CIUS AVM önünde basın açıklaması yaptı

Oııyarlı fiemlilıliler, uyusiumiacirlerine savaş açlı

Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma 
Platformu Derneği 
tarafından uyuşturu
cu ve cinsel istismar 
olaylarına tepki 
olarak CİUS AVM 
önünde yapılan 
basın açıklamasında 
gençlere uyuşturucu 
satanlarla sonuna 
kadar mücadele 
edileceği açıklandı. 
Dün, saat 10.oo da 
Ahmet Dural 
Meydanındaki CİUS 
AVM önünde uyuştu
rucu olayı sonucu 
geçtiğimiz yıllarda 
Atatürk Kordonu’nda 
öldürülen Yasemin 
Özdemir ile 3 gün 
önce AVM’nin 4. 
katından uyuşturucu 
aldıktan sonra ken
dini atan Kübra 
Oral’ın uyuşturucu 
müptelalarının kur
banı olduğu belirti 
lerek, uyuşturucu 
satıcılarıyla sonuna 
kadar mücadele 
edileceği belirtildi. 
Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Mehmet 
Uzunkaya, 
AVM önünde yaptığı 
konuşmada, yaşa 
dığımız ilçemizde 
üzücü olayları birlik
te yaşadıklarını olay
lardan yüreklerini 
yandığını ancak 
ateşin düştüğü yeri 
yaktığını belirterek, 
sahilde yürürken 
bıçaklanarak, 
öldürülen Yasemin 
özdemir’in eşi Murat 
özdemir’in eşinin 
yanında olduğu ve

çok büyük acılar 
içinde olduğunu söy 
ledi.
Uzunkaya, sol yanın
da ise 3 gün önce 
AVM’den atlayarak 
intihar eden Kübra 
Oral ailesinden 
amcasının, büyük
babası ve babasının- 
burada olduğunu 
belirterek, “Eminim 
ki şu anda kimse 
onların yerinde 
olmak istemez.
Maalesef bu acıyı 
hep birlikte yaşı 
ypruz. Yasemin 
Özdemir, 27 Ekim 
2011 tarihinde eşini 
işe yolladı, çocuk
larını kreşe bıraktı ve 
sadece hava ala
bilmek için sahilde- 
biraz yürüyüş yapı 
yordu. Hiçbir şeyden 
habersizdi. Henüz 36 
yaşındaydı 3 çocuk 
annesiydi. Mutlu bir 
yuvası vardı.
Yavrularının üzerine 
titreyen bir anneydi. 
Fakat cani ruhlu bir 
insan insan demeye 
bile dilimiz varmadı. 
Uyuşturucu müpte
lası bir müptezer 
tarafından hain 
bıçak darbeleriyle 
yere yığıldı. Ne 
olduğunun bile farkı
na varamadan can 
verdi. Geride hüzün
lü bir eş ile 3 tane 
öksüz bıraktı.
27 Ekim 2011 tari
hinde acımızın adı 
Yasemin Özdemir. 
Bugün ise acımızın 
adı Kübra Oral. 
Kübra, henüz 15 
yaşındaydı.

Hayatının ilk 
baharında uzun bir 
hayat, küçücük 
kalbinde binlerce 
ümitleri vardı. Yine 
aynı bela yine aynı 
acı son. Şeref yok
sunu ahlaksız 
malukatlar çocuk
larımızın ceplerinde
ki 2 kuruşluk harçlık
larını alabilmek için 
evlatlarımızı 
zehirlemekten bir an 
bile geri durmadılar. 
Ve asla durmayacak
lar. Uyuşturucu kul
lan/ mı akabinde 
fuhuş sorununu da 
beraberinde 
getirmektedir. 
Bu gözü dönmüş 
caniler yavrularımızı 
bu illete alıştırdıktan 
sonra, küçük beden
lerinden yararlan
makta. En ufak bir

tereddüt gösterme
den sapıkhkhklarını 
sergilemekten çekin
memektedirler.
Bugün Kübra'nın 
kanına giren zehir 
tüccarı caniler, yarın 
komşunun, ertesi 
gün akrabanın sonra 
da senin çocuğunun 
kanına girmeyecek 
mi sanıyorsun?
Bana dokunmayan 
yılan bin yaşasın 
deyip sıranın ne 
zaman bize geleceği
ni mi bekleyeceğiz? 
KESİNLİKLE 
HAYIR.
Aileler olarak bizleri 
çok büyük ve 
meşakatli bir görev 
bekliyor. Ailelere 
düşen bu büyük 
görevden daha büyü 
ğü ise gözümüzün 
bebeği, geleceğimi

zin teminatı yavru
larımıza düşmekte
dir.
Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği 
olarak bu günü bir 
dönüm noktası 
olarak ilan ediyoruz. 
Derneğimiz bu gün
den itibaren uyuştu
rucunun hedef kitle
si olan evlatlarımızı 
ve ebeveynleri bilinç 
lendirmek için kol
larını sıvamıştır. 
Uyuşturucunun 
zararları ve korunma 
yolları ile ilgili pa 
netler, sempozyum
lar düzenleyerek 
Türkiye'nin uyuştu
rucu konusunda 
uzman insanlarını 
Gemlik'imize getire 
rek okullarımızda 
eğitime hız vere
ceğiz. Uyuşturucu 

konusunda ilgili 
kamu kurumlanyla 
sürekli koordine 
halinde olmaya 
çalışacağız. Emniyet 
birimlerinin çalış
malarında halk ola 
rak üzerimize düşen 
hiçbir görevden kaç
madan yılmadan 
çalışacağız.
Gençlerimizden ve 
siz sayın halkımız
dan bu konuda bize 
destek olmalarını 
istiyoruz. Bu konuda 
öneri ve projeleri 
olanları mutlaka 
derneğimize 
bekliyoruz.
Gemlik Duyarlılık 
ve Dayanışma 
Derneği olarak 
uyuşturucuyla 
mücadeleye 
başlamış bulunmak
tayız.” denildi.
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Mt Düzenekli M
Bursa'da bir 
bankamatiğe yer
leştirilen düzenek, 
para çekmek 
isteyen bir öğret
menin dikkati 
sayesinde fark 
edildi.
Merkez Nilüfer ilçe
si Geçit 
Mahallesi'nde 
Geçit Camii yanın
da bin bankanın 
ATM'sine yerleştir
ilen düzenek, 
dolandırıcıların akıl 
almaz tuzaklarını 
bir kez daha gözler 
önüne serdi.
Parasını çekmek 
üzere ATM'ye 
gelen bir öğret
menin dikkati 
sayesinde fark 
edilen düzenek, 
olay yerine gelen 
polis ekipleri 
tarafından 
yerinden çıkarıldı. 
Kart giriş hazne
sine konulan bir 
tele bağlı aparatla 
kartın geri ver

Terminalde Dayaktan Kaçan 
Çığırtkan, Kalp Krizinden Üldii
Bursa Otobüs 
Terminali'nde dün 
akşam Hüseyin 
Yeltekin (49) müş
teri alma yüzünden 
rakip firmada 
çalışan Bilgi Yaşar 
(49), oğlu Oğuzhan 
Yaşar (32) ve Aslan 
Bakır (38) ile kavga 
etti. Kavga sırasın
da kendisini döven 
kişilerden kaçmak 
için koşmaya 
başlayan Hüseyin 
Yeltekin, aniden 
olduğu yere yığıldı. 
Çevredekilerin 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen polis 
Yeltekin'in 
öldüğünü belirledi. 
Polis, kalp krizi 
sonucu yaşamını 
yitirdiği sanılan 
Yeltekin'in ölümü 
ne neden olmaktan 
3 kişiyi gözaltına 
aldı.
Bursa Termina 
li'nde dün akşam 
çığırtkanların müş
teri kapma kavgası 
ölümle sonuçlandı. 
İddiaya göre saat 
18.00 sıralarında

ilmesini engelleyen 
düzenek polisleri 
bile şaşkına çevir
di. Polis, banka
matikten parmak 
izi aldı.
Bankamatik kam
erasındaki görün
tüleri toplayan 
ekipler, vatan
daşları uyardı. 
Mahalle sakinleri 
ise bu tür düzenek
lere karşı vatan
daşların uyanık 
olması gerektiğini

Bilgi Yaşar, oğlu 
Oğuzhan Yaşar ve 
kayınbiraderi 
Aslan Bakır, 
çığırtkan Hüseyin 
Yetekin'i Bizim 
müşterilerimizi 
neden alıyorsun 
diye uyardı. Çıkan 
tartışma sırasında 
Aslan Bakır'ın kafa 
attığı Hüseyin 
Yeltekin, terminal 
dışına kaçtı. Bu 
sırada, kendisine 
saldıran kişilerin 
peşinden koştuk
larını gören 
Yeltekin, terminalin 
hemen yakınında 
bulunan Demirtaş 
Organize Sanayii 
Bölgesi'nin girişine 
yöneldi.

ANİDEN YERE 
YIĞILDI
Bu sırada rahatsız 
lanan evli ve 4 
çocuk babası 
Hüseyin Yeltekin, 
olduğu yere yığıldı. 
Bu sırada fab
rikadan çıkan işçil
er, yerde yatan 
Yeltekin'i görüp 
polise haber verdi. 

ifade etti. Ali Tekin 
isimli bir vatandaş, 
ilk defa böyle bir 
düzenek 
gördüğünü 
belirterek, 
"Bankamatikte 
olaylara bir an 
önce müdahale 
edilmesi gerekir. 
Bu bankamatikten 
emekli maaşlarını 
alanlar oluyor. Bu 
tür düzenekler 
insanları mağdur 
ediyor" dedi

Kısa sürede gelen 
polis ekipleri 
Yeltekin'in 
öldüğünü belirledi. 
Polis çevrede yap
tığı araştırmada, 
Yeltekin'in ölme
den kısa süre 
öncede Bilgi Yaşar, 
Oğuzhan Yaşar ve 
Aslan Bakır ile 
kavga ettiğini 
öğrendi. Evlerinde 
gözaltına alınan 
Bilgi Yaşar, oğlu ve 
kayınbiraderi 
Hüseyin Yeltekin 
ile sadece tartıştık
larını söyledi. 
Olayla ilgili soruş
turmaya Bursa 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nca baş
landı. Kalp krizin
den öldüğü sanılan 
Yeltekin'in cesedi 
otopsi yapılmak 
üzere Bursa Adli 
Tıp Kurumu 
Morgu'na 
kaldırılırken Bilgi 
Yaşar, Oğuzhan 
Yaşar ve Aslan 
Bakır ise 'ölüme 
sebebiyet vermek* 
suçundan adliyeye 
çıkartılacak.

77 Sanıklı Tefecilik 
Davasında Tutuklu Kalmam
Bursa'da, kredi 
kartı borçlarını 
ödemekte zorlanan 
kişilere kredi kart
larıyla kontör satışı 
yapılmış gibi gös
terip yüksek faizle 
para verdikleri 
iddiasıyla hakların
da dava açılan 13'ü 
tutuklu 77 sanığın 
yargılanmasına 
başlandı. Mahkeme 
duruşma sonunda, 
tutuklu sanıkların 
tahliyesine karar 
verdi.
Bursa'da geçen 
mayıs ayında mey
dana gelen olayda, 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Büro 
Amirliği ekipleri, 
kredi kartı borcu 
olan kişilere yüzde 
2.5 ile 13 arasında
ki faizle para verip 
karşılığında faizini 
de üzerine katarak 
telefon kontörü 
satmış gibi kredi 
kartından para

TekerleMi Sandalyesine 
Otomobilin Çarptığı Engelli Öldü
Bursa'da sakat 
arabasıyla 
giderken bir oto
mobilin çarptığı 
engelli vatandaş 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, 26 
Haziran'da merkez 
Nilüfer ilçesi Çam
lıca Mahallesi Ala 
Caddesi üzerinde

alkol JUırken Gasnedildi
Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde bir kişi, 
alkol aldıktan 
sonra bankta otur
duğu sırada 3 kişi 
tarafından 800 
lirasının gas- 
pedildiğini 
belirterek polise 
müracaat etti. 
Santral Garaj

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

çeken 77 kişiyi 
gözaltına alındı. 
Sanıklardan 13'ü 
tutuklanırken 64 
kişi ise tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Operasyon kap
samında işyer
lerinde bulunan 
bin 59 kredi kartına 
el konulurken 
çeşitli bankalara 
ait 100 pos cihazı, 
ait olduğu banka 
larlâ görüşülerek 
devre dışı bırakıldı. 
Bursa 2'nci Asliye 
Ceza Mahkeme 
si'nde 'Suç işlemek 

meydana geldi. 
M.Ç.'nin kullandığı 
16 JMM 22 plakalı 
otomobil, 3 teker
lekli sakat 
arabasıyla seyre
den 51 yaşındaki 
Remzi Güllü'ye 
çarptı. Kazada ağır 
yaralanan yürüme 
engelli Güllü, 
tedavi için Çekirge

Mahallesi'nde bira 
içen H.A. isimli 
kişi, parktaki bank
ta oturmaya 
başladı. Bu sırada, 
H.A.'nın yanına 
gelen A.O.S., M.M. 
ve Ş.G., H.A. ile 
tartışmaya başladı. 
Bir süre sonra 
şüphelilerin ayrıl
masıyla birlikte 

için örgüt kurmak', 
'Örgüte üye olmak’ 
ve 'Tefecilik' 
suçlarından 8 ile 
11'er yıl arasında 
hapisleri istenen 
13'ü tutuklu toplam 
77 kişinin yargılan
masına başlandı. 
İlk kez hakim 
karşısına çıkan 
sanıklar yöneltilen 
suçlamaları kabul 
etmedi.
Mahkeme hakimi, 
duruşmayı ileri bir 
tarihe ertelerken, 
tutuklu 13 sanığın 
ise tahliyesine 
karar verdi.

Devlet 
Hasta nesi'ne 
kaldırıldı.
Günlerdir ölüm 
kalım savaşı 
veren Güllü, 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı. 
Savcılık kazayla 
alakalı tahkikat 
başlattı 

eşofmanının 
cebinde bulunan 
800 lirasının 
olmadığını gören 
H.A.,polise müra
caat ederek 3 
kişinin kendisini 
gaspettiğini söyle
di.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

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

Bir ilk...
Derneğin kuruluşunu Başkan Uzun 

kaya, bir ay önce duyurmuş, beni der 
nekte görmek istemişti.

Duyarlı Gemlikliler Platformu Der 
neği’nin halk karşısına ilk çıkışı, Gem 
lik’in ve gençliğin geleceği için çok 
önemli bir konu olan uyuşturucu satıcı 
lan ve kullanımı konusunda oldu.

Güzel bir başlangıç.
Derneğin basın toplantısı yapacağı 

elektronik posta ile çok sayıda kişiye 
duyuruldu.

Tanıdık dernek üyeleri bizzat gelerek 
bana da haber verdi.

Dün, Cius AVM nin önüne gittiğimde 
değişik guruplardan duyarlı Gemlikli 
lerle karşılaştım.

Başta, uyuşturucu kullanan bir cani 
nin Atatürk Kordon’unda yürüyüş yap
tığı sırada, hiçbir neden yokken bıçak
layarak öldürdüğü Yasemin Özdemir’in 
eşi, birkaç gün önce AVM’nin 4. katın
dan uyuşturucu aldıktan sonra kendini 
boşluğa bırakarak yaşamının en güzel 
çağında aramızdan ayrılan Kübra Oral’ 
nin babası, amcası, babaanne ve dede 
si ile yakınları da oradaydı.

Siyasi parti gruplarından MHP ilçe 
Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini, 
CHP yöneticileri, gençlik ve kadın kol
ları üyeleri gözüme çarpanlardı.

Yaklaşık 200 kişi, Dernek Başkanı 
Ulukaya’nın güzel ve anlamlı konuşma 
sini dinledik.

Uyuşturucu satışı, Gemlik’te uzunu 
süredir ilçenin en önemli sorunlarının 
başında geliiyor.

Emniyet güçlerinin sık sık yaptıkları 
baskınlarla, musubeti gençlere satan
ların yakalandığı sayfalarımızda sizlerle 
paylaşıyoruz.

Ancak bilhassa yaz ayları geldiğin 
de, turistik çevrelerde nüfus artışıyla 
birlikte bu konu daha da yaygınlaşıyor.

Sokaklarda gezen bazı gençlerin ba 
kışlarından bile madde bağımlısı oldu 
ğunu anlamak mümkün.

Bunlardan uzak durmaya çalışıyo
rum.

Çocuklarımızın geleceğini karartan 
uyuşturucu kullananlara karşı artık 
Gemlik’te yalnız güvenlik güçleri değil, 
Duyarlı Gemliklilerin de olmasını önme 
siyorum.

Gemlik bizim, herşeyine sahip çıka 
hm.

Pisliğine, trafiğindeki keşmekeşliğe, 
aylarca yapımı tamamlanmayan kokulu 
derelerine, otopark haline gelmiş kaldı 
rımlarından, esnafın işgal ettiği yolları
na, hiç yoktan yıkılan kamu binalarına, 
inşaatların çevresinde koruma bandı 
nin olmamasına kadar herşeyine sesi 
mizi çıkaralım.

Duyarlı Gemlikliler Platformu Derne 
ğini duyarlılıklarından, kentli olmabilin 
cini yaşattıklarından dolayı kutluyorum.

Not: Bugün, Gemlik için önemli bir hiz metini 
temel atma töreni olduğunu anons lardan 
öğreniyoruz.

Yerel gazetelere bu konuda bir proğram ve 
davet bile gönde rilmemesini ise kınıyorum.

iiwüiimmmi>
İlçe Tarım Gıda Hayvancılık Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açık
lamada, üretici çiftçilerin tarım makinası atımında destek 
almaları için 22 Temmuz 2013 tarihe kadar başvurmaları istendi
2013 Yılı Tarım 
Makinaları hibe 
desteği başladı. 
Çiftçilerimizin ala
cakları tarım maki- 
nalarına yüzde 50 
hibe desteği verile
ceği öğrenildi.
Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğü yetki 
lilerinden alınan bil
giye göre; 18 Nisan 
2006 tarih ve 5488 
sayılı Tarım Kanunu 
ile 18 Ocak 2011 
tarih ve 2011/1409 
sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararına 
dayanılarak hazır
lanan, "Kırsal 
Kalkınma Yatırım 
larının Desteklen 
mesi Programı 
Kapsamında, 
Makine ve Ekipman 
Alımlarının Destek 
lenmesi Hakkında 
Tebliğ" 2013/27 no

ile 26 Haziran 2013 
tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınla
narak yürürlüğe 
girdiği belirtildi. 
Makine Ekipman

alımlarının destek
lenmesine yönelik 
yüzde 50 hibe 
desteğinden yarar
lanmak isteyen 
üreticiler, 22 Tem

muz 2013 tarihi me 
sai bitimine kadar İl 
ve İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüğü’ne şah
sen başvurabilirler.

Burşaspor Taraftarlar Derneği yöneticileri, 
CHP İlçe Başkanını ziyaret etti, destek istedi.

Bıırsasporlu taraftarlar toplu sünnet 
yapacah, hatıra ormanı kuracaklar
Gemlik Bursaspor 
Taraftarlar Derneği, 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ve 
Yönetim Kurulu 
üyelerini ziyaret 
etti.
Ziyaretlerinin ana 
amacının Gemlik 
için ne yapabiliriz, 
Gemlik'e nasıl fay
dalı olabilirizi 
konuşmak ve bu 
konu ile ilgili fikir 
alışverişinde bulun
mak olduğunu 
belirten Dernek 
Başkanı Ishak 
Yurdakul, ‘İlçe 
mizde birlik ve 
beraberliği sağla
yarak spor yapıl
masını istiyoruz. 
Derneğimizin, sivil 
toplum kuruluşları, 
dernekler ve siyasi 
Partiler tarafından

sahiplenmesini 
istemiyoruz.
Halkın kulubü 
olmak ve bir bütün 
olarak hep birlikte 
çalışmak istiyoruz. 
Yapacağımız, 
Sosyal Projelerde 
herkesten destek 
bekliyoruz, 
örneğin,

önümüzdeki aylar
da toplu sünnet 
töreni organizasyo 
nu yapmak, Bursa 
spor hatıra orma 
nını oluşturmak 
istiyoruz.
Bunları yapabilme 
miz içinde sizlerin, 
bizim yanımızda 
olmanızı bekli

yoruz. ” dedi.
CHP Gemlik ilçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan da "CHP 
olarak sporun ve 
sporcunun her 
zaman yanındayız. 
Bu tür güzel pro
jelere her zaman 
destek veririz." 
dedi.



6 Temmuz 2013 Cumartesi Gemlik KBrffez Sayfa 5

UMEM Meslek Edindirme Kursları sürüyor
iT"

HİSSİ

Işkur, Gemlik Teknik 
ve Endüstri Meslek 
Lisesi ve Ticaret ve 
Sanayi Odası ortak
lığında devam eden 
UMEM Meslek 
Edindirme Kursları 
hız kesmeden 
devam ediyor.
Son olarak YAZAKİ 
A.Ş. Gemlik firması 
ile imzalanan pro
tokol kapsamında 
400 kişiye iş imkanı 
sağlanması 
hedefleniyor.

Okul Müdürü 
Hüseyin Er ve 
Yazaki İnsan 
Kaynakları Grup 
Departman Lideri 
Gonca Yonar’ın 
katıldığı Kablo 
Gruplama İşçisi 
kurs protokolü imza 
töreninde yapılan 
açıklamada: 
Proje kapsamında 
20 Haziran’da 80 
kişi ve 24 
Haziran’da 60 kişilik 
gruplarla işyerinde

fe1

uygulamalı olarak 15 Temmuz’da 40
başlanan eğitime 8 kişi ve 29
Temmuzda 60 kişi, Temmuz’da 60 kişi-

lik gruplarla devam 
edileceği belirtildi. 
İlerleyen günler 
dede UMEM kursları 
üzerinden işçi 
aliminin aratarak 
devam edeceği, iş 
arayan gençlerin 
Yazaki firması 
ve Işkur Gemlik 
şubesi ile irtibata 
geçmesi gerektiği 
hatırlatıldı.
Okul Müdürü 
Hüseyin Er; 
“Gemlik'te işsiz

bırakmamak hede
fimizi büyük ölçüde 
tutturduk.
Gemlik'teki artan 
işgücü talebini 
karşılamak için 
Orhangazi,İznik ve 
Bursa bölgesinde 
de çalışmalarımız 
hızla devam ediy
or. Ağırlıklı olarak 
Metal sektöründe 
açılan kurslarımız 
Gemlik'te işsizliğe 
çare olmuştur” 
dedi.

soteDUGUN SALONU

W

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pustu Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikakMasası

İnternetten Canb İfaym 
Sahne - Işıkyösferisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz yösferi/er
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KONGRE İLANI 
UMURBEY CAMİİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE 

YAŞATMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Umurbey Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin yıllık olağan genel 

kurul kongresi 21 Temmuz 2013 Pazar günü saat 14.oo de merkez camiinde yapılacaktır.
Ekseriyet sağlanmadığı takdirde 27 Temmuz 2013 Pazar günü aynı yer ve satte 

yapılacaktır. YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış ve kongre divanının oluşması
2- Saygı duruşu
3- Faaliyet raporunun okunması
4- Denetleme kurulunun raporunun okunması
5- Tahmini bütçenin görüşülmesi
6- Tenkitler, dilek ve temenniler
7- Yönetim ve denetleme kurullarının ayrı ayrı ibrası
8- Yeni yönetim kurulunun seçimi
9- Yeni denetleme kurulunun seçimi
10- Kapanış.

ELEMAN
SHELL BENZİN 

İSTASYONU 
BEYZA PETROL’DE

ÇALIŞACAK

MEYDANCI
ARANIYOR 
Müracaat 

Tel: 0 224 513 01 03

ELEMAN
TORNACI - 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT

BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK BAY - 

BAYAN ÖN MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM. 

Tel: 514 20 21 GEMLİK

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN 

İNŞAAT OCAĞINDA
ÇALIŞTIRILMAK 
ÜZERE BELGELİ
EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 
ARANIYOR 

Müracaat: Ahmet Bey 
Tel: 0 533 241 93 82

SATILIK VİLLA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

O 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

41 yiLUK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLEB AJANS 
MATBAACILIK-YAYINCILIK.

REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak 

Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83
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Vergi borcu olanlar dikkat!
Maliye borçluların 
listesi, 2 Eylül'den 
itibaren de Gelir 
idaresi Başkanh 
ğının internet 
sitesinde yayım
lanacak 
Maliye Bakanlığı, 
kesinleşen vergi ve 
cezalar ile vadesi 
geçtiği halde öden
memiş vergi ve 
cezaları, önce vergi 
dairelerinde, daha 
sonra ise Gelir 
İdaresi 
Başkanlığının (GİB) 
internet sitesinde 
açıklayacak. 
Bakanlığın, Vergi 
Usul Kanunu Genel 
Tebliği, Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayım
landı.
Buna göre, ilgili 
mevzuat kapsamın
da Bakanlığa verilen 
yetkiye istinaden, 
2013'teki açıkla
malar, 15 Temmuz ile 
15 Ağustos arasında 
Türkiye genelindeki 
vergi dairelerinin

ilan koymaya mah
sus yerlerinde, 2 
Eylül 2013'ten 
itibaren de GİB’in 
internet sitesinde 
yapılacak.
Açıklama kapsamı
na, her bir vergi 
dairesine 250 bin lira 
ve daha fazla borcu 
olan veya bu tutar 
ve üzerinde kesin
leşen vergi ve cezası 
bulunan mükellefler 
alınacak.
Yapılacak açıklama
da, 31 Aralık 2012 
itibariyle vadesi 
geldiği halde 30 
Haziran 2013 
itibariyle ödenmemiş 

bulunan ve nev'i 
itibariyle açıklama 
kapsamına alındığı 
belirtilen vergi ve 
cezalar ile 1 Haziran 
2012-31 Mayıs 2013 
arasında kesinleşen 
tarhiyatlar dikkate 
alınacak.
KAPSAM DIŞI 
BIRAKILANLAR
İlgili mevzuat uyarın
ca Hazine Müsteşarlı 
ğı Belediye Uzlaşma 
Komisyonu 
Başkanlığına yaptık
ları takas ve mahsu
ba ilişkin başvuruları 
kabul edilen 
büyükşehir 
belediyeleri/belediye 

ler ve bunlara bağlı 
kuruluşlar ile ser
mayesinin yüzde 
50’sinden fazlası 
büyükşehir 
belediyelerine/beledi 
yelere ait şirketlerin 
vadesi 31 Aralık 
2004 ve öncesine 
rastlayan alacakları, 
açıklamada kapsam 
dışı olacak. 
Daha önce uzlaş
maya girmemiş olan 
büyükşehir 
belediyeleri ve bağlı 
idareleri ile üyeleri 
belediyelerden 
oluşan mahalli idare 
birliklerinden Hazine 
Müsteşarlığına 
borçlu olan ve 6111 
sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve 
Diğer Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun 
ilgili maddesine isti

naden başvuruda 
bulunmuş olanlara 
ait vadesi 31 Aralık 
2004 ve öncesine 
rastlayan alacaklar 
da yine söz konusu 
açıklamanın kap
samına alınmayacak. 
Tebliğde, açıklama 
kapsamına alınma
ması uygun görülen 
diğer alacaklar ise 
şöyle sıralandı:

"5228 sayılı Bazı 
Kanunlarda ve 178 
sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararnamede 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun 
geçici 6. maddesi ile 
5766 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında 
Kanunda ve Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun 
geçici 2. maddesine 
göre taksitlendirilen 
alacaklar, 5667 sayılı 
Bankacılık işlemleri 
Yapma ve Mevduat

Kabul Etme İzni 
Kaldırılan Türkiye 
İmar Bankası Türk 
Anonim Şirketince 
Devlet İç Borçlanma 
Senedi Satışı Adı 
Altında Toplanan 
Tutarların Ödenmesi 
Hakkında Kanunun, 
5766 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında 
Kanunda ve Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunla 
değişik geçici 1. 
maddesi kapsamın
da ertelenen alacak
lar ve 6111 sayılı 
Bazı Alacakların 
Yeniden 
Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve 
Diğer Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 
hükümlerine göre 
yapılandırılan ala
caklar."

Karpuz Fiyatları Ramazan da El Yakacak
TÜSEMKOM Başkan 
Vekili Halil Öztürk, 
önümüzdeki gün
lerde karpuzun kilo
gramının 1,25 liraya 
kadar yükseleceğini 
söyledi.
Türkiye Sebze ve 
Meyve Komisyon 
cuları Federasyonu 
(TÜSEMKOM) 
Başkan Vekili Halil 
Öztürk, önümüzdeki 
günlerde karpuzun 

kilogramının 1,25 
liraya kadar yüksele
ceğini söyledi. 
Öztürk, yaptığı açık
lamada, domates, 
soğan ve patateste 
yaşanılan fiyat den
gesizliğinin önümüz 
deki günlerde karpu 
zda da yaşanıla
cağım belirtti. Halde 
geçen hafta kilo
gramı 35-45 kuruş 
arası fiyattan işlem 

gören karpu zun bu 
hafta kilogramının 
55-65 kuruşa yük
seldiğini ifade eden 
Öztürk, Üretim böl
gelerinde aşırı sıcak
lıktan dolayı karpu
zların zarar gördüğü 
ve en önemlisinin de 
kademeli ekimin 
yapılmamsından 
fiyat istikrarsızlığının 
oluştuğunu kaydetti. 
Öztürk, "Ekimlerin 

aynı anda değil farklı 
zamanlarda planla
maya göre yapılmalı. 
Bu planlama yapıl
madığından fiyat 
artışına yolaçıyor. 
Kilogram fiyatı 1,25 
lirayı görecek karpu 
zun Ramazan ayın
dan sonra fiyatının 
düşeceğini tahmin 
ediyoruz. Çünkü, bir 
anda karpuz çoğala
cak, bu da fiyata etki 

edecek" dedi. 
Karpuzun kilo
gramının 1,25 lira 
seviyelerini göreme 
sinin Türkiye ve 
dünya standartlarına 
göre yüksek 
olduğunu ifade eden 
Öztürk, şöyle devam 
etti: "Geçen yıl kilo
su 10 kuruş civarın
da seyreden karpuz, 
bu yılın aynı döne
minde 1,25 liraya

yükselmesi sıkıntı 
yaratacaktır.
Vatandaş fiyat belir
lemesinin hal tarafın
dan yapıldığını düşü 
nüyor. Oysa sebze 
ve meyvelerdeki 
fiyat oluşumunda 
halin bir etkisi yok. 
Halde, sadece arz ve 
talep çerçevesinde 
fiyat oluşuyor.
Halkımızın bunu 
bilmesini istiyoruz"

Gemlik Körfez GEMIİKSİNENAGÖNIÜĞÜ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4619 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

liMHI 
HERKEZ 

ÖLECEK: 12:00- 
14:00-16:00- 
18:00-20:30 

G.D.O
KARAKEDİ: 
11:45-14:15- 

16:15 

BHH 
»Dil



Statik Proje, İnşaat Mühendisi
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

M
GemlikKSrfez

Gemlik’te markalı konut projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çok yeniliği ile de yeni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

M

ERKEN ALIN, KARLI ÇIKIN
I 175 m2 3+1 DAİRE 135.000 TL'den

BAŞLAYAN FİYATLARLA...
ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

■İlil AKINCI
II1!1 SİTESİ
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DURDU. YILMnri DUZENBJÜLIKin SÖC1MI
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu yönetim kurulu üyeleriyle 
Temmuz ayı basın toplantısında Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz’ı ağır eleştirdi.
Milliyet Hareket Partisi İlçe Başkanı Osman Durdu, basın toplantısın
da İçişleri Bakanlığının Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler'in şi 
kayeti üzerine, Başkanvekili Refik Yılmaz hakkında soruşturma, 
inceleme açılmaması olayının hukuksuz olduğunu, kendilerinin açtığı 
davanın ise sürdüğünü söyledi. Sağlam olan eski belediye binasının 
yıktırılmasıyla, Gemlik halkının 30 milyon lira kamu zararının oluş
tuğunu iddia eden Durdu, Büyükşehir’in İstiklal Caddesi’nde otopark 
parası toplamasının yasal olmadığını söyledi. Haberi sayfa 5’de

Gemlik KHrfez
GEMLİK’İN İLK GONLÜK SİYASİ GAZETESİ
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SFııiıı Belefliye 
BaskanadayıOzmeıı
Saadet Partisi’nden yapılan açık
lamada yapılacak olan yerel 
seçimlerde partilerinin Belediye 
Başkan adayının İlçe Başkanı 
Sedat Özmen olacağı belirtildi. 
Haberi sayfa 4’de

Temel Atma törenine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’da katıldı

Büyük Ma Barajı nın temeli atımı
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Büyük Kumla Barajı ve Durdu’nun açıklaması
Cumartesi günü Büyük Kumla Köyü Barajı 

nın temel atma töreni vardı.
İskele Meydam’nda sabahın erken saatle 

rinde organizasyon firması konuşma kürsü 
sünü, ve protokol standlarını ve dev telekon- 
ferans görüntü sistemini kuruyordu.

Bakanların alana geldiği saatlerde herşey 
hazırdı.

Belediye bir gün önceden defalarca anons 
lar yapmasına karşın, törene 500 kişi bile 
toplayamadılar.

Bakanların konuştuğu kürsünün hazırlan 
dığı yere çıkan basamaklar seten kaplanmış, 
çiçeklerle donanmıştı. Devamı sayfa 4’de

Gemlik ve çevresi 
nin 2045 yılına ka 
dar olan su ihtiyacı 
nı karşılayacak olan 
Büyük Kumla Bara 
jTnın temeli atıldı. 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç ve Orman ve 
Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun 
da katıldığı temel 
atma programı 
telekonferans siste
mi ile gerçekleştiril
di. Üç yıl içinde bitirt 
lecek olan Büyük 
Kumla Barajı’nda 15 
milyon 250 bin met 
reküp su toplana 
cak, Körfez’deki yer
leşim biriminin 19 
milyon metreküplük

içme su, kullanma 
ve sanayi suyunun 
karşılanmasını 
hedefliyor. Barajın 
yapımına 57 milyon

lira harcanacak.
Törende konuşan 
Orman ve Su 
İşleri Bakanı Eroğlu, 
2017 yılına kadar

Bursa’nın tüm 
barajlarını tamam- 
layacaklannı 
belirtti.
Haberi sayfa 2’de

.... :!W

Muhsin TUUÇ
Merkez: 0224 513 85 53 

05354936604 
Kumla Şb.: 0224538 95 27 

Kurşunlu Şb.: 0 535 493 66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARÂLI VADELhARSALAR

• KUMSAZ-ÖA VADELİ ARSALAR
• SANAYÎİİDEPOLAMA- BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR ’
• TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Temel Atma törenine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’da katıldı

Biiıiilı Ma Barajı nın itmeli atıldı
Gemlik ve çevresinin 
2045 yılına kadar 
olan su ihtiyacını 
karşılayacak olan 
Büyük Kumla 
Barajı’nın temeli 
atıldı.
Cumartesi günü saat 
11.oo de İskele 
Meydanı Festial 
alınında yapılan 
temel atma törenine 
Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, Orman 
ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu, Ak Parti 
Bursa Milletvekili
İsmail Aydın, Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ak Parti İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın ve Ak Parti 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz, DSİ Genel 
Müdürü Akif Özkaldı, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Nurettin Hocaoğlu, 
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir, yönetim 
kurulu üyeleri 
Mehmet Yıldırım, 
Ergin Erenoğlu ve 
Mehmet Anar, 
belediye meclis 
üyeleri, bazı il genel 
meclis üyeleri ve 
vatandaşlar katıldı.

3YILDA 
BİTİRİLECEK

Büyük Kumla Barajı 
29 Ekim 2016'da 
tamamlanacak.
57 milyon liraya bitiri 
lecek olan Barajın 
2013 yılı ödeneği 4 
milyon 400 bin lira. 
Törenin açılışı DSİ 
Bölge Müdürlüğü 
nün çalışmalarının 
yer alıp yatırımla 
rının anlatıldığı 
sinevizyon gösterimi 
ile başladı.
Büyük Kumla Barajı 
Temel Atma töreni 
nin açış konuşması 
nı yapan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Gemlik'e 
hizmet yağmaya 
devam ediyor" dedi.

Yılmaz, alt yapı, 
derelerin rekreasyon 
çalışmaları, spor 
tesisleri, deniz uçağı 
seferleri, TOKİ 
Projeleri, hızlı tren, 
özel sektör işbirliği 
içinde ilçeye 
kazandırılan okullar, 
bölge hastanesi ve 
adliye binası çalış
malarını anlattı. 
Yılmaz, "Şimdi de 
sırada Büyük Kumla 
Barajı var. 25 yıldır 
konuşulan ancak bir 
adım atılmayan proje 
bugün hayata geçi 
yor." dedi.

DSİ Genel Müdürü 
Akif Özkaldı'da, 57 
milyon liraya mal 
olacak olan Büyük 
Kumla Barajı’nın 15 

milyon 250 bin m3 
depolama alanlı, 81 
metre yüksekliğinde, 
2 milyon 665 bin 
gövde hacimli ola
cağını belirterek, 
Gemlik Büyük Kum 
la Barajı’nın, Gemlik 
ilçe merkezinin yanı 
sıra Narlı, Karacaali, 
Büyük Kumla, 
Küçük Kumla, 
Kurşunlu, Gençali, 
Umurbey yerleşim 
alanlarıyla birlikte 
Gemlik Organize 
Sanayi Bölgesinin 
yılda 19 Milyon 
metreküplük içme, 
kullanma ve endüstri 
suyunun karşılanma 
sim sağlayacağını 
söyledi.

Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanı 
Recep Altepe'de, 
Gemlik Büyük 
Kumla Barajının biti
minde Bursa Büyük 
şehir'e devredilerek, 
BUSKİ aracılığıyla 
işletileceğini ifade 
etti.
Bursa Valisi 

Şahabettin Harput' 
da, Bursa'nın sadece 
sanayi kenti olmadı 
ğım belirterek, 
"Tarihi Bursa kenti 
tarım şehri, su şehri, 
yeşil şehirdir" dedi.

EROĞLU 1000 
GÜNDE 1000 GÖLET

Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu’da,

2017 yılına kadar 
Bursa'nın tüm baraj 
larını tamamlayacak
larını ifade ederek, 
tarımı ayağa kaldır
manın yolunun sula
ma, barajlar ve gölet 
yapımlarından 
geçtiğini bildiren 
Eroğlu, Ak Parti 
dönemi ekonomi ve 
yatırım politikalarını 
açıkladı.
10 yılda 23 milyar 
dolar IMF borcunun 
yanı sıra, hortumlan- 
mış 231 milyar dolar
lık borcu da ödedik
lerini vurgulayan 
Veysel Eroğlu, 
merkez bankası 
kasasında şu an 130 
milyar dolar döviz 
olduğunu sözlerine 

ekledi.
İMF'ye 5 milyar dolar 
borç veren ülke 
durumuna geldikleri
ni savunan Orman 
ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu, faize giden 
vergi gelirlerini yatın 
ma yönlendirerek 
Türkiye’ye büyük 
yatırımlar yaptık
larını söyledi.
Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç'ta, 
Bursa'ya 7 milyar 
liralık yatırım 
yapıldığını, devam 
eden ve projelen 
dirilen yatırımlarla 
Bursa'nın yatırım
larının giderek arta
cağına dikkat çekti. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe'nin çalışl- 
malarından da 
övgüyle bahseden 
Bülent Arınç, 
"Gemlik bizim 
gözbebeğimiz bir 
ilçemizdir. Gemlik’e 
hükümetimizle, 
Büyükşehir Belediye 
mizle ne kadar yatı 
nm yapsak azdır. 
Hamdolsun bu 
desteklerimiz, yatı 
nmlanmız sürecektir. 
Deniz Uçağı, Büyük 
Kumla Barajı bir 
örnektir" diye 
konuştu.
Deniz uçağı sefer
lerinden vatandaş 
ların da yararlandırıl
masını bir kez daha 
talep eden Bülent 
Arınç. Rpfik 
Yılmaz'dan gaziler 
ve şehit aileleriyle 
bu seferlerin 
başlatıldığı mesajını 
alınca, "Bu da 
hizmetlerimizin 
zekatı olsun" dedi.

Protokol imzasının 
ardından telekonfe 
rans uygulamasıyla, 
Büyük Kumla Barajı 
temeli atıldı. Bakan 
Veysel Eroğlu, pro
tokole göre barajın 
29 Ekim 2016'da 
biteceğini belirterek, 
zamanında bitmeme
si halinde yüklenici 
firmanın ilçeye bir 
okul yapacağını 
söyledi.
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Bursa'daki kazada karı 
koca ölümden döndü

Vahşi cinayette Karar (tıktı
Otobüsün 
sıkıştırdığı 
motosiklet yol 

kenarındaki 
elektrik direğine 
çarptı. Kazada 
yaralanan karı- 
koca hasta 
neye kaldırıldı 
Olay, Kayıkhane 
tesisleri önünde 
meydana geldi. 16 
S 1453 plakalı oto
büsün sürücüsü 
İhsan Ç. (59), 
geri manevra 
yapmak isterken, 
karşı yönden gelen 
motosiklet 
sürücüsü Hüseyin 
Basan'ı kaldırımla 
elektrik direği 
arasına sıkıştırdı.

Gelinle damadın 
yakınlarına silahlı tehdit
Bursa'da düğün 
sonrası evlerine 
giden gelinle 
damat önce kaza 
sonra da kavga 
şoku yaşadı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Nilüfer ilçesi Fatih 
Sultan Mehmet 
bulvarında mey
dana geldi. 
Düğünden sonra 
araçlarıyla konvoy 
yaparak evlerine 
giden gelinle 
damat, dikkatsiz 
bir taksicinin 
sebep olduğu kaza 
sebebiyle üzüntü 
yaşadı.
Kaza için rapor 
tutulacağı sırada 
yolun ortasındaki 
araçların yanından 
hızla bir araç geçti. 
Bu kişinin dikkat
sizce geçmesi 
üzerine konvoyda
ki bir kişi, bu araç 
sürücüsüne küfür 
etti. Bir süre sonra 
kendisine küfür 
edildiği için geri 
dönen astsubay

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez Mffliw.gemlikkoiiezaazetesi.coin

Kazada 
elektrik direğine 
çarparak yola 
savrulan motosik
let sürücüsü 
Hüseyin ve eşi 
Şükran Basan 
yaralandı. Yaralılar, 
112 acil ambulan

genç, neden küfür 
edildiğini sorup 
düğün konvoydaki 
kişilerle tartışmaya 
başladı.
Tartışma 
büyüyünce kendi
sine küfür edilen 
ve astsubay 
olduğunu söyleyen 
bu kişi, silahını 
belinden çıkardı. 
Buna sinirlenen 
damadın 
arkadaşları, 'silahı 
çıkardıysan sıka
caksın' diyerek 
genç astsubaya 
kepçe ve yumrukla 
saldırdı. Darp 

sıyla İznik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralı 
çiftin sağlık 
durumlarının 
iyi olduğu 
öğrenilirken, 
kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

edilen astsubay 
polisi çağırıp 
damadın 
arkadaşlarından 
şikayetçi oldu. 
Astsubayı darp 
eden damadın 
arkadaşları bu 
kişinin belinde 
silah olduğunu 
polise şikayet etti. 
Basit bir kaza 
yüzünden geceleri 
zehir olan gelinle 
damat ise daha 
sonra evlerinin 
yolunu tuttular. 
Polis ekipleri, olay
la ilgili soruşturma 
başlattı

Bursa’da çalıntı 
motosiklet yüzün
den çıkan kavgada 
bir kişinin ölümüne 
sebep olmakla 
suçlanan iki 
kardeşin duruş
masında karar çıktı 
Geçen celsede 
maktulün yakınları
na başsağlığı 
dileyerek duruşma 
salonunun karış
masına sebep olan 
sanık 14 yıl 2 ay, 
kardeşi ise 2 yıl 9 
ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Verilen 
cezayı çok bulan 
sanık göz yaşlarını 
tutamadı.
3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"adam öldürmek" 
suçundan 24 yıla 
kadar hapsi iste
nen A.S. (26) ve 
ölümle biten kav
gaya karıştıkları 
iddiasıyla 
yargılanan kardeşi 
M.S. (37) son kez 
hakim karşısına 
çıktı. Oğlunun 
öldürüldüğü kav
gada M.S.'yi darp 
ettiği iddiasıyla 
tutuksuz 
yargılanan baba 
C.D. (40) ise karar 
duruşmasına katıl
madı.
Geçen yıl kasım 
ayında motosiklet 
hırsızlığı yüzünden 
satır, av tüfeği, 
döner ve ekmek

İlin HmHi MMe İli
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde TIR'ın 
çarptığı otomo
bilde biri astsubay 
2 kişi yaralanırken, 
astsubayın 
sıkıştığı aracın 
arka koltuğunda 
bir el bombası ve 9 
milimetre çapında 
silah bulundu.
Edinilen bilgiye 
göre, Sivas'ta 
görev yapan ve 
Oylat'ta tatil 
yaptıktan İnegöl'e 
gitmekte olan 41 
yaşındaki 
Mehmet Oğuz K. 
yönetimindeki 33 
KAR 58 plakalı 
özel otomobile, 
köprülü kavşak 
çalışması 
nedeniyle daralan 
yolda İnegöl'den 
Bozüyük istikame

bıçaklarının konuş
tuğu kavgada 19 
yaşındaki Duran 
Dernek'in ölümüne 
sebep olmakla 
suçlanan sanıklar, 
son sözlerinde de 
olaydan duydukları 
pişmanlığı dile 
getirdi.
Bir önceki celsede 
öldürdüğü iddia 
edilen gencin 
ailesinden 
başsağlığı dileyen 
A.S., son sözünde, 
olayın bu boyuta 
gelmesinden üzün
tü duyduğunu 
ifade ederek, 
“Ağabeyimi koru
mak için kavgaya 
girmek zorunda 
kaldım. Bıçağı ise 
kendimi korumak 
için salladım” dedi. 
Diğer tutuklu sanık 
M.S. ise basit bir 
motosiklet kav
gasının bu kadar 
büyümesinden 
üzüntü duyduğunu 
anlattı. Kısa bir 
aranın ardından 
kararını açıklayan 

tine giden Gökhan 
D. yönetimindeki 
16 ZN 284 dorse 
plakalı TIR yandan 
çarptı. Sürücü ast
subay Mehmet 
Oğuz K., çarpış
manın etkisiyle 
sürüklenen sıkıştı. 
Olay yerine gelen 
itfaiye arama kur
tarma ekipleri, 
sürücüyü sıkıştığı 
yerden çıkardı. 
Kafasından aldığı 
darbeyle ağır

mahkeme heyeti, 
A.S.’yi “kasten 
öldürmek” suçun
dan önce müebbet 
hapis cezasına 
çarptırdı. Ardından 
suçun haksız 
tahrik altında işlen
mesi ve sanığın 
duruşmadaki iyi 
halini göz önünde 
bulunduran 
mahkeme cezayı 
14 yıl 2 aya indirdi. 
Diğer tutuklu

sanık M.S. ise üç 
ayrı yaralama su 
çundan toplam 2 
yıl 9 ay hapis ceza
sına çarptırıldıktan 
sonra tahliye edil
di. Davanın tutuk
suz sanıklarından 
maktul Duran 
Dernek’in babası 
C.D. hakkındaki 
yaralama suçun
dan açılan dava ise 
kimsenin şikayetçi 
olmaması üzerine 
düştü. Verilen ceza 
karşısında şoke 
olan sanık A.S.’nin 
gözyaşlarını tuta
madığı görüldü.

yaralanan astsub
ay ile hafif 
yaralanan Melek 
A., 112 ekibinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Acil serviste 
yapılan tetkikler 
sonucunda, beyin 
kanaması geçirdiği 
teşhis edilen ast
subayın Bursa'ya 
şevkine karar 
verildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Büyük Kumla Barajı ve Durdu'nun açıklaması
Büyük Kumla Barajı Gemlik ve çevre 

sinin içme suyu, sanayi suyu ihtiyacını 
karşılayacak önemli bir proje..

1980’li yıllarda Devlet Su işleri Bursa 
Bölge Müdürü Ekrem Saker Gemlik Bele 
diyesi’nde verdiği bir brifingte, Gemlik’in 
su ihtiyacının Büyük Kumla Köyü’ne 
yapılacak bir barajla giderilebileceğinin 
sööylemişti.

Yıllar süren proje çalışmaları sonunda 
bu hizmet Gemlik’e getirildi.

Yapılan hizmet, Gemlik ve çevresi halkı- 
nadır.

Bu projenin gereçekleşmesinde emeği 
geçen herkesi kutluyorum.

Hayırlı uğurlu olsun...

DURDU: “GEMLİK DÜZENBAZLAR 
TARAFINDAN İDARE EDİLİYOR”

Cuma günü MHP aylık basın toplantısı 
yaptı.

Bir ay içindeki siyasi ve yerel konuların 
ele alındığı bu basın toplantısında, MHP 
İlçe Başkanı Osman Durdu, yine belediye 
ile ilgili konulara ağırlık verdi.

Öncelikle, Belediye Başkanı Fatih Meh 
met Güler’in Belediye Meclis kararı olma 
dan, Encümen kararı ile satılan 60 dönüm
lük arsaların satışının yasal olmadığı ve 
kamu zararı doğruğu için sorumluları hak 
kında Cumhuriyet Savcıhğı’na yaptığı şika 
yet üzerine başlatılan soruşturma için, 
İçişleri Bakanlığı’ndan Refik Yılmaz hakkın 
da inceleme başlatılmaması kararını eleş 
tirdi Durdu.

Bakanlık kararının siyasi, hukuki daya 
naklannın ise geçersiz olduğunu söyledi.

Daha sonra kendilerince de bu konuda 
Bölge idare Mahkemesi’ne açtıkları “satı 
şın iptali” davasının devam ettiğini açık
ladı.

Durdu’nun bu bölümdeki iddiaları sertti, 
ihale edilmeden yapılan arsa satışıyla 

Gemlik halkının 18 milyon lira zarara uğra 
dığını, sağlam olan ve Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz tarafından sahte rapor
larla “çürük” diye yıktırıldığı iddia edilen 
eski belediye binasının yerine yapılacak 
yeni Belediye binası için ödenecek para 
nın bunun üzerine eklendiğinde, kamu 
zararının 30 milyon lirayı bulduğunu söy 
ledi.

Biliyorsunuz, Cumhuriyet Baş Savcılığı, 
Fatih Mehmet Güler’in görevde olduğu 
süre içinde, sahte fatura düzenlenerek be 
lediye’nin zararının, 1 milyon 200 bin lira 
olduğunu iddia ederek dava açılmış, Güler 
görevinden uzaklaştırılmıştı.

Durdu, 60 dönemlik arsa satışından 
doğan zararın 30 kat daha fazla olduğunu 
şu sözlerle iddia etti:

“Belediye binasının yıkımında da 
düzenbazlık yaptılar.

60 dönüm arazinin satışında da 
düzenbazlık yaptılar.
Dolayısıyla, Gemlik emin ellerde değil, 
Gemlik düzenbazlar tarafından idare 
edilmektedir.
Bu düzenbazların Gemlik halkına 30 
milyon lira kamu zararı var!” 
Düzenbaz sözünün Türk Dil Kurumu 
Sözlüğündeki anlamı:
Hile yoluyla aldatan, hile yapandır._____

SF'nin Mıe Mıı ılın iti
Saadet Partisi’nden 
yapılan açıklamada 
yapılacak olan yerel 
seçimlerde 
partilerinin 
Belediye Başkan 
adayının İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen olacağı belir
tildi.
Cumartesi günü SP 
ilçe binasında 
yapılan açıklamada, 
Sedat Özmen’in 
adaylığı resmen 
duyuruldu. Böylece 
Gemlik’te siyasi par
tilerden ilk adayını 
açıklayan Saadet 
Partisi oldu.

SEDAT ÖZMEN 
KİMDİR?
1974 İzmit doğumlu

özmen, evli 3 çocuk 
babası olup iktisat 
Fakültesi Çalışma 
Ekonomisi mezunu. 
1990 yılında 16 ya 
şında Refah

Partisi’nde siyasete 
başladı. Gençlik 
Kolları Başkanlığı 
yapan Özmen, 2000 
yılında Gemlik’e 
geldi.

2009 yılına kadar İlçe 
Başkan Yardımcılığı 
görevinde bulundu. 
2009-2013 arası 
Gemlik İlçe 
Başkanlığı yaptı.

Jaiarel.leııMhalıtcılrünıMı'
Gemlik Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’m açıklamalarında Gemlik’te balıkçılıktan söz 
etmediğini balıkçılığı unuttuğunu söyledi. Dalarel, "Gemlik’te Yılmaz’m 
görevde olduğu 2.5 yıl içinde balıkçılığa hiçbir yatırım yapılmadı.” dedi.
Gemlik Balıkçılar 
Kooperatifi Başkanı 
Hüseyin Dalarel, 
Belediye Başkanve 
kilinin televizyon ve 
basın açıklamaların 
da Gemlikli balıkçı 
lardan hiç söz etme 
diğini ve Gemlikli 
balıkçıların unutul
duğunu söyledi. 
Gazetemize açıkla
malarda bulunan 
Gemlik Balıkçılar 
Kooperatifi Başkanı 
Dalarel, şunları 
söyledi: 
“Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’m basında 
çıkan açıklamaların
dan anlıyoruz ki 
Gemlik’e yaptık
larını yatırımlar 
incelendiğinde 
Gemlik’in bir değeri 
olan Balıkçılığın 
bulunmadığını 
görüyoruz. Sayın 
Yılmaz, balıkçılığı 
ağzına almıyor, 
sözünü bile etmi 
yor. ” dedi.
Hüseyin Dalarel 
Belediye Başkanve

kili’nin 2.5 yıldır 
görevde olduğunu 
nu hatırlatarak, “Bu 
süre içinde Gemlik’ 
te balıkçılık ile ilgili 
hiçbir yatırım yapıl
madı. Balıkçılar 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne yüzde 
3 rüsum veriyor. 
Bunun karşılığı ise 
hiç olmamalıdır. ” 
dedi.

BALIK 
BARINAĞINA 
İHTİYAÇ VAR

Gemlik balıkçısının 
acil olarak bir 
balıkçı barınağına

ihtiyacı oduğunu 
söyleyen Balıkçılar 
Kooperatifi Başkanı 
Dalarel, “Belediye 
Başkanvekili açıkla
malarında balıkçı 
barınağından söz 
etmiyor, yat Uma 
nından söz ediyor. 
Balıkçıların 5-10 
metre uzunluğunda
ki tekneleri iskele 
lerde bağlı olarak 
duruyor.
Hava estiği zaman 
nereye kaçacak
larını bilemiyorlar. 
Acilen balıkçı barı
nağının yapılmasını 
istiyoruz. 
Belediyenin amble

minde, balıkçılık ve 
zeytincilik var. 
Gemlikli balıkçılar 
Karadeniz’den, 
çevre ilçelerden 
gelen balıkçılardan 
utanır duruma 
geldik.
Bu meslekdaş 
tarımız limanımıza 
gelmiyorlar. ‘Sizin 
balıkçı barınağınız 
yok’ diyorlar.” şek
linde konuştu. 
Dalarel, mevcut 
balık satış nokta
larının yakında 
kaldırılacağını, 
ancak nerede balık 
satış yerleri yapıla
cağının belediye 
tarafından hala 
açıklanmadığını, 
Gemlik gibi kurul
duğundan beri 
balıkçılıkla ilgilenen 
bir kıyı yerleşimi 
yerinde balık 
satışlarının 
yapıldığı yerlerin 
olması gerektiğini 
sorunun hala gide 
rifmediğine de 
dikkat çekti.

■> Mlf | n Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 
K lly I Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. MEHMET ZOR

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BALKAN ÜLKELERİ GEZİSİ
BALKAN 
ÜLKELERİ 
Bu geziye çık

madan önce küçük 
bir araştırma yap
mayı uygun buldum. 
Balkan ve balkanlar 
sözcüklerini çok sık 
kullanmamıza karşın 
anlamını çok iyi 
bildiğimiz kanısında 
değilim.

Bu nedenle, önce 
Balkan kavramı 
üzerinde duralım. 
Genel anlamda 
Balkan sözcüğü sarp 
ve ormanlık 
sıradağlar demektir. 
Bunun dışında 
Balkan sözcüğü 
yapısı bakımından 
incelendiğinde iki 
sözcükten oluştuğu 
görülür. Bal ve kan. 
Bal, bu yörenin ala
bildiği ne güzel bir 
doğa ya sahip 
olduğu ve buralarda 
yaşamanın da bal 
gibi tatlı olduğu vur
gulanmakta; ancak 
yıllardan beri süre 
gelen etnik ve dinsel 
kökene dayanan 
savaşlarda sürekli, 
kan döküldüğü ve 
acılar yaşandığı için 
bu yöreye bal ve kan 
sözcükleri birleştin 
lerek Balkan adı veril 
diği söylenmektedir. 
Bu söylem mantığa 
da uygun gelmekte
dir.

Balkanlar ve Bal 
kan ülkeleri deyince 
Ege denizi, Karade 
niz ve Adriyatik 
denizi arasında kalan 
alan ve bu alanda 
bulunan ülkeler akla 
gelir.

Bu ülkeler: 
Arnavutluk, Bosna- 
Hersek, Bulgaristan, 
Hırvatistan, Karadağ, 
Kosova, Makedonya, 
Sırbistan ve 
Yunanistan'dır.

Mustafa Balbay, 
"Balkanlar" adlı 
eserinin önsözünde 
kökeni Balkanlara 
daya nan değerleri 
mizden örnekler veri 
yor: "Atatürk, Nazım 
Hikmet, Necati 
Cumah, Macit 
Gökberk, Cahit Arf, 
Yahya Kemal, İsmail 
Hakkı Tonguç,

Sabiha Sertel, 
Sabahattin Ali, Enver 
Ziya Karal, Yaşar 
Nabi Nayır, Haşan Ali 
Yücel ve Ahmet 
Emin Yalman." 

Bu isimlere daha 
başkalarını da ekle
mek mümkündür. 
Bunlardan da anlaşılı 
yor ki Türkiye'nin 
aydınlık geleceğine 
emek vermiş pek 
çok değerli insanı 
Balkanlar yetiştirmiş.

Daha da ileri gider
sek "Osmanh 
Sarayında görev alan 
Balkan kökenli 62 
sadrazam olduğunu 
öğreniyoruz.
Bunların 33'ü 
Arnavut, 12'si 
Boşnak, 7'si Rum, 5'i 
Hırvat, diğerleri 
Pomak, Bulgar, Sırp 
gibi etnik kökene 
sahip kişilerdir.

Balkanlarda var
lığını sürdüren ülke 
ler kendilerini hep 
büyük ülke olarak 
görmek istiyor ve bu 
ne denle de isimleri 
nin başına büyük 
sözcüğünü getirme 
gereği duyuyor: 
"Büyük Arnavutluk, 
Büyük Sırbistan, 
Büyük Bulgaristan 
gibi.

Balkanlarda 
Bizans, Roma ve 
Osmanh imparator
luklarının egemenliği 
kendini göstermekte
dir. Bu imparatorluk
ların etkileri Balkan 
ülkelerine öylesine 
sinmiş ki yıllar 
geçmesine karşın 
hâlâ varlığını 
sürdürmektedir.

Balkanlar'da tarihin 
her döneminde acı 
ve gözyaşı egemen 
olmuş.

Zaman zaman 
barışın egemen 
olduğu yıllar ol muş 
olmasına; fakat bu 
durum uzun süreli 
olma mış. Son 
dönemde Hırvatların 
ve Sırpların saldırıla 
rıyla Balkanlar bir 
soykırıma dönüş 
müştür. Amaç Müslü 
manian Balkanlar 
dan söküp atmaktır. 
Anlatılanlardan 
öğreniyoruz ki çok 

açık Müslümanlara 
buraları terk edin, 
yoksa biz sizi 
buralarda yaşat
mayız, tehditleri 
sürüp gitmiş, zaman 
zaman da şiddet 
uygulamaya kon
muştur.

Etnik köken ve din 
faktörü çatışmaların 
temel nedeni olmuş
tur.

1.GÜN- 
Istanbul-Üsküp - 

MAKEDONYA
16 Haziran 2013, 

Pazar günü İstanbul 
Sabiha Gökçen 
havalimanından 
Pegasus'la 15.20' de 
Üsküp'e uçuyoruz.

ilk göreceğimiz 
ülke Makedonya. 
Tarihimizde de 
önemli bir yere 
sahip. Üsküp ülkenin 
en önemli kentlerin 
den biridir. Makedon 
ya'yı gezmeden önce 
sözcük anlamı üzerin 
de biraz duralım:

"Makedonya, 
Fransızcada karı şık 
salata anlamına 
gelen "macedoine" 
sözcüğünden esin
lenerek üretildiği 
söylenmektedir. 
Farklı etnik yapıya 
sahip insanların 
yaşadığı bir bölge 
demektir. Bunların 
dışında yeryüzünün 
bilinen ilk köle ayak
lanması olarak kabul 
edilen "Spartaküs 
ayaklanmasının" 
yaşandığı yer olarak 
da bilinir." (Balbay'ın 
notlarından)

Vardar Nehri ve 
Vardar Ovası, 
Üsküp'e apayrı bir 
güzellik katmaktadır. 
Nehrin bir yakasında 
Arnavutlar ve Müslü 
manlar diğer yakasın 
da Sırp Hıristiyan 
Ortadoksları yaşa
maktadır. 
Makedonya büyük 
ölçüde dağlık bir 
özelliğe sahiptir. En 
büyük düzlüğü 
Vardar ovası. Bu 
ovayla ilgili Türk 
çe'mizde güzel bir 
türkü de vardır:

Mayadağ'dan 
kalkan kazlar/ al 

topuklu beyaz kızlar/ 
yârimin yüreği sızlar/ 
eğlenemem aldana- 
mam/ ben bu yer
lerde duramam / 
Vardar ovası, Vardar 
ovası/ kazanamadım 
sıla parası...

MAKEDONYA 
hakkında kısa bilgi:

Ülkenin gelir kay
nakları tarım ve hay
vancılığa da yanmak
tadır. Yüzölçümü 25 
713 km karedir. 
Resmi dili Makedon 
ca ve Arnavutça'dır. 
Para birimi Make 
don dinarıdır. Ülke 
nin nüfusu 2 mil 
yonun üzerindedir. 
Başkenti Üsküp'tür. 
Yakın zamanda tu 
rizmden de yarar 
lanmaya başlamıştır.

Makedonya 1913, 
Balkan Savaşı'ndan 
sonra Osmanh 
imparatorluğundan 
ayrılır. 1945'te 
Yugoslavya'ya bağlı 
federal cumhuriyet 
olur. 1991'de bağım
sızlığını ilan ederek 
özgür bir ulus ola 
rak yaşamını sür 
dürür. 1993 yılında 
da Birleşmiş Millet 
lere kabul edilir.

Makedonya'da hem 
Kfil nem de Lâtin 
alfabesi kullanılmak
tadır. Rehberin açık
lamasına göre 
Müslümanların bazı 
şeyleri öğrenmesini 
engellemek içinmiş.

Üsküpte Hristiyan 
kesimin yaşadığı 
semtler modern ve 
gelişmiş bir Avrupa 
kentini andırırken 
Müslümanların 
yaşadığı alanlar eski 
ve geleneğe bağlı bir 
yapıyı arz etmekte
dir. Tarihi Taş Köprü 
Vardar Nehrinin iki 
yakasını birleştiriyor. 
Köprünün bir tarafı 
Müslüman diğer 
tarafı Hıristiyan 
topluma aittir.

Müslümanların 
yaşadığı alanda 

binalar genelde 
birkaç kath, yüksek 
binalara pek rast
lamıyoruz.
OsmanlI'nın izlerini 
yansıtan eserleri ve 
bölgeyi görüyoruz. 
Üsküp bizim büyük 
ilçelerimize benziyor, 
sanki Türk toplumu- 
nun bir parçası. Taş 
sokaklar ve tarihi 
binalar hemen ilgi 
mizi çekiyor.

Taş sokaklardan 
yürüyerek bir te 
peye doğru çıkı 
yoruz.

II. Dünya 
Savaşı'ndan sonra 
sosyalist rejimle 
yöneltilen Yugoslav 
ya, Tito döneminde 
altın çağını yaşar. 
Fakat huzur ve barış 
ortamı kalıcı olmaz. 
1991 yılında 
Yugoslavya çatır
damaya başlar. ABD 
ve Batılı em peryalist 
ler Balkanlarda 
huzur istemez ve 
ülke çok kanlı bir iç 
savaşa sahne olur. 
Binlerce Müslüman 
öldürülür. Mostar 
bunun en güzel 
örneğini oluşturur. 
Binalar da hâlâ 
mermi izleri durmak
tadır. Birçok kentin 
sokaklarına, cad
delerine hatta duvar
larına hüzün ve 
korku gizlenmiş 
gibidir.

Savaşın sonunda 
eski Yugoslavya 
Cumhuriyeti'nden 6 
bağımsız devlet 
doğar. Bunlar: 
Bosna-Hersek, 
Hırvatistan, Sloven 
ya, Karadağ, 
Makedonya ve 
Sırbistan'dır.

Mustafa Paşa 
Camii:

En yüksek 
minareleri olan bir 
yapı olduğunu 
öğreniyoruz. 
Caminin bahçesine 
girince hayretler 

içinde kalıyoruz. 
8-9 yaşlarında 

Müslüman çocuklar, 
başlarında beyaz 
takkeler, Arapça 
kuran dinliyor sözüm 
ona. Gelen turistlere 
meraklı gözlerle 
bakıyorlar. İkindi 
ezanı okunuyor, 
minarede 6-7 hopar
lör, bangır bangır, 
kulakları sağır 
edercesine ezanı 
veriyor. Bir anda 
kendinizi Türkiye'de 
sanıyorsunuz. Din 
faktörü buralarda 
ulus kavramından 
önce geliyor. Bir 
bakıma burada 
Hıristiyanlıkla 
Müslümanlığın 
savaştığını söyleye
biliriz.

Balkan ülkelerinin 
birçoğunda 
Hıristiyan Avrupa 
toplumları maddi 
yönden buradaki 
kiliselere büyük 
destek sağlıyor. 
Müslüman Arap 
toplumları ve 
Türkiye'de Müslü 
manlara maddi 
destek sağlamakta, 
camilerin onarım ve 
bakımını üstlenmek
te, yeni camilerin 
yapımını daha çok 
Araplar yapmakta; 
çünkü mimari tarz 
olarak Arap 
mimarisini görmek
teyiz. İstanbul, İzmit 
ve Bursa belediyeleri 
en çok destek veren 
belediyeler olarak 
bilinmekte. 
Türkiye'den de 
büyük maddi yardım 
gördüklerini 
Müslüman halk dile 
getiriyor.

Balkan Üniver
sitesini görüyoruz 
yolumuzun üzerinde. 
Bizim üniversiteler 
gibi olduğunu 
düşünmeyin, iki kath 
sarıya boyanmış bir 
yapı.

Devamı yarın..
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Çelik ailesinin mutlu günü
Bursa il özel idaresi 
Genel Sekreteri Bilal 
Çelik'in kızı Meryem 
Selma Çelik, Merkez 
Valisi Kasım Esen'in 
oğlu Mustafa Enes 
ile Ankara vilayet 
evinde gerçekleşen 
nikah töreniyle 
evlendi.
Nikah törenine 
Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, Eski 
içişleri Bakanı idris 
Naim Şahin, Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, Ak Parti 
Bursa Milletvekilleri 
Hüseyin Şahin ve 
İsmail Aydın İçişleri 
Bakan Yardımcısı 
Osman Güneş, İçiş
leri Bakanlığı 
Müsteşarı Seyfullah 
Hacımüftüoğlu, içiş
leri Bakanlığı Genel 
Sekreteri 
Abdurrahman 
Akdemir çok sayıda 
Vali, Kaymakam ve 
üst düzey bürokrat 
katıldı.

Hava sıcaklığı 
mevsim normallerinde

Yardımcısı Bülent 
Arınç, “Çok sevinçli 
bir günümüzdeyiz 
hepimiz tanık olduk 
Meryem ve 
Mustafa'nın nikah 
akitleri tamamlandı, 
bu iki güzide 
gencimizi candan 
tebrik ediyorum” 
dedi.
Bursa İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Bilal 
Çelik ise bu mutlu 
günümüzde bizleri 
yalnız bırakmayan 
tüm dost ve sevdik
lerimize teşekkür 
ediyoruz dedi

Türkiye genelinde 
hava sıcaklığında 
önemli bir değişiklik 
beklenmiyor, sıcak
lık mevsim normal
lerinde Türkiye 
genelinde hava 
sıcaklığında önemli 
bir değişiklik bek
lenmiyor, sıcaklık 
mevsim normal
lerinde. Marmara ve 
Ege Bölgesi'nde ise 
kısa süreli ve yerel 
olmak üzere sağa 
nak ve gök gürültülü 
sağanak yağış var. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
Türkiye'nin kuzey
doğusu ve zamanla 
batı bölgelerin iç 
kesimlerinin parçalı 
bulutlu, Trabzon, 
Rize ve Artvin ile 
öğle saatlerinden 
sonra Ardahan, 
Kütahya, Eskişehir, 
Afyonkarahisar, 
Balıkesir'in güney

doğusu, Bursa'nın 
güneyi, Manisa'nın 
kuzeydoğusu ve 
Uşak'ın kuzey kes
imlerinin kısa süreli 
ve yerel olmak 
üzere sağanak ve 
yer yer gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı, diğer böl
gelerimizin az bulut
lu ve açık geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Hava sıcaklığında 
önemli bir değişiklik 
beklenmiyor, 
mevsim normalleri 
civarında seyrede
ceği tahmin ediliyor. 
Rüzgarın ise genel
likle kuzey ve 
kuzeydoğu, zamanla 
Akdeniz kıyılan ile 
Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde batı ve 
güneybatı yönlerden 
hafif, ara sıra orta 
kuvvette, Marmara 
ile Kıyı Ege'de 
kuvvetli (30-50 km/s) 
olarak esmesi bek
leniyor

DUGUN SALONU

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE 
birleştiği müthiş manzarada

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nikah Masası

nıoija
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açlık yoksulluk rakamları açıklandı
Belediye ve Özel 
idare Çalışanları 
Birliği Sendikası 
(Bem-Bir-Sen) AR- 
GE Birimi tarafından 
TÜİK verileri baz alı
narak hazırlanan 
2013 yılı Haziran ayı 
Asgari Gıda 
Harcaması (Açlık 
Sınırı) ve Asgari 
Geçim Haddi ( 
Yoksulluk Sınırı) 
rakamları açıklandı. 
Mayıs ayında artış 
yaşanan açlık 
rakamları ve ger
ileyen yoksulluk 
rakamlarında 
Haziran ayında fark
lılık oluştu. Açlık 
rakamlarında 8,87

liralık bir artış 
yaşanırken, aynı 
şekilde yoksulluk 
rakamlarında da 
16,23 liralık artış 
yaşandı.
2013 yılı Mayıs ayın
da 1016,01 lira 
olarak gerçekleşen 

açlık rakamları 8.87 
liralık bir artış ile 
1024,88 lira olarak 
kayıtlara geçti.
Mayıs ayında 
2792,35lira olarak 
gerçekleşen yoksul
luk rakamları ise 
16.23 liralık bir artış 

ile 2808,58 lira 
olarak belirlendi. 
SÜRÜCÜ 
KURSLARI ARTTI, 
TAZE FASULYE 
UCUZLADI 
Tüketici fiyatları 
bazında haziran 
ayında en yüksek 
fiyat artışı, yüzde 
95,56 ile şoför eğitim 
kurs ücretlerinde 
görüldü. Fiyatı en 
fazla düşen ürün ise 
yüzde 18,99 ile taze 
fasulye oldu. 
Türkiye istatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
haziran ayına ilişkin 
Tüketici Fiyatları 
Endeksine (TÜFE) 
göre, şoför eğitim 

kurs ücretleri "zam 
şampiyonu" oldu. 
Söz konusu 
kursların fiyatı 
geçen ay yüzde 
95,56 arttı. Bunu, fiy
atı yüzde 35,83 artan 
sivri biber 
izledi.Haziranda fiy
atı en çok artış 
gösteren diğer ürün
ler arasında yüzde 
17,05 ile patates, 
yüzde 8,82 ile dol
malık biber, yüzde 
5,44 ile yumurta, 
yüzde 4,77 ile fındık 
içi, yüzde 3,88 ile 
şehirlerarası otobüs 
ücreti, yüzde 3,53 ile 
kuru fasulye, yüzde 
3,10 ile kabak yer

aldı.
TÜİK verilerine göre, 
geçen ay fiyatı en 
fazla düşen ürün
lerin başında taze 
fasulye geldi.
Haziran'da taze fasu
lyenin fiyatı yüzde 
18,99 azalırken, fiyatı 
en çok düşen ürün
ler sırasıyla salatalık 
(yüzde 13,95), tavuk 
eti (yüzde 8,06), etek 
(yüzde 6), kadın 
gömleği (yüzde 
4,77), erkek tişörtü 
(yüzde 4,42), çocuk 
pantolonu (yüzde 
3,57), yurtiçi hafta 
sonu turları (yüzde 
2,62) ve koyun eti 
(yüzde 1,86) oldu

4C'li çalışanlar için 2 seçenek
100 bin sözleşmeliye 
memuriyet kapısı 
açılırken; kadro 
isteyen 23 bin 4C'li 
de Ağustos'a kilitlen
di. Memur-Sen, toplu 
sözleşme masasına 
2 formül getirecek... 
Sayıları 23 bini 
bulan 4C'liler, 
heyecanla memurlar 
için yapılacak toplu 
sözleşme 
görüşmelerini bek
liyor. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik’in 4C'lilerin 
sorunlarını 1 
Ağustos'ta 
görüşmeleri 
başlayacak toplu 
sözleşmede ele ala
caklarını açıkla
masının ardından, 
sendikalar da 

çalışmalarına 
başladı.

ÇELİK'E 
SUNULACAK 
Hükümet ve memur 
konfederasyonları 
arasında yapılacak 
toplu sözleşme 
görüşmeleri 
öncesinde, Memur- 
Sen, 4C'lilerin sorun
larının çözümü için 2 
formül hazırladı. 
Toplu sözleşme 
görüşmelerinde 
Bakan Çelik'e 
sunulacak formüller, 
detaylarıyla masaya 
yatırılacak. Bu for
müller şöyle:

FORMÜL 1: Memur- 
Sen ilk olarak 
4C'lilerin memur 
kadrosuna alın

masını, özlük ve mali 
haklarının iyileştir
ilmesini isteyecek.

FORMÜL 2: Memur-
Sen, 4C'liler eğer 
memur kadrosuna 
alınamıyorsa, 657 

sayılı Kanun'un 
4'üncü maddesinde 
belirtilen diğer 
istihdam türlerinde, 
mağduriyetlerine 
son verecek 
biçimde 
istihdamlarının 

sağlanmasını 
isteyecek.
Bu da 4C'lilerin 
4B'ye geçirilebile
ceği anlamına geliy
or.

KADRO, TORBA

YASA’YLA 
BAŞLAYACAK 
Bakan Çelik, 2013- 
2014 dönemini kap
sayan kamudaki 200 
bini aşkın işçinin 
mali haklarını 
görüşmek için 
işçi ve işverenler

den oluşan 
konfederasyonlarla 
bir araya geldi 
Toplu iş sözleşmesi 
sürecinin Ramazan 
ayı ile birlikte uzlaş
ma ve başarıyla 
sonuçlanmasını 
dileyen Çelik, yak
laşık 100 bin 
sözleşmeli perso 
nelin Torba 
Yasa'nın yürürlüğe 
girmesiyle kadroya 
geçirileceğini 
söyledi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

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

__________ ULAŞIM__________
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pagasus Akmi* Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

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

121
186

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

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

BELEDİYE

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

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

Akcnn Potrol ■ -r<»MAR-PET ”3 30 33
Tuncay Otogaz 513 10 45
Boyza Potrol 513 01 03

VAPUR - FERİROT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTORÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Gemlik Karfez
gemlIk'In İlk günlük sIyasI gazetesi

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI : 4620 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

auııiıi
■IÜH

HERKEZ
ÖLECEK: 12:00- 

14:00-16:00- 
18:00-20:30 

G.D.O 
KARAKEDİ: 
11:45-14:15- 

16:15

OM
Mü
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Kaymakamlık Basketbol Turnuvası 
kupasını Muhasebeciler aldı

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılan Kaymakamlık Kurumlararası Basketbol Turnuvasında 
final karşılaşması Ağdemirspor ile Muhesebeciler arasında geçti. Kıyasıya mücadeleli geçen 

finalin şampiyonu Muhasebeciler oldu. Karşılaşma 78-69 skorla sonuçlandı
2013 Kaymakamlık 
Kupası
BasketbolŞampiyon 
asında muhasebecil
er kupayı aldı. 
Cuma günü akşamı 
Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
şampiyonluk final 
maçiarı kıyasıya 
heyecanlı geçti. İlk 
karşılaşma 
üçüncülük ve 
dördüncülük için 
yapıldı. Yaşam 
Atölyesi Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi ile 
karşı karşıya geldi. 
Yaşam Atölyesi’nin 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi karşısında 
aldığı başarı ile 
üçüncülüğü elde 
ederken, Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi de 
dördüncü oldu. 
Az sayıda seyircinin 
izlediği 
Kaymakamlık 
Basketbol Turnuvası 
Kurumlar arası 
şampiyonasında

final karşılaşması 
Ağdemirspor ile 
Muhasebeciler 
arasında yapıldı. 
Heyecanlı ve 
mücadeleli geçen 
şampiyonanın birin
ci periyodunda 
Muhabeseciler 18, 
Ağdemirspor 11, 
ikinci periyotta 
Muhasebeciler 32, 
Ağdemir 36, 
üçüncücü periyodu

Muhasebeciler 49, 
Ağdemirspor 54 ve 
dördüncü periyotta 
Muhasebeciler 78, 
Ağdemirspor 69 sayı 
ile karşılaşmayı bitir
ince kupayı alma 
hakkı Muhasebe 
çilerin oldu.
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık, karşılaş
manın üçüncü 
periyodunda salonu 
geldi ve karşılaşma 

sonunda şampiyon
luğu elde eden 
Muhasebeciler 
sporcularına 
madalyalarını ve 
kupalarını vererek, 
sporun kardeşlik, 
dostluk, mücadele 
ve yarış olduğunu 
söyledi.
belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise kupaların 
dağıtıldığı sırada,

salonu gelerek, o da 
Yaşam Atölyesi ve 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi takım
larının madalya ve 
kupalarını verdi.

Karşılaşmada, en 
yüksek sayıyı GEM- 
PORT takımından 
Osman Ağdemir 
yapınca Osman 
Ağdemir’e Sayı Kralı 
ödülü verildi.



Refik ^ılmaz’dan Durdu’ya sert yanıt :

t im mı mimimi herif etmekteefre"
Gemlik Belediye Baş yerler imar planların- 
kanvekili Refik Yılmaz, da sanayi alanı değil 
MHP İlçe Başkanı Os depolama alanıdır.
man Durdu'nun itham- Sanayi alanları ile
larına yanıt verdi. 
Temcit pilavı gibi 
ısıtılıp ısıtılıp yeniden 
gündeme getirilen 
MHP iddialarını asılsız 
olarak nitelendiren 
Refik Yılmaz, "Boru
san'a satışı yapılan

depolama alanlarının 
yapılaşma şartları 
farklı olup, depolama 
alanlarının sadece 
yüzde 50'sine inşaat 
yapılabilmektedir, 
sanayi alanlarında ise

ma imkanı bulunmak
tadır" dedi.
Yılmaz, açıklamasını, 
"Halk nezdin de takdiı 
gören hiz metlerimiz- 
den rahatsız olan

metre karesi 300 
liradan kamulaştırma 
sebebiyle satıp, bele 
diyemizden metrekare 
sini 410 liradan almış 
tır. Gemlik Belediye

Yılmaz, Belediye eski 
binasının yıkımı konu 
sunda da üç ayrı ku 
rum ve kişilerden ra 
por olduğunu tekrar
ladı. Yılmaz, Adliye

MHP sürekli şekilde 
kamuoyunu yanılt
maya devam ediyor. 
BORUSAN AŞ.' aynı 
bölgede kendisine ait

daha avantajlı yapılan- arazileri Karayollarına

si’nin zarara uğratıl- 
madığını, aksine 
kamulaştırmalar adına 
büyük bir kaynağa 
kavuşturulmuştur"

Binası, Adliye Loj

her üç kamu binası 
için gerekli olan test
leri gerçekleştirdikten 
sonra uzman kişilerce 
rapor tanzim ettirdiği
ni ifade ederek,
denetleyenin ve

manian ve Bele diye çürük raporu verenin 
eski Binasının deprem İnşaat Mühendisi
testi için tek seferde Murat Ekmen olduğu

diye konuştu.
ihale yapıldığını, İha- nu bildirdi.
leyi kazanan firmanın Devamı sayfa 4’de

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

9 Temmuz 2013 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

İslam aleminin en kutsal 
aylarından olan 11 Ayın 
Sultanı Ramazan ayı bi sabah 
kalkılan sahur ile başladı. Dün 
akşam ilk teravih namazı 
kılındı. Müslümanlar, Ramazan 
ayını oruç tutarak ve ibadet 
ederek geçirecek.

Gemlik Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantıları tamamlandı

fcfc H M, Hı I mahalle a Ilın Hi
Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Mecliste gergin anlar...
Dün yapılan Belediye Meclis toplantısının 

açılışında konuşan Belediye Başkanvekili, 
meclis toplantılarının basına yanlış aksettiril 
diğini ve ‘Meclis’te Gergin Anlar’ başlıkları 
atıldığını söyledi.

Sanki biz o mecliste değildik de, bize yaşa 
nanları sonradan meclis üyeleri söyledi.

Böylesi bir şey olur mu?
Olmadığına dün yine tanık olduk.
Bir kez Gemlik Belediye Meclisi’nde konuş

ma adabı diye bir şey yok.
Dünkü meclis çalışmalarının bir bölümünü 

kaydettim. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Temmuz 
ayı ikinci toplan
tısında, üç gündem 
maddesi ele alındı. 
Daha önce de 
komisyonlara giden 
Küçük Kumla, 
Kurşunlu, Umur 
bey’deki mahal
lelerin adlarının 
yapılacak yerel 
seçimler nedeniyle, 
İlçe Seçim Kurulu 
seçmen listelerinde 
kolaylık olması açı 
sından birleştirilme
si gündeme alı
narak, Kumla köy 
içine Küçük Kumla, 
sahile Kumla 
mahallesi, Kurşunlu 
ve Umurbey’deki

mahalleler de bir
leştirilerek Kurşunlu 
ve Umurbey 
Mahallesi olarak 
değiştirildi.

Dün yine meclis 
toplantısında gergin 
anlar yaşandı. AKP 
li üyeler, Suat 
Laçinok’un

Başkanvekiline 
Yılmaz diye hitap 
etmesine tepki 
göstererek konuş
masını kestiler. 2’de

EMLAK 
İNŞ. LT 

www.onanka.

Muiısin TUKİÇ
Merkez: 0224 513 85 53 

05354936604 
Kumla Şb.: 0 224 538 95 27 

Kurşunlu Şb.: 0 535 493 66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA ■ BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI -
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.onanka
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Gemlik Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantıları tamamlandı

Gemlik Belediye Mec 
lisi eski beldelerdeki 
mahalle adlarını 
kaldırdı.
Dün saat 17.oo de 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
Başkanlığında 
toplanan Gemlik 
Belediye Meclisi, 
gündemindeki 3 
madde ile gündeme 
eklenen imarla ilgili 
bazı maddeleri 
görüştü. 
Meclis toplantısı 
başlamadan önce, 
Erzurumlular
Derneği Başkanı 
Kadir Özaydın, 
Hemşeriler 
Dernekleri Şenliği 
nedeniyle Gemlik 
Belediyesi’nin katkı 
larından dolayı 
Belediye Meclis üye 
terine plaket verdi. 
Daha sonra yapılan 
yoklamada, Bülent 
Dalkılıç, Muharrem 
Sarı’nın toplantıda 
bulunmadığı belir
lendi.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
yaptığı konuşmada, 
meclis toplantılarının 
dışarıya yanlış yan
sıtıldığını ve 
mecliste gergin 
anlar yaşandığı şek
linde manşetler 
gördüklerini söyledi. 
Yılmaz, “Biz buradan 
el sıkışarak ayrıhyo 
ruz.” dedi.
Gündemin birinci 
maddesinde bulunan 
Küçük Kumla, Kur 
şunlu, Umurbey 
Mahallelerindeki 
mahalle adlarının 
kaldırılması istendi. 
Küçük Kumla Köy içi 
“Küçük Kumla 
Mahallesi”, sahil 
şeridine ise “Kumla 
Mahallesi” adının 
verilmesine oy çok
luğu ile karar verildi. 
Umurbey de bulunan 
Parsbey Mahallesi 
ile Hamidiye

Mahallesi’nin de bir
leştirilerek “Umur 
bey Mahallesi” den
mesine, 
Kurşunlu’daki 
Atatürk, Cumhuriyet 
Mahallelerinin 
Kurşunlu Mahallesi 
adını almasına MHP 
liler ile bağımsız üye 
Fevzi Ayyıldız çe 
kimser oy kullandı. 
Mahalle adları CHP 
ve AKP’lilerin oylarıy 
la kabul edildi.
Belediye Başkanveki 
li Refik Yılmaz, İlçe 
Seçim Kurulu’nun 
yerel seçimler nede 
niyle hazırlayacakları 
seçmen listelerinin 
gecikmemesi için bu 
kararı gündeme 
aldıklarını söyledi. 
Birleştirmenin 
Gemlik’teki Hami 
diye Mahallesi’nin 11 
bin nüfuslu olduğu 
nu, eski beldelerdeki 
toplam nüfusun 
Gemlik’teki en küçük 
mahalleden bile az 
olduğuna dikkat 
çekti.
CHP’li Mahir Gencer 
’in “Bu bir yasal zo 
runluluk mu?”, 
sorusuna ise “Hayır 
değil” yanıtını verdi. 
Önerge oy çokluğu 
kabul edildi.
Gündemin 2. mad
desinde ise Taşocak 
lan Mevkiinde yapı 
lacak olan Bölge 
Hastanesine gidiş 
yolunun 1/5000 
ölçekli plana uygun 
hale getirilmesi için

yol genişliğinin 25 
metreye çıkması oy 
çokluğu ile kabul 
edildi.
Bu arada söz alan 
AKP’li üye Turan 
Alkış, Bölge Hastane 
sinin 1 km. uzağında 
bulunan taş ocak
larından dinamit pat- 
latıldığını, bu patla
malar sırasında 
Umurbey’de bile 
sarsıldıklarını 
belirterek, “Dinamit 
patlamaların bölge 
hastanesine ve 
çevresinde yapılacak 
olan okullara zarar 
verip vermeyeceği 
araştırılmalı” dedi. 
Bu konuda Jeoloji 
Mühendisleri 
Odası’ndan görüş 
istenmesi, gerekti 
ğinde ruhsatların 
iptaline gidilmesi 
gerektiği belirtildi. 
Bu sırada söz alan 
MHP grup sözcüsü 
Suat Laçinok, 
Belediye Meclis gün
demini bugün aldık
larını ve inceleme fır
satı bulamadıklarını, 
bu nedenle gündem 
deki 1,2,3. maddele 
re çekimser oy vere
ceklerini belirtti. 
Laçinok, şöyle 
konuştu:

MECLİS HUKUKA 
VE USULE UYMALI 
“2009’dan beri bu 
mecliste yaptığım 
konuşmalarda mec 
lis çalışmalarının hu 
kuka ve usule uygun

olması gerektiğini 
söyledim. 
Biz gündemdeki 
konuları ve korniş 
yon raporlarını oku 
yamadık.
Meclisimizin hukuka 
uyması gerektiğine 
inanıyorum.” dedi. 
Refik Yılmaz Suat 
Laçinok’un konuş
malarında usule 
fazla takıldığını, 
MHP grubunun 
meclis çalışmaların
da plan değişik
liğinde trafo yerinin 
değişikliğine 
konusunda bile 
çekimser kaldıklarını 
belirterek, “Usulune 
uygun gelen gün
dem maddelerinde 
de çekimser oy kul
lanıyorsunuz. İmar 
planında bir trafo 
yerinin değişmesine 
çekimser oy verdi
niz. Demek ki size 
göre orada trafo 
değişikliğine gerek 
yok. Bir siyasi parti 
böyle davranma
malı.” dedi.
Bunun üzerine söz 
alan Laçinok, “Sa 
yın Yılmaz ben 5 
Haziran kararlarını 
eleştirmek için el 
kaldırdım. Siz 
“yeter” artık dediniz 
sert şekilde. İyi 
dedim öyleyse siz 
katılın dedim. Bu 
usule hukuka uyma 
adabına uyma önce 
okuyalım. O gün iki 
grup önerge verdik. 
5 Haziran toplan

tısının hukuksuz 
olduğunu söyledim. 
Bu toplantıyı bir gün 
sonra yapmış olsay
dınız ne olurdu.
Hukuka uyma adabı
na iyi geliştirelim.” 
dedi.
Belediye Başkan 
vekili birkaç defa 
“Suat Laçinok’u 
idare edelim” 
sözüne Meclis zabıt
ları onaylamamak, 
kararları onayla 
mamak olarak yan
sıtıldığını söyledi. 
“Siz usule takılan bu 
meclis hizmet yap
maya devam etsin. ” 
şeklinde konuştu. 
Refik Yılmaz’ın 
Laçinok için “Suat 
Bey’i idare edelim” 
sözüne CHP li 
meclis üyesi Arzu 
Karataş tepki göster
di. “Bu sözünüzle ne 
demek istiyorsunuz” 
dedi.
Laçinok’un konuş
maları üzerine, söze 
katılan AKP’li 
Necmettin Rama ve 
Aslan Özaydın ile 
karşılıklı atışmalar 
yaşanması üzerine 
söz alan CHP grup 
sözcüsü Necdet 
Ersoy, “Görüyor 
sunuz meclisi kim 
geriyor. Basında 
çıkan gerginlik 
yazısına işte durum 
ortada," dedi.
“Her meclis üyesinin 
bu mecliste konuş
ma hakkı vardır.
Suat bey görüşünü 
belirtiyor. Lüzumlu 
ya da luzumsuz, 
görüşünü belirtiyor. 
Bu mecliste hukuka 
aykırı işlemler 
yapılıyorsa, bu 
mecliste her meclis 
üyesinin konuşma 
hakkı vardır görev
idir. Arkadaşlarımız 
niye Yılmaz dedi. 
Sayın arkadaşlarımız 
Refik Yılmaz demek 
bir hakaret mi? Siz 

bana Sayın Ersoy 
diyorsu nuz. 
Bunların üzerinde 
durarak polemik 
yaratmayı meclisi 
germeyi çok yadır
gadım.
Bu arkadaşlarımız 
keşke bu meclisteki 
tüm hukuksuzluklara 
çok affedersiniiz 
burada kullanmak 
istemiyorum ahlak 
sı zhklara tepki 
gösterseydiler ve 
ahlaksızca bir takım- 
satın almalarla bu 
meclis orada oturu 
yorsanız ben de size 
sayın başkan 
demedim, demeye
ceğim.
Çünkü kamu oyunun 
ve milli iradenin 
oylarını alarak oraya 
gelmediniz.” dedi. 
Bunun üzerine 
Yılmaz, “Hiç önemli 
değil. O sizin hitap 
tarzınız bizi büyüt
mez, küçütmez biz 
ne isek oyuz.” diye 
cevap verdi.
Tartışmalar bir süre 
daha sürdü. Rama 
oturduğu yerden söz 
almadan Ersoy’a 
cevaplar verdi.
Yılmaz, Rama’yı 
sakinleştirdi.
Daha sonra gün
deme geçildi. Bu 
arada CHP li Arzu 
Karataş Yılmaz’a 
“Sayın Başkanım 
Suat Beyi idare 
etmek ne demek” 
diye sordu.
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise “Açma 
devam edelim” 
diyerek bu soruya 
cevap vermedi. 
Daha sonra gün
cemin diğer mad
deleri görüşüldü. 
Meclis Ağustos ayın
da tatili girerken 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz meclis 
üyelerinin Ramazan 
larını kutladı.
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MI Mılıı Mııı llıMı
Bursa'nın İnegöl ve 
Yenişehir 
ilçelerinde tarımsal 
sulama amacıyla 
yapılan Boğazköy 
Barajı tahliye suyu 
kanalına düşür 
düğü terliğini 
almak isterken 
suya düşen genç, 
arkadaşları 
sayesinde ölüm
den döndü.
Edinilen bilgilere 
göre, arkadaşları 
ile beraber hafta 
sonunu Boğazköy 
Barajı'nda balık 
Tutak geçirmek 
isteyen H.İ.T. (20), 
barajın ana gövde 
sinin yanındaki 
duvarın üzerinde 
balık tutarken ter
liğini aşağı 
düşürdü. Ana 
gövdedeki merdi
venlerden aşağı 
inerek terliğini 
almak isteyen 
genç, zeminin 
kaygan olması 
nedeniyle bir anda

Tarla başında ölü bulundu
Bursa’nın Keleş 
İiçesi’ne bağlı 
Delice Köyü'nde 
çiftçi Haşan 
Hüseyin Aykış (52) 
tarlada ölmüş 
olarak bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, akşam saat
lerinde torunlarına 
kiraz toplamak için 
tarlaya giden Aykış 
eve dönmeyince 
yakınları ve kızı, 
Delice Köyü Darğıl

Yangınlar 3 kat arttı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye
si, haziran ayında 
586 olaya müda
hale ederken, 
çıkan yangınlarda 
875 bin lira maddi 
kayıp meydana 
geldi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 
Daire Başkanlı 
ğı'nın 1-30 Haziran 
2013 tarihleri 
arasındaki 
raporuna göre, 
ekipler 1 ayda 586 
görev çıkışı yaptı. 
İtfaiye ekipleri

dengesini kaybed
erek tahliye 
kanalının önündeki 
suya düştü.
Arkadaşları hemen 
gencin yardımına 
koşarak, Sudan 
çıkardılar.
Ardından 112 Acil 
Servis ambulansı 
ile itfaiye ekipleri 
ne haber verildi. 
Olay yerine gelen 
sağlık ekiplerinin 
ilk müdahaleyi 

mevkinde bulunan 
tarlaya aramaya 
çıktı. Köylüler tar
lada Hüseyin 
Aykış'ın cansız 
bedeni ile 
karşılaştı. Olay yer
ine çağrılan 112 
görevlileri Aykış'ın 
yaşamını yitirdiğini 
belirledi.
Keleş Cumhuriyet 
Savcılığı'nın tali
matı üzerine 
çiftçinin cansız 

başta işyeri, fabri
ka, araç, orman, 
anız olmak üzere 
517 yangını 
söndürmeyi 
başardı. Ekipler 
ayrıca 66 adet sel 
baskınına da 
müdahale etti. 
Yangınlar en çok 
215 vaka ile 
Osmangazi 
ilçesinde 
yaşanırken, bu 
ilçeyi sırasıyla 144 
yangınla Nilüfer, 
131 yangınla 
Yıldırım, 31 yangın 
la Gemlik ve 

yaptığı genç, 
itfaiye ekiplerince 
sedyenin uçlarına 
ip bağlanıp yukarı 
çekildi. H.I.T., 
ambulansla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Jandarma ekipleri 
olay yerinde gerek
li incelemeleri 
yaparken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

bedeni otopsi 
yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı. Yapılan 
otopsi sonucunda 
çiftçinin geçirdiği 
kalp krizi sonucu 
vefat ettiği 
belirlendi.
Aykış'ın cenazesi 
gece geç saatlerde 
Delice Köyü 
mezarlığına 
defnedildi

Mudanya, 18 
yangınla Gürsu, 16 
yangınla Gürsu 
ilçeleri takip etti. 
ÇOCUKLAR 12 
YANGIN ÇIKARDI 
Yangınların 19O'ı 
kimliği belirlene
meyen kişiler 
tarafından 
çıkarıldığı bildirildi. 
12 yangının çocuk
ların ateşle oyna
ması yüzünden 
çıktığı tespit 
edilirken, 57 
yangın ise elektrik 
kontağından mey
dana geldi.

İkizini kurtarmak İsterken
kentlisi üe boğuldu

Bursa'nın Kestel 
ilçesinde Baba sul
tan Göleti'nde balık 
tutarken boğulan 
ikiz kardeşlerin 
cenazesinde acılı 
annenin feryatları 
yürekleri parçaladı, 
ikizlerden birinin 
gölete düşen ter
liğini almaya 
çalışırken sulara 
gömüldüğü, 
kardeşinin de ken
disini kurtarmak 
için suya atladığı 
öğrenildi. İkiz 
kardeşlerin cesedi 
birbirlerine sarılmış 
vaziyette bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl 
Akhisar 
Mahallesi'nde otu
ran 18 yaşındaki 
Hakan ve Gökhan 
Şentürk kardeşler, 
komşuları Ferhat 
Ali Kılıç (65) ile bir
likte balık tutmak 
için Babasultan 
köyündeki gölete 
gitti. Bir süre balık 
tutan ikiz 
kardeşlerden 
Hakan Şentürk'ün 
terliği gölete düştü. 
Terliğini almak için 
gölete giren Hakan 
suya gömüldü. 
Kardeşinin boğul
duğunu göre 
Gökhan kurtarmak 
için suya atladı. 
Yüzme bilmedikleri 
açıklanan ikiz kar 
deşler bir süre son

ItMlUsMIlSMlIllMI
İznik ilçesinde, 
otogarda silah ve 
sopa kullanılan 
kavgada 2 kişi 
yaralandı.
İddiaya göre, Yeni 
Mahalle'deki 
Belediye 
Otogarı'nda, Y.A. 
ve E.A. ile U.Y. ve 
A.Y. arasında 
henüz belirlene
meyen bir nedenle 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın kav
gaya dönüşmesi

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ra suda kayboldu.

BİRBİRLERİNE 
SARILARAK 
SUDAN 
ÇIKARILDILAR 
Olay yerine gelen 
arama kurtarma ve 
Yalova deniz polisi 
dalgıçları, boğulan 
ikizlerin cansız 
bedenlerini gölet
ten çıkarttı. İkiz
lerin birbirlerine 
sarılmış vaziyette 
olduğu görüldü. 
İkiz kardeşlerden 
Hakan'ın 
Gökhan'dan 5 daki
ka önce doğduğu 
ve ilk önce Ha 
kan'ın öldüğü orta 
ya çıktı. Cumhur! 
yet savcısı, olay 
yerinde yaptığı 
incelemenin ardın
dan otopsi için ikiz 
lerin cesetlerini 
Bursa Adli Tıp Ku 
rumu'na kaldırttı. 
ANNENİN FERYADI 
YÜREKLERİ 
PARÇALADI 
Otopsinin tamam
lanmasıyla ikiz 

üzerine yanında 
bulundurduğu 
tabancayla havaya 
iki el ateş eden 
Y.A, başına aldığı 
sopa darbesi 
nedeniyle yere 
düştü.
Vatandaşların 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
polis ekipleri 
gelince taraflar 
sakinleştirildi.
Kavgada yaralanan 
ve 112 Acil Servis 

kardeşin cenazesi 
İnegöl ilçesindeki 
baba ocağına getir
ildi. İkizlerin babası 
Özmettin ve annesi 
Nermin göz yaşları
na boğuldu. Anne 
Nermin, oğlu 
Gökhan'ın yüzünü 
açarak, 'Kardeşini 
kurtaramadın mı?' 
diye seslendi.
Sinir krizi geçiren 
anneyi yakınları 
sakinleştirmeye 
çalıştı.
Kardeşlerden 
Hakan'ın bir berber 
dükkanında, Gök 
han'ın ise mobii 
yacıda çalıştığı 
bildirildi. Ayrıca iki
zlerin bir de 
ağabeylerinin 
olduğu öğrenildi. 
İkizlerin cenazesi, 
Akhisar Fatih 
Camii'nde öğle 
namazının ardın
dan kılınan cenaze 
namazını müteakip 
Akhisar Mahalle 
si'ndeki kabristana 
defnedilecek 

ekiplerince İznik 
Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Y.A. ve 
E.A'nın hayati 
tehlikesi 
bulunmadığı öğre
nildi.
Olayda kullanılan 
silaha el koyan 
polis ekipleri, 
ifadelerine başvu
rulmak üzere 
U.Y. ve A.Y'yi 
polis merkezine 
götürdü
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri__guler@hotmail.com

Mecliste gergin anlar...
Dünkü Belediye Meclisinde birkaç 

vatandaştan başka kimse yoktu.
Yalnız Saadet Partisi’nin Belediye Baş 

kan Adayı olarak adı açıklanan Sedat Öz 
men, bu birkaç kişi arasındaydı.

Meclisin Temmuz ayı 2. toplantısında 3 
gündem maddesi vardı.

Biri belde mahalle adlarının birleştiril 
mesi, Küçük Kumla, Kumla, Kurşunlu, 
Umurbey adının ahnmasıydı, onaylandı.

2. maddesi ise yapılacak Bölge 
Hastanesi yolunun 25 metreye çıkarılması 
kararıydı o da geçti.

3. madde ise İmar Komisyonu’ndan 
gelen Büyükşehir İmar Yönetmenliği’nin 
değiştiği, Bakanlıkça yayınlanan tip imar 
yönetmenliği ile ilgi alınan kararlardı.

O da görüşülmeden komisyona geri 
çekildi.

Ancak, arada yapılan konuşmalarda 
yine gergilikler yaşandı.

Bunlara kameramla kaydettim.
Internet sitemizde yapacağımız değişik 

liklerle bu tür önemli görüşmeleri yayınla
yarak, vatandaşın doğrudan mecliste nele 
rin konuşmasını doğrudan, katkısız sizle 
re sunacağız.

Sonuçta meclisimizde kimi ne denli 
boş konuşmalar yaptığını, kimi komedi fi 
limlerini aratmayan sehnelerin yaşandığı
na tanık olacaksınız.

Tabii ders alınacak ve ders çıkarılacak 
çok güzel konuşmalarda oluyor arada.

Kimi ise gırgırlar yer alıyor.
Dünkü meclis toplantısında yine mec 

lise hukuk dersi veren emekli savcı ve 
yargıç MHP üyesi Suat Laçinok’un 
konuşmalarından rahatsızlık duyuldu.

Söz alınmadan AKP li iki üye oturduğu 
yerden ayağa kalkarak Laçinok’a yüklen
di.

Laçinok’un kulakları biraz az işittiğin
den nelerin söylendiğini anlayamadı.

Ancak, Başkanvekilin kürsüden arka 
daşlarına, “Suat beyi idare edeceğiz” sö 
züne, önce Arzu Karataş yadırgadı.

Bunun ne ne anlamda söylediğini 
sordu. Yılmaz, Karataş’a “Açma devam 
edilim" diye yanıt verdi.

Suat Bey Meclisin en yaşlı üyesi.
Eski bir hukukçu.
Kulakları ağır işitse de, meclise giy i 

miyle, kuşamıyla, adabıyla, konuşmalarıy 
la -beğenirsiniz veya beğenmezsiniz- en 
yakışan üyelerinden biridir.

Yılmaz’ın “Suat beyi idare edelim” 
sözünü ben de yadırgadım.

Bunun bir açıklaması olmalı.
Dünkü mecliste basında çıkan başlık

lara kızan Sayın Yılmaz, gerginliği kimle 
rin çıkardığı görmek istiyorsa, meclis top 
lantılarının tümünü görüntülü olarak kay 
da aldırsın ve Belediye Internet sitesinde 
yayınlatsın.

Bunu daha öncede yazmıştım.
Tekrarlıyorum.
Meclise gelemeyen vatandaşların ken 

dilerinin seçtiği meclis üyelerinin nasıl 
çalıştığını evlerinden izlemesinin ve gele
cekte yapılacak yerel seçimlerde ona 
göre oylarını kullanmasına yararı olur 
düşüncesindeyim.

Jandarma Komutanı Ozılemir Bingöl’e, İlce 
Emniyet Müdürü Kerdige Ağrı’ya atandı
İlçemizdeki bürokrat
lar arasında yaz ata
maları başladı. 
İlçe Jandarma 
Komutam Yüzbaşı 
Mustafa Özdemir 
Bingöl’e atanırken, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige ise 
Ağrı’ya Emniyet 
Müdür Yardımcısı 
olarak atandı. 
İlçe Jandarma 
Komutanı 
Özdemir’in atanması 
üzerine Jandarma 
Komutanlığına

Teğmen Harun Öz 
kan vekalet ediyor 
İlçe Emniyet 
Müdürü Kerdige 
yerine ise 4. sınıf 
Emniyet Müdürü 
Ramiz Erçetin 
vekaleten İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
görevine getirildi. 
Gemlik İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü’ne ise 
Adıyaman Emniyet 
Müdürü Erol 
Gülen’in atandığı 
öğrenildi. Mustafa Özdemir Kenan Kerdige

NtOşMBİfelMÖMl
Gemliklilerin 
“Falçata Haşan” 
olarak tanıdığı 
Haşan Kara 
yaşamını yitirdi. 
3.5 ay önce 
geçirdiği beyin 
kanaması sonucu 
Bursa’da yoğun 
bakım bölümünde 
tedavi gören eski 
şoförlerden Haşan 
Kara hayata veda 
etti.
Haşan Kara’nın 
cenazesi dün 
Merkez Solaksubaşı 
Camiinde öğle 
namazından sonra

kılınan cenaze 
namazı ardından

doğum yeri olan 
Adliye Köyü’nde

sevenleri tarafından toprağa verildi.

Refik ^ılmaz’dan Durdu’ya sert yanıt: ।

■■«■IIIIHmV
Birinci sayfadan 
devam

İnşaat Mühendisleri 
Odası'nın da teyit 
raporu bulunduğunu 
vurgulayan Refik 
Yılmaz, "Adliye 
Binası, Adliye 
Lojmanları da 
Belediye eski 
binamız gibi inşaat 
Mühendisi Murat 
Ekmen tarafından 
denetlenip, rapor 
verilmiştir. Ancak, 
MHP'liler bu 
binaların çürük
lüğünü kabul 
ederken, kafayı 
belediye eski binası

na takmışlar. 
Yalan, yanlış 
beyanatlarla, ifti
ralarla kamuoyunu

yanıltmaya çalışıyor
lar" dedi.
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu'nun

"Düzenbazlık" 
sözüne de sert tepki 
gösteren Refik 
Yılmaz, "Aynaya 
bakıp, kendi sıfat
larını tarif etmekte 
ler. Kamuoyu kimin 
hizmet yaptığını 
görüyor. Biz hizmet
lerimizle, yatırım
larımızla büyüdükçe, 
kamuoyunda 
hizmetlerimizle 
takdir edil dikçe 
onlar ne yapa cak- 
larını şaşırıyorlar. 
MHP'liler hizmetleri 
miz ve yatınmlanmız 
karşısında 
çıldırıyorlar" diye 
konuştu.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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BBMtiMMİiilli
Almanca ve İngilizce dillerinde A1, A2, B1, B2 seviyelerinde sınav yapa
bilme yetkisi olan Gemlik HEM, en çok sınav yapan merkez oldu

Ramazan programı helli oldu

Alman Halk Eğitim 
Merkezleri 
Birliği'nin bir yan 
kuruluşu olan 
(Avrupa Dil 
Sertifikaları 
Kurumu) TELC ile 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı 
Akredite olmuş 6 
Halk Eğitimi 
Merkezi içerisinde, 
en çok sınav yapan 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü, 
Hayat Boyu Öğren
me Genel Müdürlü 
ğü tarafından 
plaketle ödül
lendirildi.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 
“Almanca ve 
İngilizce dillerinde 
A1, A2, B1, B2 
seviyelerinde sınav 
yapabilme yetkisi 
olan Merkezi'miz 

den verilen serti
fikalar 19 Avrupa 
ülkesinde geçerli 
olmaktadır. TELC 
Almanca dil serti
fikalarının denkliği, 
YÖK tarafından 
kabul edilmiştir. 
YÖK'ün bu 
kararının aile yoluy
la Avrupa ülkele 
rine gitmek isteyen 
vatandaşlarımızın 
yanı sıra öğretmen
lerimiz ve üniver
site öğrencilerimiz 
ile öğretim üyeleri 
m iz in de Avrupa Dil 
Sertifikalarına ve 
bu sertifikalara 
yönelik dil kursları
na ilgi gösterme
sine etkili olduğu 
gözlenmektedir. 
Hayat Boyu Öğren
me Genel Müdürlü 
ğü 02.07.2013 günü 
İzmir Olgunlaşma 
Enstitüsünde 
düzenlediği törenle,

08.12.2011 tarihin
den bugüne sınav 
yetkili merkezleri 
içerisinde 6 sınav 
yaparak, en çok 
sınav yapan Gemlik 
Halk Eğitimi 
Merkezi adına 
Müdür Rüveyde 
Kıhçlar'a teşekkür 
belgesi ve plaketi 
Genel Müdür Doç. 
Dr. Mustafa Kemal 
Biçerli tarafından 
verilmiştir. ” de n i I d i 
Halk Eğitimi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, Plaketi İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ile birlikte 
Kaymakam Cahit 
Işık'a takdim etti. 
Kaymakam Cahit 
Işık'da İlçemiz 
adına ödülden mut
luluk duyduğunu 
belirterek, Kurum 
Müdürünü tebrik 
etti.

Gemlik Belediye 
si'nin Ramazan 
Programı belirlendi. 
Sosyal ve Kültürel 
Belediyecilik projesi 
kapsamında 
Gemliklilere özgü 
yoğun bir program 
hazırlayan Gemlik 
Belediyesi, İskele 
Meydanı Festival 
alanında bir ay 
boyunca sürecek 
değişik etkinliklere 
imza attı. 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, yoğun 
sosyal ve kültürel 
projelere ilaveten 19 
köy, mahalle ve 
cadde de de Gemli 
kliler ile iftar yemek
lerinde buluşacak
larını kaydetti. 2. 
Dini Kitaplar Sergi 
si'ni de açacakları nı 
açıklayan Refik 
Yılmaz, tüm Gemlik 
lilerin mübarek 
Rama zan aylarını 
kutladıklarını vurgu
layarak, etkinliklere 
tüm ilçe halkını 
davet etti.
Gemlik Belediye 
si'nin İskele Meyda 

nındaki Kültürel 
Programları 12 
Temmuz Cuma günü 
başlayacak. 21.30'da 
Necmettin 
Nursaçan'ın sahne 
alacağı söyleşiyi, 
23.15'teki Umut 
Murahe Tasavvuf 
Musikisi Konseri 
takip edecek. 13 
Temmuz Cumartesi 
akşamı 21.30'da 
Kuran Tilaveti, 
23.15'te de Mustafa 
Özcan Güneşdoğdu 
Tasavvuf Musikisi 
konseri, 18 Tem muz 
Perşembe 23.15'te 
Sedat Uçan Tasav 
vuf Musikisi Konseri 
Gemliklile rin huzu
runda olacak. 20 
Temmuz Cumartesi 
21.30'da Hüseyin 
Goncagül Tiyatrosu 
gösterimi sahne ala
cak. Tiyatroda İbiş, 
Karagöz, Kukla ve 
Sihirbaz gösterimleri 
iskele meyda nını 
renklendirecek.
26 Temmuz Cuma 
Akşamı 23.15'te 
Sinan Topçu Tasav 
vuf Musikisi konseri,

27 Temmuz 
Cumartesi İkbal 
Gürpınar ile söyleşi 
ve şiir dinletisi gece
si ile devam edecek 
olan etkinlikler, 29 
Temmuz Pazartesi 
23.15'te yapılacak 
olan Roman Kültürü 
Dayanışma Derneği 
Tasavvuf Musikisi 
konseri ile taçlana 
cak. 2 Ağustos 
Cuma akşamı 
23.15'te Bayram 
Büyükoruç konseri 
ile sürecek olan 
Gemlik Belediyesi 
Ramazan Ayı 
Kültürel etkinlikleri, 
3 Ağustos Cuma 
Gecesi Kadir Gecesi 
özel programı ile hız 
kesmeyecek. 
Ramazan ayı 
Kültürel etkinlikleri 
programı, 4 Ağustos 
Pazar akşamı
23.15'te Ahmet Bulut 
ve Cemil Tokpınar 
söyleşisi ile 5 Ağus 
tos'ta Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si Şehir Tiyatrosu 
nun oyunu ile son 
bulacak.

Hayırlı Ramazanlar Dileriz
2013 YILI BURSA İLİ RAMAZAN İMSAKİYESİ
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RAMAZAN AY ve GÜNLER İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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1 Ramazan 09 TEMMUZ SALI 03:41 05:36 13:16 17:11 20:44 22:29
2 Ramazan 10 TEMMUZ ÇARŞAMBA 03:42 05:36 13:16 17:11 20:44 22:28
3 Ramazan 11 TEMMUZ PERŞEMBE 03:43 05:37 13:16 17:12 20:43 22:27
4 Ramazan 12 TEMMUZ CUMA 03:44 05:38 13:16 17:12 20:43 22:27
5 Ramazan 13 TEMMUZ CUMARTESİ 03:45 05:39 13:17 17:12 20:42 22:26
6 Ramazan 14 TEMMUZ PAZAR 03:46 05:39 13:17 17:11 20:42 22:25
7 Ramazan 15 TEMMUZ PAZARTESİ 03:48 05:40 13:17 17:11 20:41 22:24
8 Ramazan 16 TEMMUZ SALI 03:49 05:41 r 13:17 17:11 20:41 22:23
9 Ramazan 17TEMMUZ ÇARŞAMBA 03:50 05:42 13:17 17:11 20:40 22:22

10 Ramazan 18 TEMMUZ PERŞEMBE 03:51 05:42 13:17 17:11 20:39 22:21
11 Ramazan 19TEMMUZ CUMA 03:53 05:43 13:17 17:11 20:39 22:20
12 Ramazan 20 TEM M UZ CUMARTESİ 03:54 05:44 s 13:17 17:11 20:38 22:18
13 Ramazan 21 TEMMUZ PAZAR 03:55 05:45 13:17 17:11 20:37 22:17
14 Ramazan 22 TEMMUZ PAZARTESİ 03:57 05:46 13:17 17:11 20:37 22:16
15 Ramazan 23 TEMMUZ SALI 03:58 05:47 13:17 17:11 20:36 22:15
16 Ramazan 24TEMMUZ ÇARŞAMBA 04:00 05:48 13:17 17:10 20:35 22:13
17 Ramazan 25 TEMMUZ PERŞEMBE 04:01 05:48 13:17 17:10 20:34 22:12
18 Ramazan 26 TEMMUZ CUMA 04:02 05:49 13:17 17:10 20:33 22:11
19 Ramazan 27TEMMUZ CUMARTESİ 04:04 05:50 13:17 17:10 20:32 22:09
20 Ramazan 28 TEMMUZ PAZAR 04:05 05:51 13:17 17:09 20:31 22:08
21 Ramazan 29 TEMMUZ PAZARTESİ 04:07 05:52 13:17 . 17:09 20:30 22:07
22 Ramazan 30 TEMMUZ SALI 04:08 05:53 13:17 17:09 20:29 22:05
23 Ramazan 31 TEMMUZ ÇARŞAMBA 04:10 05:54 13:17 17:09 20:28 22:04
24 Ramazan 01 AĞUSTOS PERŞEMBE 04:11 05:55 13:17 17:08 20:27 22:02
25 Ramazan 02 AĞUSTOS CUMA___ 04:12 05:56 13:17 17:08 20:26 22:01
26 Ramazan 03AĞUSTOS CUMARTESİ 04:14 05:57 13:17 17:08 20:20! 21:59 I
27 Ramazan 04 AĞUSTOS PAZAR 04:15 05:58 13:17 17:07 20:24 21:57
28 Ramazan 05 AĞUSTOS PAZARTESİ 04:17 05:59 13:17 17:07 20:23 21:56
29 Ramazan 06 AĞUSTOS SALI 04:18 05:59 13:17 17:06 20:22 21:54
30 Ramazan 07 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 04:20 06:00 13:17 17:06 20:21 21:53

BURSA'DA BAYRAM NAMAZI VAKTİ 06.51 

8-9-10 AĞUSTOS 2013 RAMAZAN BAYRAMI

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI

HaııaısısımtıısiınıonnalleHnıle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan 
Ayı süresince hava sıcaklıklarının nasıl 
olacağını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan 
Ayı süresince hava sıcaklıklarının iç böl
gelerde normallerinin biraz üzerinde diğer 
yerlerde ise mevsim normalleri civarında 
seyrecediğinin beklendiğini açıkladı. 
Yapılan son tahminlere göre yurtta yağış 
beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesim
lerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az 
bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 
Rüzgarın hafif arasıra orta kuvvette 
Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yön
lerden zaman zaman kuvvetli olarak ese
ceği bekleniyor.
Hafta sonuna kadar Doğu Karadeniz 
kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri ile 
Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu, 
Ankara'nın kuzeyi ile Çankırı çevrelerinin 
kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak 
yağışlı geçmesi bekleniyor
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ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK 

YATILI VEYA GÜNDÜZ
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

Müracaat 
Tel: O 533 388 43 76

ELEMAN
SHELL BENZİN 

İSTASYONU 
BEYZA PETROL’DE 

ÇALIŞACAK
MEYDANCI

ARANIYOR 
Müracaat 

Tel: O 224 513 01 03

ELEMAN
TORNACI - 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT 

BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK BAY - 

BAYAN ÖN MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR 

VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM. 

Tel: 514 20 21 GEMLİK

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

EUEMAN
ZEKİ KAPTAN 

İNŞAAT OCAĞINDA 
ÇALIŞTIRILMAK 
ÜZERE BELGELİ
EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 
ARANIYOR 

Müracaat: Ahmet Bey 
Tel: 0 533 241 93 82

SATILIK VİLLA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

O 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

4! YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak 

Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BALKAN ÜLKELERİ GEZİSİ 2
Dünden devam...
Türk Çarşısı:
Türkler tarafından 

işletilmektedir.
Hediyelik pek çok 
şeyi bulabileceğiz; 
ancak günlerden 
pazar oluşu 
nedeniyle kapalı. 
Açık birkaç dükkân 
görüyoruz. Çevre 
nizdeki kişiler çat 
pat Türkçe konuş
tuğu için anlaşma 
konusunda sorun 
yaşanmıyor.

Aziz Spaz Kilisesi: 
17 yüzyıldan kalma, 

uzun bir yapı, bugün 
kilisenin odaları 
müze olarak kullanıl
makta ve geniş 
sayılabilecek bir 
bahçeye sahip. 
Yapının kiremitleri 
eskimiş. Burada 
ahşap ve taş işçi 
liginin güzel bir 
örneğini görüyoruz.

Kurşunlu Han:
Üstü kurşunla kap

landığı için bu isim 
verilmiştir. Burada 
çeşitli etkinlikler 
düzenlenmekte. 
Makedonya'nın en 
büyük hanı 60 odası 
var. Hayvanların 
bağlanacağı yerler
den tutun da insan 
ihtiyaçlarını karşıla 
yacak düzeyde bir 
yapı. Pazar olarak da 
işlev üstlenmektedir. 
Yan tarafı arkeoloji 
müzesi olarak da 
kullanılmaktadır. 
Yapının geniş bir 
bahçesi var, burada 
daha çok sanat ve 
kültür etkinlikleri 
düzenlenmektedir.

Sulu Han:
Osmanh eserlerine 

bir başka örnek. 
Güzel sanatlara ait 
ürünler burada 
sergilenmekte, aynı 
zamanda dersha 
nelerin de bulun
duğu yapı. Üniver
sitelerin güzel sanat
lar fakülteleri gibi 
çalışmakta.
Türkiye'deki fakül
teleri bu yapılarla 
karşılaştırmayın. 
Bunlar daha küçük 
çapta yapılar.

Çifte Hamam: 
Bir tarafı bayanlara 

bir tarafı erkeklere 
ait olduğu için bu 

ismi almıştır, içine 
girmedik, tipik bir 
Osmanh hamamı.

Murat Paşa Camii: 
Osmanh 

mimarisinin özellik
lerini yansıtan bir 
yapı, çok farklı bir 
özelliğe sahip değil.

Kale:
İçine girilmesine 

izin verilmiyormuş. 
Uzaktan sadece 
fotoğraf çekiyoruz. 
Bulunduğumuz nok
taya göre daha yük
sekte bulunan kale 
bakıldığında oldukça 
ihtişamlı görünüyor. 
Yanından geçip 
gidiyoruz.

Taş Köprü: 
Usküp'ün simgesi 

sayılabilecek bir 
yapı. Vardar nehrinin 
üzerine kurulmuş bir 
güç sembolü sanki. 
Sultan I. Murat döne
minde yapılmış 13 
gözlü, 214 metre 
uzunluğu ve 6 metre 
genişliği olan muhte 
şem bir yapı. 1963'te 
yaşanan deprem 
kenti yerle bir 
ederken sadece Taş 
köprü depreme 
direnebilmiştir.

Vardar nehrinin 
kente kattığı güzel
liği de görüyoruz. 
Bunların dışında, 
Kapan Han, Saat 
kulesi, Makedonya 
kent meydanı, Eski 
ve yeni Tren Istas 
yonları, Hükümet 
Binası, ve Rahibe 
Tereza Anıtı.

Rahibe Terasa'nın 
evini gezmeye gidi 
yoruz; ancak ayin mi 
yoksa bir tören mi 
var bilemiyoruz, 
bahçesi insanla 
dolu. Sadece 
fotoğraf çekmekle 
yetiniyoruz. Rahibe 
Terasa'nın evine 
yakın bir yerde gös
terişli, büyük bir 
kilisenin yapıldığını 
görüyoruz. Daha 
önce de söylemiştik 
Balkan'ülkelerinin 
bir kısmında dinler 
savaşı sürüp gitmek
tedir.

(Rahibe Teraza, 
barış ödülü sahibi 
olan ve Osmanh 
döneminde yaşamış 
Arnavut kökenli,

kendini insanlığa 
adamış bir rahibedir. 
Bütün çabası insan
lığın mutluluğu 
içindir.)

Üsküp deyince 
ünlü şairimiz Yahya 
Kemal'i de anmadan 
geçemeyiz. 
"Kaybolan Şehir" 
adlı şiirinde Üsküp 
için şunları yazıyor:

Üsküp ki Yıldırım 
Bayazıd Han 
diyarıdır / Evlad-ı 
Fatihan'a onun 
yadigârıdır. / Firuze 
kubbelerle bizim 
şehrimizdi o... 
(evlad-ı Fatihan: 
Rumeli zaptında 
bulunanların soyu)

Yahya Kemal, 
"Açık Deniz" 

şiirinde yaşamından 
kesitler sunmaktadır:

Balkan şehirlerinde 
geçerken çocuk
luğum; I Her lâhza 
bir alev gibi hasretti 
duyduğum.

Kalbimde vardı 
*'Byron"u bedbaht 
eden melâl / Gezdim 
o yaşta dağları, 
hulyâm içinde lâl...

Aldım Rakofça kır
larının hür havâsını, / 
Duydum, akıncı ced- 
lerimin ihtirasını,

Her yaz, şimâle 
doğru asırlarca bir 
koşu... / Bağrımda 
bir akis gibi kalmış 
uğultulu...

Mağlûpken ordu, 
yash dururken bütün 
vatan, / Rü'yâma 
girdi her gece bir 
fâtihâne zan, (fati-

hane: Fatihlere, ülke 
zaptetmişlere yakışır 
yolda.)

ÜSKÜP, bizim 
Anadolu vilayetlerine 
benzemekte ya da 
batının gelişmiş 
ilçelerini anımsat
maktadır. Yeniden 
inşa edilerek modern 
bir görüntü 
kazandırılmaya 
çalışılıyor. Hıristiyan 
mahallelerinde 
heykeller kent mey
danlarını süslemek
te. Meydanda 
gördüğümüz heykel
lerin her biri birtakım 
tarihsel olayları 
anlatmaktadır. Büyük 
İskender gibi tarihi 
kimlikleri de görmek 
mümkün. Kril 
alfabesini bulan ve 
uygulamaya koyan 
iki kişinin heykelini 
de görebiliyoruz.

Üsküp, taş sokak
ları ve Türkçe bilen 
insanlarıyla sizi tari
hin derinliklerine 
götürmektedir. 
Müslümanların 
yaşadığı bölge eskiyi 
ve plansızlığı yan
sıtırken Hıristiyan 
Mahallesi yeni ve 
modern bir görün
tüyü veriyor. 
Heykeller birçok 
alanı süslüyor. 
Yapılar yeni, cadde 
ler geniş, sokaklar 
alabildiğine düzenli.

Türk bölgesini ge 
zerken bir kafede bir 
çay içelim diye mola 
verdik. Hava ala
bildiğine sıcak, göl 
ge ve serin bir yer 
arıyoruz. Sonunda 
uygun bir yer bul
duk. Sohbet ederken 
İsmail Kandemir 
bildiği birkaç 
sözcükle iletişim 
kurmaya çalışıyor, iki 
Müslüman Arnavut'la 
sohbet etmeye 
başlarken beni ve 
diğer arkadaşları da 
çağırdı yanına. 
Türkçe bildikleri için 
anlaşmamız pek 
sorun olmadı.

Önce İsmail ağabey 
sordu, Arnavut 
musun Makedon mu 
yoksa Türk müsün? 
Verilen yanıt 
Müslümanım. Tekrar 
soruyu yineledi ya 
hangi ırktansın? 
Alınan yanıt yine 
Müslümanım be 
yahu!

Burada din faktörü 
ön plana çıkarılıyor. 
Arnavutların anlattık
larından şunu anlı 
yoruz. Avrupa ve 
Hıristiyan dünyası 
Müslümanları yok 
etmeye ve Balkanlar 
da OsmanlInın izleri
ni silmeye çalışıyor. 
Bu nedenle de Make 
donya'da yaşayan 
Müslümanlar

Türkiye'den çok şey 
bekliyor. Gönderilen 
yardımlar olmasa 
ayak da kalmaları 
mümkün değil. Bu 
nedenle Türkiye'yi 
koruyucu olarak 
görüyorlar. Üsküp'te 
Taşköprü ve Vardar 
Nehri mutlaka bir 
kez olsun görülmeli.

Yavaş yavaş ote
limize dönüyoruz. 
Akşam yemeği dışar- 
da bir başka yerde 
yenecekmiş.

Saat 19.30'da otelin 
bahçesinde buluşu 
yor ve aracımıza 
binerek yemek 
yenecek mekana 
geliyoruz. Burası 
oldukça kalabalık.

Bizim gibi turist
lerin büyük bir 
bölümü bu tür yer
lere getiriliyor. 
Küçük bir sahne, 
şarkı söyleyen bir 
bayan, müzik alet
lerini çalan iki erkek. 
Kendilerine özgü 
müzikleri seslendirir
lerken arada bizim 
melodilerden de duy
maya başladık. 
Yemekler için burada 
para ödemiyor; 
ancak meşrubat ve 
içkiler için para 
ödüyordu.

Saat 23 civarında 
buradan ayrılıp 
otelin yolunu tuttuk.

Devamı yarın...
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fiemliMi tenisçiler Bursa'da Bursa Dünya'nın Renkleri 
Bursa'da Buluştu

Bursa da düzenle
nen, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi havuzlu 
park sosyal tesis
lerinin tenis kortun
da, 12-14 yaş tenis 
turnuvasında 
Gemlik*! temsil eden 
genç tenisçiler tur
nuvada kendi kate
gorilerinde büyük 
heyecan yaşadılar. 
Bursa tenis il temsil
cisi Göksel Yenigün 
Tenis turnuvasına 
katılan Gemlikli genç 
tenisçilere katılım
larından dolayı 
teşekkür etti. 
Çeşitli yaş kategori
lerinde artık Gemlik 
ten de genç tenisçi
lerin katılmalarını 
arzu ettiklerini, inşal
lah bunun devamının 
geleceğini söyledi. 
Tenis antrenörü 
Hüseyin KIYAK da 
“Bursa daki yerel 
tenis turnuvaya katıl
mamız bizim için

büyük bir gururdur. 
Gemlikli genç tenisçi 
sporcularımızın ilk 
defa katıldıkları bu 
tenis turnuvasında 
büyük heyecan 
yaşadılar.
Gemlik’imizde 
modern tenis kortun 
yapılması durumun
da Gemlik’ten birçok 
başarılı tenisçi 
çıkarta biliriz.
Genç tenisçilerimizin 

daha ileri düzeyde 
performans 
göstermeleri ve bu 
tür turnuvalarda 
başarılı olabilecek 
sporcuların 
çıkmasını 
istiyorsak güvenilir 
ve huzurlu ortam da 
standartlara uygun 
spor tesisleri yapıl
malıdır. Ayrıca tenis 
il temsilcimiz sayın 
Göksel Yengigün 

hocamıza bize gös
terdiği ilgiden dolayı 
kendilerine teşekkür 
ederim" dedi.
Genç tenisçilerin 
velileri çocuklarının 
bu tür turnuvaya 
katılmaları kendileri 
için gurur verici 
olduğunu ancak 
tenis eğitiminin 
kışında devam 
etmesi istediklerini 
belirtiler.

Bursa Kültür Sanat 
ve Turizm Vakfı (BK 
STV) koordinasyo 
nunda, *52. Uluslara 
rası Bursa Festivali* 
kapsamında gerçek
leştirilen *27. Ulusla 
rarası Altın Karagöz 
Halk Dansları 
Yarışması'na 18 
ülkeden 550 dansçı 
ve müzisyen katıldı. 
Bursa'dan dünyaya 
barış mesajlarının 
gönderildiği yarış
mada Türkiye’nin 
yanı sıra Arnavut 
luk, Rusya Federas 
yonu Başkırt Cumhu 
riyeti, Bosna 
Hersek, Bulgaristan, 
Çin, Gambiya, 
Gürcistan, Ispanya, 
İtalya, KKTC, 
Karadağ, Kosova, 
Macaristan, Make 
donya, Mısır, Moldo 
va, Rusya Federas 
yonu Kuzey Osetya 
Cumhuriyeti, Sene 
gal, Sierra Leone, 
Rusya Fede rasyonu 
Yakutistan Cumhuri 
yeti ve Yunanistan 
ekipleri yer alıyor.

Açılış konuşmasın
da Bursa'dan 
dünyaya barış 
mesajlarının gön
derileceğini 
söyleyen Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı AK Parti'li 
Recep Altepe, 52 
yıldır yaşatılmakta 
olan Bursa Festivali, 
şehrimizin gelenek
sel değerleri arasına 
katılmayı hak eden 
önemli bir organi 
zasyondur dedi. 
Dünya renklerinin 
buluştu açılış prog 
ramında, tüm ekipler 
sahneye çıkarak, 
tadına doyulmaz 
bir görsel şölene 
imza attı.
Bursa'da 6 gün 
boyunca, vatan
daşlara birbirinden 
güzel yöresel oyun
larını sergileyecek 
halk dansları ekip
leri, 12 Temmuz 
akşamı, 'Altın 
Karagöz* ödülü 
mücadelesindeki 
performansları 
sergileyecek.

Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri, İhtiyaç duyduğunuz boyutta kaşe ve kalem kaşeler.

Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri.Kupa ve madalya çeşitleri.

Anahtarlık, isimlik, ajanda ve promosyon çeşitleri. Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge basımı.

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Sanayi üretimi rakamları açıklandı
Üretim, Mayısta bir 

• önceki aya göre % 
0,6 azaldı, bir önceki 
yıla göre %1 arttı. 
Mevsim ve takvim 
etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi, 2013 yılı 
mayıs ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 0,6 azalırken, 
takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi ise geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 1 arttı.
Sanayi üretimi, 
takvim etkisinden 
arındırılmış olarak 
bu yılın mayıs ayın
da geçen yılın aynı

ayına göre yüzde 1 
artarken, ana sanayi 
gruplarındaki en 
yüksek artış yüzde 
2,8'er ile ara malı ve 
enerji imalatında 
görüldü.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK),

2010=100 temel yıllı 
Sanayi Üretim 
Endeksi Mayıs 2013 
verilerini açıkladı. 
Ana sanayi grupları
na bakıldığında, 
mayısta takvim etk
isinden arındırılmış 
olarak yıllık bazda 

ara malı ve enerji 
imalatı yüzde 2,8'er, 
dayanıksız tüketim 
malı imalatı yüzde 
1,5, dayanıklı tüke
tim malı imalatı 
yüzde 1,6 artarken, 
sermaye malı imalatı 
yüzde 5 azaldı. 
Takvim etkisinden 
arındırılmış imalat 
sanayinde yıllık 
bazda en fazla artış 
yüzde 23,3 ile deri 
ve ilgili ürünlerin 
imalatında gerçek
leşti.
imalat sanayi alt 
sektörleri ince
lendiğinde, mevsim 
ve takvim etkisinden 

arındırılmış hesapla
mada bu yılın mayıs 
ayında bir önceki 
aya göre en fazla 
üretim artışı 
gösteren sektör 
yüzde 9 ile deri ve 
ilgili ürünlerin 
imalatı oldu. Bu sek
törü, yüzde 7,7 ile 
tütün ürünleri imalatı 
ve yüzde 6,3 ile 
kömür ve linyit 
çıkartılması sektör
leri izledi.
Takvim endek
slerinden 
arındırılmış hesapla
mada mayısta yıllık 
bazda imalat 
sanayinde en büyük 

düşüş yüzde 37,8 ile 
bilgisayarların, elek
tronik ve optik ürün
lerin imalatında 
gerçekleşti.
Mevsim ve takvim 
etkisinden 
arındırılmış hesapla
mada, imalat sanayi 
alt sektörleri ince
lendiğinde, aynı 
ayda bir önceki aya 
göre en yüksek aza
lış yüzde 15,8 ile bil
gisayarların, elek
tronik ve optik ürün
lerin imalatında 
yaşandı. Bu sektörü, 
yüzde 15,1 ile metal 
cevherleri madencil
iği imalatı takip etti.

Bakanlıktan Ramazan alışverişi uyarısı
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, vatan
daşların yaklaşan 
ramazan ayında 
yoğun olarak 
yapacakları alışve 
rişlere yönelik uyarı
da bulundu.
Bakanlık, iftara yakın 
saatlerde alışveriş 
yapılmamasını öner
irken, ramazan ayın
da yoğun olarak 
yapılan gıda alışver
işlerinde kredi kartı
na güvenerek 
bütçenin aşılmaması 
gerektiğine dikkat 
çekti.
Bu dönemde pek 
çok yanıltıcı gıdanın 
piyasaya çıkacağına 
işaret eden bakanlık, 
sahte ballara ve 
organik adı altında 
satılan ürünlere

dikkat edilmesini 
istedi. Bakanlık, 
ramazan ayında arta
cak gıda alışverişler
ine yönelik olarak 
vatandaşa bir dizi 
öneride bulundu. 
Ramazan alışver
işinde dikkat edilme
si gereken unsurlar 
şöyle:

BAL FİYATINA 
DİKKAT 
"Özellikle ramazan 
döneminde sahurda 
ve iftarda yoğun 
olarak tüketilen bal
lara dikkat edilmeli. 
Bu dönemlerde 
yoğunlaşan sahte 
bal reklamlarına 
karşı dikkatli olun
malı. Reçel fiyatına 
gerçek bal olmaz. 
Gerçek balın rekla

ma ihtiyacı yoktur. 
Piyasadaki çok sayı
da gıda ürününün 
üzerinde 'organik' 
ifadesi yer alıyor. Et 
ürünleri üzerinde de 
'yüzde 100 dana" 
gibi ifadeler 
bulunuyor. Bu 
ifadelerin doğruluğu
na dikkat edilmeli. 
Ramazan ayı için 
özel indirim uygu

landığı söylenebilir. 
Bu indirimlerin 
gerçek olup 
olmadığını kontrol 
edin. Fiyatları 
geçmişle 
karşılaştırın. Kredi 
kartınızı bu ay içinde 
bilinçsiz kullan
mayın. Gelecek 
aylardaki aile 
bütçesini unut
mayın."

TARİH ÜZERİNE 
TARİH YAZILMIŞ 
OLABİLİR
Ramazan alışveriş
lerinizi plan 
dahilinde yapın, 
israftan kaçının. 
Ürünlerin son kullan
ma tarihlerini kontrol 
edin. Tarih üzerine 
tarih yapıştırılabilir. 
Reklamların cazibe
sine kapılmayın.
Alışverişlerde 
ambalajlı ürünleri 
tercih edin. Şişmiş 
ya da delinmiş 
ambalajları almayın.

ETİKETİ 
OKUYUN 
Satılan ürünün 
etiketinde üretim 
yeri ve vergiler dahil 
satış fiyatı yazılmalı. 
Net ağırlığı ve hacmi 

de okunabilir şekilde 
yer almalı. Ürünün 
toplam fiyatı yanında 
birim fiyatı da yazıl
malı. Etiket ve kasa 
fiyatı farklıysa, 
düşük olan fiyat 
uygulanır.

İFTARA YAKIN 
ALIŞVERİŞ 
YAPMAYIN 
Açlık hissinin tavan 
yaptığı saatlerde, 
yani iftar saatine 
yakın zaman dilim
lerinde alışveriş yap
mayın. Alışverişi 
öğle öncesine 
bırakın. Ramazan ayı 
nedeniyle alışver
işlerde aç ve yorgun 
olursunuz. Bu da 
ihtiyacınız olmayan 
malları almanıza 
neden olabilir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

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

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

VAPUR - FERİDOT

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

ULAŞIM

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

OTORÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz S13 16 4S
Beyza Petrol 513 Ol 03

R 
E 
H

DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberogiu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kemil Koç 512 O1 63

HASTANELER

I 1
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 554 80 88

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182 
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Ksrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4621 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GENIİKSİNEMIİİĞÜ

nüH
HERKEZ 

ÖLECEK: 12:00- 
14:00-16:00- 
18:00-20:30

G.D.O 
KARAKEDİ: 
11:45-14:15- 

16:15

IBM 
İHIM
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HOŞGELDİN RAMAZAN

Ramazanınız Mübarek Olsun...

Öztlıfelc
bir

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa Yol Ayrımı 
Tel : 0 224 513 68 00 -513 32 46 GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Püsfa Piıjunist
Meşrubat Seıten Snndutye Giydirme 
Çerez Nikn/ı Mtıs<ısı

İnternetten Cnnb Kıyın 
Snkne - IşıKyösferisi 

r Servis ve ekipmnninr 
Sürpriz yösteri/er



GTSO ne Ticaret Borsası HisarcıHıoğlu ici n leK vüret
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odast ile Ticaret Borsası delegeleri, 

Ağustos ayında Ankara da yapılacak olan TOBB Genel 
Kurulu’nda, yeniden aday olacak olan Rıfat 

Hisarcıkhoğlu’nun adaylığını destekleme kararı aldılar.
♦ Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, TOBB camiası Sayın | 

Rıfat Hisarcıkhoğlu ile değer katmış, ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi F
şekilde temsil etmiştir. Bizler, GTSÖ delegeleri Kemal Akıt, Faruk Güzel, Necdet 
Demir ve Fatih Bulut olarak, her platformda kendisini destekleyeceğiz.” dedi. 
+ Ticaret Borsası Başkanı Ilhan Acar ise TOBB genel kurulunda, 

Hisarcıkhoğlu’nun tecrübe ve deneyimlerinden yararlanmak için onun aday 
olmasını istiyor ve destekliyoruz." dedi. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
10 Temmuz 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

feci kazada tarlesini 
ölimıleıcekiııalılı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı 
Dey dinler köyünde traktör 
devrildi. Kazadan yara 
almadan kurtulan bir genç, 
yaralı ağabeyini araçtan çıkar
mayı başardı. Haberi syf 3’de

miii im m ima Salı Pazarı nda 
domates dibe vurdu

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Mısır’dan alınacak dersler...
Mısır ordusu, seçimle işbaşına gel miş 

Cumhurbaşkanı Mursi’yi darbeyle devir
di.

Mursi, Mısır da Nasır, Sedat ve Hüsnü 
Mübarek dönemlerinde radikal İslamcı 
Müslü man Kardeşler örgütünün lider
lerin dendi.

Mursi’nin Müslüman Kardeşleri, aynı 
bizim AKP’nin tabanı gibi, rejimin ken 
dilerini ötekileştirdiğini, sistem dışında 
bıraktıklarını, inançlarını istedikleri gibi 
yaşayamadıklarına inanıyorlardı. 4’de

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Osman 
Durdu, Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın 
dün yerel gazetelerde çıkan açıklamalarına 
cevap verdi. Durdu, “Refik Yılmaz, 9 Temmuz 
2013 tarihli basın açıklamamıza konuları sap
tırıp düzenbazca cevaplar vermiştir.” dedi. 
Osman Durdu, Belediye Binasının yıkılması ve 
60 dönümlük arsa satışı için Yılmaz’a sorular 
sordu cevaplamasını istedi. Haberi sayfa 4’de

Yazlık sebze ve 
meyvelerin bollaştığı 
bu günlerde, Salı 
Pazarı’nda geçtiğimiz 
haftalarda pazarın 
kralı olan domates, 
dibe vurarak 50 
kuruştan satılmaya 
başladı.
Dün ilçemizde kuru
lan Salı Pazarı’nda 
ucuzluk hakimdi. İki

hafta üst üste kilosu 
4 Hra ile 5 lira arasın
da satılan domatesin 
en düşük fiyatı 50 
kuruş olurken, en 
kaliteli domates 2 lira 
50 kuruştan satışa 
sunuldu.
Vatandaşların, tez
gahlarda daha çok 
ucuz ürünlere ilgi 
gösterdiği görüldü.

EMLAK IVH^ 
İNŞ. LT

www.onanka.

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ
MANZARALI VADELİ ARSALAR

A/fliAeiÂ • KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
r|Uj|S|n I UNy •SANAYİİ-DEPOLAMA-BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI-
II İ m • KAT KARŞILIĞI ARSALAR
Merkez: 0 224 513 85 53 • KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

A MR /û4} fifi 04 SATILIK LÜKS DAİRELER
V *fW QU V4 # GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER

Kumla Şb.: 0 224 538 95 27 • ARSALARINIZA KAT

Kurşunlu Şb.: 0 535 493 66 04 •TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.onanka
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ilSMicaiiiBoısaMsaıcıilıoâlulçMhHi
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası delegeleri, Ağustos ayında Ankara da yapılacak olan TOBB 

Genel Kurulu’nda, yeniden aday olacak olan Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun adaylığını destekleme kararı aldılar.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsası, 
TOBB delegeleri, 
Ağustos ayında 
yapılacak olan 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği genel 
kurulunda yapılacak 
olan Birlik 
Başkanlığı seçim
lerinde, mevcut 
Başkan Rıfat Hisar 
cıklıoğlu’nu destek
leme kararı aldı. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başka 
nı Kemal Akıt, TOBB 
Genel Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu’ nun 
adaylığı konu sunda 
şunları söyledi: 
“İstikrarlı çalışma 
ları, ülke ekonomi
sine yön veren icra 
atları, uluslararası 
temsil yeteneği biz 
lere hep ilham ver
miştir.
Ülke gündemine yak
laşımları, uzlaştırıcı 
ve banşçı bakış açısı 
herkese örnek 
olmuştur.
TOBB camiası Sayın

Kemal AKIT Ilhan ACAR

Rıfat Hisarcıklıoğlu 
ile değer katmış, 
ulusal ve uluslar 
arası platformlarda 
en iyi şekilde temsil 
etmiştir.
Bundan sonraki dö 
nemlerde de bu bilgi 
ve tecrübelerinin 
TOBB camiası altın
da kullanılması son 

derece faydalı 
olacaktır.

Bizler, GTSO 
delegeleri Kemal 
Akıt, Faruk Güzel, 
Necdet Demir ve 
Fatih Bulut olarak, 
her platformda ken
disini destekleye
ceğiz.”

TİCARET BORSASI 
HİSARCIKLIOĞLU’NU 
DESTEKLEYECEK 
İlhan Acar 
Başkanlığında 
toplanan Gemlik 
Ticaret Borsası 
Ankara genel kurul 
delegeleri, Ağustos 
ayında Ankara’da 
yapılacak olan TOBB 

genel kuruluna 
katılacak olan Borsa 
delegelerinin mevcut 
Başkan Rıfat Hisar 
cıklıoğlu’nu destek
leme kararı aldılar. 
Acar, bu konuda 
şunları söyledi: 
“Sayın Rıfat Hisarcık 
lıoğlu ile yaklaşık 5.5 
yıldır birlikte çalışı 

yoruz. Hisarcıkhoğ 
lu’nun TOBB Genel 
Başkanlığı dönemi, 
Birliğin büyümesine 
ve gelişmesine yol 
açtı. Sayın 
Hisarcıklıoğlu hep 
bizlerle birlikte oldu. 
Sorunlarımızla yakın
dan ilgilendi. TOBB 
büyümesine, ekono
minin gelişmesine 
katkı sağladı.
Örnek kişiliği, liderlik 
yeteneği, çalışkan
lığı, uzlaşmacı tutu
munu takdirle 
karşılıyoruz. Bu 
ahenkli çalışmanın 
sürmesinden 
yanayız. Delege 
arkadaşlarımız ve 
Borsa Yönetim 
Kurulumuz ile yap
tığımız değer
lendirmede, Ağustos 
ayında yapılacak 
olan TOBB genel 
kurulunda, 
Hisarcıklıoğlu ’nun 
tecrübe ve deneyim
lerinden yararlanmak 
için onun aday 
olmasını istiyor ve 
destekliyoruz. ”

tetlstMiııntlliliiMMııliilı1
Türkiye Emekliler Derneği 
Gemlik Şubesi Başkanı 
Hüseyin Yener, gazetemize 
yaptığı yazılı açıklamada, 
Türkiye Emekliler Derneği 
Başkanlar Kurulunun 
TÜED Genel Merkezinde 
toplandığını, ülkenin ve 
emeklilerin sorunları üze 
rinde değerlendirmeler 
yaptığını söyledi. Yener, 
Başkanlar Kurulunun 
emeklilerin taleplerini ve 
çözüme ilişkin önerilerni 
değendirip ve aşağıdaki 
bazı konuların çözüme 
kavuşturulmasını istedik
lerini söyledi.
“Emeklilerin aylıkları 
iyileştirilmeli, sağlık hakkı 
geliştirilmesi ve yaşlılık 
hukuku ile ilgili

değişiklilere gidilmelidir. 
Emeklilere sendika hakkı 
tanınmalı, toplu sözleşme 
hakkı getirilmelidir. 5510 
sayılı kanunun emekli 
aylıklarını hesaplama para
metreleri yeniden belirlen
melidir. İşyeri açan 
emeklilerden kesilmekte 

olan Sosyal Güvenlik 
Destek Primi kaldırıl
malıdır. Çalışan emekliler
den alınan SGDP makul 
bir orana indirilerek, her 
yıl sonunda emekli aylık
larını iyişleştirecek bir sis
tem getirilmelidir.
Emeklilerden katkı payının 
alınması, emeklilere bir 
haksızlık olarak görülmek
tedir. taban aylıklar belir
lenirken, prim kazançları 
ve prim ödeme gün 
sayıları dikkate alınarak 
taban aylıklarda eşitlik 
sağlanmalıdır. Kamu 
çalışanlarına ödendiği gibi 
emeklilerimize bankalar
dan aynı ölçülerde pro
mosyon ödenmelidir. ”

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI

BW ABONE OLDUNUZ MU?
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BELGESİ ZAYİ OLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.
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BEKO 200 TR MARKA MF-AN 10202491 
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LEVHAM KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 
HAŞAN YILDIRIM
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InhiıiiMıııiilıaılılHi
Bursa’da evraktaki 
mührü bozduğu 
için gözaltına alı
nan 2 şahıs tutuk
landı 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, son bir 
hafta içinde 
hakkında arama 
kararı olan 191 
kişiyi yakaladı.
Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Aranan Şahıslar 
Büro Amirliği'nce 
28 Haziran - 4 
Temmuz 2013 tar
ihleri arasında 
yürütülen çalış
malar neticesinde, 
aranan toplam 191 
şahıs yakayı 
eleverdi. Bu şahıs
lardan 33’ü sevk 
edildikleri adli mer
ciler tarafından 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Miı lıii m illa lıııMı
Mudanya’da 
şizofren hastası 
olduğu belirtilen 
kişi, tartıştığı anne 
ve babasını bıçakla 
yaraladı.
İddiaya göre, ilçe 
ye bağlı Yalıçiftlik 
köyü yolu üzerinde 
ailesine ait 
zeytinyağı fab
rikasında Ö.B (22), 
babası H.B (52) ve 
annesi E.B (54) ile 
bilinmeyen bir 
nedenle tartışmaya

miıteMiiıiıiııiîMiııiöM
Bursa’da 
kendisinden ayrıl
mak isteyen 2 
çocuk annesi eşini 
26 yerinden bıçak
layarak öldürdüğü 
iddia edilen sanık 
2 yıldır aranıyor. 
2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"yakın akrabayı 
öldürmek" 
suçundan ağır
laştırılmış 
müebbet hapis 
cezası istenen

Emniyet ekipleri, 
taksirle ölüme ve 
yaralanmaya 
sebep olma suçun
dan cezası bulu
nan M.Ç., mühür 
bozma suçundan 
10 ay hapis cezası 
bulunan C.A. ile 
aynı suçtan aranan 
F.Ş., cinsel taciz 
suçundan aranan 
E.K., alkol ve uyuş
turucu maddenin 
etkisi altında araç 

başladı. Tartışma 
sırasında bir anda 
sinirlenen Ö.B, 
anne ve babasını 
bıçakla yaraladı. 
Yaralılar, ambu
lansla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesine 
kaldırıldı. Anne 
E.B'nin hafif yara
landığı, baba 
H.B'nin ise yoğun 
bakım ünitesinde 
tedavisinin 
sürdüğü bildirildi.

32 yaşındaki firari 
sanık A.T.'nin 
yargılanmasına 
devam edildi. 2 yıl 
önce merkez 
Yıldırım ilçesi 
Çınarönü 
Mahallesi’nde 
kendisinden ayrıl
mak isteyen 30 
yaşındaki eşi 
Dilek Tuncer'i 26 
yerinden bıçak
ladıktan sonra 
boğazını keserek 
öldürdüğü 

kullanma suçun
dan aranan E.U., 
taksirle ölüme 
sebep olma suçun
dan 5 yıl 6 ay 
hapis cezası bulu
nan M.K.’yi yakala
yarak adli mer
cilere teslim etti. 
Ayrıca bu zanlılar 
haricinde çeşitli 
olaylara karışan 27 
şahıs da yakala
narak cezaevine 
gönderildi

Olay yerinden 
kaçan Ö.B ise jan
darma ekipleri 
tarafından 
Küçükbalıklı 
köyünde gözaltına 
alınarak, savcılığa 
sevk edildi.
Şizofren hastası 
olduğu belirtilen 
Ö.B'ye 
askerdeyken 
bu hastalığı 
nedeniyle çürük 
raporu verildiği 
öğrenildi 

iddia edilen 
A.T., yakalan
madığı için 
dünkü duruşmaya 
da katılamadı.
Maktule
Dilek Tuncer'in 
yakınlarının da 
katılmadığı 
dava, sanığın 
yakalanması 
için yazılan 
müzekkere 
cevabının beklen
mesi için 
ertelendi.

Feci kazada kardeşini 
ölümden çekip aldı

Bursa’nın İnegöl 
ilçesine bağlı 
Deydinler köyünde 
traktör devrildi. 
Kazadan yara 
almadan kurtulan 
bir genç, yaralı 
ağabeyini araçtan 
çıkarmayı başardı. 
İnegöl'e bağlı 
Deydinler köyünde 
ikamet eden 21 
yaşındaki Ersin 
Eren, kardeşi 
Hüseyin Eren ile 
birlikte 16 KBZ 02 
plakalı traktörle 
kendilerine ait 
meyve bahçesine 
gittiler.
Meyve bahçesine 
hasat yapmak için 
giren Ersin Eren’in 
yönetimindeki trak
tör, engebeli arazi 
nedeniyle ters 
döndü. Traktör 
devrilirken 
üzerinden fırlayan 
ve yumuşak 
toprağın üzerine 
düşen Hüseyin 
Eren, ters dönen

Orhanpazi'ıle şüpheli ölüm
Orhangazi İlçe- 
si’nde manavlık 
yapan 42 yaşındaki 
Emrullah Hancı, 
sabaha karşı diş 
ağrısıyla uyandık
tan sonra gittiği 
lavabonun önünde 
yere yığıldı. 
Hastaneye 
kaldırılan Hancı, 
yapılan müdahal
eye rağmen kur
tarılamadı. 
Cumhuriyet 
Savcılığı, Hancı’nın 
ölüm nedeninin 
belirlenmesi 
amacıyla cesedini 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu’na gön

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

Servfsine 
kaldırılarak tedavi

sergiledi.
Traktörün altında
kalan Ersin Eren, 
kardeşinin yardımı 
ile sıkıştığı yerden 
kurtuldu. Özel 
araçla koy mey
danına getirilen 
yaralı sürücü Ersin

derdi.
Muradiye 
Mahallesi’nde otu
ran Emrullah Hancı 
sabaha karşı saat 
04.00 sıralarında 
diş ağrısıyla 
uyandı. Lavaboya 
gitmek için 
yatağından kalkan 
Hancı aniden yere 
yığıldı. Ailesinin

altına alındı.
Sürücünün sağlık 
durumunun iyi 
olduğu, kaza ile 
alakalı tahkikatın 
sürdüğü bildirildi.

haber vermesi 
üzerine eve gelen 
112 Acil Servis 
ekibi Hancı’yı 
ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırdı. Evli ve 2 
çocuk babası 
Hancı yapılan tüm 
müdahaleye rağ
men kurtarılamadı.

Seyyar olarak 
sebze satan ve hiç 
bir rahatsızlığının 
olmadığı söylenen 
Emrullah Hancı’nın 
ölümü Cumhuriyet 
Savcılığınca 
şüpheli bulundu.
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Güne Bakış
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Osman Durdu, Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın dün yerel gazetelerde çıkan açıklamalarına cevap verdi. Durdu, “Refik 
Yılmaz, 9 Temmuz 2013 tarihli basın açıklamamıza konuları saptırıp düzenbazca 
cevaplar vermiştir.” dedi. Osman Durdu, Belediye Binasının yıkılması ve 60 
dönümlük arsa satışı için Yılmaz’a sorular sordu cevaplamasını istedi.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Mısır’dan alınacak dersler...
Ortadoğu ve Afrikanın kuzeyindeki müslü- 

man devletlerin büyük çoğunluğu Arap 
Bahan’na kadar dikta rejimleriyle yönetiliyordu.

AvrupalI sömürgeciler, 1. Dünya Sava şın’dan 
sonra, petrol kaynaklan bulunan bu müslüman 
topraklan ele geçirmişti. Ancak, daha sonra 
dünyada yayılan ulus bilinci ile sökürgecileri 
yurtlarından attılar.

Libya da Albay Kaddafi, Irak’ta Sad dam 
Hüseyin, Mısır da Cemal Abdul Na sır, Cezairde 
Ahmet bin Bel la gibi askerler ülkelerinin 
ülkelerinin bağımsızlık mücadelesinin liderleriy
di.

20. yüzyılın geri bırakılmış ülkeleri olan bu 
müslüman devletler, bağımzıslık savaşlarından 
sonra demokrasiye uzun yıllar geçemediler. 
Demokratik alt yapıları da yoktu.

Bu liderler, zamanın baskıcı Baascı re jimi ile 
ülkelerini yöentmeye başlamışlar, her türlü 
muhalefeti şiddetle ezmişlerdi.

Batı ve ABD bu baskıcı rejimlerle her dönem 
iyi geçindi.

Onları destekledi...
Taaki Arap Bahan denen hareketlerin Mısır 

da Hüsnü Mübarek’i devirmesine kadar sürdü bu 
durum.

Müslüman kardeşler, demokrasi, özgür lük, 
barış isteyen ve Tahrir Meydam’nı dolduran 
milyonlara uzak kaldı önce... Daha sonra 
Mübarek’i yıkacak harekete katıldı.

Güçlü Mısır ordusu da ABD’nin AB 
ülkelerinin isteği ile Mübarek’in gitmesine izin 
verdi ve Mübarek tutuklandı.

Kısa sürede seçimlere gidildi.
İşsizliği yüksek, eğitim durumu çok bozuk, 

halkı yoksul olan bu müslüman topraklarında, 
aynı zamanda ayrı dinden, ayrı mehzeblerden 
karmaşık bir yapı mevcuttu.

Devletleri yönetenler ise petrol zenginlik
lerinin üzerine oturmuş, aileleri, yakınlarını yan
daşlarını ülkenin ulusal gelirle rinden zengin 
yapmışlardı...

Herbirini Avrupa ve ABD şirketlerinde ortak
lıkları ve bankalarında milyon, milyar dolarları 
vardı.

Ezilmiş, yoksul, din bezirganlarının eli ne 
geçmiş olan geniş halk kitlelerinin si yası par
tisi, artık iktidara geelymişti. Mü herekten kurtul
mak isteyen liberaller, solcular, sağcılar, İslam
cılar, Mursi ‘ye sarıl dı. Şeriatçı bir yapıya men
sup Müslüman Kardeşlerin kurduğu, ülkenin en 
örgütlü siyasi yapısı İhvan Partisi’ydi. Bu 
durum Mursi’yi yapılan seçimlerde Cumhurbaş 
kanı yaptı.

Mısır halkına özgürlük, kardeşlik, iş, onur, 
adalet, inanç özgürlüğü, demokrasi ve sivil bir 
devlet vaad eden Mursi, geçen bir yıl içinde 
Müslüman kardeşler üyelerini devletin baş 
köşelerine yerleştirdi.

Değişim bekleyen halk, bunun yerine 
Anayasayı değiştererek bütün güçleri elinde 
toplayan yeni bir fivarun ile karşı laştı. 
Geleceğinden korkan Mısır halkı, yeniden Tahrir 
Meydanı’na indi. Tetikte bekleyen ordu, uyarıları
na kulak tıkayan Mursi’ye darbe yaptı.

Demokrasiyi askıya aldı.
ABD ve batı tepkisiz. Tepki Tükiye den geliy

or.
AKP ye göre demokraki sandıktır.
Demokrasi yalnız sandık değildir.
Demokrasi toplumun her kesimini kucaklama 

sanatıdır.
Demokrasilerde 'sandıkla gelen, sandıkla gider' 
ama, iktidarında firavunlaşmaz, sultanlığa özen
mez. Bunun için Türkiye yi yönetenlerin de Mısır 
olaylarından ders alması gerekir.

AKP bu konuda da yanlız kaldı..

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın dün yerel 
basına yaptığı yazılı 
açıklamaya cevap 
vererek;
"Refik Yılmaz 9 
Temmuz 2013 tarihli 
basın açıklamamıza 
konuları saptırıp 
düzenbazca cevaplar 
vermiştir.” dedi.
Refik Yılmaz’ın 
basında çıkan açık
lamalarının söyle 
diklerini anlama 
dığını gösterdiğini 
belirten Durdu şöyle 
konuştu: 
“Biz neden sanayi 
bölgesinde depola
ma imar planlı 60 
dönüm araziyi ihale
siz meclis karan 
almadan m2’si 400 
liraya sattın, 
25 milyon lira 
aldınız. Bu para ile 
m2’si 700 liradan 
kamulaştırma yaptı 
nız, konteyner depo
lama sahasına inşa 
at yapmayı gerek
tiren bir durum 
yoktur.
Daha çok düz ve boş 
alana ihtiyaç vardır. 
Bölgede 40’lık 
konteynerin günlük 
kira bedeli 200 lira 
dir.
1 dönüm alana yol 
paylarını düştükten 
sonra 75 konteyner 
sığmaktadır.
Satılan yerin 60 
dönüm olduğu 
hesaba katılırsa, 
sonuçları ortadadır. 
İlgili kuruluşu siyasi 
hesaplarınıza alet 
edip, istismar ettiniz, 
hukuk dışı işler yap
tınız, biz bu saygın 
kuruluşun ülkemiz

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

DÜZELTME
CİUS AVM’nin 4. katından atlayarak intihar eden Kübra O. ın 

gazetemizde çıkan haberinde eğitim görürken ayrıldığı okulun adın 
yanlışlıkla Gemlik Kız Meslek Lisesi yazılmıştır, Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi olarak düzeltir, okuyucularımızdan özür dileriz.

ve Gemlik'e neler 
kazandırdığını çok 
iyi bilmekteyiz. 
Bu yüzden firma 
adını şimdiye kadar 
hiç kullanmadık, 
ilgili kurumun kara 
yollarına yıllar önce 
metrekaresi 300 
liraya yer sattığını 
söylüyorsunuz. 
Karayollarının kamu
laştırdığı yerler o 
dönemde imar uygu
laması görmemiş 
yerlerdir. 
Karayollan o bölge 
deki firmalara hizmet 
için, yol yapımı için 
kamulaştırma yap
mıştır.
Bedelsiz bile yola 
terk yapmaya 
değerdir.
Yine Hisar Mahalle 
sinde 3 Temmuz 
2007 tarihinde, 6 yıl 
önce niteliği zeytin
lik olan 12.542 m2 
yerin metrekaresi 
535 liradan Asi İçel i k' 
e satılmıştır.
Konuları gündeme 
getirmemizden 
rahatsız mı oluyor
sunuz?
Şunu iyi bilin ki, bu 
yaptıklarının 
hesabını Gemlik 
halkının huzurunda 
sizden soracağız. 
Bunların hesabını

vereceksiniz.
Siz işinize gelenleri 
belediyenin internet 
sitelerinde nasıl 
yayınladığınız, 
belediye anonslann- 
dan nasıl duyurular 
yaptığınızı, kanal 
kanal gezerek neyi 
nasıl anlattığınız ipe 
sapa gelmez konu
larından Ağır ceza 
Mahkemelerinde 
onlarca dava açarak 
onlarca insanı nasıl 
süründürdüğünüzü 
Gemlik kamuoyu 
yakinen bilmekte ve 
takip etmektedir.

İŞBİRLİĞİ 
YAPTIĞININ 
ÖĞRETİM 
GÖREVLİLERİ 
TUTUKLANDI

Belediye binası için 
rapor hazırlattığını 
söylediğin işbirlikçi 
düzenbaz öğretim 
üyeleri bu gün 
görevlerinden el 
çektirilmiş ve açığa 
alınıp yaptıkları 
sahte raporların 
hesabını vermekte
dirler.
Sayın Refik Yılmaz, 
şu sorulara saptır
madan cevap 
vermenizi Gemlik 
kamuoyu adına rica

ediyorum;
Belediye binasını 
6306 sayılı kanuna 
göre mi yıktınız? 
Eğer öyleyse bu 
kanun gereği olarak 
rapora yapılan itirazı 
değerlendirdiniz mi? 
Üniversiteden 
aldığınız raporu 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na bildirdi
niz mi?
Şehir planlarında 
kamuya ait yol ve 
meydan olan bölge 
lerde bu park'ın park 
bedeli alması huku
ka uygun mudur? 
Ayrıca, yıllık bu böl
gelerin otopark geliri 
7 bin lira olarak 
belirtilmiş bu doğru 
mu dur?
Neden toplamda 60 
dönüm olan 5 ayrı 
parçayı imar uygula
ması yapılarak tek 
bir parsel haline 
getirip ihale ile açık 
arttırmaya gitmedi
niz?
Buna bağlı olarak 
konuyu meclise 
getirmeden meclis 
karan vermeden 
encümenin satış 
yapma yetkisi oldu 
ğu hangi belediye 
kanununda yazılıdır? 
Yıkılan belediye 
binası hazır betonla 
mı?
Yoksa eski usul elde 
dökme betonla mı 
yapılmıştır?
Bütün bu konulan 
sizinle her ortamda 
karşılıklı konuşmaya 
hazınm.
Eğer siz de yapılan- 
lann doğru olduğu 
nu inanıyorsanız.
Buyurun, hodri mey
dan aksi halde size 
her zaman düzenbaz 
diyeceğim.”

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Manastır’da yapımı süren Ali Kütük Ortaokulu’nun 2013-14 eğitim öğretim dönemine yetiştirileceği açıklandı

Ora» Bafcaeiı İM ıl iwiim lülı araztıri t niiiı»e ta h si s etti
Hayırsever İşadamı 
Ali Kütük tarafından 
yaptırılan 
Ortaokulun 2013- 
2014 Eğitim ve 
Öğretim yılına 
yetişeceği açıklandı. 
Cumhuriyet 
Mahallesi Manastır 
Mevkiinde inşaatı 
devam eden okulun 
ilçenin en büyük 
ortaokulu olması 
bekleniyor.
4 Katlı 29 derslikli 
okulda 1000'e yakın 
öğrenci eğitim ve 
öğretim görecek. 
Okul bünyesinde 
spor salonu, 6 labo- 
ratuvar, kütüphane, 
kantin ve öğrenci
lerin daha sağlıklı 
eğitim ve öğretim 
görebilmesi için 
çeşitli tesislerde 
bulunuyor.
26 Mart 2011 tari
hinde temeli atılan 
okulun Eylül ayına 
kadar hizmete girip, 
kayıtlara başlaya
cağı açıklandı. 
Okul inşaat ve 
çevre düzenleme 
çalışmalarını 
yerinde inceleyen 
Kaymakam Cahit

Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
yetkililerden bilgi 
aldılar.

KÜTÜK AİLESİNE 
TEŞEKKÜR
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, eğitim ve 
Öğretime, spora ve 
gençliğe büyük 
önem veren Beledi 
ye Başkanvekili 
Refik Yılmaz ve Milli

Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
gibi isimlerle çalış 
tığı için çok mutlu 
olduğunu belirtti. 
Özel sektör 
belediye işbirliği 
içinde yapılan 
okulların ilçenin 
derslik açığını kapat 
tığını vurgulayan 
Cahit Işık, hayırse
ver İşadamı Âli 
Kütük ve ailesine de 
teşekkür etti. 
Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz'da, RODA 
İmam Hatip Orta 
okul inşaatının de 
vam ettiğini, 
GEMPORT'un 
yapacağı yeni 
Gemlik Lisesi’nin 
de temel aşamasına 
geldiğini belirterek, 
ayrıca BORUSAN 
A.Ş. ile de ortaokul 
protokolünün imza
landığını hatırlattı. 
YILFERT A.Ş ile de 
5. okul protokolünü 
Mayıs ayında imza 
ladıklarına değinen

Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, bu kurumun 
da ilçeye lojistik lise 
kazandıracağını 
ifade etti.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'de konuş
masında, ilçenin 
eğitim ve öğretim 
çıtasının giderek 
yükselmesine işaret 
etti.
Yerel yönetimler, 
Kaymakamlık ve 
Özel sektör 

işbirl iğiyle okul ve 
derslik ihtiyacının 
azal dığını vurgu
layan Mehmet 
Ercümen, Gemlik'te 
eğitim ve öğretim 
gören çocuklar ile 
gençliğin, 
birçok il ve 
ilçeye göre daha 
şanslı olduğunu 
söyledi.
Orman Bakanlığın 
dan Cumhuriyet 
Mahallesi Manastır 
Mevkii Baytaş 
Villaları mevkiinde 
100 dönümlük 
arazinin tahsisinin 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne 
yapıldığını 
hatırlatan 
Gemlik Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, 
"Önümüzdeki 
dönemlerde bu 100 
dönümlük araziyi 
Eğitim Kampüsü 
yapmayı hedefti 
yoruz.
Okullarımız w» 
Eğitim Kampüsü 
müz şimdiden 
Gemlik'e hayırlı 
uğurlu olsun" diye 
konuştu.

CHP’liler ziyaretlerini surdııruyor
CHP İlçe Örgütü, 
ilçemize yeni atanan 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz'a ve yeni 
binalarına taşınan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöneti
cilerine “Hayırlı 
olsun ziyaretinde” 
bulundu.
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, Cumhuri 
yet Başsavcısı 
Ayaz'a görevinde 
başarılar diledikten 
sonra karşılıklı soh
bet şeklinde devam 
eden ziyarette 
Gemlik'in durumu 
hakkında fikir 
alışverişinde bulun
dular.
Savcılık ziyaretinden 
sonra, CHP Örgütü, 
yeni seçilen Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı

Kemal Akıt ve 
yöneticilerini ziyaret 
ederek, başarı dilek
lerinde bulundular. 
Ziyarette Gemlik'in 
öncelikle çözümlen
mesi gereken konu
lar üzerinde görüş
lerini belirten GTSO 
ve CHP yöneticileri 
karşılıklı olarak 
konuyla ilgili olarak 
düşüncelerini pay
laştılar.

CHP ilçe Başkanı 
Sertaslan, girişimci 
bir ekibin göreve 
gelmiş olmasını parti 
olarak önemli bul
duklarını belirte rek, 
"Önemli çalışmalara 
imza atacağınız 
umudundayız. Biz 
Gemlik için yapı 
lacak yararlı çalışma 
larınızda istediğiniz 
desteği vereceğiz. 
Tüm siyasi ve sivil 

toplum kurumlan ile 
uyum içerisinde 
olmanız başarınızda 
önemli bir yer sağla 
yacaktır.
Böyle dinamik, 
başarılarını kanıt
lamış bir ekibin 
Gemlik'e önemli 
yararlar sağlayaca 
ğınıza da inanıyoruz" 
dedi.
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt, ziyaret

ten dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirdi.
Akıt, “Gemlik'e ve 
üyelerimize en iyi 
şekilde hizmet vere
bilmek için bura
dayız. Bu hizmetleri 
gönülden yapıyo ruz. 
Ben ve tüm 
arkadaşlarım Gemlik 
için gönüllüyüz. 
Oda olarak tüm 
siyasi ve sivil 

kurumlanna ayrım 
yapmadan, aynı 
mesafede yaklaşı 
yoruz. Aklın yolu 
birdir. Ortak pay
damız Gemliktir. 
Siyasi partiler ve 
sivil toplum örgüt
leriyle sık sık temas
ta bulunup görüş ve 
önerilerini alacağız. 
Bizden Gemlik’in 
beklentilerinin 
olduğunu biliyor ve 
bu bilinçle hareket 
ediyoruz. Ekip ruhu 
içinde çalışıp konu
ları Gemlik ile pay
laşarak çözüm giri 
şimlerinde bulu
nacağız. Gemlik'in 
konularına çözüm 
bulma konusundaki 
ilgili kişileri bir 
araya getirerek 
sorunlarımızın 
çözümünde baskı 
unsuru oluştura
cağız. " dedi.
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MÜDÜR ARftHIYOR
SİGORTA SEKTÖRÜNDE 

DENEYİMLİ EN AZ 4 YILLIK 
ÜNİVERSİTE MEZUNU VEYA 

2 YILLIK BANKACILIK VE 
SİGORTACILIK MEZUNU VE 

2 YILLIK SİGORTACILIK 
DENEYİMİ OLAN MÜDÜRLÜK 

YETKİSİNE HAİZ SİGORTA 
ŞİRKETİMİZE SİGORTA 

MÜDÜRÜ ARANMAKTADIR.

HADİMİ SİGORTA 
ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ.

O 224 513 13 14

ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK • 

YATILI VEYA GÜNDÜZ
ÇALIŞABİLECEK
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR 

Müracaat 
Tel: O 533 388 43 76

ELEMAN
TORNACI ■ 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE

ÇALIŞACAK 
BAY■BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VE 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM. 

Tel: 514 20 21 GEMLİK

KAŞ€D€ BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN 

İNŞAAT OCAĞINDA 
ÇALIŞTIRILMAK 
ÜZERE BELGELİ
EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ
ARANIYOR

Müracaat: Ahmet Bey 
Tel: O 533 241 93 82

SATILIK VİLLA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE s 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN... 

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

O 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ 41 YILLIK TECRÜBEMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

İLE HİZMEMİZDEYİZ

GÜLER AJANS1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
MATBAACILIK - YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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AYRINTI
Erhan İZGİ

B■i

BALKAN ÜLKELERİ GEZİSİ 3
mMi İİBitl

Dünden devam...

2.GÜN
17 Haziran 2013 

(Pazartesi) 
(MAKEDONYA) 
(Üsküp)- 

Kalkandelen- 
Manastır-Resne 

Sabahleyin oto
büslerle 
Makedonların Tetova 
olarak adlandırdığı, 
bizim tarihimizde 
Kalkandelen olarak 
bilinen kente gide
ceğiz. Kentin nüfusu 
100 bin civarındadır. 
Yollar düzgün, oto
ban; sık sık geçiş 
ücreti alıyorlar.

Arazi oldukça 
engebeli, tarım alan
larını fazla göremiyo 
ruz. Makedonya, 
genelde tarımla geçi
mini sağlarken yavaş 
yavaş sanayi tesis
leri kurmaya 
başlamış. Tarımda 
buğday, arpa, tütün 
ve karpuz ağırlık 
kazanmakta.

Geçtiğimiz 
köylerde binalar 
daha çok iki katlı ve 
yeni. Camileri 
gördüğümüzde 
Müslümanlara ait 
köy olduğunu anlı 
yoruz. 35-40 dakika 
sonra Kalkandelen 
kendini gösteriyor. 
Bir dağın eteğine 
kurulmuş bir kent. 
Kente girmeden 
meyve bahçeleri bizi 
karşılıyor. Buralarda 
tarım için uygun 
araziler karşımıza 
çıkıyor. Yeşil bir 
doğa bize sanki hoş 
geldiniz diyor.

İlk göze çarpan 8- 
10 katlı binaların 
yanı sıra 3-4 katlı 
binaların varlığı, bir 
çelişki gibi görün
mektedir. 
Kalkandelen tekstil 
konusunda gelişmiş 
sayılır. 
Makedonya'nın 3. 
büyük kentidir.

Burada dünyaca 
ünlü Alaca Camii ve 
külliyesini görü 
yoruz. Bu caminin 
Dünya'da bir eşi de 
Sırbistan'da bulun
maktaymış.

Duvarları çeşitli 

renklerle boyandığı 
için yapıyı ilginç 
kılmıştır. İçinde ve 
duvarlarında da aynı 
boyama tekniği kul
lanılmıştır.
Kiliselerdeki 
fresklere benziyor 
diyebiliriz. Caminin 
tabanına çeşitli 
desen ve motiflerle 
süslü halılar 
yayılmış. Bakımlı, 
tertemiz, pırıl pırıl bir 
yapı. Boyalar zaman
la solduğu için aslı
na sadık kalınarak 
yenilenmiş. Çimlerle, 
güllerle bezenmiş 
güzel bir bahçesi ve 
soğuk buz gibi suyu 
olan bir çeşmesi var. 
Gerçekten görülme 
ye değer.

Sonra 500 yıllık 
Harabati Baba 
Bektaşi Tekkesini 
ziyaret ediyoruz. 
Geniş bir bahçe, 
yıkılmaya yüz tutmuş 
bazı bölümler dikkat 
çekiyor. Bektaşi 
dedesini ziyaret edip 
bir süreliğine sohbet 
ediyoruz. Dede, 
Bektaşîliği ve Islâm'ı 
överek bunların 
erdemlerinden söz 
ediyor. Yunus ve 
Mevlana'dan örnek
ler veriyor. Sonunda 
burada Bektaşilik 
yok edilmek isteni 
yor, diyerek sözünü 
tamamlıyor.

Yolu fazla uzatma
mak için Ohrid ye 
rine Manastır'a 
doğru yöneliyoruz. 
Yolumuzun üzerinde 
Gostivar yerleşim 
birimi çıkıyor. Bu 
ismin anlamı misafi 
rim var demekmiş. 
Yeşillikler içine yer
leşmiş güzel bir yer. 
Pazar yeri olarak da 
biliniyor. Lisesi ve 
üniversitesi 
olduğunu öğreni 
yoruz. Burada Şar 
dağları ve Vardar 
Nehri birbirine 
yoldaş gibi birlikte 
yaşıyor.

Yavaş yavaş 
Manastır'a yaklaşı 
yoruz. İçimizde bir 
heyecan kıpır
damaya başlıyor. 
Çünkü büyük 
Atatürk'ün yaşadığı

bölgelerden biri 
burası.

MANASTIR: 
Tarihsel kimliği 

olan bir yer. 
Manastır, adının 
Grekçe Monastiri 
adından geldiği 
söylenmektedir. 
Makedonya'nın ikinci 
büyük kentidir. 
Toplam nüfusu 100 
bin civarındadır. 
Şehrin Makedonca 
adı Bitola, bu isim 
Osmanh devrinden 
sonra kullanıma gir
miştir. Manastır, 
Makedonya'nın 
ekonomi, sanayi ve 
kültür merkezidir. 
Ayrıca tekstil ve gıda 
konusunda büyük 
bir kapasiteye sahip
tir. Ülkenin önemli 
bir ticaret merkezidir. 
12 ülkenin elçilikleri 
burada bulunmak
tadır. Aynı zamanda 
ülkenin ikinci üniver
sitesi de burada 
açılmıştır.

Elveda Rumeli tele
vizyon filminin bura
da ve buranın köy
lerinde çekildiğini 
öğreniyoruz. Tarıma 
uygun arazileri var. 
Kente girerken ve 
kentten çıkarken 
mısır tarlaları, tütün 
yetiştirilen bahçeler 
ve üzüm yetiştirilen 
bağları görüyoruz. 
Meyve suyu çıkaran 
fabrikalar ve maden- 
suyu işleyen tesis
lerin olduğunu 
öğreniyoruz.

Kalkandelen Alaca CamiinlMiiSis

M

Bu yörede 6 bin 
civarında Türk'ün 
yaşadığı söyleniyor. 
Bunların da tümü 
köylerde yaşıyor
muş. Türkçe sözcük
lerden pabuç, peşkir, 
kopça gibi sözcük
lerin kullanıldığını 
öğreniyoruz;

Manastır'da mey
danlarda heykelleri 
görmek mümkün. 
Bunlar önemli kişi
leri ve tarihi olayları 
simgeleyen sanat 
ürünleri.

Manastır şehir 
turuna çıkıyoruz. 
Türk çarşısı, 
bedesten, İshak, 
Yeni ve Haydar Kadı 
camilerini görü 
yoruz. Burada asıl 
görülmesi gerekli 
nokta Şirok sokağı. 
Burası hareketli, 
canlı cıvıl cıvıl bir 
nokta. Barlar, seyyar 
satıcılar, hediyelik 
eşya satan küçük 
dükkânlar... eski 
eşya (antika) satan 
satıcılara da rastla
mak mümkün.

Manastır camilerin 
ve kiliselerin boy 
gösterdiği bir kent. 
Ancak Hıristiyanlar, 
camilerin ibadete 
açılmasına pek sıcak 
bakmıyor. Çeşitli 
gerekçelerle bunların 
kullanılmasını 
engellemeye çalışı 
yorlar. Bir söylentiye 
göre bir cami kili 
senin üzerinde 
yapılmıştır denilerek 
kazı çalışması 
yapılır; ancak kili 
senin varlığına ait bir 
bulguya rastlanmaz. 
Fakat cami ibadete 
kapatılır. Bir bakıma 
yapı yıpranmaya terk 
edilir.

Burası 
Yunanistan'a çok 
yakın bir bölge, 
Yunanistan sınırına 
12 kilometre. 
Rehberimizin anlat
tığına göre Yunan 
hükümeti hâlâ 
Makedonya'yı 
kendine ait bir bölge 
olarak düşünmekte, 
onun bağımsız 
davranmasına fırsat 

vermemekteymiş.
Hava sıcak. Yemek 

derdine düşünüyo 
ruz. Rehberimiz 
buranın köftesinin 
çok güzel olduğunu 
söylüyor. Normal 
köfteye kebap da 
diyorlar. Köftesi iyi 
olan lokantaların 
bulunduğu bölgeye 
gidiyoruz. Masalara 
yerleşip köfteleri 
ısmarlıyoruz. İki 
çeşit köfte biri bizim 
buralarda yediğimiz 
cinsten diğeri yuvar
lak, kaşarlı, 300 
gramlık tek bir köfte. 
Rehber yanımızday- 
dı, onun açıkla
malarından yararla
narak bir porsiyon 
söyledik. Gerçekten 
yanındaki salatayla 
iki kişiyi rahatlıkla 
doyurdu. Adam başı 
bir porsiyon köfte 
söyleyen arkadaşlar 
ancak yarısını yiye- 
bildi. Fiyatlar da 
oldukça uygundu. 
Türkiye ile 
kıyaslandığında, bir
birine çok yakın 
hatta daha bile 
düşüktü diyebiliriz. 
Eşimle birlikte köfte 
salata ve kola içtik, 
ödediğimiz para 8 
Evro, yani Türk 
parası karşılığı 20 
lira.

Buralarda esnaf, 
müşterilerine 
havanın sıcaklığını 
daha az hissettirmek 
için su püskürten 
sistemler kurmuş. 
Barlarda, lokantalar
da ve kafelerde bun
ları kullanarak az da 
olsa bir serinlik 
yaratarak müşteri
lerini rahatlatıyorlar.

Devamı yarın...
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Bursaspor'un yeni 
transferi Taye Taiwo, 
yeşil-beyazlı takımın 
yeni sezon hazırlık
larını sürdürdüğü 
Seefeld'e giderek 
kampa katıldı 
Bursaspor'un yeni 
transferi Taye Taiwo, 
yeşil-beyazlı takımın 
yeni sezon hazırlık
larını sürdürdüğü 
Avusturya Seefeld'e 
giderek kampa 
katıldı.
Yeşil-beyazlıların 
İtalyan ekibi 
Milan'dan kadrosuna 
kattığı Taivvo'yu 
Avusturya'da teknik 
heyet karşıladı. 
Taiwo takımın kon
akladığı St. Peter 
otelinde basın men
suplarının sorularını 
yanıtladı. Transferi 
için başkan Erkan 
Körüstan'a teşekkür 
eden Taiwo, takım 
hakkında çok bilgiye 
sahip olmadığını 
ancak zamanla tanıy
acağını söyledi.

"TÜRK FUTBOLUNA 
YÖNELİK İZLENİMİM 
VAR"
Türk futboluyla ilgili 
bilgisi olduğunu 
belirten yıldız futbol
cu, "Takım hakkında 
fazla bir fikre sahip 
değilim. Ancak Türk 
futbolu olarak izlen
imim var. Takımdaki 
futbolcuları, da 
henüz tanımıyorum. 
Zamanla oynadıkça 
ve antrenmanlarda 
hepsiyle tahışaca 
ğım" diye konuştu. 
"KENDİMİ HAZIR

HİSSEDİYORUM" 
Teknik Direktör 
Hikmet Karaman'ın 
kendisine transferin 
nasıl gerçekleştiğini 
sorduğunu belirten 
Taiwo, "Kendisiyle 
transferin nasıl 
gerçekleştiği 
konusunu konuştuk. 
Hazır olup 
olmadığımı ve duru
mumu sordu. 
Antrenmanlara 
başlayacağız. Ben 
kendimi hazır 
hissediyorum" şek
linde konuştu.

"BURSA HUZUR 
VEREN BİR ŞEHİR" 
Müslüman bir ülkede 
futbol oynayacağı 
için çok mutlu 
olduğunu belirten 
Taiwo, "Ben müslü- 
manım. İmza töre
nine girerken, 
"Selamün aleyküm" 
dememin sebebi bu. 
Müslüman ülkede 
oynayacağım için de 
çok mutluyum.
Benim önceliğim 
müslüman bir ülkeye 
transfer olmaktı. Bu 
anlamda başkandan 
teklif gelince 
düşündüğüm 
söylenemez. Ailemi 
de Bursa'ya getire
ceğim. Bursa huzur 
veren bir şehir" dedi. 
"TÜRK FUTBOLU 
ÇOK SERT" 
Taraftarlar hakkında 
sorulan soruya ise 
Taiwo, "Taraftarlar 
çok iyi. Çok hoş 
insanlar. Ateşli 
oldukları belli. Bize 
çok büyük katkı 
sağlayacaklar" dedi.

Türkiye'nin ev sahip 
liğinde düzenlenen 
Türkiye'nin Rize ve 
Trabzon'da oynanan 
grup maçlarını 2. 
sırada tamamlayark 
bir üst tura çıktığı 
ve ardından da Fran 
sa'ya 4-1 yenilerek 
elendiği turnuvanın 
yarı final prog ramı 
şöyle: Fransa - 
Gana : Yarı finalin 
ilk maçında Fransa 
ile Gana, Bursa'da 
karşı karşıya gele
cek. Bursa Atatürk 
Stadı'nda saat 
18.00'de başlayacak 
karşılaşmayı 
Bahreyn Futbol 
Federasyonu'ndan 
Nawaf Shukralla 
yönetecek. Shukral 
la’nın yardımcılık
larını Yaser Tulefat 
ve İbrahim Saleh 
yapacak. Dördüncü 
hakemlemliğini 
VValter Lopez'in 
(Guatemala) 
yapacağı müsabaka 
TRT Haber ve TRT 
HD'den naklen yayın 
lanacak.
2. turda U20 Milli 
Takımı'nı eleyerek 

yarı finale kadar 
yükselen Fransa, A 
Grubu maçlarında 
bugünkü rakibi 
Gana’yı 3-1 yenmiş, 
ABD ile 1-1 bera 
bere kalmış, ispan 
ya'ya 2-1 mağlup 
olarak grubu 4 
puanla ikinci sırada 
tamamlamış ve 2. 
tura yükselmişti. 
Milli Takımı, 2. turda 
4-1 mağlup ederek 
çeyrek finale yükse
len Fransızlar, 
çeyrek finaldeki rak
ibi Özbekistan'ı ise 
4-0 yenmişti. A Gru 
bu'ndan gelen ikinci 
yarı finalist Gana 
ise, grup maçlarında 
Fransa'ya 3-1, İspan 
ya'ya 1-0 yenilmiş, 
ABD'yi ise 4-1 
mağlup ederek grup 
üçüncüsü olarak 2. 
tura yükselmişti. 
Portekiz'i, 2. turda 3- 
2 yenerek çeyrek 
finale yükselen Ga 
na, çeyrek finalde 
Şili'yi normal süresi 
2-2 biten maçın 
uzatmalarında 4-3 
yenerek adını yarı 
finale yazdırdı.

Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri. İhtiyaç duyduğunuz boyutta kaşe ve kalem kaşeler.

Kupa ve madalya çeşitleri. Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri.

Anahtarlık, isimlik, ajanda ve promosyon çeşitleri. Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge basımı.
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53 bin muhtar müjdeli haberi lıekliyor
TBMM, tatile girme
den önce sözleşmeli 
personele kadro ver
ilmesi ardından 
diğer bir müjdeli 
haberi de muhtarlara 
verecek. Buna göre, 
Türkiye genelindeki 
yaklaşık 53 bin 
muhtarın maaşı, 
Meclis'teki yeni 
düzenleme sonrası 
420 liradan ocak ayı 
itibarıyla 875 liraya 
yükselecek.
Türkiye Muhtarlar 
Federasyonu Genel 
Başkanı Ramazan 
Özünal yaptığı açık
lamada, muhtarların 
özlük haklarının 
Torba Kanun 
Teklifi'ne dahil 
edilmesine ilişkin, 
geçen hafta

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile 
grup toplantısından 
sonra görüştüğünü 
belirterek, görüşme 
sonrasında muhtar 
maaşlarının 875 
liraya çıkarılmasıyla 
ilgili sürecin hız 
kazandığını bildirdi. 
2004 yılında 120 lira 
olan muhtar 
maaşlarının bugün

420 lira olduğunu 
vurgulayan Ozünal, 
"Yine Sayın 
Başbakan ve ilgili 
Bakanlarla görüştük. 
En sonunda geçen 
hafta Sayın 
Başbakanımız ile 
grup toplantısından 
sonra görüştüm. 
Kendisiyle görüşme 
sonrasında muhtar 
maaşlarının 875

liraya çıkarılmasıyla 
ilgili süreç hız 
kazandı" diye 
konuştu.
Başbakan Erdoğan 
ile çeşitli sebeplerle 
defalarca 
görüştüğüne dikkati 
çeken Özünal, 
"Sayın 
Başbakanımız, sami
mi söylüyorum 
geçen hafta gruptan 
çıktığında bana çok 
içten davrandı. Bu 
yüzden kendisine 
şunu söyledim: 
'Sayın Başbakanım, 
muhtarlarımız sizden 
güzel havadisler 
bekliyor, merak ediy
or1 dedim. Daha 
sonra maaşlarımız 
gündeme geldi ve 
gerçekten çok sami

mi davrandı. Kendisi 
de 'Peki, ben bizzat 
ilgileneceğim' dedi. 
Bizzat kendilerine 
bunun için teşekkür 
ederim" ifadesini 
kullandı.
"Bizim için ilaç gibi 
oldu"
"Bu yeni düzenleme 
bizim için ilaç gibi 
oldu" diyen Ozünal, 
muhtarların maddi 
durumlarının iyi 
olmadığını, Bağ-Kur 
prim borcunun, 
devlet tarafından 
ödenmesinin kendi
leri için çok önemli 
olduğunu dile getir
di. Anayasa'nın 127. 
maddesinde muhtar
ların hakları ve 
tanımıyla ilgili hiçbir 
şey olmadığına

işaret eden Özünal, 
"Anayasada, 
belediye ve yerel 
yönetimlerin hak
larıyla ilgili maddeler 
var ama bizle ilgili 
bir düzenleme yok. 
Bu yüzden bizle ilgili 
de bir tanımlama 
yapılmasını istiy
oruz. Biz şimdi çağ
daş muhtarlığı yarat
mak istiyoruz ve 
halkımıza çağdaş 
hizmet vermeyi 
hedefliyoruz. 
Gayretlerimiz bu 
yönde. Ümit ediyo
rum ki, siyasi 
iradenin de gayret
leriyle çağdaş 
muhtarlığı hepimiz 
yaratırız" değer
lendirmesinde 
bulundu

Ramazan fırsatçıları deşifre edilecek
Ramazan ayında en 
çok tüketilen ürün
lerin fiyatlarını 
tüketicinin sık 
alışveriş yaptığı mar
ketlerden alan 
Tüketiciler Birliği, 
keyfi zam yapanları 
marka marka, isim 
isim açıklayacak. 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkan Vekili 
Hatice Saadet 
Kalyoncu yaptığı 
açıklamada, bazı 
spekülatörlerin 
Ramazan ayını fırsat 
bilerek birçok 
üründe zam hazır
lığında olduğunu 
söyledi.
Halkın geleneklerini 

fırsat bilen 
spekülatörlerin 
Ramazan ayını bek
lediklerini anlatan 
Kalyoncu, fır
satçılara göz açtır
mayacaklarını, 
vatandaşın yanında 
olduklarını ifade etti. 
Büyük illerdeki 
Tüketiciler Birliği 
şubeleri vasıtasıyla 
vatandaşların sıklık
la alışveriş yaptığı 
marketlerdeki fiyat
ları takip ettiklerini 
vurgulayan 
Kalyoncu, şunları 
kaydetti: "Ramazan 
ayında en çok 
tüketilen kırmız et, 
beyaz et, kahvaltılık

lar, un, çay, şeker, 
kavun, karpuz, iftar
lık ve ikramlıkları 
marka, fiyat ve 
kalitelerine göre not 
aldık. 15 gün boyun
ca bu marketlerdeki 
fiyatları izleyeceğiz. 
Keyfi artış yapan, 

fahiş kar oranları 
koyan market ve 
markaları Ramazan 
ayının 15'inde 
deşifre edeceğiz. 
Fiyatları artıran mar
ketler varsa, vatan
daşları buradan 
alışveriş yapma

maları için uyara
cağız.”
"Vatandaş faydasını 
gördü"
Ramazan fır
satçılarının deşifre 
edilmesi uygula
masını 4 yıldır yap
tıklarına dikkati 
çeken Kalyoncu, 
sözlerine şöyle 
devam etti: 
"Deşifre işlemini 
yapıyoruz. Çünkü 
son iki yılda bunun 
çok faydasını 
gördük. Keyfi fiyat 
artışları olmadı. Bu 
yıl da mevsim şart
ları çok iyi gitti. 
Özellikle sebze ve 
meyvede anlamsız 

fiyat artışlarının 
olmayacağını düşü 
nüyoruz. Ekonomi 
de iyi durumda. 
Burada vatandaşın 
da dikkat etmesi 
gereken noktalar var. 
Kesinlikle israftan 
kaçınmalılar. Rama 
zan gelince bazı 
tüketiciler 'zam gele 
bilir' endişesiyle 
ihtiyaç fazlası alış 
veriş yapıyor. Fiyat 
ların keyfi artışındaki 
önemli sebeplerden 
biri de ihtiyaç fazlası 
alışveriş. Piyasayı 
fazla hareketlendir 
meyecek şekilde 
alışverişimizi 
yapalım."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye - 110
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 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.Savci Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM 
DENİZ UÇAĞI 513 65 *13
Pegasu» Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

_______ HASTANELER_______
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 5-13 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 5,3 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

RELEDİYE

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

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

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

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 614 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

Gemlik Karfez
OEKLİK'İN İLK «ONLOK SİYASİ GAZETESİ

GENLİKSİNENAGİIİIĞİİ

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

__________ OTOBÜS___________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol .. __
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz S13 16 45
Beyza Petrol____________513 Q1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4622 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■■ 
HERKEZ 

ÖLECEK: 12:00- 
14:00-16:00- 
18:00-20:30 

G.D.O 
KARAKEDİ: 
11:45-14:15- 

16:15

BM
ilffl
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Sofranızdan hurmam eksik etmeyin
İftar sofralarının 
vazgeçilmez yiye
ceği hurmanın kalp 
ve damar hastalık
larından korunma
da etkili rol 
oynadığı, kansere 
karşı koruyucu 
olduğu ve kilo ver
mek için birebir 
olduğu bildirildi 
İftar sofralarının 
vazgeçilmez yiye
ceği hurmanın kalp 
ve damar hastalık
larından korunma
da etkili rol 
oynadığı, kansere 
karşı koruyucu 
olduğu ve kilo ver
mek için birebir 
olduğu bildirildi. 
Ramazan ayının 
vazgeçilmezi hur
manın lif, mineral 
ve fenol açısından 
oldukça zengin bir 
besin maddesi 
olduğunu belirten 
uzmanlar, bu 
meyvede bulunan

sodyum, potasyum, 
magnezyum, 
kalsiyum ve 
demirin elmadan 2 
kat daha fazla 
olduğunu, düzenli 
yenilmesi halinde, 
kalp ve damar 
hastalıkları riskini 
azalttığını ifade etti. 
Yaklaşık yüzde 20 
nem ihtiva eden 
taze hurmada 
yüzde 60-65 şeker 
ve yüzde 2 protein 
olduğunu hatırlatan 

uzmanlar, "Orucun 
hurma ile açılması 
insanın üzerinde 
oluşan halsizliği 
gidermesini sağlar. 
Hurma aslında her 
öğünde yenilebile- 
cek bir meyvedir. 
Mineraller açısın
dan oldukça 
zengindir. İçer
iğinde kalsiyum, 
potasyum, demir B 
vitamini bulunmak
tadır. Hurma bedeni 
ve zihni gelişmeyi 

sağlar. Kansere 
karşı koruyucu 
olduğu bilinir. 
Boğaz ağrısına 
keser. Bronşit, 
öksürük ve soğuk 
algınlığı şikayetleri
ni giderir. Kemik 
hastalıklarında fay
dalıdır" dedi.
"HURMA HAFIZAYI 
GÜÇLENDİRİYOR" 
Hurmanın hafızayı 
geliştirdiğini, koles' 
terolü 
düşürdüğünü ve 

zayıflamaya birebir 
olduğunu belirten 
uzmanlar, ülsere ve 
böbrek yetme
zliğine fayda 
sağladığı gibi 
sindirim sistemini 
düzenlediğini bildir
di. Ramazanlarda 
oruç açarken çok 
tüketilen hurmanın 
aslında yıl boyu 
tüketilmesi gerek
tiğini ifade eden 
uzmanlar, "Yüksek 
oranda bulunan 
lifin; kolon, göğüs 
ve rahim kanseri 
ihtimalini 
düşürdüğünü gös
teriyor. Aynı 
zamanda lohusalık 
yaralarını çabuk 
iyileştiren, sütü 
artıran, içindeki 
potasyumla çocuk
ların büyümesini 
sağlayan ideal bir 
besindir. Potasyum 
miktarı bol olduğu 
için bebeğin

gelişmesini, gürbü
zleşmesini, hasta 
olmasını önlediği 
görülüyor" açıkla
masını yaptı. 
Hurmanın karaci 
ğeri de kuvvetlen 
dirdiği belirtilen 
uzmanlar, halk 
arasında mide 
ülserlerinin tedavi 
sinde hurma kul
lanımının denen 
diğini söylerken, 15 
yıldır hurma sat
tığını belirten Erol 
Çağlayan, kilo ver
mek için hurma 
yenmesini tavsiye 
etti. Çağlayan, yat
madan önce su 
bardağındaki sıcak 
suya iki tane hurma 
atılması ile hazır
lanan mucize ilacın, 
sahurda tüketilmesi 
ile birlikte hem 
zayıflamaya yardım 
cı olacağını hem de 
susuzluk çekilmeye 
ceğini söyledi

‘Gemlik Körfı www.gemlikkorfezgazetesi.com
44İÜM

DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

internetten Cnnh ^fyın 
Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekj/nnaniar

Sürpriz gösteriler

Püsfy 'Piyanist
Meşruhat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nikah Masası

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ramazan ayının simgesi olan pide satışları arttı. Top patlamadan önce 
evine gidenler, fırınlara uğrayarak her ramazanda olduğu gibi sıcak 
pidelerini alarak, iftar sofralarına renk katıyorlar. Gemlik’teki fırıncılar, 
bu ramazan 350 gram sade pideyi 1 lira 50 kuruşa, 350 gram yumurtalı 
pideyi 2 liradan satarlarken, büyük sade pide 2 lira 50 kuruş, büyük 
yumurtalı pide ise 3 liradan satılıyor.
İftar saati öncesi fırınların önünde kuyruklar, fırından yeni çıkmış sıcak 
pide almak için oluşurken, fırıncılar özel pideler için malzeme getirerek, 
en güzel pideleri yaptıklarını belirtiyorlar.

Gemlik Karf ez
GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ
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BursalI üniversite 
öğrencisi bıçaklanarak 

öldürüldü
Bursa’da 23 yaşındaki üniver
site öğrencisi tarafı olmadığı 
kavgada kalbinden bıçakla
narak öldürüldü. Haberi 3’de

Tibel Otel ile Ticaret ve Sanayi Odası’nın binası toz duman içinde yıkılıyor

ftlMMMri AKP’liler ISO ve 
Borsa yönetimini 

ziyaret etti

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Ramazan...
İslam Dünyasının kutsal ayı Ramazan 

başladı.
İki yıldır ramazan ayının yaz 

mevsimine rastlaması bu ayda oruç 
tutanlar için zorluk da olsa, gülünü 
seven dikenine katlanıyor.

Ramazan ayının toplumumuza etkileri 
büyük oluyor.

Bir kez yaşam düzenimiz ramazan ayı 
nın oruç saatlerini göre biçimleniyor.

İş yaşamımız da ev hayatımızda 
ramazanın ahengine uyuyor. Dev. 4’de

Gemlik Ticret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet 
binasına taşınmasından sonra Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yıkım işi üstlenilen Tibel 
Otel ve GTSO eski binasının yıkılma işlemi 
devam ederken, yıkım esnasında çıkan toz 
çevrede şikayetlere neden oluyor. Binanın ön 
tarafında bulunan bir çam ağacı ile bir palmiye 
ağacı zemin katın çerçeveleri sökülürken büyük 
tahribat gördü. Haberi sayfa 4’de

Ak Parti Gemlik İlçe Yönetim Kurulu, Ticaret 
ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası’na 
seçilen yeni yöneticileri ziyaret ederek, 
hayırlı olsun dileklerinde bulundular. 2’de

EMLAK

Muhsin TUMÇ
Merkez: 0224 513 85 53

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ ‘ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ* DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI MSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

İNŞ.LT 
www.onanka.

n ÇIR fifi fid SATILIK LÜKS DAİRELER
U UJJ UU e GEMLİK’TE SATILIKjgKS DAİRELER

Kumla Şb.: 0 224 538 95 27 • ARSALARINIZA KAT

Kurşunlu Şb.: 0 535 493 66 04

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.onanka
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Ak Parti Gemlik ilçe 
Yönetim Kurulu, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Ticaret 
Borsası’na seçilen 
yeni yöneticileri 
ziyaret ederek, hayırlı 
olsun dileklerinde 
bulundular. 
Necdet Yılmaz 
Başkanlığındaki AKP 
yönetim Kurulu üyele 
ri, dün saat 15.oo de, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı 
ziyaret ettiler. 
Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt 
ve Yönetim Kurulu 
üyeleri ile Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir tarafından 
karşılanan AKP 
heyeti, “Yeni hizmet 
binanız çok güzel 
olmuş. Gemlik’e yakı 
şan bir Ticaret ve 
Sanayi Odası kazan 
dırdınız. Hayırlı uğurlu 
olsun" dedi.
Kemal Akıt ve yöne-

tim kurulu üyeleri ile 
yeni seçilen Meclis 
üyelerini de kutlayan 
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, 
başarılı çalışmalar 
dileklerinde bulundu. 
Karşılıklı sohbet 
havasında geçen 
konuşmada, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Gemlik Belediye bina 
sının yeri konusunda 
AKP’lilerin ne 
düşündüğünü sordu. 
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz,

“Bugünkü yönetimin 
yer konusunda bir ter
cihi yok. Gelen bir 
istek de yok.
Sanırım bu konu yerel 
seçimlerden sonra 
gelecek yönetime kala 
cak" dedi.
Kemal Akıt, son 
yaşanan olaylar üze 
rine “Çok sıkıntılı 
bir coğrafya da 
yaşıyoruz. Çin’in itha
latını azaltması biz de 
bile sıkıntıya yol 
açıyor.
Dünya öyle globalleşti 
ki, herşey birbirine 
bağlı. İnşallah 

petrol aramalarından 
olumlu bir sonuç 
çıkar da rahata 
kavuşuruz.” dedi. 
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz ise, 
“AKP artık yeni 
stratejilerin peşinde. 
Türkiye’nin bilgi 
ekonomisine 
geçmesi için projeler 
ve hazırlıklar 
yapılıyor.
Maliyeti 30-40 lira 
olan bir cep telefonu 
2-3 bin liradan satıh 
yor. Türkiye bunu ya 
kalamak zorundadır. 
Bilim ve Sanayi

Bakanlığı bu konuda 
ARGE çalışmaları 
yürütüyor.” dedi.

BORSA ZİYARETİ

AKP Heyeti, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ziyaretinden 
sonra saat 16.oo da 
da bir süre önce 
seçimlerini yenileyen 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nı ziyaret etti. 
Borsa Başkanı İlhan 
Acar, yönetim kurulu 
üyeleri ve Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan tarafından 

karşılanan AKP’liler, 
Borsacılara seçimler
den dolayı başarılar 
dilediler.
Sohbet sırasında 
piyasalarda dönen 
çeklerin iş alemini 
zora koyduğunu 
söyleyen İlhan Acar, 
“Çekten cezalar 
kalkınca piyasalar 
bundan çok etkilendi. 
Ödenmeyen çekler
den dolayı büyük 
sıkıntılar yaşanıyor” 
dedi.
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz da 
“Bu konuda acele 
edilme meşini mil- 
letvekillerimize 
söyledik.
Ancak, AB yasaların
da ekonomik 
suçların hapis 
cezası olmadığı için 
Türkiye’de buna 
uymak zorunda kaldı. 
Biz de elimizdeki 30- 
40 dosyayı işlemden 
kaldırdık." dedi.

İMı 15 liralık alı w Nissan şansı
Ozdilek müşterileri kampanyaya ilgi gösteriyor
özdilek Mağazalar 
Zincirlerinde 
Ramazan ayı başında 
başlayan yeni bir 
kampanya ile alışveriş 
edenler, Nissan 
Qushqaı araba kazan
ma şansı elde 
edecekler.
özdilek’in Türkiye 
genelinde tüm 
mağazalarında aynı 
anda başlayan kam
panya ile 75 lira ve 
katları alışveriş eden 
özdilek müşterilerine 

Nissan Qushqaı 
kazanma şansı elde 
etmek için çekiliş 
kuponu veriliyor, 
özdilek Gemlik 
Alışveriş Mağazası 
İşletme Müdürü Erkan 
Ubay, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
“Gemliklilerin 
geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da 
sıfır kilometre lüks 
araba kazanmaları 
için kampanyayı 
başlattık.

Kampanyada kura 
sonucu Nissan 
Qushqaı aracı 
kazanacak müşteri 
mize vereceğimiz 
araçı mağazamızın 
önünde teşhir etmek
teyiz. Kampanyamız 
ilgi görüyor.
Her 75 liralık alışveriş 
karşılığında bir kura 
numarası alarak çekil
işe katılabiliniyor.
Gemliklilerin bu fırsatı 
kaçırmamasını bekli 
yoruz.” dedi.
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BursalI üniversite öğrencisi hıcatlanarat îlMii
Bursa’da 23 yaşın
daki üniversite 
öğrencisi tarafı 
olmadığı kavgada 
kalbinden bıçakla
narak öldürüldü. 
Tokat atma mesele
si yüzünden 
başlayan kavgada 
bir kişi hayatını 
kaybederken, 2 kişi 
de ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay dün gece 
23:00 sıralarında, 
merkez Yıldırım 
İlçesi Bağlaraltı 
Mahallesi’nde 
bulunan bir parkta 
meydana geldi. 
İddiaya göre, S.Ö. 
yeğeni ile kavga 
eden bir kişiye 
tokat attı. Bunu

hazmedemeyen 
genç, durumu 
akrabalarına 
bildirince kavga 
büyüdü. Bir 
minibüs dolusu

insan ellerindeki 
bıçaklarla bastıkları 
parktaki kişilere 
saldırmaya başladı. 
Bir süre sonra kala
balık geldikleri 

araçla parktan uza 
klaştı. Grubun 
gitmesinin ardın
dan bilanço ağır 
oldu. 23 yaşındaki 
Muhsin Kalkan,

Sabri Ö. (23) ve 
kardeşi Adem Ö. 
(24) aldıkları bıçak 
darbeleriyle ağır 
yaralandı. 
Kalbinden 4 bıçak 
darbesi alan ve 
tedavi için Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan 
Muhsin Kalkan, 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Çukurova Üniver
sitesi Tarih Bölümü 
3. Sınıf öğrencisi 
olduğu öğrenilen 
Kalkan’ın kavga 
eden taraflarla bir 
alakası olmadığı 
ortaya çıktı. 
Savcılık olayla 

alakalı soruşturma 
başlattı. Kalkan’ın 
cesedi kesin ölüm 
sebebinin tespiti 
için Adli Tıp 
Kurumu’na 
kaldırıldı. 
Bu arada ağır 
yaralı olarak 
hastaneye 
kaldırılan Sabri Ö. 
ve Adem Ö.’nün 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
öğrenildi.
Polis, bir kişinin 
ölümüne 2 kişinin 
de ağır yaralan
masına sebep 
olmakla suçlanan 
saldırganların belir
lenmesi için 
tahkikatını derin
leştiriyor.

M Misi maımı ıit Milli
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı arama 
köpekleri Varis ile 
Acil’in katıldığı 
uyuşturucu operas 
yonunda 35 kilo 
kubar esrar ve 122 
bin kök kenevir 
bitkisi ele geçirildi. 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığınca 
yapılan istihbar! 
çalışmaları sonu
cunda Kestel 
ilçesinde narkotik 
ve psikotrop 
madde imal ve 
ticareti yapıldığının 
tespit edilmesi 
üzerine operasyon 
başlatıldı.
İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri ile birlikte 
Jandarma narkotik 
madde arama 
köpekleri Varis ve

Acil’inde katılımıy
la yapılan ara
malarda 2 adet 
ruhsatsız av tüfeği 
ile birlikte evlere 
gizlenmiş yaklaşık 
35 kilo kubar esrar 
maddesi, üç ayrı 
tarlada birbirleri ile 
irtibatlı bin 500 
metre mesafede 
döşenmiş yağ
murlama yöntemli 
sulama sistemi, 

bekleme ve 
emniyet kulübesi 
ile düzenlenmiş 
ekili vaziyette 122 
bin 864 adet kök 
kenevir bitkisi ele 
geçirildi.
Operasyonla 3 ton 
690 kg esrar mad
desi üretimine 
engel olunurken, 4 
şüpheli şahıs adli 
makamlara sevk 
edildi.

isli MİT görevlisi Mim Mİ
Bursa’da Milli 
İstihbarat 
Teşkilatı'ndan 
emekli olan 70 
yaşındaki kanser 
hastası Yavuz 
Birtay, evinde ruh
satlı tabancasıyla 
intihar etti.
Birtay'ın, geride 
çektiği acılara 
dayanamadığını 
belirten not bırak
tığı ortaya çıktı. 
Merkez Osmangazi 
İlçesi Namazgah 
Mahallesi’nde otu
ran Yavuz Birtay 
bir süredir kanser 
tedavisi görüyor
du. Üç ay önce eşi 
vefat eden Yavuz 
Birtay, çektiği 
acılara dayana
mayınca bugün 
evinde ruhsatlı

tabanca ile 
kafasına tek el ateş 
ederek yaşamına 
son verdi.
Birtay'ın cesedi, 
silah sesini duyan 
yakınları tarafından 
bulundu.
Bıraktığı notta, 
çektiği acılara 
artık dayana
madığını yazan

Yavuz Birtay’ın 
cesedi, kesin 
ölüm nedeninin 
saptanması 
için Bursa Adli 
Tıp Kurumu 
Morgu'na 
kaldırıldı.
Savcılık, Yavuz 
Biray'ın intiharıyla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Otomohil hırsızlarının işi yarım fcaldı
Bursa’nın Orhaneli 
ilçesinde bir oto
mobil çalan hırsı
zlar, aracın yakıtı 
bitince yol kenarına 
bırakıp kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Orhaneli 
Kaymakamlığı’nda 
çalışan Mehmet 
Aydın, gece saat 
00:20 sularında 
evinin önüne bırak

tığı aracını sabah 
işe gitmek için 
bıraktığı yerde 
göremeyince polise 
haber verdi, iddiaya 
göre Mehmet 
Aydın’a ait 
16 N 5746 plakalı 
bir otomobili 
çalan hırsızlar, 
Bursa istikametine 
doğru giderken 
aracın yakıtının 

bitmesiyle yolda 
kaldı. Aracı Bursa 
yolu üzerindeki 
Çöreler köyü 
girişindeki köy 
mezarlığının 
yanına bırakan 
şahıslar, daha 
sonra kaçarak kayı
plara karıştı.
Aracının yakıtının 
az olduğunu ifade 
eden Aydın “Yakıtı

bitmiş olmalı ki, 
burada bırakmışlar. 
Aracımın içindeki 
malzemeleri de yol 
kenarına atmışlar. 
Eksik var mı 
bilmiyorum” dedi. 
Jandarma çalınan 
aracın başında 
incelemelerde 
bulunurken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ramazan...
Ramazan aylarındaki gelenekler, eskiye göre 

herşeyde olduğu gibi değişime uğruyor.
Çocukluğumdaki ramazan ayı ile bugünkileri 

kıyaslamak bile istemiyorum.
Gemlik’in nüfusu 10-15 bin..
Çarşı Meydam’ndan ötesi yok sayılır.
İstiklal Caddesi’nde yalnız işyerleri mevcut.
Köprü çevresinde köylerden gelen, bilhassa 

Adliye ve Muratoba Köylüleri’nin ikamet ettiği 
evleri ve arazileri var.

Ova bomboş.
Meyva ve sebze bahçeleri ile kaplı.
Bir yanda Kayıkhanedeki balıkçı aileler, öte 

yanda Çukurbahçe de Lozan mübadilleri...
Bahkbazarı semtinin büyük çoğunluğu Yuna 

nistan dan göç eden Giritli, Vodinalı, Prevezeli, 
Yayalı, Arnavutluktan gelen yurttaşlardan 
oluşuyordu.

Yerli halk ise, Kurtuluş Savaşı öncesi evleri 
yakılan, sığınacak yer bulamayan yerli müslü- 
manlar, Kumla’dan Karacaali’den gelerek yer
leşenlerdi.

Balıkpazarı semti bilhassa Balıkpazarı kahve
hanelerinin olduğu bölge, Gemlik kültürünün 
kaynaştığı merkezdi.

Dedem Hüseyin Efendi, Küçük Kumla’da 
Çağ laya n’a doğru giderken Yunanlıların yaktığı 
caminin fahri imamlığını yapıyormuş.

-Dedemin imamlığından aile imam Sülalesi 
olarak anılır.-

Babama İmam Mehmet, büyük amcama İmam 
Âli derlerdi.

Yunan kıyımından İstanbul’a göç eden İmam 
Ailesi, Selimiye Kışlasında Kurtuluş Savaşının 
sonuna kadar kalırlar.

Babamın anlattıklarından aklımda kalan, am 
çalarım motorculukla uğraştıklarından, Kumla 
dan İstanbul’a götürülen meyva ve zeytinleri 
pazarlarda satarmış.

ölesiye kadar esnaflığını sürdürdü.
Kurtuluş Savaşı sonrası aile evsiz kalınca 

Gemlik’e yerleşmiş. Dedem de rumların terk 
ettiği Balıkpazarı kilisesinde bir süre imamlık 
yapmış.

Balıkpazarı kültürü, ramazan aylarında bir 
başkaydı.

Top patlamadan saatler önce evlerde iftar ye 
meği hazırlıkları başlar, kadınlar yemek ve sofra 
derdine düşerdi.

Her akşam farklı yemekler yapılır, çeşit çeşit 
tatlılar sofrayı zenginleştirirdi.

Bizler, Yenimahalle yamaçlarından patlatılan 
topu görebilmek için, Atatürk Okulu’nun yüksek 
duvarları dibinde bekleşirdik.

Patlayan topla birlikte esan sesleri ile “top 
patladı... top patladı’’ diye bağırarak evin yolunu 
bulurduk.

Duadan sonra oruçlar zeytinle açılır, iftarın ilk 
yemeği sıcak tarhana çorbası, ardından esas 
yemek -ki mutlaka etli olurdu- onun da ardından 
pilav, makarna veya bulgur... Komposto, salata 
ve en son ağzın cilası tatlı...

İftara otururken sanki tüm masadakileri bitire 
çekmiş gibi saldırırdık yemeklere, ama birkaç ka 
şıktan sonra tokluk hissi ağır basardı...

Yemek sonrası ilk işimiz, Balıkpazarı kah ve ha 
nelerinde oynanan büyük ödüllü tombala oyu
nunu seyretmekti.

Yatsı namazı sonrası başlardı oyun.
Küçük olduğumuz için içeriye sokulmazdık. 

Kahvehanelerin penceresinden tombalada kimin 
büyük ikramiyeyi kazanacağını heyecanla bek
lerdik.

Şimdi böyle heyecanlar ve ramazanlar yok. 
Ramazanlar televizyonların ve bilgisayarların 
karşısında geçiyor. Eski tatları arar olduk.

Tibel Otel ile Ticaret ve Sanayi Odası’nın binası toz duman içinde yıkılıyor

İM lift |iMi İli İiMl
JBır

Gemlik Ticret ve 
Sanayi Odası’nın 
yeni hizmet 
binasına taşınmasın
dan sonra 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yıkım işi üstlenilen 
Tibel Otel ve GTSO 
eski binasının yıkıl
ma işlemi devam 
ederken, yıkım 
esnasında çıkan toz 
çevrede şikayetlere 
neden oluyor.
Binanın üst katların
dan yıkımına 
başlayan firma yet 
kilileri, çalıştırdıkları 
araçların yıkım 
sırasında 
çıkan tozların yeter
ince ıslatmaması

Gemlik Müteahhitler 
Derneği, Başsavcı 
Mehmet Ayaz'ı 
ziyaret etti.
GMD heyeti Başkan 
Hamza Aygün ve 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ferhat Kurt 
ve Murat Çakır ile 
Gemlik'e yeni ata 
nan Başsavcı 
Mehmet Ayaz'ı 
makamında ziyaret 
ederek hayırlı olsun 
dileklerini ilettiler.

sonucu çıkan toz 
bulutları, çevredeki 
işyerleri ve apart
manlardaki konutları 
rahatsız etmesi sonu
cu büyük şikayetler 
yaşandı.
Bu arada şikayetler 
sonunda Gemlik 
Belediyesi’ne ait 
vidanjörle yıkılan 
enkaza su dökül 
meye başlandı.

Ancak yine de toz 
engellenemedi. 
Şikayetlerden sonra 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz enkaz alanına 
gelerek incelemeler 
de bulundu.

AĞAÇLARI 
KIRDILAR
Tibel Otel ve eski 
Ticaret ve Sanayi

Odası binasının 
yıkımı sırasında 
binanın ön tarafında 
bulunan bir çam 
ağacı ile bir palmiye 
ağacı zemin katın 
çerçeveleri sökülür 
ken büyük tahribat 
gördü.
Vatandaşlar ağaçların 
Belediyenin yeni 
aldığı ağaç sökme ve 
dikme makinasıyla 
neden önceden sökül 
mediğinden 
şikayetçiler.
Yıkım sırasında 
şimdilik zarar 
görmeyen zeytin 
ağaçlarının da 
yerinden sökülüp- 
başka bir alana dikil 
mesi isteniyor.

tellllll M

malarını kısaca 
aktardı. Gemlik'in 
her geçen gün daha 
güvenlikli ve yaşa

GMD Başkanı Aygün 
Başsavcı Ayaz'a 
dernek hakkında 
bilgi vererek çalış-

nabilir bir ilçe 
olmasından dolayı 
Başsavcıya^teşekkür 
lerini ileten Aygün 
yeni görevinde 
başarılar diledi. 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz'da GMD 
Heyetine ziyaret
lerinden duyduğu 
memnuniyeti ifade 
"ederek, dernek çalış
malarında başarılar 
diledi.

If AVID GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ OLDUĞUM NÜFUS 
■ililir CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. SAYIM DÜNDAR

mailto:kadri_guler@hotmail.com


11 Teııııııuz 2013 Perşembe Gemlik KHrfez Sayfa 5

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Karacaali’den...

Karacaali, 
Gemlik’e 13 km. 
uzaklıkta bir 
köydü...

Şimdi Gemlik’in bir 
mahallesi.

Otuz beş yıldır 
yazları Karacaali’de 
geçiriyoruz.

Karacaali doğal 
yapısını koruyarak 
Türk kurizminin 
öncü yerleşim yer
lerinden biri.

Halkın geçimi 
zeytin ve balıkçılık. 
Zeytin para etmiyor. 
Deniz kurudu. 
Geçim zorlaştı.

Etrafı fıstık çamları 
ile çevrili mis gibi 
çam kokusu, pırıl 
pırıl deniz, her yön
den esen rüzgarın 
oluşturduğu bol 
oksijen, insanı 

bunaltmayan bir 
hava.
Turizmin başlangıç 

yıllarından beri 
insanımıza hizmet 
veren kampları.

Çınarların, ak 
ağaçları, çamların 
gölgesi altında 
ortancaların 
çevrelediği Noca ET 
Mangal, Durukan Et 
Mangal Tesisleri 
1978 yılından beri 
halka hizmet veri 
yor.

Kendi besileri olan 
günlük et, pirzola, 
köfte ve sucukları 
nefis. Sevcan Balık 
Market, Balıkçı 
Yusuf ta günlük taze 
balık çeşitleriyle 
hizmet veriyor.
Aliye teyze 

Lokantasının mantı 

ve aşureleri yöreye 
nam salmış.

Her Perşembe 
gününün 
vazgeçilmezi.
Asırlık çınarların 

altındaki Çınaraltı, 
Sahil Çay 
bahçelerinin sun
duğu mis gibi demli 
çaylar, kahveler.

Bu doğa ve hizmet 
güzellikleri yanında 
insanları aydın bir 
yerleşim yeri 
Karacaali.

Profesörler, gene 
railer, subaylar, 
öğretmenler, iş 
adamları yetiştirmiş, 
okur yazarı bol, 
görgülü bir toplum. 
İlişkileri Burşa’dan 
daha ziyade İstan
bul olmanın verdiği 
bilgi ve görgü.

Köy meydanında 
çamlar altındaki 
kahveler, adeta form 
meydanı.

Genel ve yerel 
konuların dile getiril 
diği, düşünce 
üretildiği, çare 
arandığı anıların 
tazelendiği mahal.

Karacaali Sağlık 
Ocağı’nın ebesi var, 
doktoru yok.

Sağlık Ocağı’nın 
tam karşısında Eski 
Orman Muhafaza 
Memurluğu hizmet 
ve lojman binası, 
yıllardan beri terk 
edilmiş, metruk bir 
halde. Geçen de bir 
de gördüm ki; tavan 
nerede ise göçecek. 
Niye değerlendiril 
mesi düşünülmez. 
Karacaali, Narh yer

leşim yeri insanları 
aile hekimleri 
olmadığı için Küçük 
Kumla’ya mecburen 
gidiyor.

Küçük Kumla nor
mal günlerde adeta 
bir ilçe, yazın gelen 
yazlıkçılarca hem 
Küçük Kumla’nın 
Karacaali ve 
Narlı’nın nüfusu da 
artıyor.

Böylece sağlıklı, 
yeterli hizmet gereği 
şekilde alınamıyor.

Bence eski Orman 
İdare binası aile 
hekimliği için 
restore edilmeli, 
Küçük Kumla Sağlık 
Ocağının yükü 
azaltılmalı, 
Karacaali ve Narlı 
mahalle insanları 
gel git sıkıntısından 
kurtarılmalıdır.

Yazık günah be!
Daha öncede 

yazdım.
Ankara Ünversitesi 

Karacaali’de bir 
zeytinlik oluşturdu. 
Ne bakanı var, ne 
gübreleyen!, ne 
sulayanı.

Niye kurdunuz, 
niye bakmıyor

sunuz?
Niye Uludağ 

Üniversitesi’ne 
devretmiyor sunuz?

Uludağ Üniversite
si Ziraat Fakültesi 
var.

Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu’nda 
bitki bakım prog 
ramı var.

Mülk bu ulusun, 
kimsenin değil.

Benim sorduğum 
gibi ilgililere niye 
hesap sorulmuyor.

Ha kaza, Anadolu 
Üniversitesi 
Dinlenme Tesisleri 
terk edildi, harabeye 
döndü.

Hem ayıp, hem 
günah.

Gözden geçirilsin, 
noksanlıklar gideril 
sin, insanlar yarar
lansın.

Otuzbeş yıllık 
Karacaali sakini 
olarak bu gerçekleri 
yazmak bir yüküm
lük, vicdan borcu.

Bu yazı, o nedenle 
kaleme alındı.

İnsan ümit ettiği 
müddetçe yaşar 
derler ümit işte...

BıııMıiiaııslliısiıslıMiııı
Mudanya'ya yeni 
yapılan deniz 
manzaralı devlet 
hastanesi 
inşaatının ağustos 
ayında bitireceleği 
açıklandı.
Mudanya Şaziye 
Rüştü Devlet 
Hastanesi person
eli, Aydınpınar 
Tepederbent 
mevkiinde yapımda 
sona gelinen yeni 
hastane binasını 
ziyaret etti. 
Başhekim Op.Dr. 
Murat öztürk'ün 
öncülüğünde 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından yapılan 
yeni hastane 
binasını ziyaret 
edilerek personele 
tanıtıldı. Devlet 
Hastanesi şantiye 
şefi Levent 
Özden'in 
nezaretinde yeni 
yapılan hastane 
binasını gezen per
sonel, hastane 
hakkında bilgiler

aldılar. Yeni has
tane binasını çok 
beğendiklerini dile 
getiren Başhekim 
Op. Dr. Murat 
öztürk, personelin 
burada göreve 
başlamak için 
sabırsızlandığını da 
ifade etti.

AĞUSTOSTA 
BİTİYOR

Ağustos sonu 
itibari ile yeni 

hastanenin bitirile
ceğini ifade eden 
Öztürk, geçici 
kabul dilekçesinin 
alınacağını ve 
Ağustos sonu ile 
idari personelin 
yeni hastaneye 
yerleşmeye 
başlayacağını 
söyledi.
Hastanenin tüm 
katlarını gezerek, 
sık sık bilgiler 
alan hastane per
soneli ile yeni has

tanede görev 
yapacakları günü 
bekliyorlar. Yeni 
yapılan Mudanya 
Devlet Hastane 
si'nde 4 ameli 
yathane, 78 hasta 
yatak odası, müşa
hede salonları ile 
birlikte toplam 100 
yatak olurken, ofis 
ler ve idari odaların 
yanı sıra 23 polik
linik odası ve bir 
adet diş poliklinik 
bulunuyor.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
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üniversite kayıl tarihleri açıklandı
ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), öğrencilerden gelen yoğun talep 
üzerine üniversitelere kayıt tarihini 
değiştirdi. Kurum, üniversite kayıt tari
hinin 2-6 Eylül 2013 olarak yeniden belir
lendiğini bildirdi.
ÖSYM'nin, üniversite kayıtlarıyla ilgili 
açıklaması şöyle: ” 8 Temmuz 2013 tari
hinde başlayan 2013-ÖSYS tercih işlem
leri 18 Temmuz 2013 tarihinde sona ere
cektir. Bugüne kadar toplam 107 bin 500 
aday tercih işlemlerini gerçekleştirmiştir. 
Tercih süresi tamamlandıktan sonra en 
kısa sürede yerleştirme sonuçları 
kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasında 
sonra belirtilen tarihlerde adaylar yer
leştirildikleri üniversitelere kayıtlarını 
yaptıracaklardır.
2013 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 
sonuçlarının ÖSYM tarafından kısa 

sürede açıklanması nedeniyle 12-20 
Ağustos 2013 olarak belirlenen 2013- 
2014 öğretim yılı yükseköğretim pro
gramlarına kayıt tarihleri, Yükseköğretim 
Yürütme Kurulu'nun kararıyla 2-6 Eylül 
2013 olarak yeniden belirlenmiştir.
2013-ÖSYS merkezi yerleştirme sonu
cunda bir yükseköğretim programına 
kesin kayıt hakkı kazanan adaylara kayıt 
işlemlerinde yardımcı olunabilmesi 
amacıyla kayıt tarihi ve kayıt adreslerine, 
2013-ÖSYS sonuç açıklama ekranında 
yer verilecektir. Bu amaçla üniversiteler, 
kayıt tarihlerini, kayıt işlemlerinin yapıla
cağı yerler ile açık adreslerini, daha önce 
kendilerine bildirilen kılavuz işlemlerinde 
kullanılan internet adresinden mevcut 
'kullanıcı adı* ve ’şifre'lerini kullanarak, 
11-16 Temmuz 2013 tarihleri arasında 
elektronik ortamda merkezimize bildire
ceklerdir."

ElEMAN
ZEKİ KAPTAN 

İNŞAAT OCAĞINDA 
ÇALIŞTIRILMAK 
ÜZERE BELGELİ
EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ
ARANIYOR

ElEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK 

YATILI VEYA GÜNDÜZ 
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN

ARANIYOR

Müracaat
Tel: 0 533 388 43 76

ELEMAN
TORNACI - 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VE 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM. 

Tel : 514 20 21 GEMLİK

Müracaat: Ahmet Bey 
Tel: 0 533 241 93 82

SATILIK VİL1A
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN... 

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

O 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

4! YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS 
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■

REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak 

Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BALKAN ÜLKELERİ GEZİSİ
Dünden devam...

Manastır deyince 
Atatürk'ün öğrenim 
gördüğü Askerî idadi 
'yi görmeden olur 
mu?

Binayı karşıdan 
görüyoruz. İki katlı, 
taştan yapılmış, 
uzun sayılabilecek 
boyutta.

Binanın bir bölümü 
Atatürk'e ayrılmış, 
Onunla ilgili kitaplar 
ve fotoğraflar 
sergileniyor. 
Atatürk'ün yaptık
larıyla ilgili kısa bir 
film izliyoruz.

İlginç bir mektup
tan söz ediyor 
rehberimiz.

Atatürk'e aşık olan 
bir genç kızın 
yazdığı mektup. 
Atatürk'ü evinin 
önünden geçerken 
balkondan gören kız, 
ona aşık olur, 
ailesinin baskılarına 
karşı koyar, başka 
sıyla evlendirmek 
isterler; ancak kız 
evlenmez ve kıza 
evden dışarı çıkma
ma cezası verirler. 
İşte bu günlerde 
genç kız, Atatürk'e 
bir mektup yazar. 
Onu çok sevdiğini ve 
ömrünün sonuna 
kadar onu bekleye
ceğini belirtir.
Mektup da tarih yok
tur, nerede yazıldığı 
belirtilmemiştir.
Gerçek olup 
olmadığını anlamak 
oldukça zor. Cümle 
bozuklukları var. Hiç 
bir değişiklik yap
madan aynen yazıyo
rum.

"Kemal Atatürk'e 
herhangi bir zaman
da ve yerde!

Çok seneler geçti, 
ben halen her gün 
içersinde senden 
haber bekliyorum. 
Herhangi bir zaman

da mektubumu alır
san, beni hatırla ve 
kağıttaki 
gözyaşlarına göre
bileceksin. Yıllar ve 
olaylar geçiyor, 
seninle ilgili çok 
şeyler konuşuluyor. 
Mektubumu okurken, 
başka kadını sevi 
yorsan mektubumu 
kopar ve kendine 
sor: İnanabiliyor mu 
ki Manastırlı bir Eleni 
Karinte, bir günlük 
tanıdığı ve aşık 
olduğu adama bütün 
ömrünü harcamıştır. 
Ve benim seni 
sevdiğim kadar, o 
kadını o kadar sevi 
yorsan, kendisine 
hiçbir şey söyleme, 
senin kadar mutlu 
olmasını diliyorum. 
Fakat balkondaki kızı 
hatırlıyorsan ve 
başkasını sevmiyor
san, seni beklediğimi 
ve ömrüm boyunca 
bekleyeceğimi bil
meni istiyorum! 
Döneceğini, beni 
unutmayacağını 
biliyorum. Babam 
vefat etti. Beni 
senden ayırdığından 
tam bir yıl geçti.
Beni eve kapattı ve 
bir ay çıkmama izin 
vermedi. Ağlamadım, 
biliyorum ki tüm ki 
lifleri ve hapisleri 
boşuna harcadı.
Beni evlendirecekleri 
adamı sadece bir kez 
gördüm ve kendisi 
bana onu sevebile
ceğimi sordu. Ben 
de kendisine "Hayır, 
ben sadece ilk 
aşkımı seviyorum" 
dedim. Ve artık ken
disini görmedim. 
Babam beni hiçbir 
zaman affetmedi. Ve 
artık kendisini 
görmedim. O zaman
lardaki gibi genç ve 
güzel değilim... Tüm 
ömür bir gün 
içersinde!

Ebediyen seni 
seven ve seni 
bekleyen, senin 
Eleni Karinte."

Binanın diğer 
bölümümüze olarak 
kullanılıyor.

Tarihle ilgili kay
naklar, silah ve 
savaş araç gereçleri, 
fotoğraflar, arkeoloji 
ile ilgili ürünler 
sergilenmekte.

Bir fotoğrafta esir 
alınan insanlar ve bir 
küçük çocuk ellerini 
kaldırmış durumda 
göste riliyor, oldukça 
etkileyici.

Manastır, gezimiz 
sona erince yolcu
luğumuz Resne'ye 
doğru devam ediyor.

RESNE:
Resne elma üre

timiyle ünlüdür. 9 
çeşit elma yetiştiril 
diği söylenmektedir. 
Bir bakıma elma 
diyarı demek daha 
doğrudur. Kent 
nüfusu 13 bin 
civarındadır.

Küçük, ama şirin 
bir yer.

1385'te OsmanlI 
egemenliğine girmiş 
1912-1913'e kadar bu 
egemenlik devam

tema* “sra™B£şA
TEM/k Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” EMm 
^Şampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın '; î-l

Niyazi'nin Sarayını 
görüyoruz.

etmiştir OsmanlI tari
hinden önemli 
Şahsiyet Resneli 
Niyazi Bey'in doğum 
yeridir. Niyazi Bey, 
Jön Türklerdendir. 
Burada Versay 
Sarayı'nı örnek 
alarak güzel bir 
saray yaptırmıştır.

Niyazi Bey, ittihat 
ve Terakki'rîm 3 
önemli kişisinden 
biri olup Türk -Yunan 
savaşındaki 
başarıları nedeniyle 
üne kavuşmuştur. 
Yolumuzun üzerinde 
olan Resneli

Resneli Niyazi'nin 
yaptırdığı saray bu 
gün seramik müzesi 
olarak kullanılmak
tadır.

İlgi çekici eserler 
kendini göstermekte. 
Bütün dünya 
sanatçılarından Türk, 
Kore, ABD 
sanatçılarından 
seramik eserler 
görmek mümkün.

Resne'de işimiz bi 
tince OHRİD'e doğru

yol alıyoruz.

Günün yorgunluğu 
kendini hissettir 
meye başladı.

Bir an önce Ohrid'e 
varıp otelde dinlen
mek istiyoruz. Yaş 
ortalamamız 60 
sayılır.

Yemyeşil orman
ların arasından 
geçerek yüksekler
den vadilere doğru 
gözümüzü okşayan 
bir yeşilliği seyre 
derek tatlı bir yolcu
luk yapıyoruz.

Devamı yarın....

GemlikKErfez
ni'»ımıı»niıı».nıuıııiıa»iM

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Tenıasa-i Ramazan coşkusu Merinos ta başladı

BİRAZ SARHOŞ...
Yorgun desenler düşer akşama 
Bir de ince saz
Biraz loş
Biraz sarhoş
Meyledip hükmüne şarabın 
Soluk tebessümden artırıp 
Issız şarkıları
Susmuşken üstüne bir de
Gök yangınları 
Vurur göğsüne 
Bu cürm-ü masal 
Bu hüzn-ü hazan 
Oysa nazlı yalnızlıktır 
Erteleten hayali
Hele küsmüşken gecenin sahibi 
Biraz kül
Biraz tütün
Siner avucuna
Kibrine bıçak vurup zamanın 
Kan ağlatırken yıldız 
Sokak lambalarına
Yorgun desenler düşer akşama 
Bir de ince saz
Biraz loş
Biraz sarhoş...

Büyükşehir Belediye 
si tarafından BursalI 
lara keyifli ve 
eğlenceli bir Rama 
zan ayı yaşatmak 
hedefiyle düzenle
nen Temaşa-i Rama 
zan programı, ilk 
gününde vatandaş 
lardan ilgi gördü. 
- Merinos Parkı’nda 
renkli anlara imza 
atılan programda, 
Ahmet Feyzi ilahi 
Grubu ile Devlet 
Klasik Türk Müziği 
Korosu, özel kon
serlerle “Ramazan’a 
Merhaba” dedi. 
Birlik, beraberlik, 
yardımlaşma ve 
paylaşma duygu
larının odağı, 11 
ayın sultanı Rama 
zan ayının ilk 
gününde, Büyükşe 
hir Belediyesi 
tarafından düzenle
nen Temaşa-i 
Ramazan programı, 
vatandaşları

KAYIP BEKO 200 TR MARKA MF-AN 10202491 SİCİL NOLU ÖDEME 
KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT LEVHAM KAYBOLMUŞTUR. 

HÜKÜMSÜZDÜR. HAŞAN YILDIRIM

Merinos Parkı’nda 
buluşturdu.
Büyükşehir Bele 
diyesi iştiraklerin 
den Kültür A.Ş. 
tarafından organize 
edilen Temaşa-i 
Ramazan programı 
mn ilk akşamında 
Ahmet Feyzi İlahi 
Grubu ‘Tasavvuf 
Müziği’ konseriyle, 
Devlet Klasik Türk 
Müziği Korosu da 
'Ramazana Merha 
ba' müzik din
letisiyle vatandaşlar
la bir araya geldi. 
BursalIların yoğun 
ilgi gösterdiği prog 

ram, duygusal 
anlara imza attı. 
Konserleri ilgiyle 
izleyen vatandaşlar, 
Merinos Parkı’nda 
açık havanın keyfini 
yaşarken, aynı 
zamanda Ramazan 
Mahallesi’nde açılan 
stantlar da vatan
daşlara eski rama 
zanların nostaljik 
tadını sundu. 
Aileleri konserleri 
izlerken, çocuklar 
da lunaparkta 
eğlencenin tadını 
doyasıya çıkardı. 
Vatandaşların ilk 
iftardan sonra nefes 

aldıkları Merinos 
Parkı’ndaki konser
lerin ardından, 
Kültür A.Ş. Genel 
Müdürü Rıfat Bakan, 
sanatçılara teşekkür 
plaketi verdi.
BursalIlara Ramazan 
ayının en geleneksel 
öğelerini bir arada 
sunan Temaşa-i 
Ramazan pro
gramında bu akşam, 
Bülbülden Güle 
Gazel konseri ve 
İkbal ile Hayatın 
İçinden İkbal 
Gürpınar söyleşi 
programı gerçek
leştirilecek.

<3İhtiyaç duyduğunuz boyutta kaşe ve kalem kaşeler.

Kupa ve madalya çeşitlen. Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri.

Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge basımı.

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri.

pa 
e»
3

bSS

Anahtarlık, isimlik, ajanda ve promosyon çeşitleri.

ö
I GÜLER AJANS 1*1 Cıi Bora Sok. Atak Aralıjı »o: JIB GEMLİK îel: SI J 9İ tî
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Engelli »e 65 yas anlığı alanlara müjde
AK Parti, CHP ve BDP’nin önergesi ve MHP'nin 

. desteğiyle yasa teklifine eklenen düzenleme, hem aylık 
alanların sayısını hem de sınırını artırılacak.

65 yaş aylığında 
kapsam genişletildi. 
Yeni düzenlemeyle 
1.2 milyon olan 
'engelli ve muhtaç 
aylığı' alanların 
sayısı 1.5 milyona 
çıkacak. Muhtaçlık 
aylığı almak için 
sınır da 119.62 
liradan 233 liraya 
yükseltildi. 
Meclis Genel 
Kurulu'nda Torba 
Yasa Teklifi 
üzerindeki 

görüşmeler devam 
ederken pakete 
muhtaç aylığıyla 
ilgili yeni düzen
lemeler eklendi. AK 
Parti, CHP ve 
BDP'nin önergesi ve 
MHP'nin desteğiyle 
yasa teklifine ekle
nen düzenleme, hem 
aylık alanların 
sayısını hem de 
sınırını artırılacak. 
Buna göre kişi başı 
yerine hane bazlı 
gelir hesaplaması

sistemi getirilecek. 
Mevcpt sisteme göre 
65 yaş aylığı almak 
isteyen bir kişinin 
119.62 liradan fazla 
gelirinin olmaması 
gerekirken yeni 
düzenlemeyle bu 
rakam 233 liraya 
yükseltildi. 1.2 mily
on olan engelli ve 
muhtaç aylığı alan 
kişi sayısının da 1.5 
milyona çıkması 
öngörülüyor

Eşten izinsiz konut satışı yapılmayacak
Kadınlar tapu 
müdürlüklerine 
evlilik cüzdanı ile 
başvurarak "bu 
konut sadece 
kocamın değil, aile 
konutudur" şerhini 
koydurabilecek.
Böylece eşten izinsiz 
konut satılamaya
cak.

Türkiye'de evli çift
lerin birlikte yaşadığı 
konutların tapuları 
bundan sonra bir 
kişinin değil, 
"ailenin” üzerine 
kayıtlı olacak. 
Kadınlar tapu 
müdürlüklerine "bu 
konut sadece 
kocamın değil, aile 
konutu" şerhini koy
duracak. Böylece 
eşinin rızasını 
almadan kimse ev

satamayacak.

Aile konutu şerhi, 
tapuda evin sahibi 
olan tarafın eşinden 
izinsiz konutu sat
masını engellemek 
ya da eşlerin "bu ev 
benim" diyerek 
diğerini evden kov
masını önlemek için 
mahkeme kararıyla 
uygulanıyor. Yargı 
sürecinin uzunluğu 
ile şiddet mağduru 
olan ve evden atılan 
kadınların durumu 
açısından, mahkeme 
kararı çıkarmak zor 
oluyordu.

Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanhğı'nca 
Meclis'e sunulan 
torba yasayla aile 
konutu şerhlerinde

"mahkeme karan" 
alınmasına yönelik 
uygulamaya son ver
ilecek. Aile konutu 
şerhinde ilk tartışma, 
Danıştay 10'uncu 
Dairesi'nin şerhin 
tapu müdürlük
lerinden alınmasını 
içeren genelge ve 
tüzük hükmünü iptali 
ile başladı. Şerhin 
sadece hakim kararı 

ile alınmasını içeren 
karar da Danıştay 
İdari Dava Daireleri 
Kurulu tarafından 
reddedildi.

Bundan sonra tapu
nun maliki olmayan 
eşin, konutun aile 
konutu olduğunu 
kanıtlayan muhtarlık
tan alınmış belge ve 
evlilik cüzdanıyla 

tapu müdürlüklerine 
başvurması yeterli 
olacak. İstanbul 
Barosu'nun veriler
ine göre, Türkiye'de 
tapuların yaklaşık 
yüzde 65'i erkek 
eşlerin üzerine 
kayıtlı iken, yeni 
uygulama sayesinde 
tapular "aile" ile bir
likte anılacak.
Böylelikle, tapu üzer
ine kayıtlı olan kişi, 
eşinin rızasını 
almadan evi sata
mayacak ve ipotek 
ettiremeyecek.

İŞTE O MADDE

Torba yasa ile birlik
te getirilen düzen
leme şöyle: "MADDE 
46- 22/11/2001 tarihli 
ve 4721 sayılı Türk 
Medenî Kanununun 

194 üncü mad
desinin üçüncü 
fıkrasında yer alan 
"şerhin verilmesini" 
ibaresinden sonra 
gelmek üzere "tapu 
müdürlüğünden" 
ibaresi eklenmiştir. 
Medeni Kanun'un 
194. Maddesi: 
Eşlerden biri, diğer 
eşin açık rızası 
bulunmadıkça, aile 
konutu ile ilgili kira 
sözleşmesini fes- 
hedemez, aile konu
tunu devredemez 
veya aile konutu 
üzerindeki hakları 
sınırlayamaz. Rızayı 
sağlayamayan veya 
haklı bir sebep 
olmadan kendisine 
rıza verilmeyen eş, 
hâkimin müdahalesi
ni isteyebilir..."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat 155

Bm Jandarma İmdat 156
HM Jandarma K. 513 10 55

Polis Karakolu 513 18 79
_ Gar. Kom. 513 12 06
1 KAYMAKAMLIK

। Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54

| Emniyet Müd. 513 1° 28

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

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

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

OTOBÜS
/ ___________ULAŞIM___________

DENİZ UÇAĞI 613 66 13
• Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62

METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77

B Süzer Turizm 612 1O 72
a Kanberoglu-Esadaş 614 46 49

। Anrtur 614 47 71
1 Kamil Koç__________________ 612 O1 63

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
• Sahil Dev. Hast. 513 23 29

Mer.Sağ.Ocagı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29

■ Konur Tıp Mrk. 514 bo 88

■ _________ TAKSİLER__________

i Körfez Taksi 513 18 21
1 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 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

Gemlik Karfez
GEHLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI : 4623 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ffllUlfflM

HERKEZ 
ÖLECEK: 12:00- 

14:00-16:00- 
18:00-20:30 

G.D.O 
KARAKEDİ: 
11:45-14:15- 

16:15

İMİ
»D»



Feuziyeliler Köy Gününde buluştu
Geleneksel köy gününde, 

köylüler ve konuklar biraraya gelerek, 
birlikteliği güçlendirdi

Fevziye Köyü’nün 
hafta sonunda 
düzenlenen 
geleneksel köy 
gününde, köylüler 
ve konuklar 
doyasıya 
eğlendiler. 
Geçtiğimiz pazar 
günü Fevziye 
Köyü’ndeki Köy 
Günü’ne 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, İl Genel 
Meclisi üyesi Ercan 
Barutçuoğlu, 66 
Nolu Motorlu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı 
Fehmi Arslan ve 
dışarıdaki 
Fevziyeliler ile 

konuklar katıldılar. 
Köy muhtarının 
konuşmasıyla 
başlayan Köy 
Günü'nde birlik ve 
beraberliği yaşattık
larını, köyden 
dışarıya giden 
Fevziyelileri köy 
gününde köylerine 
gelerek bu birlik
teliği güçlendirdiği
ni söyledi.

SÜRPRİZ 
SANATÇILAR 
BOL EĞLENCE 
BY Laz organizas 
yonunun üstlendiği 
ve renklendirği Köy 
Günü’nde 
yöresel müzik 
eşliğinde gün boyu 
eğlenildi.
Geleneksel köy 
gününde gelenek
sel pilav ikramı da 
yapıldı.

‘Gemlik www.gemlikkorfezgazetesi.com

MILTON
DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA V Hg

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE lif
EN GÜZEL ANLARINIZI |f

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. H

Pustu Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez Nifak Masası

İnternetten Canlı ibyın
(Uy \ Sahne - fakyösterisi

Servis ve ekipmanlar

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


MlrtlMıMttıılırt
CHP Gençlik Kolu Başkanı Özlem Örs, AKP Gemlik Gençlik Kolu Başkanı İbra 
him Gör’ün 18 Haziran günü twitter sayfasındaki yorumlarında Atatürk ve İsmet 
İnönü için “Mesele 2 sarhoşa kurdurulan bu ülkenin, 2 abdestli insanın elinde 
özüne dönmesidir.” diye yazan Osmangazi’ye verdiği cevaplar büyük tepki aldı 
CHP Gemlik Gençlik Kolu Başkanı Özdem Örs yaptığı açıklamada, AKP Gemlik 
Gençlik Kolu Başkanı İbrahim Gör’ün Atatürk ve İsmet İnönü ile ilgili yaptığı yorum
lara sert tepki gösterdi. CHP Gemlik Gençlik Kolu Başkanı Özlem Örs, adına yapılan 
yazılı basın açıklamasında, AKP Gemlik Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Gör’ün bir 
sosyal paylaşım sitesinden yaptığı yorumlar eleştirildi. Haberi sayfa 4’de

İbrahim gör #GG <Q/ib<atıiır>_y<M 18 Haziran
hata ısrar etmemeklazım ÜOyıllık parti artık yeter 
...«CHPKAPATILMAU

İbrahim gör #GG ®t>rahim_nor
hakimiyet bllakaydu şart milletindir sözünü hiç bir zaman 
hatırlamadıkları İçin »CHPKAPATILMAU
m:

İbrahim gör #GG jTjbrahim^flor .... ir Harran
son kullanma tarihi geçtiği İçin #CHPKAPATILMAU
Aç-

İbrahim gör #GG li^ibıahirn^göt t8 Haziran
darbeleri türk siyasi tarihine soktukları İçin #CHPKAPATILMAU 
Aç

İbrahim gör #GG (lîjibrahlmjjor 18 Haziran
bunların kökü çamur olduğu İçin SCHPKAP ATILMALI
Aç

İbrahim gör #GG jjlbrahimjpr 18 Haziran
atam İzindeyiz dlyİp atalarına yalan söyledikleri İçin
SCHPKAPAT1LMAU
M

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GONLÛK SİYASİ GAZETESİ
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UbinTOOkilııgraııı 
Wlİll|llll|İMM
Asayiş Bot Komutanlığı Gem 
lik, Mudanya, Orhangazi ve 
Karacabey ilçelerinde 2012 yılı 
içe risinde gerçekleştirilen ope 
rasyonlarda yaklaşık 12 ton ka 
çak deniz ürünü yakaladı. 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com 

Siz kimsiniz ki onlara dil uzatıyorsunuz. 
CHP Gençlik Kolları Başkanığından bi 

ze ulaşan bir twitter görüşmesi var. 
Biliyorsunuz bir süre önce AKP Tekir 

dağ Gençlik Kollu Başkanı’nın yine 
elektronik posta ile yaptığı bir densizlik 
vardı.

Bu basına yansıyınca, bu muhteremi 
AKP kehren de olsa görevinden aldı.

Bu kez buna benzer bir olay Gemlik’te 
yaşanmış.

Tarih 18 Haziran 2013. Dev.Syf. 4’de

Türk Kızılayı Gemlik Şubesi geleneksel 
hale gelen yardımlarını bu yıl da sürdürdü. 
İhtiyaç sahibi vatandaşların başvurduğu 
yemek dağıtımında, aşırı yoğunluk 
yaşanıyor. Kızılay Gemlik Şubesi Başkanı 
Gökhan Özler, "Yardımlarımızın günlük 
maliyeti 750 lira. 650 kişiye yemek dağıtı 
yoruz. Bizim de olanaklarımız kısıtlı, bu 
yüzden hayırseverlerin Kızılay'ın gelenek
sel hale gelen yardım kampanyasına 
yardım etmelerini bekliyoruz. ” dedi. 2’de

Ozensoy'ılan 
yıkılan 

Belediye 
birıasıiciı 

önerge
Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
Milletvekili 
Necati Özensoy, 
Gemlik Belediyesi 
tarnafından 
yıktırılan eski 
belediye binası ile 
ilgili önerge ver
erek, sorduğu 
soruların cevap
lanmasını istedi.
Önerge, 4 
sorudan oluşuyor. 
Haberi sayfa 5’de

cn
adaylığı 
başvurusu 
başladı
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
İlçe Örgütünde 
30 Mart 2014 
günü yapılacak 
olan seçimler için 
aday adaylığı 
Başvuruları 
başladı.Aday 
adayı olmak 
isteyenler, baş 
vurularını 31 Tem 
muz 2013 tarihine 
kadar yapabile
cek. Sayfa 5’de

EMLAKİ^ 
İNŞ. LT

www.onanka.

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ * 

MANZARALI VADELİ ARSALAR

Ullkeîrt "Tilkim •KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR KİUnSin I UNy •SANAYİİ- DEPOLAMA -BENZİNLİK ARSALARI
KONUT ARSALARI-

■ ■ I A AAX FdO OE CO • KAT KARŞILIĞI ARSALARMerkez! 0 ZZ4 51J Ö5 5u • kumla’da yüzme havuzlu

H fifi (14 SATILIK LÜKS DAİRELERU ÜU e GEMLİKTE SATILIK LÜKS DAİRELER

KumlaŞb.:d2245389527 • ARSALARINIZA KAT

Kurşunlu Şb.: 0 535 493 66 04 STAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.onanka
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Milli Eıiiimde Müdürler rer ıleğistlriyor
M® 

«Has fânin
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen ve Şube Müdürü Ali Osman Cura 

Ağustos ayı sonuna kadar 5 bölgeden birindeki açık olan okul 
müdürlükleri için başvuruda bulunacaklar.

Türk Kızılayı 
Gemlik Şubesi 
geleneksel hale 
gelen yardımlarını 
bu yıl da sürdürdü. 
İhtiyaç sahibi 
vatandaşların 
başvurduğu yemek 
dağıtımında, aşırı 
yoğunluktan dolayı 
dün izdiham 
yaşandı.
Türk Kızılayı Gem 
lik Şubesi, Orhan 
gazi Caddesi’ndeki 
Gemlik Şube Bina 
sında açılan aş 
evinde 30 gün 
sürecek sıcak 
yemek ve kuru 
erzak yardımına 
başlandı.
Elden dağıtılan 
yemeklere ulaşa
mayan dar gelirli 
vatandaşlara ise 
elden yardım 
yapılacağını açık
layan Türk Kızılayı 
Gemlik Şubesi

ABONE OLDUNUZ MU?
| in Muit ilmi »ınıtıi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Başkanı Gökhan 
Özler, yardımlaşma 
duygularının 
pekiştiği Ramazan 
ayında, Kızılay'ın 
halka karşı görev
lerini yerine getir 
diğini söyledi. 
Kısıtlı bir bütçeyle 
hareket ettiklerini 
belirten Özler, 
"Yardımlarımızın 
günlük maliyeti 
750 lira. 650 kişiye 
yemek dağıtıyoruz. 
Bizim de olanakları 
mız kısıtlı, bu yüz
den hayırseverlerin 
Kızılay'ın gelenek
sel hale gelen 
yardım kampan 
yasına yardım et 
melerini bekliyo 
ruz. Eğer yardımda 
bulunmak isteyen 
varsa, bize 0 532 
361 03 22 nolu 
telefon numarasın
dan ulaşabilirler " 
diye konuştu.

Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 
çıkardığı yeni yönet
melik ile ilçe Milli 
Eğitim Müdürleri ile 
il ve ilçelerin şube 
müdürleri Ağustos 
ayı sonuna kadar yer 
değitirecekler. 
İlçemizde de bu kap
samda, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, yönet
melikte belirlenen 5 
bölgeden birine ata
malarını isteyecek
ler.

îSfııu ziyaretler fleııam ediyor
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
seçimlerini tamam
layan Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsası ve 
ilçemize yeni atanan 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz’ı ziyaret etti. 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu başkanlığın
daki MHP heyeti, 
saat 14.oo’de Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’na giderek, 
oda yönetim kurulu 
Başkanı Kemal Akıt 
ve yönetim kurulu 
üyelerine yeni görev
lerinde başarılar 
dilerken, hizmet 
binalarının da hayırlı 
olmasını dilediler. 
TSO Başkanı Kemal 
Akıt, MHP’nin çalış
malarını yakından 
izlediğini belirterek, 
"Siyaset fedakarlık 
ister. Hiçbir şey bek
lemeden bizler de 
topluma hizmet ediy
oruz” dedi.
Akıt, "Amacımız 
ortak paydada Gem 
lik’e hizmet etmek. 
Karşılık beklemeden 
yapılan hizmetler 
kutsaldır. Hiçbirimiz 
yaptığımız hizmetler
den nemalanmı 
yoruz. Biz, oda 
yönetimi ve meclis

Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 
İçişleri Bakanlığı’nın 
Kaymakamlardan 
atama sistemine 
benzer bir atama 
yönetmeliği hazır
ladığı yeni 
retasyonun bu 
yönetmelik hüküm
lerine göre yapıla
cağı öğrenildi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, 2003 yılından 
beri ilçemizde görev 
yapıyorlar.

üyeleri hiçbir ücret 
almıyoruz. Meclis 
oturumlarından ve 
yönetim kurulu 
toplantılarından 
doğan haklarımızı 25 
çocuğa burs kullan 
diriyoruz. Demokra 
silerde, siyasi partil
er önemli rol oynar. 
Onun için sizler 
bizim için değerli 
siniz. Biz, oda olarak 
siyasi partiler arasın 
da tercih yapmıyo 
ruz. Her siyasi gö 
rüşten aramızda 
arkadaşımız var. Biz, 
iyi çalışan Gemlik’e 
katma değer katan 
siyasi partilerin 
yanındayız. Odamıza 
girerken, siyaseti 
merdivende bırakı 
yoruz.” dedi. Akıt, 
yeni binalarının 
yapılmasında kendi
lerine yardımcı olan 
eski ve yeni belediye 
yöneticilerine teşek 
kür ederek, Gem 
lik'in güzel bir

Mehmet Ercümen Ali Osman Cura

binaya kavuştuğunu 
söyledi. Durdu ise, 
Gemlik’e yakışan bir 
hizmet binası olan 
TSO’nun daha iyi 
hizmet vereceğine 
inandıklarını, Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın 
etkin bir kurum 
olduğunu, seçim
lerde doğacak kao
sun Akıt’ın seçilme
siyle gideril diğini 
belirtti. Gemlik’te 
belediye binasının 
nerede yapılacağının 
bilinmediğini 
söyleyen Durdu, 
“Gemlik’in yaz 
aylarında nüfusu 200 
bini geçiyor. 8 ay 

önce camiyi yıktılar. 
Ancak, hala başla
madılar. Bu konuda 
çağdaş bir cami 
yapılması için oda 
olarak siz de öncü 
lük yapmanızı sizden 
istiyoruz.”dedi. Akıt 
ise bu konunun 
takipçisi olacağını 
söyledi. MHP heyeti 
daha sonra Cum 
huriyet Başsavcısı 
Mehmet Ayaz’ı 
ziyaretinden sonra 
Ticaret Borsa sı’na 
geçerek Baş kan 
Ilhan Acar ve yöneti
mini ziyaret ederek, 
yeni görevlerinde 
başarılar dilediler.
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7 hin 100 lıilıgıanı M mele gaM
Asayiş Bot Komutanlığı Gemlik, Mudanya, Orhangazi ve 
Karacabey ilçelerinde 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen 

operasyonlarda yaklaşık 12 ton kaçak deniz ürünü yakaladı.
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, 17 bin 700 kilo
gram kaçak midye 
ele geçirdi.
İstanbul’dan İzmir’e 
kaçak midye 
sevkiyatının yapıla
cağı ihbarını alan 
jandarma ekipleri, 
operasyon düzen
ledi. Düzenlenen 
operasyonda bir 
kamyon kasasında 
denizden 
çıkartılarak 20 kilo
gramlık çuvallara 
doldurulan 17 bin 
700 kilogram midye 
ele geçirdi.

Uganda Parasıyla Dolandırdılar
Bursa'nın İznik 
ilçesinde kimliği 
belirsiz iki kişi, 
kiralamak istedik
leri evin sahibini 
maddi değeri 
olmayan Uganda 
parasıyla 
dolandırdı.
Yeni Mahalle'de 
ikamet eden 
G.D.'nin binasının 1 
katındaki daireyi 
tutmak isteyen kim
liği henüz belirlene
meyen iki kişi, 
"Üzerimizde Türk

Midyelerin şahıs 
hakkında idari yap. 
tırım uygulanması 
amacıyla Gemlik 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nden

parası yok." '1000 Bank Of
diyerek, üzerinde Uganda' yazılı

gelen görevlilere 
teslim edildiği 
bildirildi.

Öte yandan Bursa 
İl Jandarma

Komutanlığınca 
başta İznik’te 
konuşlu bulunan 
Jandarma Asayiş 
Bot Komutanlığı 
olmak üzere 
Gemlik, Mudanya, 
Orhangazi ve 
Karacabey 
ilçelerinde 2012 yılı 
içerisinde gerçek
leştirilen operas 
yonlarda yaklaşık 
12 ton kaçak deniz 
ürünü, 2013 yılının 
ilk 7 ayı içerisinde 
ise, yaklaşık olarak 
32 ton kaçak deniz 
ürünü ele grci 
rildiği belir 

yabancı parayı 
verdi. Ev sahibi 
G.D.'den para 
üstü olarak 400 TL 
alan iki şüpheli, 
kısa sürede kayı
plara karıştı.
Kuyumcuya giden 
G.D., paranın 
değerinin 
olmadığını öğren
ince 
dolandırıldığını 
belirterek, polise 
müracaat etti.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

(öVADINCİNAYETLERİNEKARSLBandayizi
Bursa'da 50 yaşın
daki eşi Kadriye 
Menkeş'i başına 
baltayla vurarak 
öldürdüğü iddi
asıyla yargılanan 
Mehmet Menkeş'in 
(55) yargılaması 
sürüyor. Duruşma 
öncesi Bursa 
Adliyesi önünde 
toplanan Kadın 
Cinayetlerini 
Durduracağız 
Platformu üyeleri, 
kadın cinayetlerini 
protesto etti. 
'Kadın kardeşler
imiz öldürülmesin' 
pankartı önünde 
konuşan platfor
mun Bursa 
Temsilcisi Elif 
Kara, kadın cina 
yetlerinin önlen
mesini istedi 
Kara, şunları dile 
getirdi: "Devletin 
görevi, her ne 
koşulda olursa 
olsun kadınları 
hayatta tutacak 
ekonomik ve

TEMA A “suhya»a
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

toplumsal düzen
lemeleri yapmak
tır. Her gün kadın
lar öldürülürken, 
cezai indirim ala
bilmek için 
neredeyse tüm 
katiller akıl sağlık
larının yerinde 
olmadığını iddia 
ederken, devletin, 
yargının görevi 
indirim uygulamak 
değil, caydırıcı 
cezalar vermektir. 
Kadriye 
kardeşimizin bir 
önceki duruş
masında gelen 
Adli Tıp raporuyla 
en azından sanığın 
hak ettiği cezayı 
alabilmesi için 
yargılama 
sürecinin önün 
açılmıştır. Bu dava 
da gelen rapor 
gibi verilecek 
kararın da tüm 
kadın cinayetleri 
açısından örnek 
olması gerekmek
tedir."

Kamyon solörü II yolcunun hayatım Mı
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
İlçesi yakınlarında, 
sürücüsünün 
uyuduğu öne 
sürülen yolcu 
otobüsü karşı 
yönden gelen 
kamyonun 
kasasına çarptı. 
Otobüs sürücüsü 
ve muavininin 
cam kırıklarıyla 
hafif biçimde 
yaralandığı kazada, 
kamyon 
sürücüsünün 
dikkati 40

yolcunun hayatını 
kurtardı.
18 yaşındaki 
kamyon sürücüsü 
Yunus Bahar, 
yoldaki onarım 
nedeniyle 
trafiğin tek 
şeritten işlediğini 
belirterek, 
'Otobüs hızla 
üzerime gelmeye 
başladı. Ben 
şoförünün uyuduğu 
nu fark ettiğim 
andan itibaren 
selektör yaparak 
yolun en sağma 

yanaştım. Buna 
rağmen otobüs 
kamyonun kasası
na çarparak 
durabildi.
Büyük bir faciadan 
kıl payı kurtulduk." 
dedi.
Kaza Mustafake 
malpaşa'nın 
Güllüce Köyü 
yakınlarında mey
dana geldi.
Maksut Sakman 
(42) yönetimindeki 
34 GN 8565 plakalı 
yolcu otobüsü 
iddiaya göre, 

sürücüsünün uyu
ması sonucu, yol 
onarımı nedeniyle 
tek şeride düşen 
yolda, karşı 
yönden gelen 
Yunus Bahar 
yönetimindeki 10 
RR 275 plakalı 
kamyonu kasasına 
çarptı.
Çarpma sonucu 
kırılan ön camdan 
fırlayan cam 
kırıkları nedeniyle 
sürücü ve muavin 
hafif biçimde yara
landı. Yararlılar

Mustafakemal 
paşa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alınırken, 
otobüste bulunan 
ve çoğunluğu 
öğrenci olan 
40 yolcu olay 
yerine gelen bir 
başka otobüse 
nakledildi.
Kamyon sürücüsü 
Yunus Bahar, 
"Yoldaki tamirat 
nedeniyle trafik, 
tek şeritten 
işliyordu. Karşıdan 

gelen otobüs 
üzerime gelmeye 
başlayınca, şoförü 
nün uyuduğunu 
fark ettim. Sürekli 
sellektör yaparak 
yolun en sağına 
yanaştım. Buna 
rağmen otobüs 
sürdüğüm kam 
yonun kasasına 
çarparak durabildi. 
Büyük bir faciadan 
kıl payı kurtulduk. 
dedi.
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor
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Güne Bakış
CHP Gençlik Kolu Başkanı Özlem Örs, AKP Gemlik Gençlik Kolu Başkanı ibra 
him Gör’ün 18 Haziran günü tvvitter sayfasındaki yorumlarında Atatürk ve ismet 
İnönü için “Mesele 2 sarhoşa kurdurulan bu ülkenin, 2 abdestli inşanın elinde 
özüne dönmesidir.” diye yazan Osmangazi’ye verdiği cevaplar büyük tepki aldı

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

Siz kimsiniz ki onlara dil uzatıyorsunuz. 
CHP Gemlik Gençlik Kolu Başkanı Özlem 

Örs’ün bize ulaştırdığı Twitter yazışmasın
da, Osman Gazi adlı kişi ile AKP Gemlik 
İlçe Gençlik Kolu Başkanı İbrahim Gör 
twitter de görüşüyorlar.

Osman Gazi denen densiz şöyle diyor: 
“Mesele iki sarhoşa kurdurulan bu ülke 

nin, iki abdestli insanın elinde özüne dön
mesidir.

Bizimki cevap veriyor:
İbrahim gör// GG
Hatta ısar etmemek lazım. 90 yıllık parti 

artık yeter. CHP KAPATILMALIDIR.
İbrahim gör// GG
Hakimiyet bilakaydu şart milletindir 

sözünü hiç bir zaman hatırlamadıkları için 
CHP KAPATILMALIDIR

İbrahim gör// GG
Son kullanma tarihi geçtiği için CHP 

KAPTILMALIDIR
İbrahim gör U GG
Darbeleri Türk siyasi tarihine soktukları 

için CHP KAPATILMALIDIR
İbrahim gör// GG
Bunların kökü çamur olduğu için CHP 

KAPATILMALIDIR.
İbrahim GÖR//GG 
atam izindeyiz diyip atalarına yalan 

söyledikleri için CHP KAPATILMALIDIR...”
Zihniyet bu..
Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa 

Kemal Atatürk ve o’nun yakın arkadaşı 
İsmet İnönü’ye “iki sarhoşa kurdurulan bu 
ülke” diyen münafıka, diğeri yukarıdaki 
yanıtı veriyor. CHP’yi kuran Atatürk’tür.

Sizin o insanları tanımaya, öğrenmeye ne 
aklınız yeter, ne de özünüz.

Beyinleri şeriat ile yıkanmış bu kişiler, 
onun için Gül ve Erdoğan’ı “bu ülkenin iki 
abdestli insanı” olarak tanıtıyor ve bu kişi
lerin eliyle ülkenin “özüne” döneceğini 
söylüyorlar.

Be gafiller, iki sarhoş diyerek hakaret etti 
ğiniz o kişiler olmasaydı, bugün olurmuy- 
dunuz bilmem...

O insanları sevmiyebilirsiniz, sevmek de 
zorunda değilsiniz.

Zaten bizler de sizin Mustafa Kemal ve ar 
kadaşlarını sevmediğinizi biliyoruz.

Onlara olan kininizin nereden geldiğini 
de biliyoruz.

Siz hala Vahdettinlerin, Abdulhamitlerin, 
Abdülmecitlerin, Sultan Süleymanların 
hayaliyle yaşıyorsunuz.

Başbakanınızın günümüzün İslam alemi
nin lideri, sultanı olacağını sanıyorsunuz.

Mustafa Kemal sizin hayranı olduğunuz 
o sultanların, padişahların düzenini yıkan, 
saltanatı, hilafeti kaldıran, yeni bir devlet 
kuran, devrimler yapan kişidir.

Sancınız bundandır.
Sizlerin bu pis ve çirkin saldırıları onların 

değerini yok edemez.
Türkiye yi bir arap ülkesine döndürmek 

istemleriniz kursaklarınızda kalacaktır.
Buna bu halk izin vermez.
Buna teşebbüs edeceksiniz, biliyoruz. 

Elinize fırsat geçtiğinde herşeyi deneye
ceksiniz.

Ama o zaman karşınızda bir değil mil 
yonlarca Mustafa Kemal bulacaksınız.

Sizin kirli düşünceleriniz onların değerini 
düşürmez.

CHP Gemlik Gençlik 
Kolu Başkanı özdem 
Örs yaptığı açıkla
mada, AKP Gemlik 
Gençlik Kolu 
Başkanı İbrahim 
Gör'ün Atatürk ve 
ismet İnönü ile ilgili 
yaptığı yorumlara 
sert tepki gösterdi. 
CHP Gemlik Gençlik 
Kolu Başkanı Özlem 
Örs, adına yapılan 
yazılı basın açıkla
masında, AKP 
Gemlik Gençlik 
Kolları Başkanı 
İbrahim Gör'ün bir 
sosyal paylaşım 
sitesinden yaptığı 
yorumlar eleştirildi. 
Tvvitter sayfasında 
Atatürk hakkında 
hakaret içerikli 
yorumların yer aldığı 
ve bunun kabul 
edilemez olduğunu 
söyleyen Özdem 
Örs, Atatürk ve 
İnönü'nün Cumhuri 
yet ve CHP tarihin
deki önemi vurgu
landı.
Açıklamada, AKP'nin 
orta doğu ve iç poli
tikası eleştirilirken, 
AKP'nin Gemlik Be 
lediye Başkanlığını 
elinde bulundurması 
hukuksuzluk olarak 
değerlendirildi.

GÖR İSTİFA ETMELİ 
AKP Gençlik Kolları 
Başkanı İbrahim 
Gör'ün 18 Haziran 
günlü Tvvitter yorum
ları kabul edilemez 
olduğu belirten Örs, 
Gör’ü en kısa 
zamanda istifaya 
davet etti.
AKP'nin muhalefeti 
görmezden geldiği 
söylenen açıklama 
da şu ifadelere yer 
verildi:
"AKP Gemlik Genç 
lik Kolu Başkanı

Osman Gazi @osmn_Bey 18 Haziran

EHB Mesele, İki Sarhoşa Kurdurulan Bu Ülkenin, İki Abdestli İnsanin 
■3Ü9 Elinde Özüne Dönme Meselesidir!

E İbrahim gör #GG tarafından rehveetlendı

An*

İbrahim gör #GG t§!*raiwn_gor
hata ısrar etmemek Iazım 90 yıIlık parti artık yeter
...SCHPKAPATILMAU
fs-

18 Haziran

İbrahim gör #GG ©fcratemjgor
hakimiyet bilakaydu şart milletindir sözünü hiç bir zaman
hatırlamadıkları İçin tfCHPKAPATILMALJ
Aç

18 Haziran

İbrahim gör #GG @a>rahim_jgor
son kullanma tarihi geçtiği için SCHPKAPATILMALJ
Âç"

18 Haziran

İbrahim gör #GG ©İbrahimjx>r 18 Haziran
darbeleri tûrk siyasi tarihine soktukları İçin SCHPKAPATILMALJ 
Aç.

İbrahim gör #GG ışıbrafiin-rgor
bunların kökü çamur olduğu için #CH PKAP ATILMALI 
AÇ

18 Haziran

İbrahim gör #GG @ıbrahim_gor
atam İzindeyiz diyip atalarına yalan söyledikleri için
SCHPKAPATILMAL1
Aç

18 Haziran

olan İbrahim Gör 
isimli zat, Tvvitter 
sayfasında, başka 
bir hesapta yazılmış 
olan ve Atatürk ile 
İnönü'ye hakaret 
eden mesajı yayın
lamış. İnanıyoruz ki, 
kendini AKP teşki
latına kanıtlama 
imkanı bulmuştur! 
Çünkü bizlere ken
disini bu ülkenin 
kurucu iradesine laf 
söyleme hadsizliğini 
insan olduğunu 
kanıtlamıştır.
18 Haziran tarihinde 
yapılan bu payla 
şımda

“Osman Gazi 
OsmanJBey 
Mesele, iki sarhoşa 
kurdurulan bu 
ülkenin iki abrestli 
insanın elinde özüne 
dönme meşelisidir. 
İbrahim Gör// tarafın-
dan retvveetlendi.

İbrahim gör // GG 
Hatta ıs Rar etmemek 
lazım. 90 yıllık parti 
artık yeter. CHP 
KAPATILMALIDIR. 
İbrahim gör// GG

Hakimiyet bilakaydu 
şart milletindir 
sözünü hiç bir 
zaman hatırlamadık
ları için CHP KA 
PATILMALIDIR 
İbrahim gör // GG 
Son kullanma tarihi 
geçtiği için CHP 
KAPATILMALIDIR

İbrahim gör H GG 
Darbeleri Türk siyasi 
tarihine soktukları 
için CHP KAPATIL
MALIDIR

İbrahim gör H GG 
Bunların kökü çamur 
olduğu için CHP 
KAPATILMALIDIR. 
Ibrihim GÖR//GG

İbrahim gör// GG 
Atam izindeyiz diyip 
atalanna yalan 
sözledikleri içini 
CHP KAPATILMA
LIDIR” 
yazan Gör, unutma
malıdır ki CHP'nin 
kökü çamur filan 
değil, Mustafa Kemal 
Atatürk'tür, İsmet 
İnönü'dür, Kuvva-i 
Milliye'dir, Anado 
lu'dur, halktır!. 
CHP Gemlik Gençlik 
Kolu olarak AKP 
Gemlik İlçe Başkanı 
ve Gençlik Kolu 
Başkanına sesleni 
yoruz. Aklınızı 
başınıza devşirin, 
Gemlik’in sahibi, 
sultanı ya da 
padişahı değilsiniz. 
Hukuksuzca aylardır 
işgal ettiğiniz 
belediyemizi, 
hakaret ettiğiniz tari
hi büyüklerimizi, 
kökümüzü ve kökeni 
mizi size anlat
masını, öğretmesini 
çok iyi biliriz. 
Atatürk ve İnönü’ye, 
partimizin kurucu 
unsuru olan Kuvva-i 
Milliye’ye, Anadolu 
halkına hakaret eden 
hadsiz AKP Gemlik 
Gençlik Kolu 
Başkanı İbrahim 
Gör’i istifaya çağın 
yor ve gereğinin 
yapılmasını İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz ile AKP 
Bursa Gençlik 
Kolları Başkanı 
Tank Kaderli’den 
bekliyoruz."

KRŞCDC B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
__ ■■ flF..

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHP Bursa Milletvekili Necati özensoy, İç İşleri Bakanı Muammer 
»I Güler’in yanıtlaması için soru önergesi verdi

MİİI|MllliWİBİtİİMI
Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
Milletvekili Necati 
özensoy, Gemlik 
Belediyesi tarnafın- 
dan yıktırılan eski 
belediye binası ile 
ilgili önerge vererek, 
sorduğu soruların 
cevaplanmasını 
istedi.
özensoy’un İçişleri 
Bakanı Muammer 
Güler tarafından 
cevaplanmasını iste
diği önergesinde şu 
sorular bulunuyor:

“Sakarya 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı 'nın 
beton numune 
analizlerinde usul
süzlük yapıldığı 
iddiasıyla başlattığı 
soruşturma kap
samında, İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
ildeki pek çok 
adrese operasyon 
düzenledi. Operas 
yonda Sakarya 
Üniversitesi (SAÜ) 
İnşaat Mühendisliği 
Bölümü'nde görevli

2 öğretim üyesi ile 
bazı yapı denetim 
firmalarının yetki 
tileri, beton numune 
analizlerini yapan 
laboratuvarların 
yetkilileri ve bir 
hazır beton fir
masının sahibi ve 
yetkililerinin de 
aralarında bulun
duğu 47 kişi gözaltı
na alındı.
Bursa ili Gemlik 
ilçesinde yıkımı 
gerçekleştirilen 
Gemlik Belediye si 
hizmet binasının 
yıkıma gerekçe 
edilen raporunda da 
Sakarya Üniversitesi 
Mühendislik

Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği 
Bölümü öğretim 
görevlilerinin 
imzaları vardır.

Buna göre:

1) 06.03.2013 tarihli 
7/19416 esas numar
alı süresi içeresinde 
cevaplandır
madığınız soru 
önergemde de sor
muştum. B-225 
kalitesinde hazır 
betonun ve radyal 
temelin kullanılması
na rağmen Gemlik 
Belediyesi hizmet 
binasının yıkım 
raporu içerisinde

ELEMAN
ŞİRKETİMİZ İÇİN 

ELEKTRİK KAYNAĞI 
YAPABİLEN TECRÜBELİ

ELEMANLAR 
ARANMAKTADIR

KARATAŞ DEMİR ÇELİK LTD.ŞTİ.
Azot Sanayi Yolu No:272 

İslamköy /GEMLİK Tel: 0224 524 72 70

eski usul beton kul
lanıldığının yer 
alması bu raporu ne 
kadar tarafsız kıl
maktadır?

2) Gemlik Belediyesi 
hizmet binasının 
yıkım işlerine ilişkin 
hazırlanan raporda 
da usulsüzlük var 
mıdır?
Bununla ilgili bir 
inceleme yaptınız 
mı?

3) Gemlik Belediyesi 
hizmet binasının 
raporunda da usul
süzlük yapıldığı 
tespit edilirse 
Gemlik halkının 
mağduriyetlerini 
gidermek için 
Bakanlığınızca bir 
çalışma yapılacak 
mıdır?
Yapılmakta ise bu 
çalışmalar nelerdir?

4) Çevre ve 
Şehircilik Bakanlı 
ğına 03.05.2013 tari
hinde vermiş 
olduğumuz soru 
önergesine isti
naden Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
"Söz konusu bina 
hakkındaki risk 
tespit raporu resmi 
olarak Bakanlığı 
miza (Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlü 
ğü) iletilmemiş ve 
Gemlik Belediyesi 
eski hizmet binası 
hakkında 
Bakanlığımızca 6306 
sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların 
Dönüş türülmesi 
Hakkında Kanun 
kapsamında herhan
gi bir işlem yapıla
mamıştır. " Şeklinde 
yanıt vermiştir. 
Konuyla ilgili tasar
rufunuz nedir?

Gemlik KBrfez

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ı ifh un immi 
lamiM Mili

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütünde Yerel 
Yönetimlere Aday 
adaylığı Başvuru 
lan başladı.
Aday adayı olmak 
isteyenlerin 
başvurularını 31 
Temmuz 2013 tari
hine kadar yapa
bilecek.
30 Mart 2014 günü 
yapılacak olan 
yerel yönetim 
seçimleri için 
CHP'den aday 
adayı olmak 
isteyenlerin 08 
Temmuz 2013 tari
hinden başlayarak 
31 Temmuz 2013 
günü saat 17:00'ye 
kadar başvuru
larını yapmalarının 
gerektiği belirtildi. 
CHP Gemlik İlçe 
Örgütünden 
yapılan açıklama
da ilçe belediye 
başkan adayları ile 
belediye meclisine 
aday olacakların 
31 Temmuz 2013 
kadar il örgütüne 
başvurmaları 
istendi.
CHP İlçe

Başkanlığından 
yapılan açıklama
da, “İlçe belediye 
başkan adayları ile 
belediye meclisine 
aday olacakların 
ilçe yönetimine 
hazırlayacakları 
dosya ve 
evraklarıyla başvu
ru yapacaklar. 
Adaylar başvuru 
evraklarını ilçe 
yönetimlerinden 
temin edebilecek
lerdir.
Aday adaylığı 
başvurusu 
yapan KADIN- 
GENÇ ve 
ENGELLİLERDEN 
başvuru ücreti 
alınmayacaktır. 
Tüzüğe göre hak
larında ihraç ve 
kınama gibi (bir 
yıllık süre dol
mamışsa) cezası 
verilmiş olanlar ile 
yasalara göre 
adaylıklarında 
engel olanlar ve 
yönetim kurulu 
üyeliği görevinden 
istifa etmemiş 
olanlar adaylık için 
başvuramazlar. ” 
denildi.

BAYAN KUAFÖRÜ

Mmit
Lise Caddesi 

GEMLİK 
0546 966 5366

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI

~ TEMA
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 

[kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Su Düsen Şelalesi luriane kazanom ı«or
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Haydariye Köyü 
sınırları içinde yer 
alan ve "Saklı Cen 
net" diye bilinen Su 
Düşen Şelalesi'nin 
hak ettiği hizmetleri 
alarak, bölge turiz 
mine kazandırıla
cağını söyledi. 
BEBKA'ya hazır
lanan projenin geri 
döndüğünü ifade 
eden Refik Yılmaz, 
buna rağmen pes 
etmediklerini dile 
getirdi. Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik ve 
Belediye Proje 
ekibiyle birlikte Su 
Düşen Şelalesinde 
bir kez daha incele 
melerde bulunan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Bursa 
Valiliği ile ortak 
proje yürüterek, 
turizme yönelik 
büyük bir atağı 
başlatacaklarını 
müjdeledi.
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput'un

Saklı Cennet Su 
Düşen Şelalesi ile 
ilgili projelerini 
desteklediğini vur
gulayan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Turizm 
Tanıtma Fonundan 
destek sözü aldık
larını kaydetti.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Amacımız 
Su Düşen Şelalesi 
nin Gemlik ve Bur 
sa Turizmine 
kazandırılmasıdır. 
BursalIların, Gemlik 
tilerin bilmediği, 
tanımadığı, görme
di ği bu özel ve 
doğa harikası şela
leyi Arap Turistler 
yıllar önce keşfet

mişler. Biz şimdi 
bunun çok daha 
kurumsal bir yapıya 
kavuşturulmasını 
çok daha verimli 
biçimde kullanıl
masını hedefliyo 
ruz. Saklı Cennet 
Su Düşen Şelalesi 
projemizle birlikte 
hak ettiği hizmet 
lere kavuşacaktır" 
dedi.
Su Düşen Şelalesi 
Bölgesinde otopark 
çalışması, 
kamelyalar, şelale 
güzergâhına iki 
adet ahşap köprü, 
yürüyüş yolu ve 
oturma birimleri 
yapmayı planladık
larını belirten 
Gemlik Belediye

Başkanvekili Refik
Yılmaz, Haydariye 
Köyü yolu ile Su 
Düşen Şelalesi 
yolundaki asfalt 
yıpranmalarının da 
belediye tamir 
ekiplerince kısa 
sürede onarıla
cağını bildirdi. Su 
Düşen Şelalesi'nin 
Bursa'nın 4 
şelalesinden biri 
olduğunu hatırlatan 
Refik Yılmaz, "Bu 
çok önemli bir 
değerdir. Biz beledi 
ye olarak elimizi 
taşın altına koyduk. 
Burasını hak ettiği 
ölçüde Bursa ve 
Gemlik Turizmine 
kazandırmayı hede
fliyoruz. Konuyu 
Belediye 
Meclisimizde ele 
aldık. Bursa Valimiz 
Sayın Şahabettin 
Harput ile de 
görüştük. Valimiz 
projemizi destekli 
yor. Bu doğa harika 
sı bölge, lakabı gibi 
saklı cennet 
unvanını hak ede
cek" diye konuştu.

W Bitim W

Saadet Partisi 
Gemlik ilçe Başkan 
lığı’ndan yapılan 
açıklamada, “Dar 
belere Hayır- 
Mısır’a destek" 
mitingine Gemlik 
halkının davetli 
olduğu belirtildi. 
SP’den yapılan 
açıklamada, “İslam 
coğorafyasıtarihte 
eşi benzeri görülme 
miş işgal, zülüm ve 
katliamlarla karşı 
karşıyadır.
Filisintin, Suriye, 
Irak, Afganistan, 
Sudan, Arakan, 
Bangledeş, Doğu 
türkistan derken 
şimdi de MISIR 
büyük bir kaosa 
doğru sürüklen
mektedir.
Milli görüş, zulme 

hiçbir zaman sessiz 
kalmamış, daima 
mazlumların yanın
da, onlann sesi ve 
kurulacak olan Yeni 
Bir Dünya’nın 
öncüsü olmuştur 
Bu sebeple;
kendimiz için, mil
letimiz için, MISIR 
için ve tüm Dünya 
mazlumları için 14 
Temmuz Pazar 
günü saat 18:00’da 
İstanbul Kazlıçeş 
me Meydanında 
"DARBELERE 
HAYIR-MISIR’A 
DESTEK mitingini 
gerçekleştireceğiz. ” 
denildi.
Miting için Pazar 
günü saat: 13.30 
da, İskele Meydanın 
dan otobüsler 
hareket edecek

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BALKAN ÜLKELERİ GEZİSİ 5
Dünden devam ...

OHRİD:
Ohrid hem gölün 

adı hem de bir yer
leşim biriminin adı. 
Biz de nasıl İznik 
deyince hem göl 
hem de yerleşim 
birimi anlaşılıyorsa 
burası da öyle. Göl 
kenarına yerleşmiş 
güzel bir kent 
Ohrid. Otelimiz 
şehirden 5 km uza
kta ama göl 
kenarında.
Akşam saatleri 

varıyoruz otele. 
Güneş bütün 
ihtişamıyla Ohrid'i 
parlatıyor, güzel
liğine güzellik katı 
yor. Otelin büyük 
bir yüzme havuzu 
var. Odamıza çıkar 
çıkmaz aşağıya 
iniyorum. Fotoğraf 
çekmenin tam 
zamanı. Görülmeye 
değer şahane bir 
manzara bizi bekli 
yor. Burası göl 
değil bir denizi andı 
rıyor. Biraz ileride 
çoluk çocuk, kadın 
erkek gölde yüzü 
yor. Ben fotoğraf 
çekerken yanıma iki 
genç bayan geldi. 
Bir süre sonra 
denize girdiklerini 
gördüm. Su terte 
miz, pırıl pırıl. Bir 
de bizim İznik 
gölünü düşündüm. 
İkisi arasında dağ 
lar kadar fark vardı, 
iki gece bu otelde 
konaklayacağız.

Ohrid Gölü'nün 
muhteşem bir man
zarası olduğunu 
unutmayalım. Ohrid 
gölü, Arnavutluk ile 
Makedonya arasın
da yer ahr, deniz 
seviyesinden 698 m 
yükseklikte ve 360 
km karelik bir alanı 
kaplamaktadır. 
Ohrid'de OsmanlI 
döneminden kalma 
10 cami ve bir tekke 
bulunmaktadır.

Gölün çevresinde 
üç yerleşim yeri 
vardır. Ohri, Struga 
(Makedonya), 
Pogradec 
(Arnavutluk). Gölün 
çevresinde 88 bin 

Makedon, 43 bin 
Arnavut, toplam 
131 bin kişi yaşa
maktadır. Göl suları 
günden güne kirlen
mekte ve azalmak
tadır. Bu nedenle 
1979'da UNESCO 
tarından dünya 
kültür mirası liste
sine alınmıştır.

Göl yılan balığı ile 
ünlenmiştir. Yılan 
balığı nehirler 
yoluyla denize 
ulaşır, tekrar göle 
geri dönermiş. 
Bunun dışında Göl 
alabalıklarıyla da 
anılmaktadır. Ohrid 
gölü Dünya'nın en 
derin göllerinden 
olup bir denizi 
andırmaktadır. 
Çevresinde 365 
kilise olduğu bilin
mektedir. Açık bir 
göl oluşu temiz 
kalmasında önemli 
bir etmen. 
Dağlardan gelen 
sularla beslenen 
göl Struga'da göl 
suları Drim nehrine 
doğru aktığı için göl 
kendi kendini temiz 
temekte. Gölün bazı 
kıyılarında sazlıkları 
görüyoruz bunlar 
da gölün temizlen
mesinde önemli bir 
etken.

Yorgun olduğu
muz için otelde 
odalarımıza çekilip 
yemeğe kadar din
lenmek istiyoruz. 
Kaldığımız otel 
gayet güzel, havuz 
kenarına masalar 
yerleştirilmiş. 
Sıcaklar insanı 
gerçekten etkiliyor. 
Biz Balkanların 
serin olacağını 
düşünerek valizle 
rimize hırka, rüzgâr
lık gibi giysilerimizi 
de almıştık. Oysa 
hiçbirini kullanma 
gereği duymadık.

Akşam yemekleri 
mizi açık büfe ve 
müzik eşliğinde 
gecenin serin
liğinde büyük bir 
keyifle yedik. 
Makedonlar kendi 
ulusal müziklerini 
folklor gösterileriyle 
birlikte sundular ve 
bol bol alkışlayıp 

fotoğraflarını çektik. 
Güzel bir geceydi.

3.GÜN
18 Haziran 2013 - 

Salı- 
(MAKEDONYA) 
Ohrid 
Sabahleyin otelde 

kahvaltımızı yapıp 
8.30'da aracımıza 
bindik. Şunu da 
belirtelim, her 
sabah saat 7.00 de 
kalkış, kahvaltı ve 
hazırlık, 8.30 da 
herkes araçta hazır 
olmak durumunday
dı. Bu kurala herkes 
uymaya çalıştı.

Bugün OHRİD'i 
gezeceğiz. Gezimiz 
sırasında görülecek 
bütün yerleri 
görmek istiyoruz. 
Rehberimiz bugün 
daha çok kiliseleri 
göreceğiz diyor.

Gezimize önce 
çarşıdan başladık, 
çünkü yolumuz 
buradan geçiyordu. 
Ohrid'in çarşısı 
sabahın erken saat
leri olmasına karşın 
oldukça hareketliy
di. Esnaf dükkân
larını yeni yeni açı 
yordu. Canlılığı 
sağlayan bizim gibi 
turist gruplarıydı. 
Çarşı esnafı Türkçe 
bildiği için anlaş
mak pek sorun 
olmuyordu..

Ohrid'in nüfusu 80 
binin üzerindeymiş. 
İnci konusunda 
adından söz ettiren 
bir kent. Çin malları 
olduğu gibi yerli 
yapım ürünler de 
varmış Sonunda 
Abidin adlı kişinin 
dükkânından 
alışveriş yapılması
na karar verildi. 
Ancak bu serbest 
zaman bırakıldığın
da gerçekleştirile
cekti. Dükkânlarda 
genelde hediyelik 
eşyalar satılmakta. 
Türkiye'deki 
pazarların bir ben 
zeri diyebiliriz.

Rehberimizin 
eşliğinde Kale'ye 
doğru gidiyoruz 
ancak karşımıza 
çıkan tarihi yapıları 
da görüyoruz.

üh OHRIT SAHİLİ

OHrWenFWcW

P OHRIT ÇARŞISI |

Tarihte ilk kağıdın 
(parşömen) nasıl 
yapıldığını gösteren 
küçük bir atölyeye 
giriyoruz. Ağacın 
talaşlarından yarar
lanılarak (uygula
malı) kağıt yapımı
na güzel bir örnek 
veriliyor. 
Arkadaşımız Ürer 
Bey Dünyada ilk 
örneğinin M.Ö 
Bergama'da gerçek
leştirildiğini ifade 
etti. 200 bin parşö
men kağıdın bu 
dönemde 
(Helenistik Dönem) 
üretildiğini ve ilk 
bulanların da 
BergamalIlar 
olduğunu anlattı.

Ohrid Camii, 
Roma dönemi şehir 
Kalıntısı, Saat 
Kulesi, Aya Dimitri 
Kilisesi, Ayasofya

Kilisesi, Aya 
Klement Manastırı, 
Aya Kaneo Kilisesi, 
Aya Pantelejmon 
Kilisesi, Samoil 
Kalesi göreceğimiz 
önemli yerlerden 
bazıları.

AYASOFYA 
KİLİSESİ: 
Dış cephesi eski 

halini korumakta, iç 
kısmı tepeden tır
nağa değiştirilmek 
istenmiş. OsmanlI 
döneminde camiye 
dönüştürülmüş 
sonra tekrar kili 
şeye çevrilmiştir. 
Uzaktan bakıldığın
da insanı pek etkile
meyen biraz kendi 
haline bırakılmış, 
üzgün, mahzun bir 
hali vardı.
Çimlerle kaplı bir 

bahçesi ve birkaç 
gölge veren ağaç

kendini gösteriyor
du. Kilise kapalı 
olduğu için içeri 
giremiyoruz. Rehbe 
rimizin verdiği bil
gilerle yetiniyoruz.

BİR TİYATRO 
KALINTISI: 
Roma döneminde 

bir tepeye yasla
narak yapılmış bir 
tiyatro. 5bin kişilik 
olduğu söylenmek
te. Oturulacak yer
leri aşınmış, duvar
ları büyük ölüde 
yıkılmış sadece 
bazı bölümleri bu 
güne kadar varlığını 
sürdürmüştür.
Şimdi 2 bin kişi ala
bileceği ifade edili 
yor.

Gladyatörlerin 
karşılaşmalarının 
burada yapıldığını 
öğreniyoruz.

Devamı yarın.... |
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Beltiiıt isçi ve memur lan etzaklatını altlı
Gemlik Belediyesi 
İşçi ve Memurları 
Ramazan ayı erzak
larım aldılar.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, 30'u 
sözleşmeli 107 
Memur ile 123 
işçinin erzaklarını 
personele 
teslim etti.
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Salonu’nda organize edilen törende, işçi ve

KAYIP BEKO 100 TR WIX000 71104219 SERİ NOLU YAZAR 
KASAMIN RUHSATI KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 

ALİ ELBÜKEN

ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK

YATILI VEYA GÜNDÜZ 
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

Müracaat
Tel: 0 533 388 43 76 

memurlar toplu iş 
sözleşmesi 
görüşmelerinden 
doğan haklarından 
olan ramazan 
erzaklarını almış 
oldular.
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, işçi ve 
memurlarla sohbet 
ederken, 9 çeşitten 
oluşan ramazan 
erzaklarını da tek 
tek teslim etti.

ELEMAN
TORNACI ■ 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE

ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VE 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM. 

Tel : 514 20 21 GEMLİK

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN 

İNŞAAT OCAĞINDA 
ÇALIŞTIRILMAK 
ÜZERE BELGELİ
EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 
ARANIYOR 

Müracaat: Ahmet Bey 
Tel: 0 533 241 93 82

SATILIK VİLLA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

O 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

4! yum! TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS 
MATBAACILIK - YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83
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OloBiis nitellerine zam yapılmayacak
Türkiye Otobüsçüler 
Federasyonu 
(TOFED) Genel 
Başkanı Mehmet 
Erdoğan, ramazan 
ayı boyunca ve 
bayramda otobüs 
biletlerine zam yapıl
masının beklen
mediğini söyledi. 
Erdoğan, yaptığı 
açıklamada, bilet 
fiyatlarının 4 aylık 
sürelerle belir
lendiğini anlattı. 
Otobüs firmalarının, 
belirlediği fiyatları, 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme

Bakanlığına tasdik 
ettirdiğini dile 
getiren Erdoğan, fir
maların kendi 
isteğiyle, döneme 
göre bu fiyatlarda 
yüzde 30'lara varan 
indirimler yaptığını 
belirtti.
Erdoğan, 100 lira 
olarak belirlenen 
bilet fiyatının 70 
liraya kadar 
düşürüldüğünü vur
gulayarak, özel gün
lerde arz talep 
nedeniyle fiyatlarda 
büyük indirimler 
yapılmadığını, bu

nedenle vatan
daşların bunu zam 
olarak algıladığını 
kaydetti.
Ülke genelinde 336 
otobüs firması ve D1 
belgesi olan 8 bin

500 otobüs bulun
duğunu açıklayan 
Erdoğan, şöyle 
devam etti: 
"Firmalar fiyatlarını 
dönem dönem alıyor. 
Ramazan ayında 

fiyatlarda artış bek
lenmiyor. Çünkü 
ramazan ayında 
seyahat eden kişi 
sayısı azalıyor, 
yüzde 50 oranında 
yolcu kaybı var. 
Ramazanda zam 
düşünülemez.
Fiyatlar 
alındıkları dönemi 
kapsıyor, hangi 
fiyatlar alınmışsa 
o fiyatlar 
uygulanıyor. 
Otobüs firmaları 
özel araçlarla, yük
sek hızlı trenler ve 
hava yolu firmalarıy

la 
rekabet halinde. 
Fiyatları bu rekabet 
de belirliyor.
Hava yolu firmalan 
75 liraya bilet 
satarken 150 liraya 
otobüs bileti 
sâtılamıyor.
Onun için indirime 
gidiliyor. Tamamen 
vatandaşın lehine 
sonuçlanıyor. 
Bu ramazan ayı 
boyunca ve bayram
da, otobüs bilet 
fiyatlarında zam 
beklenmiyor."

Bursa ihracatta ön sıralarft wr aldı
İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir ve Ankara en çok ihracat yapan iller arasında bulunuyor
Genç Girişim ve 
Yönetişim Derneği 
(GGYD) Başkanı 
Nezih Allıoğlu, 2013 
yılının ilk 6 ayında 
ihracatını en fazla 
arttıran iller arasında 
Ankara'nın da bulun
duğunu belirterek, 
"Ankara, Türkiye'nin 
en fazla ihracat 
yapan 5. ili oldu" 
ifadelerini kullandı. 
Allıoğlu, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisinin (TİM) ihra
cat rakamlarına 
ilişkin verilerini 
değerlendirerek, 
ihracatçının bu 
performansıyla 
gurur duyduklarını 
kaydetti.
Ankara'nın en çok 

ihracat yaptığı sek
törün "kimyevi mad
deler ve mamüller", 
en çok ihracat yap
tığı ülkenin ise Irak 
olduğunu bildiren 
Allıoğlu, "Bu sek
tördeki ihracat 
toplamı 650,4 milyon 
dolar. Irak'a yapılan 
ihracat miktarı ise 
306,4 milyon dolar. 
3,5 milyar dolar ihra
catla İç Anadolu 
Bölgesi'ndeki ihracat 
artışına en büyük 
katkıyı sağlayan 
Ankara'nın bu per
formansı gurur veri
ci. Ankara ihra
catçısının, bu yılın 
ilk 6 ayındaki 
başarısı, ikinci yarı
da da devam ede
cektir diye tahmin

ediyoruz. Sanayisi 
hızla gelişen 
başkentin, son yıllar
daki ihracat artışı 
göz doldurmaktadır" 
değerlendirmesinde 
bulundu.
Ankara en fazla ihra
cat yapan 5'inci il 
GGYD Başkanı 
Allıoğlu, 2013 yılının 
ilk 6 ayında ihra
catını en fazla art
tıran iller arasında 
Ankara'nın da bulun

duğunu vurgula
yarak, "İç Anadolu 
Bölgesi, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
ilk 6 ayda ihracatını 
yüzde 5,7 oranında 
arttırdı. Aynı 
dönemde Ankara 3,5 
milyar dolarlık ihra
cat yaptı. Bu rakam
larla Ankara, 
Türkiye'nin en fazla 
ihracat yapan 
beşinci ili oldu. 
İstanbul, Kocaeli,

Bursa ve İzmir'den 
sonra en çok ihracat 
yapan il olan 
Ankara'nın, geçen 
yılın aynı döneminde 
ihracatı 3,3 milyar 
dolardı" ifadelerini 
kullandı.
Muhtemel faiz 
artışı korkutuyor 
Allıoğlu, Türkiye'nin, 
ihracatta en büyük 
pazarı olan Avrupa 
Birliği ülkelerindeki 
ekonomik krize rağ
men, ihracat 
başarısını 
sürdürdüğüne 
dikkati çekti.
Türk ihracatçısının, 
ekonominin bel 
kemiği olmayı 
sürdürdüğünü 
kaydeden Allıoğlu, 
şunları kaydetti:

"İhracatta geçen yıl 
sağlanan üstün per
formansı, bu yıl da 
devam ettiren ihra
catçımız, alternatif 
pazarlara yönelerek 
krizleri büyük oran
da bertaraf etmiştir. 
İhracatçımız bu 
denli çaba sarf 
ederken, Türk 
ekonomisindeki 
istikrarın devam 
etmesi de büyük 
önem taşıyor. Özel
likle muhtemel bir 
faiz artışının ana 
ihracat pazarlarında 
daralmaya yol aça
cağı, böyle bir tablo
nun üretim, yatırım 
ve istihdamı da 
olumsuz yönde etk
ileyeceği unutulma
malıdır."
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

_________ ULAŞIM_________
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasus Akmls Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anıttır 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokey Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

_________BELEDİYE_________

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

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

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

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

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 15 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 41 SAYI: 4624

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

illisin*®
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
1645-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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11 Temmuz 2013 
Türkiye'nin en uzun 
parkurlu yarışında 
altı Gemlikli 
Yelkenci, 
Deniz Kuvvetleri 
Kupası, Doğu Ege 
Yelken Haftası ve 
American Express 
Turgutreis Sailing 
Regatta 12-21 
Temmuz 2013 
tarihinde İstanbul 
Çengelköy’den 
Start alıyor. 
Dokuz günlük 
mücadele Bodrum 
Turgutreis’te son 
buluyor.
Gemlik Yelken 
Kulübü’hün alt 
yapısından yetişen 
altı sporcu, BursalI 
iş adamı Ahmet 
Eker’in tahsis ettiği 
Sun Fast 3200 tek
nesi ile bu yarışa 
katılacaklar.
Yarışma yelkenciler 
arasında Aşağı 
yarışı, Güney yarışı

olarak ta anılan 
Türkiye’nin en uzun 
parkurlu yarışı 
olma özelliğini 
taşıyor.
Yarışmacılar, gece 
ve gündüz deniz ve 
hava şartları ile 
mücadele ederken 
aynı zamanda

güçlü rakiplerini de 
geçebilmek için 
doğa üstü bir 
mücadeleye gire
cekler.
Eker, “Gemlik 
Yelken bu yarış için 
uzunca bir süredir 
çalışı yor, alt 
yapıları Laser olan 

sporcular bu yarış 
için deneyimli 
yelkenci Mustafa 
Öncü eşliğinde, 
Cengiz Beliç, 
Osman Cam, Enes 
Topkaç, Hürcan 
Büberci, İsmail 
Ayünal kadrosuyla 
günde altı saat 

antrenman yaparak 
hazırlandılar." dedi. 
Iddalı hedeflerinin 
ilk üç olduğunu 
belirten sporcular, 
muhtemelen 21 yaş 
ortalaması ile de 58 
tekne arasındaki en 
genç ekip olduk
larını ifade ettiler. 
İki boğaz (İstanbul 
Boğazı, Çanakkale 
Boğazı) ve iki deniz 
(Marmara ve Ege) 
de gerçekleşecek 
yılın en uzun rotalı 
mücadelesi olan 
Deniz Kuvvetleri 
Kupası'nda Start 12 
Temmuz Cuma 
günü saat :16.00 
'da Çengelköy'den 
verilecek.
Yarış etapları ise 
sırası ile şöyle : 
Çengelköy - 
Bozcaada - Çeşme 
etabı 
Doğu Ege Yelken 
Haftası : Çeşme - 
Didim etabı

American Express 
Sailing Cup 
Turgutreis: Didim, 
Didim-Turgutreis ve 
Turgutreis koy içi 
yarışları ile devam 
edecek 
Yapılacak ödül 
törenlerinin ardın
dan ekip, aynı 
parkurdan geri 
dönecek.
10 Temmuz’da 
başladıkları yolcu
luk 25 Temmuz’da 
Mudanya’da sona 
erecek 
Sporcuların bu 
yarışa hazırlanması 
ve katkısından 
dolayı Gemlik 
Yelken Kulübü 
Yönetim Kurulu’na, 
sporcuların her 
zaman yanında 
olan Ahmet Eker'e 
yarış kıyafet spon
soru CK Cüneyt'e 
katkı ve destek
lerinden dolayı 
teşekkür edildi.



Umurbey Köprüsü Ozdilek 
Yolo arası iim bekliyor
Gemlik Belediye Fen İşlerince yaptırılan Umurbey Köprüsü ile 
Özdilek Alışveriş Mağazası arasındaki yola dökülen bozuk 
asfalt aylardır onarılmayı bekliyor. Umurbey köprüsünün 
hizmete girmesinden sonra Gemlik Belediyesi tarafından 
Özdilek Gemlik Alışveriş Mağazası yönüne giden yol, kış 
aylarında asfaltlandı. Ancak, bir süre sonra bozuldu. Yaz başın
da bozuk olan yerler temizlenmesine karşın bugüne kadar 
yama asfalt dökülmemesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kuruluş:1973

Gemlik KHrfez
GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

13 Temmuz 2013 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Trafik cezalarını 
bankadan ödeyenlere 

plaka soku
Bankadan trafik cezasını öde yen 
sürücülerin araçlarının plakaları 
sisteme yanlış girildi, borçları 
eksik yatırıldı ve seri numaraları 
sisteme yanlış girildi. Sayfa 7’de

MWMİI'İİİÎ|İWbWW
Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı Kemal Durmaz, 

İŞÇİ çıkarmalarına sessiz kalamayacaklarını söyledi.

Giine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Palalı, bezbol sopalı milisler...
Taksim olaylarında halkın barışçıl 

direnişini kırmak isteyen yalnız devlet 
güçleri değildi.

Gördük ki bazı eli palalılar, yüzleri 
maskeli, ellerinde bezbol sopaları olan 
bir grup daha kameralara takıldı.

Bunlara kimdi.
Polis mi, AKP’nin milisleri mi diye 

soranlar çıktı.
SS timleri gibiydiler.
Adamın elinde koca bir pala gelene 

gidene sallıyor. Devamı sayfa 4’de

Türk Metal Sendikası Gemlik Şube 
Başkanı Kemal Durmaz, Murat Teknik 
Otomat'ta sendika üyelerine karşı alınan 
tutumu eleştirirken, “Eğer işçi arka 
daşlarımız işten atılmaya devam ederse 
bin beş yüz kişiyle büyük bir miting 
yapacağız" diye konuştu. Haberi syf 2’de

Manastırda 
Gezi Parkı 

Tutuklaması

İstanbul’da Üniversitesi öğrencisi Hicri 
Selviler, İzmir’de Gezi Parkı eylemine katıldığı 
için, İzmir Cumhuriyet Savcılığı emriyle önceki 
gün Manastır Sinem Sitesi’ndeki evinde polis 
tarafından gözaltına alındı. Haberi sayfa 2’de

EMLAK
İNŞ.LTİ 

www.onanka.

Muhsin TUHÇ
Merkez: 0224 513 85 53 

05354936604
Kumla Şb.: 0224 538 95 27

Kurşunlu Şb.: 0535 493 66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ
‘ MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI -
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
• TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.onanka
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Manastırda
II

Sıliın IBift is BiveıliBi eğitimiGezi Parkı
Tutuklaması

İstanbul’da Üniversitesi öğrencisi Hicri 
Selviler, İzmir’de Gezi Parkı eylemine katıldığı 
için, İzmir Cumhuriyet Savcılığı emriyle önceki 
gün Manastır Sinem Sitesi’ndeki evinde polis 

tarafından gözaltına alındı.

İlçemizin tanınmış 
zeytin, zeytinyağı ve 
gıda maddeleri fir
malarından olan 
Solive’nin Orhangazi 
Yolu’ndaki işyerinde 
çalışan personele iş 
güvenliği ve sağlığı 
konusunda eğitim 
verildi.
İş güvenliği 
yasasının uygulan
maya konmasından 
sonra, işyerlerinin 
yetkili firmalar ile 
yaptığı anlaşmalar 
sonucu işyerinde iş 
sağlığı ve iş güven
liği konularında 
eğitim almaya 
başladılar.
İş güvenliği firma 
yetkilileri, Solive

çalışanlarına iş 
yerinde karşılaşa
cakları tehlikeler ve 
alınması gereken 
önlemler konusunda 
bilgiler verdi. 
Her yerde kul-

■andığımız 
elektriğin bile risk 
olduğunu söyleyen 
eğitimci, zeytinyağı 
üretimi yapılan 
işletmede yerlere 
düşecek atık mad

delerin bile 
kayarak düşmeye 
neden olabileceğine 
dikkat çekti.
Herkes tarafından 
basit görülen bir çok 
konunun iş sağlığı 
ve güvenliği açısın
dan risk oluştur
duğunu söyleyen 
ilgili, işyerlerinde 
çalışırken alınması 
gereken güvenlik 
önlemlerine dikkat 
edilmesini istedi. 
Periyodik olarak 
işyerlerinde iş 
sağlığı ve iş güven
liği konularında 
eğitim çalışmalarının 
tekrarlanacağı ve 
çalışanların 
eğitileceği belirtildi.

Mert ÇAVDAR

Üniversite öğrencisi 
Hicri Selviler, önce
ki gün sabah saat
lerinde gezi parkı 
protestosuna katıl 
dığı gerekçesiyle 
gözaltına alındı. 
İstanbul'da üniver
site öğrencisi olan 
Hicri Selviler, hafta
larca süren gezi 
parkı eylemlerine 
İzmir'de katıldı.
Yaz tatili için 
ailesinin yanına 
gelen Selviler, 
önceki gün saat 
O6.oo da Manastır 
Cumhuriyet 
Mahallesi Sinem 
Sitesi'nde bulunan 
evinde göz altına 
alındı.

KHŞED6 B6KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

Polisler tarafından 
güçlükle sakinleşti 
rilen üniversite 
öğrenci, ekip aracı
na slogan atarak 
bindi.
Bursa emniyetine 
sevk edilen öğrenci, 
daha sonra mahke
meye çıkarılmak 
üzere İzmir'e gön
derildi.
Olayın şokunu 
üzerinde taşıyan 
Baba Erdinç 
Selviler "Oğlum, 
dün sabah saat
lerinde göz altına 
alındı, ben de oto
büsle İzmir'e gidiyo
rum.
Ne diyeceğimi 
bilemiyorum," diye 
konuştu.

Semlilı'te bahttılar zar üBruınfla
Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, 

Gemlik'te balıkçılığa yeterli önemin verilmemesinden şikayetçi
Mert ÇAVDAR

Geçimini Gemlik 
Körfezi’nden 
sağlayan balıkçılar, 
bilinçsiz avlanma ve 
sektöre yeterli öne
min verilmemesin
den şikayetçi.
Eylül ayına kadar 
büyük ve teknolojik 
donanımlı tekne ve 
kayıklar için balık 
yasağı devam 
ederken, küçük 
ölçekli, motorsuz 
deniz taşıtları için 
balıkçılık hala devam 
ediyor.
Ekmeğini Körfez’den 
kazanan balıkçılar, 
teknolojik aygıtların 
yanlış kullanımı ve 
fabrika atıkları 
nedeniyle yakalanan 
balıkların azalmasın
dan şikayet ederken, 
Gemlik'te balıkçılığa 
gereken önemin 
verilmemesinden 
yakınıyor.
Su Ürünleri 
Kooperatif Başkanı 
Hüseyin Dalarel, 
pek çok kişinin artık 
sektörü bıraktığını 
belirtirken, 
balıkçıların mas
raflarını karşılaya
madığını ifade etti. 
Yerel atıklar, fabrika 
atıkları, kıyı şerit
lerinin rıhtımlarla

Hüseyin Dalarel .

dolması gibi etken
lerin balıkçılığa zarar 
verdiğini vurgulayan 
Kooparatif Başkanı 
Dalarel, teknolojiyi 
doğru kullanmayan
ların ve bilinçsiz 
avlanmanın denizin 
kirlenmesine neden 
olduğunu söyledi.
Yakalanan balık mik
tarına dair konulan 
kotaya yeteri kadar 
uyulmadığını 
belirterek, şöyle

konuştu:
"Motorlu taşıtlar için 
balık yasağı yararlı 
bir yaptırım, balıklar 
yumurtalarını bırak
mak için kıyıya iner, 
on iki kulaç derin
liğinden aşağı 
inebilecek hiçbir 
teknolojik aygıt kul
lanılamaz.
Artık balıkçılığın 
gelişimi için bazı 
adımların atılması 
şart. Eskiden şehir 

ıçınde ufak bir ter
sanemiz vardı.
Atıklarıyla denizi kir
letiyordu.
Kaldırılmasını olum
lu bir gelişme olarak 
değerlendiriyorum. 
Ancak balık hal
lerinin deniz 
kenarlarında olması 
gerekiyor.
Fakat deniz hallerine 
bakıldığında daha 
çok şehir içlerinde 
olduğu görüyor.
Bu uygun değil. 
Motorlu teknelerde 
harcanan mazot 
büyük bir sorun. 
Masraflar çok fazla. 
Eskiden daha çok 
balık yakalanıyordu, 
ancak şimdi eski 
kazancı elde 
edemiyoruz.
Bu nedenle bir çok 
arkadaşımız sektörü 
bırakıyor."
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Bir müslüman 
olarak çotuğumuz, 
çocuğumuz eşimiz, 
dinini öğrenmeli, 
Peygamberimizi 
tanımalı, yaşamını 
örnek almalıdır 
yaşamında.

Dindar bir nesil?
Eyvallah ama kin

dar bir nesil asla!
Kutsal kitabımız

da önerilen, insanı 
sevmek alçak 
gönüllü olmak, 
sevgi bağlarını 
pekiştirmek, 
himayeye muhtaç 
olanları korumaktır.

Kin, şiddetlenmiş

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Kindar bir nesil, asla!,
düşmanlık duy
gusudur. Bir 
başkasına karşı 
güçlü olmak kişiye 
ve topluma acı
masızca hükmet
mektir.

Barış yerine, 
savaşı ve düşman
lığı, kendinden 
olmayana acı
masızca davran
mayı içerir.

Kin, zülmun 
anasıdır.

Dinimizce, kindar
lı, yani zulüm, kan 
dökmek haksızlık 
yapmak yasaktır.

Kindarlığın 

önleyici unsuru 
laikliktir.
Laiklik tüm 

inançlara saygı 
duyar inandıkları 
gibi yaşamayı 
sağlar. Barışı 
devamlı kılar, 
insanlar ve ulus
lararası anlaşma
zlıkları daha bir 
kolaylıkla gider
ilmesinin çok 
önemli aracıdır 
aynı zamanda,.
Laikliği dinsizlik 

olarak görüp, 
niteleyenler bilme
lidir ki; Osmanh 
imparatorluğunun 

önemli hükümdarı 
Fatih Sultan 
Mehmet, Bizans 
İmparatorluğunu 
mağlup edip, İstan
bul’u aldığında tüm 
inanç sahiplerinin 
inandıklarını gibi 
yaşamalarına, 
ibadet etmelerine 
karışmamış 
serbest bırakmıştır.
Türkiye 

Cumhuriyetini 
kuran, önderimiz 
Mustafa Kemal 
Atatürk, laikliği 
benimseyip 
vazgeçilmez kıldığı 
için bazı aydınlana
mamış, beyinleri 
yıkanmış kinle düş
man kıhnmışlarca, 
o büyük insana, 
vatanı kurtararak 
dinimizi dilediğimiz 
şekilde hür olarak 
yaşamamızı 
sağlayan o yüce 
insana dinsiz diye 
her türlü iftira ve 

isnatlarda 
bulunurken, Fatih 
Sultan Mehmet’i 
görmezden, uygu
lamalarını bilmez
den gelmektedirler.

Kutsal kitabımız 
okunup anlamak 
ve en önemlisi 
yaşanmak için 
nazil olmuştur.
Yüce Allah’ın 

kullarından istediği 
kendisine iman 
etmek, tanımak, iyi 
ahlaklı dürüst 
olmak, hakka 
tecavüz etmemek, 
kamu mallarını 
koruyup, 
gözetmek, çalma
mak, çırpmamak 
adam kayırmamak 
düşymanlık yarat
mamak komşularla 
iyi geçinmek, 
barıştan yana 
olmak doğayı koru
mak, insan ve hay
van haklarına saygı 
göstermek tayin 

edilmiş bir ömür 
sonrası kendisine 
günahsız ve yüz 
akı ile dönmeyi 
öğütleyip istemek
tedir.

Bu emirlerine 
uyanlara cennetini 
müjdelemektedir.

Vay münafıkların 
haline...
Yüce Allah’ın 

beyanı, gidecek
lerini yer cehenne
min gayya kuyusu.

Ona göre, had- 
dimizi bilelim...

Mübarek, 
Ramazan ayı yüzü 
suyu hürmetine 
gönüllerimizi kin 
ve olumsuz duygu
lardan koru ve 
arındır.

Sevgi bağlarımızı 
pekiştir, bizleri 
doğruya yönelt, 
aklımızı emrin 
doğrultusunda kul
landır yarabbi!...

Tesil mıiislet tarttı sistem; iHiiffl
Geçtiğimiz ay 
çeşitli gerekçelerle 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
bütünleşik kart sis
teminden çıkan ve 
araç içinde para ile 
bilet kesme sistem
ini başlatan Özel 
Halk Otobüsleri 
Odası, yeniden 
kartlı sisteme 
dönüyor.

Bursa’da ulaşımı 
sorun olmaktan 
çıkarmak amacıyla

hava, deniz ve 
karayolu ile raylı 
sistem yatırımları-

ELEMAN
ŞİRKETİMİZ İÇİN 

ELEKTRİK KAYNAĞI
YAPABİLEN TECRÜBELİ 

ELEMANLAR 
ARANMAKTADIR

KARATAŞ DEMİR ÇELİK LTD.ŞTİ.
Azot Sanayi Yolu No:272 

Islamköy /GEMLİK Tel: 0224 524 72 70

na ağırlık veren ve 
bütçenin yüzde 
70’ini ulaşım 
yatırımlarına ayıran 
Büyükşehir 
Belediyesi ile Özel 
Halk Otobüsçüleri 
Odası arasında 
yaşanan gerginlik 
tatlıya bağlandı. 
Taleplerinin yerine 
getirilmediğini 
iddia eden Özel 
Halk Otobüsçüleri 
Odası’na bağlı 355 
yeşil otobüs, 
bütünleşik kart sis
teminden çıkarak, 
araç içinde para ile 
bilet kesmeye 
başlamıştı.
Yaklaşık bir ay 
devam eden bu 
uygulamanın ardın
dan özel Halk 
Otobüsçüleri Odası 
Başkanı Ramazan 
Umur, Burulaş 
Genel Müdürü 
Levent Fidansoy ile 
bir araya geldi. 
Burulaş’ta yapılan 
ve toplu ulaşım sis
teminde yaşanan 
gelişmelerin ele 
alındığı toplantıda 
taraflar masadan 
uzlaşma ile kalktı. 
Halk Otobüslerinin 
13 Temmuz 
Cumartesi 
gününden itibaren 
bukart sistemine 
geçmeleri 
konusunda muta
bakata varıldı.

ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE 

ÇALIŞACAK
MUHASEBE VE 
ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİ OLAN 
BAY ELEMAN
ARANIYOR

Müracaat
Tel: 0 532 497 92 89
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

lifti îrtnttıtolııı
II II II

Palalı, bezbol sopalı milisler...
Türkiye’de, dünya da, Taksim’de 

yaşananları yakından izledi.
İletişim çağında hiçbir şeyin gizli kalma 

dığını, kalmayacağını gördü.
Çevre dostu bir grubun, Taksim Gezi 

Parkı’ndaki pasif direnişine, İstanbul Polisi 
Başbakanın konuşmasından sonra aşırı 
şiddetle dağıtmaya kalktı.

İnsanların üzerine olağan dışı biber gazı 
ve tazyikli su sıkıldı.

1970’li yıllarda yaşanan olaylar aklıma 
geldiğinde, o zaman düzenlenen demok 
ra tik yürüyüşlerden hoşlanmayan AP 
hükümeti de "Furuko" dediğimizi toplum 
polisleri ile kitleleri sindirmeye çalışırdı.

Furukolar, ellerindeki tahta coplarla sal 
dırılardı göstericilere..

Şimdi teknik değişti.
Saldırı araçları kimyasallaştı.
Biber gazı kimyasal bir gaz.
İnsan sağlığına kötü etki yapıyor.
Üst solunum yollarında, akciğerlerde 

tahribata neden oluyor.
Tazyikli su, başlı başına bir cop görevi 

görüyor.
Cop, tazyikli suyun şiddeti kadar güçlü 

değildir.
Televizyonlardan da izlediğimiz gibi, 

suyun etki alanına girenler, yollara savru
luyor, sürükleniyor, bir yerlere çarparak 
durabiliyorlar.

Neye uğradıklarını şaşırıp, sudan çıkmış 
balığa dönüyorlar..

Bir de TOMA’ların içindeki suya kimya 
sal eklerseniz, o zaman Saddam’dan ve 
Esat’tan farkınız kalmaz.

Maskeli eli golf sopalı timler iseJKöşeye 
sıkıştırdığı eylemciyi benzetiyorlar.

Bunlar yazıldı çizildi.
Kimdi bunlar...
Kimi sivil polis dedi,kimi AKP’li milisler...
Kendini polis yerine koymaya çalışan 

siviller... .
Bir zamanlar bu görevi ülkücüler üstle 

nirdi.
Vatanı kurtarmak adına...
O günler gerilerde kaldı.
Basit gibi görünen eylemler haftalarca 

sürdü.
Aynı gün bitecek olaylar büyütüldü.
Şimdi cadı avı başladı.
Emniyet güçleri, izinsiz yürüyüş, kamu 

malına zarar verme, toplum düzenini 
bozma girişimi adı altında her yerde 
eylemci topluyor.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Cumhuriyet 
savcılığının emriyle İzmir’de gezi eylemine 
katılan Hicri Selviler adlı genci alıp götür
müşler...

Aile tedirgin...'
PKK ya barış çubuğu uzatanlar, PKK ce 

nazelerinde Kürdistan türküleri söyleyen
ler, ellerini kollarını sallayıp geziyorlar...

İstanbul da tutuklanan Gezi Platformu 
üyeleri dün serbest bırakıldı. Pala ile 
saldırılarını Tv.lerden izlediniz değil mi?

Pala silah sayılmadığı için serbest 
bırakılan Sabri Çelebi Fas’a kaçmış. 
Oradan açıklama yapıyor, "10 gün içinde 
geleceğim" diye.

Sabri için mahkeme tutuklama kararı 
çıkarmış, kuşu uçurdular, bekleyin gelir 
belki...

Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı 
Kemal Durmaz, işçi çıkarmalarına sessiz 

kalamayacaklarını söyledi.
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı 
Kemal Durmaz, 
Murat Teknik 
Otomat'ta sendika 
üyelerine karşı alı
nan tutumu 
eleştirirken, "Eğer 
işçi arkadaşlarımız 
işten atılmaya 
devam ederse bin 
beş yüz kişiyle 
büyük bir miting 
yapacağız" diye 
konuştu.
Murat Teknik 
Otomat çalışan
larının yüzde yet
mişinin Türk Metal 
Sendikası'na üye 
olduğunu vurgu
layan Gemlik Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz, iş verenin 
sendikalı işçilere 
baskı uyguladığını 
belirtti. Yaşanan 
baskı sonucunda 
yedi işçinin 
sendikadan istifa 
ettiğini söyleyen 
Durmaz, 5 işçinin 
de istifayı kabul 
etmediği için işine 
son verildiğini söz
lerine ekledi. 
İşyeri önünde

II

sendika üyelerinin 
gerçekleştirdiği 
eylemden sonra iş 
verenin basına 
yaptığı açıklamanın 
yalan ifadelerle do 
lu olduğunu iddia 
eden Durmaz 
"Fabrikaya yeni 
teknolojik aletler 
alındığını, bu alet
leri kullanabilecek 
kapasitede 
olmadıkları için beş 
kişinin işine son 
verdiğini söylemiş, 
bu bir yalandır. 
Bundan aylar önce 
işçi ücretlerine 
yüzde beş oranında 
zam sözü verildi, 
fakat asgari ücrete

yapılan zammı 
sanki iş veren yap
mış gibi yalan 
söylendi. Sendika 
üyesi arkadaşları 
mız kandırılmaya 
çalışıyor" dedi. 
Sendika olarak 
işten çıkarılanları 
mağdur etmedik
lerini ifade eden 
Durmaz, "Bi^im için 
arkadaşlarımızın 
kazançları elbette 
önemli, ancak biz 
sadece ücret şendi 
kacılığı yapmıyoruz. 
Aynı zamanda 
sosyal bir sendika 
öılık anlayışına 
sahibiz. Murat 
Teknik Otomat'ta

sendikamıza üye 
arkadaşlarımız isti
faya zorlanıyor. 
Kendilerine sendika 
size ne kazandıra
cak istifa edin 
deniliyor. Sendika 
olarak gerçek
leştirdiğimiz toplu 
sözleşme son on 
yıldır yapılan en iyi 
toplu sözleşmedir. 
Bireysel ve gurup 
sözleşmelerinin 
tamamı imzalandı. 
Çalışanların genel 
olarak memnun 
kaldıkları bir 
sözleşme oldu. 
Bakanlık yetki 
tespitini de gönder
di, ancak iş veren 
işçilere baskı kur
maya devam edi 
yor. Bazı arkadaş 
larımızın sendika 
dan istifa etmeye 
zorlanması ve 
bazılarının işine 
son verilmesi 
üzücü bir gelişme, 
eğer işten çıkar
malar devam eder
se, bin beş yüz kişi
lik kalabalık bir 
gurupla eylem yap
mayı planlıyoruz" 
diye konuştu.

II II

Ağrı’ya atanan 
Gemlik İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, 
veda ziyaretlerine 
başladı. 
Dün, Gemlik 
Ticaret Borsası’nt 
ziyaret eden Kenan 
Kerdige, Borsa 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhan Acar 
ve Borsa Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan ile bir süre 
sohbet ettiler. 
Kerdige, hizmet 
süresinde Gemlik 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
Ticaret Borsası’nın 
her zaman 
destekçisi olduk
larını söyledi.

Borsa yönetici
lerinin de Emniyet 
Teşkilatı ile sıcak 
ilişkiler içinde 
olduğunu söyleyen 
Kenan Kerdige, 
"Hizmet sürem

içinde şahsıma ve 
kuruma gösterilen 
yakın ilgiye 
teşekkür ederim" 
dedi.
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı

ilhan Acar da, 
Kerdige ile aynı 
dönemde hizmet 
yaptıklarına dikkat 
çekerek yeni görev 
yerinde başarılar 
diledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BALKAN ÜLKELERİ GEZİSİ 5
Dünden devam ...

AYRINTI
Erhan İZGİ

KALE:
Kaleye çıkmak pek 

kolay değil. Hava 
da sıcak olduğu 
için kendine güven- 
emeyenler uygun 
buldukları gölgeler 
de dinlenmeyi 
yeğledi. Grubun 
büyük bölümü kal
eye tırmanmakta 
kararlıydı. Yolumu 
zun üzerinde yine 
kiliseler görüyor
duk. Hatta yeni 
yapılan gösterişli 
kiliseleri de uzaktan 
görebiliyorduk.

Kaleye çıkarken 
bir evin duvarında 
1883' te yapıldığını 
gösteren bir yazı 
gözüme çarptı. 
Ohrid, her şey bir 
kenara tarih kokan 
güzel ve şirin bir 
kent.

Rehberimizin 
anlattığına göre 
kale 2004 yılına 
kadar kendi halinde 
yıkık, viran bir 
durumdaymış. Bu 
tarihten sonra mer
divenleri, burçları 
ve korkulukları 
yapılarak turistlerin 
ziyaretine açılmış. 
Kalenin en yüksek 
noktasından 
OHRİD'İ seyretmek 
harikulade bir şey. 
Hafiften esen bir 
rüzgâr insana ferah 
lık verirken bizler 
fotoğraf çekmeye 
bu güzellikleri sap
tamaya çalışıyoruz. 
Gerçekte Ohrid, 
insanı büyüleyen 
bir güzelliğe sahip.

Göl kıyısına 
yapılmış iki-üç katlı 
bahçeli yapılar 
dikkat çekiyor. Ha 
vanın sıcak oluşu 
nedeniyle terliyoruz 

ı bu nedenle de bol 
bol su tüketiyoruz. 
Arkadaşlarla soh
beti koyulaştırarak 
kaleden iniyoruz. 
Bir küçük çeşmeye 
benzeyen suyun 
başında durup elimi 
zi yüzümüzü yıka 
yıp dinleniyoruz.

Göl kenarına 
indiğimizde ilginç 
bir görüntüyle 
karşılaşıyoruz. Yol 
bir tünel gibi evlerin 

içinden geçiyor. Üç 
katlı binaların 
bazılarının ilk kat
ları yola gitmiş. 
İnsanlar ve araçlar 
burdan rahatlıkla 
geçip gidiyor. Bize 
çok ilginç geliyor 
bu görüntü.

Saat 12 civarı. 
Yemek ve alışveriş 
için iki saatlik süre 
veriliyor. Bayanlar 
hemen alışverişe 
koyuluyor, incik 
boncuk almak için 
dükkânlara dalıyor. 
Abidin'in dükkânına 
girdiğimizde bizim 
gruptan 5-6 kişinin 
içerde olduğunu 
görüyoruz. Kiraz ve 
erik ikram ediyorlar. 
Bittikçe yeniden 
doluyor meyve 
tabakları. Tezgâhtar 
kızlar Türkçe bildiği 
için anlaşmakta 
zorluk çekilmiyor. 
Alışveriş bitince 
yemek derdine 
düşüyoruz. Burada 
köfte ve güzel kuru 
fasulye yapıldığı 
söyleniyor. Biz ter
cihimizi köfteden 
yana koyuyoruz. 
Köftecilerin olduğu 
bölgeye giderken 
dükkânları da 
seyretmeyi ihmal 
etmiyoruz. Köfteye 
kebap dediklerini 
de daha önce belirt
miştim.
Lokantalarda mutla
ka Türkçe bilen 
birine rastlıyor
sunuz.

insanların ekono 
mik durumunun pek 
iyi olmadığını 
konuşmalarından 
anlı yoruz. Aylık 
gelir ne kadardır 
diye sorduk
larımızın birçoğu 
200 Evro civarında 
olduğunu söylüyor. 
Bir erkek, oğlum 
olmasa ben bu 
parayla geçinemem 
diyor. Bakışlarından 
ve davranışlarından 
bize özendiklerini, 
gıptayla* baktıklarını 
görür gibi oluyo
rum. Hatta bir esnaf 
la istemeyerek de 
olsa tartışmaya giri 
yorum. Bana Erdo 
ğan'ı övüyor. Ben 
de senin dediğin 
kadar değil dediğim 

de müthiş tepki 
gösteriyor. " A be 
sizi otalamışlar, ota- 
lamışlar!" demekten 
kendini alamıyor. 
Otalamak, halk dilin 
de zehirlemek anla 
mındadır. Burada 
sizin beyninizi 
yıkamışlar, kötü 
şeylere ve yan
lışlara inandırmışlar 
anlamında kullanıl
maktadır.

Makedonya'da 
insanların böyle 
davranmasına hak 
vermek gerekir. 
Yaşamaları, bizim 
gibi ülkelerin 
yardımına bağlı. 
Türkçe bilen bir 
başka kişiden 
Türkiye'den büyük 
maddi destek geldi 
ğini öğreniyoruz. 
Eğer Türkiye ve 
diğer yardım eden 
ülkeler olmazsa 
bizim burada yaşa
ma olanağımız 
kesinlikle olmaz, 
Müslümanlık onlar 
sayesinde burda 
yaşıyor, diyor. 
Türkiye'deki muhte 
remlerin neden ilgi 
gördükleri şimdi 
daha iyi anlaşılıyor.

İnsanların kılık 
kıyafeti kadın erkek 
gayet modern. 
Türban denen sim 
geye pek rastlamı 
yoruz. Dışardan 
gelen bazı kadın
ların türbanlı oldu 
ğunu görüyoruz. 
İnsanlar iklim koşul 
larına göre giyim
lerini belirlemişler.

Araçların 
girmediği güzel bir 
sokaktayız. Bir çay 
ocağı, karşısında 
köfteci, tam bizim 
aradığımız yer. 
Bizim İnegöl köfte 
benzeri köfteler 
ızgarada. Sıcak da 
fazla gezmemek 
için hemen söylü 
yoruz yiyecekleri 
mizi. Dinlenip suyu
muzu içerken köfte 
ler geliyor, yanında 
salata ve ayran. 
Köfteler gerçekten 
gayet güzel, büyük 
bir iştahla yiyiyo 
ruz. Hesap istediği 
mizde uygun bir 
rakam geliyor. 
Hemen çay ocağın

da demleme çayımı 
zı içip buluşa
cağımız noktaya 
hareket ediyoruz.

İsteyenler için bir 
tekne turu düzen
lenecek. 25 arkadaş 
bu tura katılıyoruz. 
Amacım kıyıdan 
göremediğim güzel
likleri gezi sırasında 
gölden görüp fotoğ 
raf çekmek. Fena 
da olmadı. Teknede 
püfür püfür bir 
rüzgâr OHRİD'İ bir 
de başka gözle 
seyretmek olanağı 
bulduk. Kaleyi ve 
gölün kıyılarını, 
Tito'nun Sarayı'nı 
görme olanağına 
kavuştuk. Göl ala
bildiğine büyük 
sanki bir denizi 
andırıyor. 2 bin kilo
metre kare olduğu 
nu öğreniyoruz. 
Makedonya halkı 
gölü bir deniz gibi 
kullanıyor, kıyılar, 
kumsallar insan 
dolu.

Bu gün gezeceği 
miz son bir nokta 
var: " AZİZ NAUM 
KİLİSESİ" Bölgenin 
en önemli azizlerin 
den olduğu söylen
mekte. Sözcük anla 
mı aklına gelme, 
akıl hocalığı yapma 
olarak ifade ediliy
or. Buraya gelmek 
için 25-30 kilometre 
yol gitmemiz 
gerekiyor.

Yolumuzun üzerin 
de manzarası çok 
güzel olan bir ırmak 
la karşılaşıyoruz. 
Dağlardan gelen 
sular bu ırmak kana 
lıyla göle akıyor. 
Küçük bir de gölet 
oluşturmuş. Çevre
si ni yeşillikler 
kuşatmış, akşam 
güneşi ile renkler 
sanki suda dans 
ediyor. Burada hedi 
yelik eşya satan 
küçük tezgâh lar 
kendini gösteri yor. 
Sandallarla gölette 
tur atabiliyorsunuz. 
Ağaçların arasında 
gizlenmiş şahane

bir güzellik sizi ken
dinizden geçiriyor.

Yorgunluğunuzu 
atmak, biraz dinlen
mek için bir çay 
bahçesine benzer 
bir yere oturuyoruz. 
Burada çay, kahve 
ve bira içebiliyor
sunuz. Sunulan 
çaylar bizim damak 
tadımıza pek uygun 
değil. Şeker yerine 
bal ikram ediliyor. 
Yarım yamalak 
İngilizcemle biranın 
ne kadar olduğunu 
soruyorum. Çayın 
da biranın da 2 evro 
olduğunu öğren
ince bira istiyorum. 
Birçok arkadaş da 
çay yerine bira iç 
meyi tercih ediyor.

Oturduğumuzda 
gerçekten yorul
duğumuzu anlıyo 
ruz. Oturduğumuz 
yer serin ve şahane 
bir manzaraya 
sahip, üstelik birer 
bira da ilaç gibi 
geliyor bize. Daha 
gidilecek yolumuz 
var diyor rehberim
iz Coşkun Bey. 
Yavaş yavaş 
aracımıza doğru 
hareket ediyoruz.

Yine tepelere 
doğru tırmanıyoruz. 
Bir süre sonra 
aracımız bir mey
dan da duruyor. 
Burdan öteye 
yürümek zorun
daymışız. Ormanlık 
bir alandayız. 
Güneş ağaçların 
yaprakları arasın
dan ışığını kırarak 
bize ulaştırıyor. 
Aşağıda küçük bir 
kilise gözümüze 
çarpıyor. Biz 
yukarılara doğru 
yürümeye devam 
ediyoruz.

Sonunda Aziz 
Naum Kilisesinin 
kapılarına dayanı 
yoruz, çevresi yük
sek duvarlarla 
çevrilmiş. Kapıdan 
girince geniş bir 
bahçe, tabanı taş 
döşenmiş, ortalıkta 
dolaşan üç dört

tavus kuşuna 
rastlıyoruz. Zaman 
zaman alabildiğine 
güzel kanatlarını 
açıp şahane bir 
görüntü yaratıyor
lar. Ellerimizle 
onları beslemeye 
çalışıyoruz. Tüyleri 
ne kadar güzelse 
sesleri de bir o 
kadar kötü.

Kiliseyi görmek 
için gelen yüzlerce 
insan. Görenler 
giderken yenileri 
kilisenin bahçesini 
dolduruyor. Kilise, 
tepeye kurulmuş 
tarihi bir taş yapı. 
Hıristiyanlık için 
önem ifade etmek
tedir. Kilisenin 
bahçesinde rahip
lerin kaldığı evleri 
görüyoruz, içine 
giriyorum, ilgimizi 
çeken pek bir şey 
göremiyorum. Bazı 
kişiler kilisenin 
içine girip mum 
yakıyor, dua ediyor 
ve geri geri çıkıyor. 
Bunların Hıristiyan 
olduğunu anlıyoruz.

Bugün gezi pro
gramımızı burada 
noktalıyoruz. 
Otobüsümüze binip 
otelimize... Sonra, 
odalarımıza çıkıp 
biraz dinlenip duş 
alıyor ve fazla 
eğlenmeden yeme 
ğe iniyoruz. Güzel 
bir müzik eşliğinde, I 
bahçede yemeğimi 
zi yiyiyoruz. Yemek I 
ten sonra bayanlar 
bir araya gelip soh- I 
bet ederken biz 
erkeklerden oluşan I 
bir grup son bir 
akşam turu atıyoruz I 
gölün kıyısında.

Sabahları erken 
kalktığımız için ak 
şamları da genelde 
erken yatıyoruz. 
Yeterli uykuyu alma I 
mız için bu zorunlu. I 
Bu durum benim 
için pek sorun oluş- I 
turmuyor. Çünkü 
her sabah saat 
6.30- 7.00 arası 
kalkıyorum.

Devamı Pazartesi I
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BursasgorTarattartarınaflğır Ceza
Spor Toto Süper 
Lig'de 2011-2012 
sezonunda Bursa 
spor-Beşiktaş maçı 
öncesi çıkan olaylar 
sebebiyle haklarında 
dava açılan 92 
Bursaspor tarafta 
rından 72'si 10’ar yıl 
7 ay 27 gün hapis 
cezasına çarptırıldı 
Spor Toto Süper 
Lig'de 2011-2012 
sezonunda Bursa 
spor-Beşiktaş maçı 
öncesi çıkan olaylar 
sebebiyle haklarında

dava açılan 92 
Bursaspor 
taraftarından 72'si 
10'ar yıl 7 ay 27 gün 
hapis cezasına çarp
tırıldı. Ayrıca pa lal ı 
iki taraftara 10 ay 
ilave ceza verildi. 20 
taraftar ise tahliye 
edildi.
"Kamu malına zarar 
verme, kamu 
görevlilerine görev
lerini yaptırmamak 
için direnme, kasten 
yaralama" suçların
dan haklarında dava

KAYIP Adıma bastırmış olduğum Seri A 1001-1050 sıra numaralı 
bir cilt gider pusulası kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

MEHMET ÇELİK

ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK 

YATILI VEYA GÜNDÜZ
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

Müracaat 
Tel: 0 533 388 43 76

açılan 92 Bursaspor 
taraftarının Bursa 6. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi'ndeki 
davası tamamlandı. 
Suçsuz olduklarını 
ifade eden sanıklar 
beraatını istedi. 
Mahkeme, 
aralarında Teksas 
tribün liderleri Selim 
Kurtu lan'ın da 
bulunduğu 20 kişi 
için beraat kararı 
verdi. Diğer 72 
tutuksuz sanık ise 
"kamu görevlilerine

görevlerini yaptır
mamak için diren
me" suçundan 1'er 
yıl 8'er ay, "mala 
zarar verme" suçun
dan 3'er yıl 20'şer 
gün, "kamu malına 
zarar verme" 
suçundan Ter yıl 
6'şar ay 22'şer gün 
hapis, 3 polis 
memurunun 
kasten yaralanması 
suçundan Ter yıl 
Ter ay 15'er gün 
hapis cezası 
verildi.

ELEMAN
TORNACI - 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VE 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VER0NA MERMER
Yalova Yolu 2. KM. 

Tel : 514 20 21 GEMLİK

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN 

İNŞAAT OCAĞINDA 
ÇALIŞTIRILMAK 
ÜZERE BELGELİ 
EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ
ARANIYOR 

Müracaat: Ahmet Bey 
Tel: 0 533 241 93 82

SATİRİK VİLLA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

O 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

41 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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Mi cezalanın bankadan ödeyenlere plaka şoku
Bankadan trafik 
cezasını ödeyen 
sürücülerin 
araçlarının plakaları 
sisteme yanlış giril* 
di, borçları eksik 
yatırıldı ve seri 
numaraları sisteme 
yanlış girildi.
Şikayetvar'ın haber
ine göre; asıl şok ise 
bankalar kendi hata
ları nedeni ile olan 
bu yanlışlık için 
sürücülerden 100 TL 
dekont parası istedi. 
Trafikte başta aşırı 
hız, park cezası 
olmak üzere birçok 
nedenlerle trafik 
cezaları ile karşı 
karşıya kalan 
sürücüler borçlarını 
bankalardan ödemek 
istediklerinde büyük 
bir hata ile 
karşılaştılar. 
Şikayetlere göre 
bankalar çoğunlukla 
trafik borcunu öde
mek isteyen sürücü

lerin araçlarının 
plakalarını sisteme 
yanlış girdi. Asıl 
problemler ise bun
dan sonra başladı. 
Hatanın farkında 
olmayan sürücüye 
yüklü miktarda borç 
gelirken bankalar 
birde hatanın 
düzeltilmesi için 
gerekli olan dekont 
için 100 TL gibi 
ücret istedi. Trafik 
cezasının öden
mesinin gecikmesi 
durumunda aylık 
gecikme faizi ve 
ayrıca daha önemlisi 
trafik cezası erken 
ödeme indiriminden 
mahrum kalan 
sürücüler bankaları 
şikayet yağmuruna 
tuttular.
Trafik Cezası 
Ödemesini Yanlış 
Plakaya işledi 
"Bankadan gerçek
leştirdiğim 649,50 TL 
tutarındaki trafik

cezası ödemesi, 
çalışanınızın plaka 
numarasını sisteme 
yanlış girmesinden 
dolayı ödeme bilgisi 
vergi dairesi başkan
lığına ulaşmamış ve 
bugün itibari ile öde
mem gereken borç 
tutarı faizi ile birlikte 
1.039,20 TL 'e çık
mıştır. Araç muayen
esi yaptıracağım ve 
muayene işleminin 
gerçekleşmesi için 
vergi dairesine bor
cumun bulunma
ması gerekmekte
dir." 
Plakadaki Harf 
Hatası Pahalıya

Payladı!
"Bir trafik cezası 
yemiştim ve 
bankaya ödedim. 
Aradan 2 gün geçtik
ten sonra aracımı 
muayene için 
muayene istasy
onuna götürdüm 
trafik cezası 
olduğunu ödemem 
gerektiğini söyledil
er halbuki ödemiş
tim vergi dairesine 
gidip sordum mak
buzu gösterdim 
banka makbuzda 
plaka harfini j yerine 
u olarak yazmış ve 
borç sistemden 
düşmemiş geri

bankaya gidip 
dekontu gösterip 
hatayı söyledim. 
Yaptıkları şu oldu; 
bir dilekçe gibi bir 
şey verip vergi 
dairesinden düzeltin 
dediler. Cezayı 
yeniden ödeyerek 
aracımı muayene 
yaptırmak zorunda 
kaldım."

Dekont İçin 100 TL 
İstediler
"Bankaya trafik 
cezası ödemesi yap
mama rağmen, trafik 
kayıtlarında ceza 
ödenmemiş 
görünüyor.
Bankadan kay
naklanan bu hatayı 
kendim telafi etmek 
için şubeden yeni 
bir dekont talep 
ettim. Benden 
dekont için 100 TL 
talep ettiler.
Yapmaları gereken 
bir işlemde hata 

olmasına rağmen bir 
dekont için 100 TL 
isteyen bu 
bankadan, haksızlığı 
gidermeleri için 
tarafıma ulaş
malarını istiyorum."

Seri Numaralarını 
Kontrol Edin! 
"Bankadan trafik 
cezamı ödemek iste
dim ceza makbuz 
numaramı da girdim 
cezamı ödedim.
Aradan 1 ay geçti bir 
kontrol edeyim 
dedim trafik ceza 
bölümüne de girdim 
bir baktım cezam 
ödenmemiş ve ceza
mın üstüne de faiz 
uygulanmış. Trafik 
müdürlüğünü 
aradım oradaki 
bayan bankanın seri 
numarasının bir 
rakamını yanlış 
girme sonucu ceza 
makbuzunun öden
mediğini bildirdi."

Sağlıkta tiyat artışları yüzde 222'yi buldu
Enflasyonun yıllık 
bazda yüzde 8,3 
olarak gerçekleştiği 
son 1 yılda sağlık 
hizmetlerinde yüzde 
222'yi bulan fiyat 
artışları yaşandı. 
Sağlık hizmetlerinde
ki en yüksek fiyat 
artışları şu tedavi 
lerde gerçekleşti. 
Sağlık hizmetlerinde
ki en yüksek fiyat 
artışları yüzde 
222'yle laboratuvar 
tahlil ücretinde, 
yüzde 138'le ultra- 

son ücretinde, yüzde 
131'le diş dolgu 
ücretinde gerçek
leşti.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, sağlık 
hizmetlerinde son 1 
yılda ciddi fiyat 
artışları görüldü. 
Enflasyon sepetinde 
yer alan 10 sağlık 
hizmetinde fiyat 
artışı ortalama yüzde 
59'a ulaştı. Sepette 
yer alan sağlık 
hizmetlerinin haziran

2012'deki fiyatı 
1952,34 liraya 
karşılık gelirken, 
geçen ay bu bedel 3 
bin 102,2 liraya çıktı. 
Sağlık hizmetlerinde

ki toplam fiyat artışı 
1149,88 lirayı buldu. 
Oysa sağlık hizmet
lerindeki fiyatlar 
enflasyon oranında 
artsaydı bu 13 liraya 

karşılık gelecekti. 
Sağlıktaki en yüksek 
fiyat artışı yüzde 
222'lik oranla labo
ratuvar tahlil ücret
lerinde gerçekleşti. 
Geçen yılın haziran 
ayında 4,74 lira olan 
laboratuvar tahlil 
ücreti 10,5 liralık 
artışla 15,24 liraya 
çıktı. Laboratuvar 
tahlil ücretlerindeki 
artışı yüzde 138'lik 
oranla ultrason 
ücreti izledi. 2012'nin 
ilk yarısında ultrason 

ücreti 44,36 lira iken, 
1 yıl sonra 105,53 
lirayı buldu. Ultrason 
ücreti 1 yılda 61,17 
lira artış kaydetti.
Sağlık hizmetlerinde
ki fiyat artışlarından 
diş tedavileri de pay 
aldı. Diş dolgu ücret
lerinde son 1 yılda 
yüzde 131 artış oldu. 
Geçen yılın haziran 
ayında 35,45 liraya 
yaptırılan diş dol
gusu için geçen ay 
itibariyle 81,98 lira 
ödemek gerekiyor.

t
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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

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

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

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

1% ULAŞIM

R DENİZ UÇAĞI 513 65 13
Pegasus Akmls Soyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaç 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Ay gaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

■ 1

| i

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

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

Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik KBrfez
GEMLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4625 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■ İMİN
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
16:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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Gemlik’teki oteller, ilçeye daha çok iş için gelen yerli ve yabancılardan oluştıyol2

Mert ÇAVDAR

Geniş iş hacmi ve 
potansiyeliyle özel
likle yaz aylarında 
yerli ve yabancı tu 
ristlerin ilgisini 
çeken Gemlik, 
Bursa'da iş turiz 
minin yeni adresi 
haline geldi. 
Serbest Bölge'deki 
genişleyen iş imkan
ları ve zeytin üre
timiyle marka haline 
gelen Gemlik, 
Bursa'da iş amaçlı 
seyahatlerin akla 
gelen ilçelerinden 
oldu.
Yaz aylarında yerli 
ve yabancı çalışan
ların yaptığı görev 
amaçlı seyahatler 
otellerdeki müşteri 
sayısında artış 
yarattı.
Otel çalışanları yaz 

aylarında ki yoğun 
ilgiden memnun. 
Eğlence amaçlı 
seyahat eden vatan
daşların genellikle 
otellerde kalmadığını 
belirten Paşa Otel 
Genel Müdürü Rafet 
Karaman, otel müş
terilerinin çoğun
luğunun iş amaçlı 
seyahat eden fabrika 
görevlileri olduğunu 

söyledi.
Seyahat amacıyla 
gelenlerin zaten 
daha lüks ve imkan
ları fazla olan otelleri 
tercih edeceğini 
ifade eden Karaman 
"Her şeye rağmen 
biz Gemlik adına 
yeterli hizmeti 
verdiğimiz düşünce 
sindeyim. Çalışmaya 
gelen müşterileri 

mizin genel profiline 
baktığımızda yerli ve 
yabancıların olduğu 
nu görüyoruz.
Özellikle Ingiltere, 
Amerika ve Alman 
ya’dan gelenler var. 
Serbest Bölge’de 
faaliyette bulunan 
yabancı firmalar için 
buradalar. Böylece 
hem iş ilişkileri 
gelişiyor, hem de

Gemlik'teki oteller 
kazanıyor, yabancı 
müşterilerimiz yüklü 
miktarda döviz 
bırakıyor" dedi. 
Çeşitli iş kollarında 
görevli olan vatan
daşların otellerde 
konakladığını söyle 
yen Gemlik Palas 
Hotel Resepsiyon 

Şefi Erkan Doğru 
söz, ticaretin Gemlik 
Turizminde önemini 
vurgularken, 
Gemlik'teki otellerin 
müşteri potansiye 
linin değişken oldu 
ğunu ancak en fazla 
yaz aylarında artış 
gösterdiğini sözleri 
ne ekledi.

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA V Kj

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE ll|
EN GÜZEL ANLARINIZI W

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. M

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giyeli eme
Çerez Nikah. Masası

njtgk İnternetten Can/ı ifypn
Vgp. - Snhne - Isıkyösterisi

** Servis veekipmanlar
r Sürpriz yösteri/er

MILTON 
k. DÜĞÜN SALONU



AKP Gençlik Kolu Başkanı İbrahim Gör’e, 16 Haziran 2013 günü Osman Gazi adlı kişinin gönderdiği 
twitter mesajında, Atatürk ve İsmet İnönü’ye “ayyaş” denerek hareket edilmişti.

Sertaslan “Gör e gerekli cezayı 
verme onurunu AKP’ye bırakıyoruz”
Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, yaptığı yazılı açıklamada, 
gazetemizde yayınlanan AKP Gençlik Kolu Başkanı İbrahim Gör’ün, twitter hesabında Osman 
Gazi adlı kişi ile yaptığı görüşme yayınlanması üzerine, Atatürk ile İsmet İnönü’ye, "Mesele 
iki ayyaşa kurdurulan bu ülkenin iki abdestli elinde özüne dönmesidir" mesajını yayınlan
masına AKP ilçe Başkanığı ile Gençlik Kollan’ndan bir açıklama gelmemesi üzerine "Mustafa 
Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'ye ayyaş deme cüretini gösteren bu kişiye, gerekli cezayı 
verme onurunu AKP’nin yetkili organlarına bırakıyoruz." dedi. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK »İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
15 Temmuz 2013 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Mnrtan 256 hin patel 
fcacaltsinaracıiiı

Bursa'da polis tarafından 
gerçekleştirilen operasyon da, 
piyasa değeri 1.5 milyon lirayı 
bulan, 256 bin paket kaçak 
sigara ele geçirildi. 3’de

tiıatıi iııiaıı ftıi» maslamla lira mili
Bursa Demirtaş Mahallesi Taş Ocakları yakınlarında ormanlık alanda vahşice öldürülen 

. Furkan Tebrİzcİ, cumartesi günü Gemlik’te gözyaşları arasında toprağa verildi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İftar sofraları...
Ramazan ayı geldiğinde iftar sofrası 

veya kuramların iftar yemek davetleri 
için sıraya giriliyor.

Geçtiğimiz hafta, başta Borusan olmak 
üzeri, Roda gibi önemli kuramların iftar 
yemeği davetiyeleri bize ulaştı.

Belediye eskiden olduğu gibi sokak 
aralarında iftar sofraları kuruyor.

Bir süre sonra bazı sosyal dernekler 
de iftar yemekleri için davetler yaparlar.

İftar sofraları son yıllarda dozunu 
kaçırdı. _____ Devamı sayfa 4’de

Bursa da öldürülen ve kimliği günlerce 
tespit edilemeyen Furkan Tebrizci’nin 
cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndari alınma 
sının ardından Gemlik’te toprağa veril
di. Öte yandan, Osmangazi Demirtaş 
Mahallesi Taş Ocakları yakınlarında 
ormanlık alanda vahşice öldürülen 
Gemlikli Fur kan Tebrizcik cinayetiyle 
ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındığı 
öğrenildi. Haberi sayfa 3’de

Ramazan 
ayı CIUS 
flVM'Vİ 
olumsuz 
etkiledi
Ramazan ayında 
bunaltıcı sıcaklar 
ve vatandaşla 
rın gün boyu 
oruç tutması, 
Gemlik AVM'yi 
olumsuz etkiledi. 
Ramazan ayında 
alışveriş merkez
leri ne duyulan 
ilgi giderek aza
lırken, Ahmet 
Dural Meyda nı 
CİUS AVM için
deki işyerlerin 
de siftahsız gün
ler geçiyor.
Haberi syf 5’de

Vaiamlasa 
sosyal 
hak

Partililerle, 
Büyükşehir 
Ata tepe Sosyal 
Tesisleri'nde iftar 
yemeği düzenle
mek isteyen De 
mokrat Parti Gem 
lik İlçe Başkanı 
Selahattin Ekinci, 
kamuya ait sosyal 
bir tesiste fiyat
ların yüksek olma 
sına isyan etti. 
Ekinci, Atatepe’de 
yemek fiyatlarının 
makul düzeye 
indirilmesini iste
di. Sayfa 4’de

MuAs/n TUNÇ

EMLAK 
İNŞ.Lf 

www.onanka.

Merkez: 0224 513 85 53
0 535 493 66 04

Kumla Şb.: 0 224538 95 27
Kurşunlu Şb.: 0535 493 66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI -
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.onanka
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TÜRK METALDEN EŞLİ EĞİTİM HİZMETİ
Türk Metal İş Sendikası Gemlik Şube Başkanı Kemal Durmaz, yaz aylarında Bursa merkez 

şubede sendikalı işçilere ve ailelerine değişik konularda eğitim olanağı sağladıklarını söyledi. 
Durmaz, “Şimdiye kadar 60 bin üyemiz eğitim programından yararlandı” dedi.

Mert ÇAVDAR

Türk Metal iş 
Sendikası on yıldır 
süren eğitim prog 
ramlarına yaz 
aylarında eşli eğitim 
sistemiyle devam 
ediyor.
Sendikanın Gemlik 
Şubesi, Gemlik ve 
çevre ilçelerde otu
ran üyelere 
Bursa'daki sendika 
binasında aileleri ile 
birlikte eğitim 
imkanı tanıyor.
Türk Metal Sendikası 
tarafından sendika 
üyelerine uygulanan 
eğitim programları 
yaz aylarında farklı 
bir boyut kazandı. 
Okulların kapan
masıyla birlikte, 
Eylül ayına kadar

gerçekleştirilen eşli 
eğitim programına 
sendika üyeleri aile 
fertleriyle birlikte 
katılıyor.
Guruplar halinde 
verilen eğitimde, 

endüstriyel ve ikili 
ilişkiler hakkında bil
giler aktarılırken, 
çocuklar için; fizik, 
kimya, matematik, 
gitar ve flüt dersleri 
veriliyor.

Eğitim programında, 
bayanlar için ev 
ekonomisi konulu 
dersler yer alırken, 
programa katılan 
işçiler ise ücretli izin 
imkanından yarar

lanıyorlar.
"Sendika üyelerinin 
ödedikleri aidatın 
nereye harcandığını 
görmelerini isti 
yoruz" diyen, Türk 
Metal Sendikası

Gemlik Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz, "Üye sayısı 
fazla olan bir 
sendikayız. Bu 
nedenle faaliyetleri 
mizle diğer sendika 
lara örnek olmak 
istiyoruz. Şimdiye 
kadar genelde 60 bin 
üyemiz eğitim prog 
ramlarına katıldı.
Yurt çapında 170 bin 
üyemiz var.
Üyelerimizin tama 
mı bu eğitimlerden 
geçecek. Yaz aylann- 
dan itibaren eşli 
eğitim sistemine 
geçiyoruz.
Her ayın ilk haftası 
farklı bir grubu bu 
programlara dahil 
ediyoruz" diye 
konuştu.

Karala; lirması istiltnae i$ sağlın ye güyealHi iğitimi
İş Güvenliği Uzmanı Cüneyt Akıt, büyük iş yerlerinde uzmanların bulunması gerektiğini söyledi

Azot yolunda bulu
nan Karataş Demir 
Çelik Sanayi Limited 
Şirketi çalışanlarına, 
Marmara Ortak 
Sağlık ve Güvenlik 
Birimi uzmanlarınca 
düzenlenen iş sağlığı 
ve güvenliği eğitim 
çalışması, Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu’nda gerçek
leştirildi.
Karataş Demir Çelik 
Sanayi Limited 
Şirketi, 6331 sayılı 
kanun gereği, 
Marmara Ortak 
Sağlık ve Güvenlik 
Birimi aracılığıyla 
eğitim semineri 
düzenlemeye 
başladı.
Temel iş sağlığı ve 
güvenliği konulu 
seminerde, İş 
Güvenliği Uzmanı 
Cüneyt Akıt, çalışan
lara iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda

işyerlerinde dikkat 
edilmesi gerekli 
konularda bilgiler 
verdi.
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu’nda 
gerçekleştirilen 
seminerin sonunda 
katılımcılara sertifika 
verildi.
Projeksiyon yardımıy 
la işçileri bilgilendi 
ren Uzman Akıt, iş 
güvenliği başlığı 
altında iş verenlerin 

yükümlülükleri, 
çalışanların yerine 
getirmesi gereken 
sorumluluklar, iş 
yerindeki tehlikeler 
ve alınacak önlemler, 
kişisel koruyucu 
donanımlar, uyarı ve 
ikaz işaretleri hakkın
da bilgiler verdi. 
Akıt, 50’den fazla 
işçi çalıştıran iş yer
lerinin iş güvenliği 
uzmanı ve iş hekimi 
bulundurmasının

kanunen zorunlu 
olduğunu belirtirken, 
bu tür eğitimlerin 
ilgili kanunun kabul 
edilmesinden 
itibaren uygu
landığını söyledi. 
Karataş firması yetk
ilileri ise eğitim çalış
malarına işletmenin 
tüm elemanlarının 
eksiksiz olarak 
katıldığını belirterek, 
Karataş Demir Çelik 
Sanayi Limited

Şirketi olarak verilen 
bu eğitim çalış
malarıyla çalışanların 
çevreye duyarlılığını 
arttırmak, iş sağlığı 
ve iş güvenliği bilin 
cini en üst düzeye 
taşıyarak daha 
sağlıklı bir çalışma 
grubu oluşturmak 
istediklerini 
söylediler.
Karataş Demir Çelik 
Sanayi Limited 
Şirketi olarak anne 

ve babalarının adına 
yaptırdıkları Ayşe 
Ziver Karataş 
ilköğretim 
Okulu’nunu salo
nunu kendilerine 
açan okul yönetimine 
ev sahipliği yap
malarından 
dolayı da ayrıca 
teşekkür ettiler. 
Karataş ailesi olarak 
okula desteklerinin 
süreceğini 
söylediler.
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MtııhııMırtıtiiiiiıiHii
Bursa Demirtaş Mahallesi Taş Ocakları yakınlarında ormanlık 

alanda vahşice öldürülen Furkan Tebrizci, cumartesi günü 
Gemlik’te gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bursa da öldürülen 
ve kimliği günlerce 
tespit edilemeyen 
Furkan Tebrizci’nin 
cenazesi Adli Tıp 
Kurumu’ndan alın
masının ardından 
son yolculuğuna 
uğurlanmak üzere 
Gemlik’te getirildi. 
Cumartesi günü 
İkindi namazından 
sonra kılınacak 
cenaze namazıyla 
toprağa verileceği 
söylenen cena 
zenin, kurumdan 
geç alınmasından 
dolayı namazdan 
20 dakika sonra 
Gemlik’e ulaştı. 
Cenazeye 
Furkan’ın ailesi ve 
arkadaşlarının yanı 
sıra Gemlik Duyar 
lıhk ve Dayanışma 
Derneği yönetimi 
ve üyeleri, Gemlik 
Erzurumlular 
Dernek yöneticileri 
de katıldı.

GÖZYAŞLARINI 
TUTUMADILAR 
Cenazenin Cami 
önüne gelmesi ile

Cenaze unlunda Kaza: 1 ilii 6 yaralı
Erzincan'da mey
dana gelen trafik 
kazasında 1 kişi 
hayatını kaybetti, 6 
kişi yaralandı. 
Kaza geçiren 
ailenin, Bursa'dan 
Erzurum'a 
cenazeye gittiği 
öğrenildi. 
Kaza, dün sabah 
saat 08.00 sıraların
da Erzincan- 
Erzurum yolunun

Şüpheli araçtan esrar çıttı
Bursa'da şüphe 
üzerine durdurulan 
bir otomobilde 
yapılan aramada 53 
gram esrar ele 
geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi

arkadaşları 
gözyaşlarına boğu
lurken, gencin 
ablasının feryatları 
cenazeye katılan- 
ları da hüzne 
boğdu.
Talihsiz gencin 
cenazesi Gemlik 
Mezarlığında 
toprağa verildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA 
ALINDI 
Osmangazi ilçesi

28'nci kilome
tresinde meydana 
geldi. Yusuf Çak
mak (38) yönetimin
deki 16 JEU 25 
plakalı otomobil, 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
şarampole uçtu. 
Kazada araç 
içerisinde bulunan 
sürücü Yusuf Çak
mak, Selahattin

Beyazıt 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Asayiş 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler, yap
tıkları uygulama 
sırasında durumun
dan şüphelenen bir 
aracı durdurdu.

Demirtaş Mahallesi 
Taş Ocakları yakın
larında ormanlık 
alanda vahşice 
öldürülen Gemlikli 
Furkan Tebrizcik 
cinayetiyle ilgili 
olarak 5 kişi 
gözaltına alındı. 
Güvenlik güçlerin 
ce geniş çapta 
yürütülen soruştur
ma sonucunda 
gözaltına alınan 
isimler Fatih T, 
Berat İ, Ahmet

Çakmak (52), 
Solmaz Çakmak 
(49), Kader İrşat 
(24), Tuba İrşat 
(22), Ahmet Enes 
İrşat (12) ve 
Şeymanur Çakmak 
(15) yaralandı. 
Yaralılar ambu
lanslar ile Erzincan 
Mengücek Gazi 
Eğitim ve Araştır 
ma Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Araçta bulunan 
şahıslardan şüphe
lenen polis ekipleri, 
U.K. ve O.E.'nin 
üzerini aradı.
Yapılan arama 
neticesinde 
O.E.'den 33 gram 
ve U.K.'den 20

Serdar İ. Ali G. Ve 
Kenan Ö.
Fatih T, Berat İ. ve 
Ahmet Serdar İ.nin 
öğle saatlerinde, 
Ali G. ve Kenan 
Ö.nün ise günün 
geç saatlerinde 
emniyet güçleri 
tarafından gözaltı
na alındığı bilgisine 
ulaşıldı.
Furkan Tebrizcik’in 
arkadaşları ve aile 
sinin de bilgisine 
başvuruldu.

Yaralılardan 
Solmaz Çakmak 
(49) hastanede 
hayatını kaybetti. 
Araçta bulunan
ların, Bursa'dan 
Erzurum'a 
Selahattin Çak- 
mak'ın babası 
Ahmet Çakmak'ın 
cenazesine 
katılmak üzere 
gittiklerini 
öğrenildi 

gram esrar ele 
geçirildi. Bunun 
üzerine şahıslar 
polis ekipleri 
tarafından gözaltı
na alındı.
Polis ekipleri, 
olayla ilgili soruş
turma başlattı

Uluman 256 hin paket 
kaçak sigara çıkiı

Bursa'da polis 
tarafından gerçek
leştirilen operas 
yon da, piyasa 
değeri 1.5 milyon 
lirayı bulan, 256 
bin paket kaçak 
sigara ele geçiril
di. Olayla alakalı 
olarak gözaltına 
alınan 6 kişiden 5'i 
tutuklandı 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, Urfa'dan 
yüklü miktarda 
kaçak sigaranın 
Bursa'ya getirile
ceği istihbaratı 
üzerine harekete 
geçti. Polis tarafın
dan takibe alınan 
kamyonet, kaçak 
sigaraları, merkez 
Nilüfer ilçesindeki 
bir bağ evine 
getirip indirmeye 
başladı. Pusuda 
bekleyen ekiplerin 
operasyonunda 6 
kişi gözaltına 
alındı. Kamyonette 
ve çiftlik evinde 
yapılan aramalar

Kepçeden 400 litre 
mazot çaldılar

Bursa'da kimliği belirsiz şahıslar park 
halindeki bir kepçenin yakıt deposun
dan 400 litre mazot çaldı.
Edinilen bilgiye göre olay merkez 
Osmanğazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet 
Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği 
belirsiz şahıslar, park halindeki bir 
kepçenin yakıt deposundan 400 litre 
mazotu çalıp, kayıplara karıştı. Sabah 
saatlerinde kepçesinin yanına gelen 
M.Ç. depo kapağının açık ve yerinde 
olmadığını fark etti. M.Ç. daha sonra 
durumu polise bildirdi. Olay yerine 
gelen polis ekipleri, kepçenin yakıt 
deposundan ve çevrede parmak izi aldı. 
Olayla alakalı tahkikat sürüyor

da ise toplam 256 
bin paket kaçak 
sigara ele geçiril
di. Çiftlik evindeki 
sigaralar, evin 
ahırında gizlenmiş 
halde bulundu. 
"5607 sayılı Kaçak 
çılık Mücadele 
Kanunu'na muha 
lefet" suçundan 
adli mercilere sevk 
edilen ve kaçak 
sigaraların sahibi 
olduğu ifade 
edilen T.D. (35), 
M.H.L. (41) ve S.Ç. 
(26) ile kamyon 
şoförü M.B. (51) 
ile çiftlik evi sahibi 
E.B. (40) tutuk
landı. Çiftlik evi 
sahibinin babası 
olan E.B. (62) ise 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı.
Bu zama na kadar 
kentte ele geçir
ilen rekor 
seviyedeki siga 
raların, piyasa 
değerinin 1.5 mil 
yon lira olduğu 
kaydedildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İftar yemekleri...
Islamiyette iftar yemeklerinin kitleler 

halinde yenmesine yönelik bir gelenek 
yok.

Bu durum bize ait..
Bilhassa AKP’li belediyeler önce çadır

larda, sonra sokak aralarında kurulan 
masalarda binlerce kişi ile iftar açılma 
sının yolunu açtı.

Birer kamu kurumlan olan belediyelerin 
görevleri arasında iftar sofrası kurması 
yok.

Belediyeler yoksulların karnını doyurmak 
için aş evleri açabilir.

Ama, gelir düzeyi iyi olanlara toplu iftar 
yemekleri vermek dini siyasete alet 
etmekten başka bir şey değildir.

Örneğin alevilerin oruç ayı Muharrem 
ayıdır.

Belediyeler bu ayda alevi vatandaşlara 
sofra kurmuyor.

Oruç bütün büyük dinlerde var. Laik bir 
ülkede bu konuda daha dikkatli olunması 
gerektiğine inanıyorum.

Bu iş AKP nin iktidara gelmesinden son 
ra daha da yayınlaştırılmaya siyasi bir gös 
teriye dönüşüyor.
Dini bir vecibenin yerine getirilmesinde 

kürsüye çıkan siyasi kişi olan belediye 
Başkan veya vekilleri, orada siyasi konuş
malar yapıyorlar.

İcraatlarını anlatıyorlar.
Buna Gemlik’te de tanık olduk.
Yakında yine aynı filmi izleyeceğiz.
Bana göre İslama yakışmayan bu göste 

rişli iftar yemeklerine harcanan parayla 
binlerce yoksul öğrenciye burs verilebilir.

Belediyeler buraya harcayacağı paraları, 
çalıştırdıkları işçilerin maaşına ekleyebilir.

Türkiye de bu yolla harcanan para ile 
binlerce kişi işsizlikten kurtulabilir.

İftar yemeklerine katılanlar sofralarına 
yemek koyamayan insanlar değil.

Gerçekten yemek bulamayacak kadar aç 
ve açıkta olanlar için bu aya mahsus ol 
mamak üzere karınlar doyurulmak.

Bunu yapan sosyal kurumlar var.
İftar yemeklerine birçok kez katıldım.
Bu yıl katılmama ve haber yapmama 

kararı aldık.
Aynı insanların bir sofrada buluşması ve 

10-15 dakikada yemek yedikten sonra 
dağılmasının ne tür sevabı var anlamakta 
güçlük çekiyorum.

İslamiyet gösterişi, gösteriyi sevmeyen 
bir dindir.

Hele bunu siyasi veya iktidardan esen 
rüzgarın etkisiyle ile yapanlar olursa, 
bunun sevabından çok günahı olur 
düşüncesindeyim.

Evlerde kurulan sofrada top sesini bekle
menin hazzı, uzun kuyruklarda gösteriş 
için veriien iftarlardan daha güzel olduğu
na inanıyorum.

Herkese, ailesiyle ve yakınlarıyla İyi iftar
lar diliyorum.

Atatepe Sosyal Tesisleri’nde bir menü yemek 35 lira...

Vatandaşa sosyal kazık
Demokrat Parti Gemlik İlçe Başkanı Selahattin Ekinci, Bursa 

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gemlik Atatepe Sosyal Tesisleri’nde 
yemek fiyatlarının yüksek olmasına tepki gösterdi.

Mert ÇAVDAR

Partililerle, 
Büyükşehir Atatepe 
Sosyal Tesisleri’nde 
iftar yemeği düzenle
mek isteyen 
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe Başkanı 
Selahattin Ekinci, 
kamuya ait sosyal 
bir tesiste fiyatların 
yüksek olmasına 
isyan etti.
Parti üyeleriyle 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 
Gemlik Atatepe 
Sosyal Tesisleri’nde 
iftar yemeği 
düzenlemek isteyen 
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe 
Başkanı Selahattin 
Ekinci, istenen fiyat
lara tepkisini dile 
getirdi. Selahattin 
Ekinci, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Atatepe Sosyal 
Tesisinin kamuya ait 
olduğuna dikkat çek
erek, şunları 
söyledi: 
"Atatepe Sosyal 
Tesisleri’nde sabit 
fiyat yemek menüsü 
35 lira olarak belir
lenmiş. Halka hiz 
met için açılan bu 
tesislerde bir bardak 
çayın fiyatı 1.5 lira 
olur mu?

Neresinde sosyallik 
var bunun. 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
bir tesiste vatan
daşın kaldıramaya
cağı kadar yüksek 
ücret istenmesi 
kabul edilemez. 
Sözde adı sosyal 
tesis, sosyal tesis 
olan bir yer, tüm 
vatandaşların yarar
lanmasına olanak 
tanımalı.
Toplumumuzda 
halkın ekonomik 
gelirleri belli. 
Burası sosyal 
tesis değil, 
zenginlere hitap 
eden bir yer. 
Gemlik'te yemek 
yenecek en pahalı 
yer olduğunu
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gördüm.
Sadece gelir seviye
si yüksek kısıtlı bir 
kesime hitap ediyor, 
oysa halkımızın 
tamamı buradan

yararlanmalı” 
diye konuştu. 
Ekinci, Atatepe’de 
yemek fiyatlarının 
makul düzeye indiril 
meşini istedi.

Halk, hafta sonunda Jeniie koştu..
Yaz aylarında çev 
re ilçe ve ilçelerden 
tatil yapmak iste 
yenlerin geldiği 
Küçük Kumla hafta 
sonları ziyaretçi 
akınına uğruyor. 
Yaz aylarında 
Güney Marmaranın 
en önemli tatil 
merkezi haline 
gelen Kumla, özel
likle hafta sonla 
rında, denize 
girmek isteyenlerin 
akınına uğruyor. 
Aşırı sıcaklardan 
bunalan Gemlik 
halkı serinlemek 
için Kumla

sahillerine akın 
ederken, plaj ve 
yazlık siteler de 
dün doldu taştı.

Hafta sonu 
nedeniyle Kumla 
daki aile çay 
bahçeleri de büyük

ilgi gördü.
Çay bahçeleri hafta 
sonunda doldu 
boşaldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AKP Gençlik Kolu Başkanı İbrahim Gör’e, 16 Haziran 2013 günü Osman Gazi adlı kişinin gönderdiği 
tvvitter mesajında, Atatürk ve İsmet İnönü’ye “ayyaş” denerek hareket edilmişti.

itmtf! jll illi 111M ■ B İm W
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik ilçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
gazetemizde yayın
lanan AKP Gençlik 
Kolu Başkanı 
İbrahim Gör’ün, tvvit
ter hesabında 
Osman Gazi adlı kişi 
ile yaptığı görüşme 
yayınlanması üzeri 
ne, Atatürk ile ismet 
İnönü’ye, 
"Mesele iki ayyaşa 
kurdurulan bu 
ülkenin iki abdestli 
elinde özüne dönme 
sidir" mesajını 
yayınlanlamasına 
AKP İlçe Başkanığı 
ile Gençlik Kollan’n 
dan bir açıklama 
gelmemesi üzerine

“Mustafa Kemal 
Atatürk ve İsmet 
İnönü'ye ayyaş 
deme cüretini 
gösteren bu kişiye, 
gerekli cezayı verme 
onurunu AKP’nin 
yetkili organlarına 
bırakıyoruz.’’ dedi.

HAKARET İÇEREN 
SÖZLER
CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
yaptığı yazılı açıkla
mada şunları söyle
di: "Geçtiğimiz gün
lerde AKP Gemlik 
ilçe Gençlik Kollan 
Başkanı İbrahim Gör 
isimli kişinin büyük 
önder Mustafa 
Kemal Atatürk ve 
Milli Şef İsmet İnönü 
hakkında twitter

hesabında paylaştığı 
mesajı büyük bir 
üzüntü ve bir o 
kadarda nefret dolu 
duygularla okunmuş 
bulunmaktayız.

"Mesele iki ayyaşa 
kurdurulan bu 
ülkenin iki abdestli 
elinde özüne dönme
sidir" şeklinde bir 
mesajı yayınlama 

cesaretine sahip 
kendisi "Kör” soy 
ismi "Gör” olan bu 
kişi hakkında 
gereğinin yapılması 
ve görevden alınma 
sı konusunda 
Partimiz Gençlik 
Kolları’nın haklı 
talebi karşısında, 
geçen 4 günlük süre 
içerisinde AKP İlçe 
Başkanlığı ya da 
AKP İl Gençlik 
Kolları Başkanlığı’ 
ndan henüz bizleri 
ve kamuoyunu tat
min edecek bir açık
lama gelmemiştir. 
Hal böyle olunca, 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığı olarak biz 
bir kez daha biz 
üstüne basarak bu 
duyuruyu yapıyoruz.

Mustafa Kemal 
Atatürk ve İsmet 
İnönü'ye ayyaş de 
me cüretini gösteren 
bu kişiye, gerekli 
cezayı verme 
onurunu AKP’nin 
yetkili organlarına 
bırakıyoruz.
Unutulmamalıdır ki, 
bu gün aramızda 
olmayan büyük 
devlet adamlarını 
koruyan sadece 
yasalar ve 
Cumhuriyetin 
savcıları değil, aynı 
zamanda onlann 
gösterdikleri yolda 
yılmadan yürüye
ceğine and içen 
büyük Türk mille
tidir.” denildi.

Ramazan ayı CIUS flVM'yi olumsuz etkiledi
Aşırı sıcaklardan bunalan Gemlik halkı iftar yemeğinin sonra CİUS AVM'de 

dolaşmak yerine farklı yerlerde vakit geçirmeyi tercih ediyor.

KAIİTE KONTROL ELEMİNİ
TİTİZ VE DİKKATLİ 

ÇALIŞMAYI RRENSİP 
EDİNMİŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK 
LİSESİ VEYA MESLEK 

YÜKSEK OKUL MEZUNU 
25 - 35 YAS ARASI, 

ASKERLİĞİN) YAPMIŞ, 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

EFENDİOGLU MERMER A.Ş. 
Açmalar Mevkii, Gedelek-Qrhangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05

Ramazan ayında 
bunaltıcı sıcaklar ve 
vatandaşların gün 
boyu oruç tutması, 
Gemlik AVM'yi 
olumsuz etkiledi. 
Ramazan ayında 
alışveriş merkezleri 
ne duyulan ilgi 
giderek azalırken, 
Ahmet Dural Meyda 
m CİUS AVM içinde
ki işyerlerin de 
siftahsız günler 
geçiyor.
AVM'lerdeki müşteri 
potansiyelinin oruç 
ayında gerilediğini 
belirten CİUS AVM 
Genel Müdürü 
Haşan Deliduman, 
Gemlik Halkını 
AVM'lere çekmek 
üzere yapılan giri 
şimlerin esnaflar 
arasında yaşanan 
sorunlardan dolayı 
iyi sonuç vermedi 
ğini söyledi.
CİUS AVM deki 
sinemalardan 
büyük beklentileri 
olduğunu söyleyen 
Deliduman, Gem 
lik'te sinemaya 
duyulan ilgisizliğin

kendisini hayal 
kırıklığına uğrat
tığını belirtti.
Haşan Deliduman 
şöyle devam etti: 
"İlçelerde durum 
farklı, geniş kitlele 
re ulaşan filmler 
genellikle tatil dö 
nemlerinde vizyona 
girer. Türkiye'de 
hasılat yapan film
ler çoğunlukla yerli 
filmlerdir. Ancak 
Gemlik gibi ilçeler 
de yerli filmler çok 
fazla ilgi görmediği 
gibi, ikinci sırada 
yer alan yabancı 
filmlerde ilgi gör
müyor. Bu nedenle 
sinemalardan iste
diğimiz verimi 

alamıyoruz" 
Ramazan aylarında 
müşterilerin ilgisini 
çekebilecek girişim
lerde bulunduk
larını belirten Deli 
duman, bu girişim
lerin esnaflar arasın 
da birlik ve beraber 
lik duygusu olmadı 
ğı için sonuç ver
mediğini söyledi. 
Deliduman, "Geçen 
yıl Hacivat Karagöz 
gösterisi ve fasıl 
gecesi düzenledik. 
Bu yıl da düzenle
mek istedik ancak, 
işyeri yeterli deste 
ği vermediği için 
farklı ramazan 
etkinlikleri yapamı 
yoruz." dedi.
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İnan TAMER

Sayın Cemal ve 
Hatice Demiriz 
çifti, aylar önce 
tüm mal varlık
larını önemli bir 
hayır müess- 
esesinin gerçek
leştirilmesi için 
belediyeye 
bağışladı.

Cemal ve Hatice 
Demiriz, istiyorlar 
dı ki; bakıma muh
taç, kimsesiz, yok
sul yaşlıların 
ömürlerinin son
larını sıcak bir 
yuvada rahat ve 
huzur içinde 
geçirmelerini 
temindi.

Belediyemiz, 
böylesi ulvi bir 
görevin yerine 
getirilmesi, bir 
önemli ihtiyaçın 
giderilmesine 
karar vererek, 
Umurbey’de bir

Ne bekleniyor... 
arsayı tahsis ede
ceğini taahhüt etti.

Bu hayırlı gir
işimin 18 Mart’ta 
temelinin atılacağı 
beyan edildi.

Herhangi bir gir
işim olmayınca, şu 
ana kadar bu 
konuda çalışma 
görülmedi.

Geçin yazımda, 
bağışçıların hasta 
ve yaşlı kimseler 
olduklarını, 
amaçlarının 
gerçekleşmesini 
haklı olarak 
yaşarken görmek 
istediklerini belirt
miştim.

Maalesef iki ay 
önce Cemal Demi 
riz hakkın rahme
tine kavuştu.

Arzusunun 
gerçekleştirilmesi
ni göremeden 
gözü açık gitti,

ebedi aleme.
Hatice Demiriz 

büyüğümüz, 
hamiyetli 
hemşehrimiz de 
yaşlı, hasta.

Sağ iken görsün 
dileğinin arzusu
nun yerine getir
ildiğini...

Bu önemli hizmet 
gerçekleşsin 
gayri.

Ne bekliyorlar? 
Gecikme neden?

Böylesi hayırlara 
bigane kalmak, 
diğer hayır sahip
lerinin hamiyet 
duygularını tör
pülemez mi?

Başlasın artık 
düşkünler evi 
inşaatı.

Hatice Demiriz 
hayırseverimiz 
dünya gözüyle 
görsün muradının 
gerçekleştiğini....

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan, kap
asite ve teknik 
donanım açıdan 
"dünyadaki ilk 5 
merkez arasına 
girecek" nitelikteki 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi'nin (BTM) 
yeni binasının ekim 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI

ayında açılması 
hedefleniyor, 
inşaat aşamasında
ki merkezin çalış
malarını yerinde 
inceleyen Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, 11 bin 
metrekaresi kapalı 
olmak üzere 20 bin 

metrekare alanda 
kurulduğunu söyle
di. Altepe, halen 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi'nde 
faaliyetlerini 
sürdüren 
BTM'nin Bursa'da 
önemli bir açığı 
kapattığım 
belirterek, ilk gün
den itibaren 
merkezin özellikle 
ilk ve orta dereceli 
okul öğrencileri 
tarafından yoğun 
olarak ziyaret 
edildiğini dile 
getirdi.
Merkezde 150 
deney ünitesinin 
sergilendiğini ve 
gelen öğrencilerin 
derslerindeki teorik 
bilgileri burada 
uygulamalı olarak 
görebildiklerini 
ifade eden Altepe, 
şöyle konuştu: 
"İnşaatı tamam
ladığımızda burada 
250'ye yakın deney 
düzeneği sergilene 
cek. Dolayısıyla 
hem kapasitenin 
hem de ziyaretçi 
sayısının artmasını 
bekliyoruz”

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BALKAN ÜLKELERİ GEZİSİ 7
Cumartesi günün

den devam

4. GÜN
19 Haziran 2013- 

Çarşamba
Makedonya'dan 

Arnavutluk'a geçi 
yoruz.

Sabah 8.30'da 
Ohrid'ten ayrılıyo 
ruz. Bugün oldukça 
uzun bir yolumuz 
olacak. Programda 
415 km diye belir
tilmiş; ancak sağa 
sola gitmelerimizle 
bu 500 kilometreyi 
bulacak hatta geçe
cek bile. Gölün 
kuzey batı yönünde 
25-30 dakikalık bir 
yolculuğumuz oldu. 
Her taraf yemyeşil. 
İki sıradağın arasın
da kalmış bir ova 
mn içinden geçiyo 
ruz. Geçtiğimiz 
köyler bakımlı, 
evler genelde yeni 
yapılmış. Eski, 
bakımsız yapılara 
pek rastlamıyoruz. 
Bu bölgede yaşa 
yanların Arnavut ve 
Makedon olduk
larını söylemek ye 
rine Müslümanlığı 
öne çıkardıklarını 
vurguluyor rehberi 
miz. Dikkatimi 
çeken bir nokta: 
Evlerin duvarları 
tuğla ile örülmüş; 
ancak sıvası yapıl
mamış. Buralarda 
yeni yapılan cami 
Ve kiliselere sıkça 
rastlıyoruz.

Sonra STRUGA’ 
dan geçiyoruz. Göl 
kıyısında güzel bir 
yer; fakat içeri girip 
ilk anda adam gibi 
gezemiyoruz. 
Nedeni, fazla zaman 
yitirmemek, 
□ağların dorukları
na doğru tırmanı 
yoruz. Yollar dar, 
daha çok tırlar 

’ çalışıyor, virajlarda 
pazen sağa sola 
savruluyoruz. Bir 

• tın sollarken araba 
çekiçten düştü, bir 
{arıza var dediler. 
Arnavutluk güm
rüğüne gelmek 
üzereydik.
Struga'ya geri 
dönüldü.

Kente geldiğimiz 
de bize bir saat 
zaman verildi. Biz 
de bu boşluktan 
yararlanarak 
Struga'nın güzellik
lerini görmeye 

çalıştık. 45 bin 
nüfusu olan şirin 
bir yer. Gölden, 
Drim ırmağına akan 
suyu ve çevredeki 
güzelliklere dalıp 
gittik. Serin, ırmak
tan nehre şaldır 
şaldır akan suyun 
kıyısında yerleştiril 
mış banklara otu
rup kendi ülkemizin 
gölleriyle kıyasladık 
Ohrid'i. Bir taraftan 
da insanları izliyor
dum. Halkın 
ekonomik durumu
nun iyi olmadığı 
giyim kuşamından 
biraz olsun 
anlaşılıyordu. Bol 
bol fotoğraf çektim.

Buluşma saatimiz 
gelmişti. Hepimiz 
aracımızın yanın
daydık. İki saatten 
fazla zaman 
geçmişti. Bu bizim 
için büyük bir yitik
ti. Umursamadık, 
hayırlısı olsun 
deyip yeniden güm
rüğe doğru yol
landık. Aksiliğe 
bakın ki yine 
tepelere tırmanırken 
hemen hemen aynı 
noktada çat diye bir 
ses! Arabanın çekiş 
gücü yeniden 
düştü. İşte şimdi 
moraller bozuldu. 
Önümüzde daha bin 
kilometrelik yol var. 
Gideceğimiz yerler 
dağlık, inişli çıkışlı. 
Hepimizin neşesi 
kaçtı. Gümrük 
kapısında bekle 
meye başladık. Bir 
süre sonra 
Struga'dan usta 
geldi, yeni parça 
taktılar. Bundan 
sonra korkmayın 
sizi Belgrad'a kadar 
rahatlıkla götürür 
dediler.

Gümrükleri geçtik, 
olaya olumlu 
gözlerle bakmaya 
çalışıyor, bu tür 
olayların doğal 
olduğunu kabullen
meye çalışıyoruz. 
Sonunda saat 13.30 
sularında 
Arnavutluk toprak
larına, girmek 
mümkün oldu.

Gümrüğü geçer 
geçmez yolun iki 
yakasında makineli 
tüfeklerin yerleşti 
rildiği korunaklar 
dikkatimizi çekiyor. 
Bunlara ülkenin pek 
çok yerinde rastlı 
yoruz. Enver Hoca 

tarafından yapıldığı 
söyleniyor.
Herhangi bir düş
man saldırısında 
düşmanı püskürt
mek amacıyla 
yapılmış, bir çeşit 
güvenlik önlemi.

Ülkenin içine 
ilerledikçe dağlarla 
karşılaşıyoruz. 
Ohrıd Gölü sol 
tarafımızda kalıyor. 
Tepelerden bir düz 
lüğe doğru iniyoruz. 
Bizim Gökovaya 
benziyor biraz. 
Tarıma uygun 
araziler... Küçük 
köyler birbirine 
yakın kurulmuş. 
Yapılar genelde 2-3 
katlı. Tarım ürün
lerinden mısır, buğ
day yetiştiriliyor, 
bunların yanı sıra 
da hayvancılık 
yapılıyor. Bir vadi
den geçişiyoruz, 
vadi boyunca Şuş 
kin ırmağı akıp 
gidiyor.

Elbasan:
Burası tava 

yemeği ve ciğeri ile 
ünlenmiş. Bir 
tarafta cami diğer 
tarafta kiliseleri 
görüyoruz. 60-65 
bin nüfusa sahip bir 
yerleşim alanı. Geç 
mişi oldukça eskile 
re uzanıyor.1466 
OsmanlIların 
gelişine kadar 
uzanıyor. Katolik 
Arnavutların çoğun
lukta olduğu bilin
mekte. Burası aynı 
zamanda dergi ve 
cep kitapları 
yayıncılığı ile de 
öne çıkmaktadır. 
Rehberimiz 
Arnavutluk'ta işçi 
maaşlarının çok 
düşük olduğu bil
gisini veriyor.

Dikkatimi çeken 
tarlalarda çalışan 
insanlara rastlamı 
yoruz. 
Makineleşmenin 
ileri düzeyde oldu 
ğunu görüyoruz. 
Gezimiz boyunca 
sadece bir köyden 
geçerken mısır 
çapalayan üç 
köylüyü gördüm. 
Onun dışında 
çalışan köylüler 
gözüme çarpmadı.

Kısaca 
ARNAVUTLUK'u 
tanıyalım:

Arnavutluk'ta 
Dinar Dağları, 
ülkenin iç kısımları

ve Adriyatik Denizi 
kıyıları hariç her 
yerini kaplar. Bu 
yönüyle Arnavutluk 
dağlık bir ülkedir. 
Bu özelliğinden 
dolayı farklı iki iklim 
tipi görülür. Kıyı 
kesimlerinde 
Akdeniz iklimi, iç 
kesimlerinde ise 
kara iklimi ege
mendir.

Yüzölçümü 28 748 
km karedir. Nüfus 3 
milyon 700 bin. 
Balkanlarda 
nüfusun en yoğun 
olduğu ülke. 
Başkenti Tiran'dır. 
Buranın nüfusu da 
1 milyon civarın
dadır. Resmi dil 
Arnavutçadır. Para 
birimi İek'tir. Kişi 
başına düşen milli 
gelir 3 500 dolar 
civarındadır.

Arnavutluk'un tari
hi çok eskilere 
dayanır. Milattan 
önceki yıllarda 
önce Yunanlıların 
sonra Romalıların 
sömürgesi olur. 
Milattan önce 6 
yüzyılın sonlarına 
doğru Slavlar gelir 
bu bölgeye yerleşir. 
15 yüzyılda da 
OsmanlIların ege
menliğine girerler 
ve OsmanlIlar 
tarafından İslâm
laştırırlar.

1912 Balkan 
Savaşları sırasında 
bağımsız bir prens
lik olur. 1939 da II. 
Dünya Savaşı 
öncesinde İtalyan 
birlikleri tarafından 
işgal edilir. 1946 II. 
Dünya Savaşı son
rasında Arnavutluk 
Halk Cumhuriyeti 
kurulur. Yıllar 
içinde pek çok 
sıkıntılar ve sorun
lar yaşayarak var
lığını sürdürür

Elbasan'dan 
Tiran'a doğru yol 
alıyoruz. Yol çalış
maları karşımıza 
çıkıyor. Dağlık bir 
arazi olması 
nedeniyle sık sık 
tünellerin içinden 
geçiyoruz. Çevre 
bizim Karadeniz 
bölgesini biraz

anımsatıyor. 
Arnavutluk fakir 
olmasına karşın bu 
yolları ve tünelleri 
nasıl yapıyor diye 
rehberimize soruyo
rum. İtalya ve Tür 
kiye gibi ülkelerin 
desteklediğini söy 
lüyor. Yol boyunca 
meşe ve çam 
ağaçlarını görüy
oruz. Zaman zaman 
meyve ağaçları 
dikkatimizi çekiyor. 
Yollar bazen gayet 
güzel bazen de köy 
yolunu anımsatıyor. 
Yolun iki tarafında 
bahçeli, bakımlı iki 
katlı evlerin sıra
landığını görüyoruz.

Önemli bir ayrıntı, 
Arnavutluk'ta 
mersedes marka 
araçlardan 
geçilmiyor. Dolmuş 
taksiler de merse 
des. Bunlar kul
lanılmış ikinci el 
araçlar. Avrupa 
ülkelerinden getir
iliyor ve gümrük 
ödenmiyormuş. 
İlginç bir gözlem 
Makedonyanın ve 
Arnavutluğun kırsal 
kesimlerinden 
geçerken eşek ara
balarını görünce 40- 
50 yıl önce 
Trakya'da eşek 
koşan Amcamı 
anımsadım.

Arnavutluk'un 
başkenti Tiran ken
tine giriyoruz.

TİRAN:
Uzun yıllar 

OsmanlI'nın ege
menliğinde kalmış 
Balkan savaşların
dan sonra (1912- 
1913) OsmanlInın 
elinden çıkmıştır. 
Tiran'ın sözlük 
anlamı Yunancada 
mutlak güç sahibi, 
yönetici anlamına 
gelmektedir. Kentin 
nüfusunun bir mil 
yon civarında oldu 
gunu öğreniyoruz.

Kentin 
merkezindeyiz. 
Uygun bir yerde 
mola veriliyor. 
Duvar resimleriyle 
süslü bir müze. 
Zaferi anlatan güzel 
bir resim duvarın
da. Burada resim,

heykel ve yıldızlar 
tarihsel olayların 
simgesi niteliğinde. 
Opera binası 
karşımızda ben hur
dayım diyor.

Caddeler ala
bildiğine geniş ve 
düzenli. Meydanlar 
ve heykellerle kente 
apayrı bir güzellik 
katıyor. Panoramik 
şehir turu yapılıyor. 
Bu tur sırasında 
Ethem Bey Camii, 
Saat Kulesi, İsk
ender Paşa Heykeli 
ve Kent Meydanını 
görüyoruz.
Meydana girerken 
Türk bayraklarının 
asılı olduğu bir yer
den geçerken: 
"Sayın Erdoğan 
yanındayız." yazılı 
bir pankart gör
müştük. Bunun 
nedenini sordum 
rehberimize.
Türkiye'deki Gezi 
Parkı olayları 
nedeniyle 
Erdoğan'a destek 
çıkmak amacıyla 
yapıldığını söyledi. 
Makedonya'da ve 
Arnavutluk'ta 
Türkiye 
Cumhuriyetinin adı 
sanı geçmiyor, 
sadece Müslüman 
kardeşlerimiz bize 
yardım ediyor, şek
linde açıklama 
yapılıyor. Burdan 
da ulus bilincinden 
çok ümmet bil
incinin öne 
çıkarıldığını görü 
yoruz.

Tiran'dan ayrılı 
yoruz. Yolumuz 
üzerinde Kurya 
kalesi karşımıza 
çıkıyor.

Biraz yorucu bir 
yolculuk bizi bekli 
yor. Işkodra'ya 
doğru uzanıyoruz. 
Dağlık arazilerden 
ve virajlı yollardan 
geçip gidiyoruz. 
Burada yolları 
kısaltmak için 
doğayla müthiş bir 
mücadele verilmiş. 
Uzun, kısa tünelleri 
görüyoruz. Balkan 
ülkeleri içinde 
Arnavutluk en yok
sul olanlardan biri.

Devamı yarın...
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ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE 

ÇALIŞACAK 
MUHASEBE VE 
ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİ OLAN 
BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat
Tel: O 532 497 92 89

ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK

YATILI VEYA GÜNDÜZ 
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

Müracaat
Tel: O 533 388 43 76

ELEMAN
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
GÜVENLİK 
ELEMANI 

ARANIYOR
Müracaat

Tel: O 224 514 00 60

ELEMAN
TORNACI - 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VE 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM. 

Tel : 514 20 21 GEMLİK

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN 

İNŞAAT OCAĞINDA 
ÇALIŞTIRILMAK 
ÜZERE BELGELİ
EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ
ARANIYOR

Müracaat: Ahmet Bey 
Tel: 0 533 241 93 82

SATILIK VİLLA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

O 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

4! M TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK - 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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Vatandaş talih Kuşuna küstü
Milli Piyango geçen
yıl bastırılan 96 mily
on 600 bin biletin 69 
milyon 755 bin 
570'ini sattı. Geçen 
yıl satılan bilet 
sayısı önceki yıla 
göre yüzde 2,5'lik 
gerilemeyle 1 milyon 
782 bin 213 azaldı. 
Satılamayan bilet 
oranı 2011'de yüzde 
23 seviyesindeyken 
geçen yıl bu oran 
yüzde 28'e ulaştı. 
Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürlüğü 
verilerine göre, ge 
çen yıl 5'i özel piyan 
go olmak üzere 33 
çekilişi düzenlendi. 
Bu çekilişlerde 
toplam 69 milyon 
775 bin 570 piyango

bileti satan idare,
558 milyon 123 bin 
201 lira gelir elde 
etti. Talihlilere 327 
milyon 348 bin lira 
ikramiye ödemesi 
yapılırken ikramiye 
ödeme oranı yüzde 
58,65 oldu. Piyango 
oyunu satış gelir
lerinin şans oyunları 
toplam satış gelirleri 
içerisindeki payı 
yüzde 25,2 düzeyin 
de gerçekleşti. 
İdarenin bilet 
satışları önceki yıla 
göre azaldı. Milli 
Piyango, 2011'de 
bastırılan 92 milyon 
550 bin biletin 71 
milyon 537 bin 
783'ünü sattı. Geçen 
yıl bastırılan bilet

KOO 000000

sayısını 96 milyon 
600 bine çıkaran 
idare, bunların 69 
milyon 755 bin 
570'ini satabildi. 
Geçen yıl satılan 
bilet sayısı önceki 
yıla göre yüzde 
2,5'lik gerilemeyle 1 
milyon 782 bin 213 
azaldı. Satılamayan 
bilet sayısı 2011'de 

21 milyon 12 bin 217 
iken geçen yıl basıl 
an bilet sayısının 
artması ve satışların 
da azalmasıyla 
idarede kalan bilet 
sayısı 26 milyon 844 
bin 430'e çıktı. 
Satılamayan bilet 
oranı 2011'de yüzde 
23 seviyesin deyken 
geçen yıl bu oran 

yüzde 28'e ulaştı. 
Geçen yıl satılan 
biletlerin kupürlere 
göre dağılımına 
bakıldığında çeyrek 
biletin uzak ara önde 
bulunuyor. Satılan 
biletlerin 63 milyon 
935 bin 663’ünü 
çeyrek biletler oluş
tururken, 4 milyon 
361 bin 327 yarım, 1 
milyon 458 bin 580 
tam bilet satışı 
gerçekleştirildi.
Çeyrek biletlerin 
satışlar içindeki payı 
yüzde 91,66'yı 
bulurken, yarım 
biletlerin oranı 
yüzde 6,25, tam 
biletlerin oranı 
yüzde 2,09'da kaldı. 
- 3 biletten 2'si yıl

başı çekilişinde 
satıldı. Milli Piyango, 
bilet satışları ve 
satış gelirleri yılbaşı 
özel çekilişinde zirv
eye ulaştı. Piyango 
oyununun satış 
gelirlerinin yaklaşık 
yüzde 66,14'ü yılbaşı 
özel çekilişinden 
sağlandı. Geçen yılki 
bilet satışlarının da 
yaklaşık 3'te 2'si yıl
başı özel çekilişinde 
gerçekleştirildi. 
Geçen yılın en yük
sek ikramiyesi olan 
45 milyon lira, yıl
başı özel çekilişinde 
İstanbul, İzmir, 
Muğla ve Adana'da 
satılan 6718374 
numaralı bilete isa
bet etti.

Sigorta mimi işueren hissesi tesuiki yüriirl ilkle
Sigorta primine esas 
kazanç alt sınırı 
üzerinden uygu
lanacak ilave puan, 
uygulanacak iller ve 
uygulama süresi 
hakkındaki karar, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Karara göre, uygula
ma, belirtilen 52 
yerde faaliyet 
gösteren, 10 ve 
üzerinde sigortalı 
çalıştıran özel sek
töre ait iş yerlerini 
kapsayacak.
Malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigorta primi 
işveren hissesinde 5 
puanlık prim 
teşvikine ilave, sig
orta primine esas 
kazanç alt sınırı 

üzerinden hesaplan
mak üzere 6 puan 
ilave edilmek 
suretiyle sigorta 
primi teşviki uygu
lanacak.
Karar kapsamındaki 
teşvik,
Afyon kara hisar, 
Amasya, Artvin, 
Bartın, Çorum, 
Düzce, Elazığ, 
Erzincan, Hatay, 
Karaman, 
Kastamonu, 
Kırıkkale, Kırşehir, 
Kütahya, Malatya, 
Nevşehir, Rize, 
Sivas, Trabzon ve 
Uşak'ta faaliyet 
gösteren iş yerleri 
için 31 Aralık 
2016'ya kadar;
Adıyaman, Aksaray,

Bayburt, Çankırı, 
Erzurum, Giresun, 
Gümüşhane, 
Kahramanmaraş, 
Kilis, Niğde, Ordu, 
Osmaniye, Sinop, 
Tokat, Tunceli ve 
Yozgat'da faaliyet 
gösteren iş yerleri 
için 31 Aralık

2017'ye kadar; Ağrı, 
Ardahan, Batman, 
Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakır, Hakkari, 
İğdır, Kars, Mardin, 
Muş, Siirt, Şanlıurfa, 
Şırnak, Van, Bozca 
ada ve Gökçeada 
için de faaliyet 
gösteren iş yerleri 

için ise 31 Aralık 
2018'e kadar uygu
lanacak.
İşverenler, 1 yıl 
destek unsurların
dan yararlanamaya
cak. Sigorta primi 
teşvikinden yarar
lanamayan işyerleri 
ile sigorta primi 
teşvikinden yararlan
makta olan işyerleri 
hakkında bu karar 
hükümleri uygulan
mayacak.
Sigorta primi işveren 
hissesi desteğinin 
uygulanması ile ilgili 
işlemler Sosyal 
Güvenlik Kurumun 
ca ilgili mevzuat 
çerçevesinde 
yürütülecek.
Yapılan kontrol ve 

denetimlerde, 
çalıştırdığı kişileri 
sigortalı olarak 
bildirmediği veya 
bildirilen sigortalının 
fiilen çalışmadığının 
tespit edilmesi 
halinde, bu işveren
ler, 1 yıl süreyle 
destek unsurların
dan yararlanamaya
cak. Sigorta 
primi teşvikinden 
yersiz olarak 
faydalanıldığının 
tespiti halinde, 
yararlanılan teşvik 
tutarı, gecikme ceza
sı ve zammı ile 
işverenden tahsil 
edilecek 
Karar, 1 Ocak 
2013'den itibaren 
geçerli olacak

! GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

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

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 313 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 031

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

। Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111 
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
*İYA»İ 0MİTHİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4626 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİIIİHHİİ
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
16:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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MİMİ H B ti ili Mm Malı
Mert ÇAVDAR

Gezi Parkı eylemleri 
nedeniyle çalış
malarını erteleyen 
Gemlikli Müzik 
Gurubu BerzaH, 
önümüzdeki aylar
da müzik severlerle 
buluşacak.
Gezi Parkı 
Olayları nedeniyle 
albüm kayıtlarına 
ara veren 
Gurup BerzaH 
çalışmalarına 
yeniden başladı. 
İstanbul Sekiz 
Müzik Yapım Şirketi 
bünyesinde eylül 
ayında çıkacak 
albümün heye
canını yaşayan 
gurubun solistliğini 
Ali Yıldırım 
üstlenirken, 
bass gitarda 
Batuhan 
Unutmazlar, 
bateride Melih

Işıkgil, elektro 
gitarda Berkay 
Bozkurt yer aldı. 
Albümün ardından 
klip ve konser 
çalışmalarıyla 
müzikseverlerle 

birlikte olacaklarını 
belirten Solist Ali 
Yıldırım, "Gezi 
Parkı eylemleri'nde 
büyük bir gerginlik 
yaşandı.
Yapım şirketi hazi

ran ayında çıkacak 
albümü erteleme 
kararı aldı.
Biz de saygı duy
duk. Artık dinleyici
lerimizle buluşmak 
istiyoruz.

Geçen yıl Power 
Türk sponsorluğun
da gerçekleştirilen 
Power Garage TV 
Müzik YanşmasTna 
Gemlik'ten katıldık. 
Ve 109 gurup

arasından birinciliği 
elde ettik.
Başarımızı albüm 
ve konserlerle 
devam ettirmek 
istiyoruz." diye 
konuştu.



Banka mağduru«atandas parasını seri alacalı
Özel bir bankadan çektiği 3 krediden, dosya masrafı adı altında kesilen paralarının 
kendisine iadesini isteyen Ahmet Aydın adlı vatandaş, Tüketici Sorunları İlçe 
Hakem Heyeti Başkanlığına başvurarak, parasını geri aldı. Mustafa Emir Kaya, 
Mehmet Yıldız, Aydın Bayraktar, Saliha Özden ve Nurettin Hocaoğlu'ndan oluşan 
Tüketici Sonunları İlçe Hakem Heyeti verdiği kararda, tüketici Ahmet Aydın'ı haklı 
buldu. Bankanın Aydın'a 654 lira 14 kuruşu iade etmesine karar verdi. Kararda, 
bankanın 15 gün içinde karara itiraz edebileceği belirtilirken, 4822 sayılı Tüketici 
Yasası’nın 6 inci maddesine göre bankanın tüketiciyle müzakere etmeden, tek 
taraflı olarak sözleşmeye koyduğu şartların geçersiz olduğu ifade edildi. Sayfa 2’de

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SIY AS I G AZ E T ES I

16 Temmuz 2013 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Otomobil Zeytinliğe 
IİÇUI: 3 M

Orhangazi’de otomobil, viraja 
hızlı girince kontrolden çıkıp 
zeytinliğe uçtu. Takla atarak 4 
zeytin ağacını parçalayıp 
duran otomobilde bulunan 3 
kişi yaralandı. Haberi 3’de

HzunlıayaYılınıtfasorflM:“GeınlilBuııarlıhhe 
Dayanışma Derneği ile hir sorununuz mu var? '

Güne Bakış

Vatandaşın zaferi
Geçtiğimiz günlerde elinde bir tomar 

kağıt ile Ahmet Aydın adlı vatandaş 
gazetemiz bürosuna geldi.

“Kadri Ağabey, bankaların dosya parası 
adı altında bizden aldıkları paranın iadesi 
için Tüketici Hakları Hakem Heyeti’ne 
başvurdum. Heyet, paramın iadesine karar 
verdi." dedi.

Duyarlı bir vatandaşın yasal haklarını ara
ması sonucu bir çoğumuzun yapmadığı bir 
işlem sonucu kazandığı zaferdir bu. 4’de

Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Mehmet Uzun 
kaya, yaptığı yazılı 
açıklamada, Hemşehri 
Dernekleri şenlik
lerinde kendilerine yer 
verilmediği için sert 
tepki gösterdi. 
Uzunkaya, Hemşeri 
Dernekleri Şenlikleri 
için yaptıkları başvu
ruyu Belediyenin önce 
olumlu karşıladığını, 
tüm hazırlıkları yap
malarına karşın son 
anda “Yer yok” diye 
rek isteklerini geri 
çevirdiklerini söyledi. 
Uzunkaya, son olarak 
İskele MeydanTnda 
istedikleri bir çadırı 
belediyenin kendile 
rine tahsis ettiğini

ancak, dernek afişleri
ni astıkları çadırın 
daha sonra başkaları
na verdiklerini 
belirterek, “Başkanve 
kili Yılmaz’ın derneği 
miz ile bir sorunu mu 
var?" dedi. Syf 2’de

Kumla'ıla şezlong kavgası
Küçük Kumla sahilinde Cumartesi günü 
meydana gelen kavgada, bir kişi sırtın
dan yaralandı.
Öğrenildiğine göre, Bursa’da işçi olarak 
çalışan bir grup arkadaş Kumla’ya yüzm
eye geldi. Sahildeki şezlonglar yüzünden 
esnaf ile çıkan tartışma kavgaya 
dönüşünce, bir kişi sırtından ağır yarala
narak, Gemlik Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı, buradan 
Bursa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 
Olayda, tabancanın da çekildiği ancak 
ateş edilmediği öğrenilirken, polis 
tarafları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruş
turma devam ediyor.

Yedek, “Gemlîk halkı yeni 
caminin yamlmasınıhekliyor”
Gemlik Camiler Derneği 
Başkanı Süleyman 
Yedek, önümüzdeki yıl 
Ramazan ayında yeni 
inşa edilecek camide 
hizmet vermek istedik
lerini söyledi. Syf 5’de

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADEfcİ’ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİ DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI 

KONUT ARSALARI -’'-?
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU 

SATILI^LÜKS DAİRELER
• GEMLİKTE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT - !

KARŞILIMI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

Merkez :0224513 85 53 
05354936604 

Kumla Şb. :0224538 95 27 
Kurşunlu Şb.: 0 535 49366 04

rltgiEMLAKMUlgffli 
İNŞ.LTD^ 

www.onanka

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.onanka
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Unh mağduru vatandaş palasını aeri M
Mert ÇAVDAR
Özel bir bankadan 
çektiği 3 krediden, 
dosya masrafı adı 
altında kesilen para 
larının kendisine 
iadesini isteyen 
Ahmet Aydın adlı 
vatandaş, Tüketici 
Sorunları İlçe Hakem 
Heyeti Başkanlığı’na 
başvurarak, parasını 
geri aldı.
Ahmet Aydın, 2013 
yılının Mart ayımda 
Gemlik Tüketici 
Sorunları İlçe Hakem 
Heyeti'ne dilekçeyle 
başvurdu.
Özel bir bankadan 

çektiği 3 adet kredi 
için dosya masrafı 
adı altında alınan 
paralara itiraz 
ederek, bankanın 
yasa dışı kesinti yap
tığını iddia etti ve 
paranın kendisine 
iadesini istedi.
Mustafa Emir Kaya, 
Mehmet Yıldız, Aydın 
Bayraktar, Saliha 
Özden ve Nurettin 
Hocaoğlu'ndan 
oluşan Tüketici 
Sonunları İlçe 
Hakem Heyeti 
verdiği kararda, 
tüketici Ahmet 
Aydın'ı haklı buldu. 
Bankanın Aydın'a

654 lira 14 kuruşu 
iade etmesine karar 
verdi.
Kararda, bankanın 
15 gün içinde karara 
itiraz edebileceği 
belirtilirken, 4822 
sayılı Tüketici 
Yasası’nın 6 inci 
maddesine göre 
bankanın tüketiciyle 
müzakere etmeden, 
tek taraflı olarak 
sözleşmeye koyduğu 
şartların geçersiz 
olduğu ifade edildi. 
Tüketicinin bilgisi 
olmadan dosya mas
rafı, istihbarat 
masrafı ve kredi kul
lanım ücreti alınma

yacağı vurgulanan 
karar metninde şu 
ifadeler yer aldı: 
"Taraflardan 
birini tüketicinin 
oluşturduğu her 
türlü sözleşmede 
haksız şartlar 
tüketici için 
bağlayıcı değildir. 
Eğer bir sözleşme 
şartı önceden hazır
lanmışsa ve özellikle 
standart sözleşmede 
yer alması nedeniyle 
tüketici içeriğine etki 
edemediyse o 
sözleşme şartının 
tüketiciyle müzakere 
edilmediği kabul 
edilir."

Uzunkaya Yılmaz a sordu: “Gemlik Duyarlılık «e 
Dayanışma Derneği ile bir sorununuz mu var?”

Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Mehmet 
Uzunkaya, yaptığı yazılı 
açıklamada, Hemşehri 
Dernekleri şenliklerinde 
kendilerine yer verilme 
diği için sert tepki gös
terdi. Uzunkaya’nın 
yaptığı yazılı açıklama 
şöyle: "Belediyenin her 
yıl Haziran ayında 
düzenlemiş olduğu 
hemşehri dernekleri 
şenliğine katılmak için 
gerekli görüşmeleri 
yaptık, toplantılara 
çağrılarak icabet ettik 
dilekçe karar defteri 
sureti katılım olarak 
neler yapacağımızı her 
şeyi tek tek istediler, 
biz de yaptık. Gerekli 
sanatçılarla folklor 
gurubu kılıç kalkan 
ekibi vs. hepsiyle görüş 
tük, ön anlaşmaları 
yaptık. Gemlik halkına 
internet sitemizden ve 
facebook gurup say
famızdan duyurduk. 
Sonuç ne? Son gün 
son dakika alay eder 
gibi “kusura bakmayın, 
yer darlığı nedeniyle 
çadır kuracak yerimiz 
yok. Sizi kabul edemi 
yoruz." diye cevapla 
geri döndüler.
Madem kabul etmeye
ceksiniz bizi bu duruma 
neden düşürüyor
sunuz? Kaldı ki çadır 
alanının fotoğraflarını 
çektirdim hiç de yer 
sorunu yok. En az 5 

gadirlik daha yer vardı. 
Belediye tarafından 
düşürüldüğümüz bu 
utanç içinde ret kararını 
alınca AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz'a tele
fonla ulaşarak, durumu 
izah ettim ve yardım 
istedim. Necdet bey 
konuya vakıf olmadığını 
ama Refik bey ile görü 
şerek geri döneceğini 
söylemesine rağmen 
büyük bir nezaketsizlik 
göstermiş ve bizi ara 
ma gereği bile duyma 
mıştır. Kendisini kınıyor 
ve bir ilçe başkanına 
yakışır şekilde davran
maya davet ediyoruz. 
Üyelerimizi sakin
leştirmeye çalışırken, 
üyelerimizin gözlemleri 
neticesinde, aynı yöre 
nin birden fazla derneği 
(bu derneklerin isimleri
ni zikretmek istemiyo 
ruz) aynı folklora aynı 
yemeğe, aynı giysiye 
aynı sanatçıya, aynı 
örfe sahip olduğu halde 
ve hatta aynı sanatçıyı 
kim kapacak diye reka
bet ettikleri halde, ayrı 
ayrı kültürmüş gibi 
Şenliğe katılmasına 
rağmen, Gemllk'in 
dışlanmasına bir anlam 
verilemediği üyelerimiz 
tarafından bizlere 
iletilmiştir.”
Uzunkaya, CİUS AVM 
önünde UYUŞTURU
CUYA HAYIR diye basın 
açıklaması yaptıklarını, 
açıklamadan bir gün

önce tüm STK.lar siyasi 
partiler gibi kuruluşlara 
katılım sağlamaları 
yönünde bilgi vererek 
çağrıda bulunduklarını, 
belirterek, “MHP ilçe 
başkanı, İşçi Partisi İlçe 
başkanı, Saadet Partisi 
yöneticileri katıldılar. 
CHP İlçe Başkanı bizzat 
arayarak sağlık duru
mundan dolayı katıla
mayacağını bildirme 
nezaketinde bulundu ve 
CHP meclis üyelerin 
den bazıları kadın kol
larından ve gençlik kol
larından davetimize 
katılım sağladılar.
Diğer partileri telefonla 
aradığım gibi AKP'yi de 
aradım ve yetkili bir 
kişiyle görüşmek iste 
dim. Kadın Kollarından 
olduğunu söyleyen 
bayana durumu izah 
ederek tüm üyelerini ve 
başkanlarını davet 
ettim. Diğer partilere 

rica ettiğim gibi AKP ye 
de parti üyelerine bildir 
melerini özellikle rica 
ettim. Fakat ne başkan 
ne yönetici ne üye hiç 
kimse gelmedi. Birkaç 
partiliyle özel görüş 
mem neticesinde neden 
gelmediklerini sordu 
ğum da kendilerine 
bildirilmediğini öğren 
dim. Yani üyelerine 
bildirme gereği bile 
duymadılar. Merak 
ettiğim konu; acaba 
uyuşturucuya karşı 
açılan mücadele mi ilgi
lerini çekmiyor yoksa 
mücadeleyi başlatan 
GEMLİK DUYARLILIK 
VE DAYANIŞMA 
DERNEĞİ'nin ismi mi 
sizi rahatsız ediyor?” 
dedi.
Mehmet Uzunkaya, 
“Bizler yönetici olarak 
üyelerimizi sakin
leştirip, belediye bizim 
belediyemizdir makam
da oturanlar değişir asıl 
olan makamdır, dedik. 
Yanlış anlaşılmalar 
olmuştur belki diyerek 
hüsnüzan gösterdik, 
belediye ile ipleri atmak 
istemedik. İskele Meyda 
m'nda kurulan çadırlar
da güzel bir faaliyet 
düzenlemeyi planladık. 
Çadırlardan birini güzel 
bir OsmanlI otağı şek
linde dekore ederek 
tahtını tacını kaftanını 
şehzade elbiseleri vs. 
gelen konuklar cüzzl 
bir ücret karşılığı 

padişah kostümleriyle 
kavuğuyle resimler çek
tirsin, eğlensin hatıra 
saklasın, Gemlik için 
bir değişik hava olacak
tı. Netice olarak yöne
timden arkadaşlarımız 
belediyeye gittiler 
görüştüler çadırlardan 
birisini Derneğimize 
verdiler. Biz kostüm
lerin dikilmesi için 
siparişlerimizi verdik, 
kavuklar taht vs. pro
fesyonel resim çekmesi 
için bir arkadaşımızla 
anlaştık. 1.500 TL 
civarında harcamaları 
mız yapıldı. Eşyalarımız 
dan bir kısmını bize 
ayrılan çadıra yer
leştirdik ve çadırımıza 
GEMLİK DUYARLILIK 
VE DAYANIŞMA 
DERNEĞİ loğolu büyük 
afişimizi astık.
Sabah çadır başına 
geldiğimizde rezalet bir 
manzara vardı.
Çadırımız bizden haber
siz açılmış eşyalarımız 
sağda solda ve en 
önemlisi derneğimizin 
amblemini içeren 
adımızın yazılı olduğu 
afiş ipleri kesilerek yer
lere atılmış sürünüyor. 
Afiş, flama, bayrak 
gibidir o devleti veya 
kurumu temsil eder. 
Sen benim derneğimi 
nasıl yerlere atarsın 
diye çadırımızı zapt 
eden vatandaşla tartış
ma çıktı. Fakat şahıs 
bütün bu olanların bele 

diyenin bilgisi dahilinde 
olduğunu söyleyince 
işin rengi yine değişti. 
Soluğu belediyede 
aldık, mantıklı bir açık
lama yapmadılar.
Size başka çadır vere
lim şöyle yapalım böyle 
yapalım ama mesele 
yeni bir çadır verilmesi 
değildir sorun derneği 
mize ve bize karşı yapı 
lan bu saygısızlıktır.
Kesinlikle yeni bir çadır 
teklifini reddettik ve 
bundan böyle belediye 
olan ilişkilerimizi dur
durduk.
Bir aylık bu süreçte 
yaşadığımız bu olaylar 
ve gelişmelerden dolayı 
Gemlik Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz ve Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik’e soruyorum 
GEMLİK DUYARLILIK 
VE DAYANIŞMA 
DERNEĞİ ile ilgili bir 
sorununuz mu var?
Yoksa yöneticileri ile mi 
sorununuz var?
Yoksa isminin içinde 
geçen GEMLİK ismiyle 
ilgili mi sıkıntınız var? 
Makamlarda oturan 
sizler oyla gelir oyla 
gidersiniz o makamınız 
geçici ama biz GEMLİK 
HALKIYIZ biz kalıcıyız.” 
dedi. Uzunkaya, Yılmaz 
ve Çelik'ten dernekle 
rine karşı olan tavırları 
nedeniyle açıklama ve 
özür beklediklerini 
söyledi.
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Orhangazi’de 
ilçesinde otomobil, 
viraja hızlı girince 
kontrolden çıkıp 
zeytinliğe uçtu. 
Takla atarak 4 
zeytin ağacını 
parçalayıp duran 
otomobilde bulu
nan 3 kişi yara
landı.
Kaza, Orhangazi- 
İznik karayolu, 
Orhangazi'ye bağlı 
Çakırlı beldesi 
altında meydana 
geldi. Alınan bil
gilere göre 
Hollanda'da 
yaşadığı belirlenen 
ve tatil için 
Türkiye'ye gelen 
Seyfullah Bayer 
(68) idaresindeki 16 
BTV 36 plakalı oto
mobil, İznik 
istikametinden 
Orhangazi 
istikametine doğru 
gelirken, Çakırlı 
beldesi kavşağı gir
işindeki viraja hızlı 
girdi. Kontrolden 
çıkan otomobil 
zeytinliğe uçtu. 4 
adet zeytin ağacını 
parçalayan ve tak
lalar atarak dura
bilen otomobilde 
bulunan otomobil

yolcyOioHüslinıleMilogfam^aflIeGecifilıli
Kulu jandarma 
ekipleri tarafından 
Adana-Ankara kara 
yolunda 19 kilo 
esrar ele geçirildi. 
Adana-Ankara kara 
yolunda, jandarma 
ekipleri bir yolcu 
otobüsünü durdu
rarak Narkotik 
köpekleriyle arama 
yaptı. Aramada, 
otobüsün bagajın

sürücüsü Seyfullah 
Bayer ile birlikte 
yanında bulunan 
Isa Sargın (42) ve 
Ediz Önür (43) 
yaralandı. Yaralılar, 
hurdaya dönen 
araçtan, vatan
daşlar tarafından 
çıkarıldı.

Kaza yerine 
Orhangazi, 
Boyalıca ve 
İznik'ten ambu
lanslar gönderildi. 
Yaralılardan duru
mu ağır olan ve 
masörlük yaptığı 
belirlenen 
Ediz Önür,

Orhangazi'deki ilk 
müdahalesinin 
ardından Bursa 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi has
tanesine kaldırıldı. 
Hurdaya dönen 
otomobil çekici 
yardımı ile bulun
duğu yerden 
kaldırılırken, kaza 
sonrası zeytin 
ağaçları kırılan 
zeytinliğin sahibi 
kadın ise kazaya 
tepki gösterdi. 
Jandarma 
ekipleri kaza ile 
ilgili soruşturma 
başlattı 

da yolculardan O.Ş. 
(17) ve Y. E. T.
(19)'a ait valizde 19 
kilogram esrar ele 
geçirildi. Zanlıların, 
Adana'dan aldıkları 
esrarı Bursa'ya 
götürdükleri öğre- 
nildi.Gözaltına alı
nan zanlılar, işlem
lerinin ardından 
mahkemeye sevk 
edilecek.

Ezilmekten kıl
payı kurtuldular

Bursa'da geri 
giden lüks bir 
aracın neden 
olduğu trafik kaza
sında, iki kişi 
ezilmekten son 
anda kurtuldu. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, akşam 
saatlerinde 
merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yunuseli Mahallesi 
Yunuseli Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Süratli bir 
şekilde geri 
manevra yapan 
lüks bir araç, yol 
kenarında bulunan 
bir otomobile 
çarparak 
durabildi. Bu sıra
da yol kenarında 
beklemekte olan 
iki kişi ise 
kazadan son anda 

Şüphelinin üzerinden 
esrarcıktı

Bursa'da şüphe üzerine üst araması 
yapılan bir şahıstan 4 gram esrar ve 700 
miligram bonzai ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi’nde 
meydana geldi. Polis ekipleri, yaptıkları 
uygulama sırasında durumundan 
şüphelenen bir şahsı durdurdu. S.Ş.’nin 
üzerini arayan ekipler, şahıstan 4 gram 
esrar ve 700 miligram bonzai ele geçir
di. Bunun üzerine şahıs, polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma 
başlattı.

kurtuldu. Panik 
içinde kaçan iki 
kişi, neye 
uğradığını şaşırdı. 
Fakat otomobil 
içindekiler, o 
kadar şanslı 
olmadı.
Sürücünün yara 
almadan kurtul
duğu kazada, bir 
kişi araç içinde 
sıkıştı. Olay yerine 
çağrılan sağlık 
ekipleri tarafından 
araçtan çıkarılan 
yaralı kadın, 
ambulansla has
taneye kaldırıldı. 
Güvenlik kamer
aları, kaza anı ve 
sonrasında 
yaşananları saniye 
saniye görüntüle- 
di.Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

Kaşmeri oyalavm paraları çaldı
Bursa'da bir mar
ketten alışveriş 
yapan kimliği belir
siz 2 şahıs, kasiyeri 
oyalayıp 291 TL 
dolandırdı.
Edinilen bilgiye 
göre olay merkez 
Osmangazi ilçesi 
Doğanbey 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Bir mar

kete giden 2 şahıs 
alışveriş yaptıktan 
sonra hesabı öde
mek için kasiyerin 
yanına geldi.
Kasiyer N.S. ile 
sohbet eden zan
lılar, aynı zamanda 
aldıkları ürünleri 
kasadan geçirdi. 
Daha sonra kasi 
yeri lafa tutup 

hesabı unutturan 
kimliği belirsiz 
şahıslar olay 
yerinden uzaklaştı. 
Şahıslardan para 
almadığını fark 
eden N.S., durumu 
polis ekiplerine 
bildirdi. Olay yerine 
gelen polis ekipleri 
şahsın ifadesini 
alarak,

incelemelerde 
bulundu. N.S., 
polis ekiplerine 
şahısları tanı
madığını ve 291 TL 
alışveriş yaptık
larından sonra 
ücretini ödemek
lerini ifade etti. 
Polis ekipleri olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

T MAâ “suhya»a
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Güne Bakış
CHP eski İlçe Başkanı Cem Güler, Başkanvekili Yılmaz hakkında 

onlarca şikayete karşın işlem yapılmamasına tepkili

İMMWlİBMllla!İ!MltfKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Vatandaşın zaferi...
Türkiye’de bankacılık sistemi kötü çalı 

şıyor.
Kredi kartlarının dağıtımından, verilen 

kredilerde alınan dosya paralarına, kart 
paralarına, ATM’lere para yatırırken keşi 
len paralar, cüzdan yazımından alınan 
paralar gibi onlarca konuda vatandaş 
söğüşlenip, soyuluyor.

Bankacılık Düzenleme Kurulu, kredi ve 
ATM hizmetlerinden akıl almaz kesintiler 
yapıyor.

ATM’den hesabınıza para yatırmadan, 
para çekmeden, fış istemeden, hesap 
durumu bildiri göndermeleri gibi bir çok 
konuda, farkında olmadan bankalar hak
sız para alıyorlar.

Tüketicilerin bu söğüşlenmesine büyük 
kitle sessiz kalıyor.

Yasal haklarını bilmediği için, bu soygun 
devam ediyor.

İşte, Ahmet kardeşimiz aldığı 3 kredi 
nedeniyle Gemlik’te bir çoğumuzun 
bilmediği Tüketici Hakları Hakem Heye 
ti ne başvuruyor.

Hakem Heyeti’nin, bin 191 lira 52 kuruşa 
kadar olan konularda karar verme hakkı 
var.

Bu heyet Kaymakamlıkta, Kaymakamın 
görevlendirdiği bir kamu görevlisinin baş 
kanlığında toplanıyor.

Heyet, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan, Be 
tediyeden, Esnaf Odalarından ve sanırım 
bir de Baro Temsilciliği’nden oluşan bir 
kurul.

Bu kurul, satın aldığımız her türlü arızalı 
ürün hakkında, aldıktan sonra iade et 
mek istediğiniz, ancak iade edemedi ğiniz 
ürünler hakkında belirlenen miktar 
rakkamı kadar meblağlar hakkında karar 
verebiliyor.

Karara 15 gün içinde Tüketici Mahkeme 
terinden itiraz edilebiliyor.

Edilmediği zaman, kararı uygulamak 
zorundasınız.

Uygulamadığınız zaman, icra yolu ile 
tahsil yolu açık olup, kurul kararı uygula
mayana ceza verebiliyor.

Bankaların vatandaştan sormadan al 
dığı kesintilerin sayısı 30’un üzerinde..

Duyarlı bir vatandaş, hakkını aradı ve 
haksız kesilen parasını geri alacak.

Herbirimizden alınan haksız kredi kartı 
paraları öyle az miktarlar değil.

Cebinizdeki kredi kartlarının her birin 
den 30-60 Hra arasında kesinti yapılıyor.

İadesini isteyenlere ödeniyor. 
Öyleyse ne duruyorsunuz.
Siz de hakkınızı arayın, söğüşlenmeyin.

Mert ÇAVDAR
CHP eski İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
Refik Yılmaz hakkın
da 2011 yılında 
Cumhuriyet 
Savcılığına yaptığı 
şikayet başvuru- 
larınından hiçbiri 
hakkında Bakanlığın 
soruşturma açma 
izni vermediğini 
belirterek, "Yıllar 
süren soruşturma 
olur mu?" diye 
konuştu.
CHP Eski İlçe Baş 
kanı Cem Güler, 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz'ın 
hakkında çıkan iddi
alara rağmen İç 
İşleri Bakanlığı 
tarafından görevden 
alınmamasını 
eleştirdi, j- 
Eski CHP Gemlik 
İlçe Başkanı 
Cem Güler, Fatih 
Mehmet Güler’in 
'nakKinâa çı'Kan 
iddialar nedeniyle

Sam Ramazan Bayramın da 
»eni yerine taşınıyor

İstiklal Caddesi'nde 
hizmet veren Şaypa 
Mağazası Rama 
zan Bayramı'nın ilk 
günü yeni yerinde 
müşterileriyle 
buluşacak.
Dokuz yıldır Gem 
lik'te faaliyet 
gösteren Şaypa 
Mağazalar Zinciri 
nin, Gemlik istiklal 
Caddesi'ndeki 
Şubesi taşınma 
kararı aldı.
Yanında bulunan 
kapanan Aniteks 
Binasına taşınacak
larını belirten 
Mağaza Müdürü 
Bahattin Serçemeli, 
genişleyen iş 
hacmi ve müşteri 
sayısındaki artış 
nedeniyle bu 
kararın alındığını 
belirtirken, "Şu 
andaki mağazamız 
m üşterilerim ize 
yeterli hizmeti

görevden alındığını 
hatırlatırken, hakkın
da bir çok iddia 
bulunan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ın "Hala 
görevden alına
madığını anlayamı 
yorum" dedi. 
Mehmet Güler’in 
Belediye Başkanlığı 
döneminde hakkında 
açılan soruştur
maların basında 

veremiyor. Bu 
nedenle, Gemlik 
halkına daha iyi 
hizmet verebile

ceğimiz geniş bir 
yere taşınma kararı 
aldık. Bayrama 
kadar tüm işlemler

bitecek ve bayra
mın ilk günü yeni 
yerimizde olacağız’’ 
diye konuştu

sıkça yer aldığını 
ifade eden eski İlçe 
Başkanı Güler, 
"Refik Yılmaz 
hakkındaki iddiaların 
dile getirilmesinden 
korkuyor.
Yılmaz'ın kardeşiyle 
beraber ortak 
olduğu Yılmaz İnşaat 
Şirketi’nin, hazine 
arazilerini ucuza 
kapattığını ve imar 
iznini Mehmet

Turgut'un yeğeniyle 
eşinin zamanında 
aldığını biliyorum. 
Konuyla ilgili 
savcılığa suç duyu
rusunda bulunmuş
tum. Ancak hala bu 
konuda bir dava 
açılmadı. 2011 yılın
dan beri soruşturma 
sürer mi? Bu nasıl 
adalet. İç işleri 
Bakanlığı savcılık
ların soruşturma 
açma istemlerine 
izin vermiyor. 
Aynı iddialar Fatih 
Mehmet Güler için 
yapılsaydı, 
başına gelmedik 
kalmazdı.Refik 
Yılmaz, haksız yere 
belediye başkan- 
vekilliğini elinde 
bulunduruyor. 
Fatih Mehmet Güler 
görevden alınmasına 
karşın, İç işleri 
Bakanlığı Yılmaz'a 
neden seyirci kah 
yor. Bu önemli bir 
soru" diye konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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M ‘Mİ İHİİI Mİ Mil Mitaı lıif
Mert ÇAVDAR

Gemlik Camiler 
Derneği Başkanı 
Süleyman Yedek, 
önümüzdeki yıl 
Ramazan ayında 
yeni inşa edilecek 
camide hizmet ver
mek istediklerini 
söyledi.
Gemlik Çarşı Camisi 
İmamı ve Camiler, 
Dini Hayri ve Sosyal 
Hizmetler Derneği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman 
Yedek, Merkez 
Solaksubaşı 
Camiinin 25 yıldır 
ihtiyaca cevap ver
mediğini belirtirken, 
yaşanan görüntü

kirliliği ve güvenlik 
sorunun vatan
daşları rahatsız etiği
ni söyledi.
Özellikle Cuma 
namazlarına katilı 
mın yüksek olduğu 
nu vurgulayan 
Yedek, camiye 
gelenlerin kapa
sitenin çok üzerinde 
olduğunu ifade etti. 
Yapımı planlanan 
Asım Kocabıyık 
camin biran önce 
yapılarak taşınması 
gerektiğini belirten 
Süleyman Yedek, 
"Benim camii yapımı 
nın süresi ile ilgili 
söyleyebileceklerim 
yanlış anlaşılabilir. 
Bu konuda belirleyi

ci olan idarecilerdir. liyorsa biz orada 
Bize neresi gösteri namaz kıldırırız.

Ancak, Gemlik 
halkının acil olarak 
yeni bir camiye 
ihtiyaç duyduğunu 
düşünüyorum.
Mehmet Turgut'un 
Belediye Başkanlığı 
döneminde, yeni bir 
camii yapılması gün
deme geldi. Fakat 
inşaat başlamadı. 
Fatih Mehmet 
Güler döneminde 
belediye binasının 
camiye tahsis edile
ceğine dair 
söz verildi.
Şimdi daha yeni 
yapım çalışmalarına 
başlanıyor.
Bir daha ki yıl tera 
vih namazlarımızı 
yeni camimizde

kılmak istiyoruz. 
İnsanlar kışın soğuk
tan titreyerek, yazın
sa tozun toprağın 
içinde dışarıda 
namaz kılmak zorun
da kalıyor.
Güvenlik problemi 
de önemli, özellikle 
Cuma namazlarında 
arabalar serbest 
geçiş imkanına 
kavuşamadığı için 
sorunlar yaşanıyor. 
İbadet eden vatan
daşları yol kenarla 
rından uzaklaşmaları 
için uyarıyoruz.
Bunun vebali 
başta ben olmak 
üzere yönetici
lerindir. " diye 
konuştu.

Küçük Kumlalı 
Kavlak ailesi, zeytin 
yağından sonra 
sayılarını arttırmaya 
başladığı nokta 
satış mağazaların
da geçtiğimiz hafta 
“Kestane Şekeri”ni 
“Kavlak” markası 
ile piyasaya sürdü. 
Küçük Kumla 
İskele, Kumla 
Fabrika, Gemlik 
istiklal Caddesi ve 
Orhangazi 
Yolu’ndaki yeni 
mağazası ile 
piyasaya iddialı 
giren Kavlak işlet
meleri sahibi Kadir 
Kavlak, gazetemize 
yaptığı açıklamada

şunları söyledi: 
"Dedemizden 
bizlere intikal eden 
zeytinyağı imalatı 
ile başladığımız 
işletmeciliği 
geliştirmeye devam 
ediyoruz.

Zeytinyağı, zeytin 
çeşitleri, sabun, 
kozmetik ürünler, 
şampuan çeşit
lerinin, reçel, turşu, 
imalatımızın 
tümünü kendi 
Kavlak markamız 

ile satışa sunuyo 
ruz. Gemlik’te 4 
mağaza ile pera 
kendecilik 
sektörüne 
hizmet veriyoruz. 
Şubelerimizi hızla 
arttıracağız.

Bir yandan da 
Gemlik dışında 
nokta bayilikler 
ve yeni şubeler 
açacağız.
İlk hedefimiz 
İstanbul. " 
dedi.

KAVLAK 
KESTANE 
ŞEKERİ
Bugüne kadar deği 
şik marka Bursa 
Kestane şekerini 
mağazalarında sat
tıklarını söyleyen 
Kadir Kavlak, "Bu 
haftadan itibaren 
mağazalarımızda 
"Kavlak" markasıy
la kestane şekeri 
satışlarımıza başla 
dik. Bilhassa 
İstanbul güzer
gahındaki yeni 
mağazamızda yeni 
ürünümüz gelip 
geçenler tarafından 
beğeni ile alınıyor." 
şeklinde konuştu.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesLcom

http://www.gemlikkorfezgazetesLcom
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ŞrtülfÖM
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, Gezi 
Parkı eylemleri ile 
ilgili sosyal medya
da yorum yapan
ların tutuklanmasını 
haksız bir uygulama 
olarak değerlendir
di.

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan yaptığı 
açıklamada, Gezi 
Parkı olayları 
hakkında sosyal 
medyada yorum 
yapan, video ve 
fotoğraf paylaşan 
kişilerin haklarında

CT Lise Caddesi
F GEMLİK
I 0546 966 53 66

BAYAN KUAFORU.

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNEAÇILDI

yasal işlem başlatıl
ması haksız bir 
tutum olarak değer
lendirdi.
Tutuklamalarla gös
teri ve yürüyüşlerin 
engellenmeye 
çalışıldığını ifade 
eden Sertaslan, 
"Toplumsal eylem
ler engellenmek 
yerine desteklen
mesi gereken olay
lardır. Süreci cadı 
avına çevirdiler. 
Gezi Parkı gösteri
leri sırasında sıkça 
şahit olduğumuz 
polis şiddeti değişi 
me uğrayarak, bu 
şekle bürünmüştür" 
diye konuştu.

KALİTE KONTROL ELEMANI
TİTİZ VE DİKKATLİ 

ÇALIŞMAYI PRENSİP 
EDİNMİŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK 
LİSESİ VEYA MESLEK 

YÜKSEK OKUL MEZUNU
25 - 35 YAS ARASI, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA

Tel:0-224-586 00 05

Gemlik KBrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BALKAN ÜLKELERİ GEZİSİ 8
Dünden devam

İŞKODRA: 
Katoliklerin 

çoğunlukta olduğu 
bir bölge. Drim ve 
Tuna nehirleri 
buradan geçmekte. 
Verimli topraklar ve 
yeşillikler... Suyun 
olduğu yerde haya 
tın olduğunu daha 
iyi anlamış oluyo 
ruz. Rehberim, 
burada gece saat 
23'ten sonra sokak
ta kimseyi göre
mezsiniz, kent ses
sizliğe bürünür; 
çünkü burada kan 
davası vardır, diyor. 
İlk öğretmenlik yıl
larımda çalıştığım 
köy aklıma geldi, 
burda da kan 
davası vardı.. 
İnsanlar her an 
ölme, öldürme 
korkusuyla yaşıyor
du. Demek başka 
yerlerde de örneği 
varmış bu yaşanan
ların.
Yeşillikleri seyre 

derken zamanın 
geçtiğini pek 
anlamıyoruz. Kısa 
bir yolculuğun 
ardından Murigan 
Arnavutluk sınır 
kapısına varıyoruz. 
Sonra Dünya'nın en 
genç devletlerinden 
Karadağ'a giriş 
yapıyoruz.

KARADAĞ:
Hırvat, Sırp ve 

Arnavutların bir 
arada yaşadığı ülke. 
Nüfus 700 bin 
civarında. Dağların 
içinden yeşilliklere 
baka baka Adriyatik 
denizine ineceğiz. 
Bu tepelerden 
sonra denize 
ineceğimize pek 
inanasım gelmiyor. 

Orhan Veli'yi anım
sıyorum: "Ğemlik'e 
girerken denizi 
göreceksin, sakın 
şaşırma!" diyor ya. 
Ben de bu orman
lardan sonra Bud 
va'yı göreceksin 
sakın şaşırma diyo
rum.

Karadağ halkı 
genelde tembel 
olarak bilinirmiş; 
oysa çalışkan ve 
konuksever olduk
larını rehberimizden 
öğreniyoruz, insan
ları uzun boylu, ba 
yanları güzel, erkek 
leri yakışıklıymış.

Karadağ’da nar 
bahçeleri ilgimizi 
çekiyor.

KARADAĞ 
hakkında kısa bilgi: 
Akdeniz'de 200 

kilometrelik bir 
sahil şeridine sahip 
ve topraklarının 
yaklaşık % 50'si 
ormanlarla kaph 
olan bir ülke. 
Yüzölçümü 13 812 
kilometre kare. 
Nüfusu 658 
bin(2005) Başkenti 
Podgorica. Yöneti 
mi cumhuriyet. 
Resmi dil Sırpça, 
Karadağca. Para 
birimi evro.

Uzun yıllar Sırp 
Krallığına bağlı 
kalan Karadağ 
1360'ta bağımsız 
lığını kazanır. Bir 
zaman sonra 
Osmanh egemen
liğine girer. (1479- 
1878) Bu dönem 
400 yıl devam eder. 
Birinci Dünya Sava 
şı'nda Karadağ, 
Sırbistan'ın yanında 
yer alır.

(1914-1918) 
Sırbistan ve 
Karadağ 1992'de

Yugoslavya 
Cumhuriyeti'nin 
kurulmasını gerçek
leştirirler. 2006'da 
bu birliktelik sona 
erer Yugoslavya 
parçalanır, Karadağ 
bağımsızlığını ilan 
eder. Böylelikle 
Dünya'nın en yeni 
bağımsız devleti 
olma özelliği 
kazanır.

Yavaş yavaş 
Budva'ya yaklaşı 
yoruz. Dik kayalar 
denize yeşillikler 
serperek iniyor. 
Nefis manzaralar 
görüyoruz. Akşam 
güneşinin ışıkları 
gücünü yitirmek 
üzere. Budva'ya 
gelmeden önce St. 
Stefan, bir zaman 
balıkçıların yerleşim 
yeri olan bir ada, 
kamulaştırtarak bir 
milyardere satılmış. 
Şimdi restorasyon 
çalışmaları 
yapılarak turizme 
kazandırılmış bir 
yer. Fotoğraf çekip 
otele doğru yol
lanıyoruz. Otelimiz 
merkezden uzak; 
ancak denize yakın 
ve manzarası gayet 
güzel. Bir an önce 
odalarımıza çıkıp 
bir duş alarak 
yemeğe inmek isti 
yoruz. Sabahleyin 
Budva'yı gezeceğiz.

5.GÜN
20 Haziran 2013 

(Perşembe) 
KARADAĞ- 
HIRVATİSTAN 

Budva tarih 
kokan bir kent. 
Rönasans 
İtalya'sının mimari 
özelliklerini taşıyor. 
Evler genellikle 
bahçeli, yeşilliklerle 
bütünleşmiş sanki 

sırtını dağların 
yamacına dayamış 
gibi görünüyor. Yat 
limanı (Marina) 
Budva'nın en güzel 
noktalarındanbiri. 
Yurtdışından gelen 
zenginlerin uğrak 
yeri. Hele hele Rus 
ve Italyan zengin
lerinin 
vazgeçemediği bir 
yer. Burada Stari 
Grad (Eskişehir 
Merkezini) ve kaleyi 
göreceğiz.

Bir parkın içinden 
geçerek kaleye 
doğru geçiyoruz. 
Sigara izmaritleri 
bir anda bizim park
larımızı anımsatıyor. 
Genelde sokaklar 
caddeler temiz. 
İnsanların duyarlı 
olduklarını gözlem
liyorum. Ancak 
sigara izmaritlerine 
yerde görünce bu 
□uruma bir anlam 
veremiyorum.

Budva bizim 
Bodrum'u anım
satıyor biraz. Kaleyi 
önce uzaktan görüp 
fotoğraf çekiyorum. 
Burda kale kavramı 
zihnimi alt üst edi 
yor. Kalenin birkaç 
kapısı var. Bize 
yakın olan olan kapı 
sından içeri girince 
başlı başına bir 
şehirle karşılaşıyo 
ruz. Daracık sokak
lar, iki üç katlı tarihi 
binalar, kiliseler, 
çeşmeler... Burada 
yaşayan halk bir 
tehlike karşısında 
güvenlik içinde 
hayatını aylarca 
sürdürebilir. Her 
türlü ihtiyaçları 
karşılanacak 
düzeyde. Şimdi bu 
tarihi yapılar küçük 
dükkânlara 
dönüştürülmüş, 
hediyelik eşya 
satılan yer konu
munda. Börekçiden 
simitçiye kadar ne 
ararsanız var. 
Dinlenmek için kafe 
ve barlara da 
rastlıyoruz.

Hava sıcak ve 
nemli. Sabahın 
henüz 9'u olmasına 
karşın sıcaklık 37' 

38 derece. Saatler 
burda ileri alın
madığı için 
Türkiye'deki 9 ’u 
buranın 8'i olarak 
düşünün.

Kalenin içinde 
küçük bir müze 
karşımıza çıkıyor. 
Kapısı açık, kimse 
yok. Üç arkadaş 
içeriye girip eser
lere bakıyoruz: 
denizden çıkarılmış 
anforalar, denizci
likle ilgili araç ve 
gereçler, dişe 
dokunur bir şey 
göremiyoruz. Bir 
bayan biz çıkmak 
üzereyken girişin 
biletle olduğunu 
söylüyor. Biz teşek 
kür edip gidiyoruz. 
Bodrum'daki müze 
yi anımsıyorum 
sergilediği ürünler 
bakımından ala
bildiğine zengindi.
Adriyatik denizinin 

sıcak kumsalların
dan ve güzel 
köşelerinden olan 
Budva turistleri 
kendine çekmeyi 
büyük ölçüde 
başarmış bir kent.

Karadağ'ın iki 
önemli ve güzel 
kenti:

BUDVA VE 
KOTOR
"Son zamanlarda 

seyyahların görmek 
ve gezmek İstedik
leri yerlerden biridir 
Karadağ. Bembeyaz 
kumlu plajları, 
zaman tünelinden 
çıkmış gibi duran 
Ortaçağ kentleriyle 
zamanında pek çok 
ünlünün sığınağıy 
mış. Osmanh 
İmparatorluğu 
topraklarına 16. 
yüzyılın ikinci 
yarısında, 
Venediklilerden alı
narak katılan sahil 
kenti Budva ve fi 
yord özellikleri 
taşıyan Kotor 
Koyu'yla Karadağ, 
aynı zamanda 
lezzetli üzümleri, 
olan bir şarap böl
gesidir."

İngiliz şairLord 
Byron, "Budva'yı 
karanın ve denizin 

en güzel buluşma 
sı" olarak adlandı 
rır. Aynı zamanda 
kırmızı kiremitli 
çatılara sahip evle 
riyle şirin bir sahil 
kenti olduğunu 
söyler. Budva; 
deniz, güneş ve 
eğlence mekânları 
ile turistlerin ilgisini 
çekmektedir.

Gerçekten 
muhteşem sahilleri 
ile Balkanlar'ın en 
ünlü tatil merkez
lerinden biri olduğu 
söylenen Budva'yı 
görüyoruz.
Dedikleri kadar var
mış demekten 
kendimizi alamı 
yoruz.

Budva Karadağ'ın 
sahil şeridinde yak
laşık 10 bin nüfusa 
sahip güzel bir yer
leşim birimi. Burası 
turizm merkezi 
olarak kabul 
edilmektedir.

Kentin 2500 yıllık 
geçmişe sahip 
olması nedeniyle 
Adriyatik Denizi 
kıyısında en eski 
kentlerden sayıl
masına neden 
olmaktadır.

Daha sonra yolcu
luğumuz 
Karadağ'da son 
durağımız olan ve 
aynı zamanda 
Önemli tarih, doğa 
cenneti ve turistik 
merkez sayılan 
Kotor'a doğru 
devam ediyor.

10-15 dakika son 
ra yeşillikler için
den geçerken kar 
ımıza dik sıradağlar 
çıkıveri yor.

Bölge dağlık, 
ulaşıma elvermediği 
için tünellere sık sık 
giriyoruz. Tüneldeki 
yolculuğumuz 
bazen birkaç dakika 
sürüyor.
Tünelin çıkışından 

sonra bir sürpriz 
bizi bekliyormuş.

O dik kayalar 
aşılmış, karşımıza 
vadinin içinde tablo 
gibi duran KOTOR 
çıkmıştı.

Devamı yarın...
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ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE 

ÇALIŞACAK
MUHASEBE VE 
ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİ OLAN 
BAY ELEMAN 

ARANIYOR

Müracaat
Tel: O 532 497 92 89

ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK 

YATILI VEYA GÜNDÜZ
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

Müracaat 
Tel: O 533 388 43 76

ELEMAN
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
GÜVENLİK 
ELEMANI 

ARANIYOR
Müracaat 

Tel: O 224 514 00 60

ELEMAN
TORNACI - 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VE 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM.

Tel : 514 20 21 GEMLİK

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN 

İNŞAAT OCAĞINDA 
ÇALIŞTIRILMAK 
ÜZERE BELGELİ
EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 
ARANIYOR 

Müracaat: Ahmet Bey 
Tel: 0 533 241 93 82

KAYIP
ARACIMA AİT SRC 4 KARTIM 

KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 
CEMAL KAHRAMAN

^jTr^UYUNUBOŞrp^
Mİ! Af HARCAMA"

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 1 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın gg|î|__

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

41 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS 
MATBAACILIK - YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 

Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83
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İHIM Nisan anı issizlik rakamlarım açıkladı
Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
Hanehalkı İşgücü 
İstatistikleri, "2013 
Nisan Dönemi 
Sonuçlarf'na göre, 
Türkiye’de işsizlik 
oranı, nisan ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre 0,3 puan 
artarak yüzde 9,3 
oldu.
Türkiye'de işsizliko- 
ranı, nisan ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre 0,3 puan 
artarak yüzde 9,3 
oldu. Geçen yıl 
nisanda 2 milyon 
425 bin olan işsiz 
sayısı, bu yılın aynı 
ayında 2 milyon 641 
bine yükseldi. 
Geçen yıl nisanda 2 
milyon 425 bin olan 

işsiz sayısı, bu yılın 
aynı ayında 2 milyon 
641 bine çıktı.
Aynı dönemde istih
dam ise 24 milyon 
630 binden, 25 mil 
yon 691 bine ulaştı. 
İşgücüne katılma 
oranı, nisan ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre 1,5 puan 
artışla yüzde 51,1 
olarak belirlendi. 
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK), bu 
yılın nisan ayına 
ilişkin "Hanehalkı 
işgücü istatistikleri" 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, nisan 
ayında mevsim etki
lerinden arındırılmış 
istihdam edilenlerin 
sayısında geçen 
yılın aynı ayına göre

131 bin, işsiz 
sayısında da 27 bin 
kişilik artış görüldü. 
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış 
işgücüne katılma 
oranı nisanda geçen 
yılın aynı ayına göre 
0,2 puanlık artışla 
yüzde 51,3, istihdam 
oranı ise 0,2 puanlık 
artışla yüzde 46,5 

olarak kaydedildi, 
işsizlik oranı ise her
hangi bir değişim 
göstermeyerek 9,4 
oldu. Ekonomik 
faaliyete göre istih
damda en fazla artış 
82 bin kişi ile sanayi 
sektöründe yaşandı. 
Tarım dışı işsizlik 
oranı nisan ayında 
geçen yılın aynı

ayına göre 0,4 puan
lık artışla yüzde 11,5, 
15-24 yaş grubunu 
içeren genç işsizlik 
oranı ise 0,8 puanlık 
artışla yüzde 17,5 
oldu. Türkiye'de 
kurumsal olmayan 
nüfus geçen yıhn 
aynı ayına göre 856 
bin kişilik artışla 74 
milyon 261 bin 
kişiye, 15 ve daha 
yukarı yaştaki nüfus 
ise 886 bin kişi 
artarak 55 milyon 
406 bin kişiye ulaştı. 
İstihdam edilenlerin 
sayısı nisan ayında, 
geçen yılın aynı 
ayına göre 1 milyon 
61 bin kişi artarak 25 
milyon 691 bin 
kişiye yükseldi. Bu 
dönemde, tarım sek

töründe çalışan 
sayısı 47 bin kişi, 
tarım dışı sektör
lerde çalışan sayısı 
1 milyon 14 bin kişi 
arttı.
Nisanda istihdam 
edilenlerin yüzde 
23,6*sı tarım, yüzde 
19,6'sı sanayi, yüzde 
7'si inşaat, yüzde 
49,9’u ise hizmetler 
sektöründe yer aldı. 
Geçen yılın aynı ayı 
ile karşılaştırıldığın
da inşaat sek
törünün istihdam 
edilenler içindeki 
payı 0,4, hizmetler 
sektörünün payı 0,4 
puan, sanayi sek
törünün payı 0,1 
artarken, tarım sek
törünün payı 0,8 
puan azaldı.

Türlüye İle Kongo Cumiıuriyeti arasımla râ İnlin
Türkiye ile Kongo 
Cumhuriyeti arasın
da vize muafiyeti 
yürürlükte, söz 
konusu vize 
muafiyeti, 13 
Temmuz 2013 tari
hinden itibaren 
yürürlüğe girdi. 
Türkiye ile Kongo 
Cumhuriyeti arasın
da imzalanan vize 
muafiyet anlaşması 
çerçevesinde, 180 
gün içerisinde 90 
günü aşmayan süre 
zarfında, diğer 
tarafın ülkesine 
girmek-çıkmak, tran
sit geçmek ve 
ülkesinde geçici 
olarak kalmak için 

vize yükümlülüğün
den muaf olunacak. 
Söz konusu vize 
muafiyeti, 13 
Temmuz 2013 tari
hinden itibaren 
yürürlüğe girdi. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
Türkiye ile Kongo 
Cumhuriyeti arasın
da 15 Kasım 2012 
tarihinde Ankara'da 
imzalanan 'Türkiye 
Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Kongo 
Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında 
Diplomatik Pasaport 
Hamillerinin 
Karşılıklı Olarak

Vizeden Muaf 
Tutulmasına Dair 
Mutabakat 
Muhtırası'nın, 
04.03.2013 tarih ve 
2013/4419 Sayılı 
Bakanlar Kurulu 
Kararıyla onayla
narak, 27.04.2013 
tarih ve 28630 tarihli 
Resmi Gazete'de 
yayımlandığı hatır
latıldı. Buna göre; 
her iki ülkenin 
geçerli diplomatik 
pasaport hamili 
vatandaşlarının, ilk 
giriş tarihinden 
itibaren her 180 gün 
içerisinde 90 günü 
aşmayan süre zarfın
da, diğer tarafın 

ülkesine girmek-çık- 
mak, transit geçmek 
ve ülkesinde geçici 
olarak kalmak için 
vize yükümlülüğün
den muaf olduğu 
ifade edildi.
Açıklamada, "Her iki 
ülkenin, diğer tarafın 
ülkesindeki diplo
matik ve kon
solosluk temsilcilik
lerine veya 
ülkesinde akredite 
uluslararası örgütler 
nezdindeki temsilci
liklere atanan geçerli 
diplomatik pasaport 
hamili vatandaşları 
görevleri süresince, 
diğer Akit Tarafın 
ülkesine girip-çık- 

mak ve transit 
geçmek için vizeden 
muaftırlar. Bu 
hükümler, söz 
konusu kişilerin bak
makla yükümlü 
oldukları geçerli 
diplomatik pasaport 
hamili aile fertlerini 
de kapsamaktadır. 
Diğer tarafın ülkesin
deki diplomatik ve 
konsolosluk temsil
ciliklerine veya 
ülkesinde akredite 
uluslararası örgütler 
nezdindeki temsilci
liklere atananların 
aile fertlerinin çalış
masına ilişkin olarak 
akdedilecek ayrı 
anlaşma hükümleri 

saklı kalmak kaydıy- 
la, vize muafiyeti 
tarafların vatan
daşlarına herhangi 
bir çalışma hakkı 
bahşetmemektedir. 
Vize muafiyeti kap
samı dışında kalan 
çalışma, öğrenim, 
eğitim, araştırma, 
aile birleşimi ve 
uzun süreli ikamet 
(90 günden fazla) 
gibi özel amaçlı 
seyahatler, ilgili 
ülkenin dış temsilci
liklerinden alınacak 
'özel meşruhattı vize' 
uygulamasına 
tabidir." bilgilerine 
yer verildi

H
B i 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

VAPUR - FERİROTKAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

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

OTORÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)DENİZ UÇAÖI 613 66 13
Psgasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Eaadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
M.r.S.g.Ocağı 5,3 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

RELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

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

513 10 79MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 ıe 45

Gemlik Körfez
OEILİK’İN jLK fiÛNLÛK SİYESİ GAZETESİ .

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4627 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lEiılıtaMll
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
16:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, Cemile Peker ile ile Ersan Çakar’ın nişan

FtiHttMinnhNi
törenlerinde Atamer’de sahne aldı

İlçemizin tanınmış 
simalarından 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
üyesi Hüseyin 
Peker ile zeytinci 

I Zeki Çakar
Ailelerinin çocukları 
Cemile ile Ersan’ın 
nişan töreni, 
Atamer Otel de 
yapıldı.
Peker ailesinin güzel 
kızları Cemile ile 
Çakar ailesinin 
yakışıklı oğlu 
Ersan’ın nişan 
yüzüklerini iş adamı 
Mahmut Solaksubaşı 
taktı. Solaksubaşı, 
parmaklara takılan 
yüzüğün yaşam 
boyu hiç çıkarılma
masını isterken, 
damat adayından eşi 
olacak Cemile’yi 
sevmesini, koru
masını ve iyi bir aile 
reisi olmasını istedi. 
Cemile’den de eşi 
olacak olan 
Ersan’a iyi bir eş, 
müfik bir anne 
olmasını ve onun 
hep desteklemesini 
öğütledi.
GECENİN 
SÜRPRİZİ YILMAZ 
MORGÜL
Peker ve Çakar aile 
lerinin mutlu 
gününde Türk Sanat 
Müziği sanatçısı 
Yılmaz Morgül nişan 
törenine renk kattı. 
Gençlere mutluluk 
dileyen Morgül, 
gece boyunca 
sahneden hiç ayrıl
madan birbirinden 
güzel şarkılarla 
nişan törenine 
katılanların da güzel 
bir gece geçir 
meşine neden oldu. 
Geceye Marmara 
birlik Yönetim 
kurulu Başkanı

PEKER AİLESİ

Hidamet Asa, yöne
tim kurulu üyeleri, 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İlhan Acar, Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan, yönetim 
kurulu üyesi Özden 
Çakır, Peker ve 
Çakar ailesinin 
yakınları, iş adamları 
katıldılar.
Cemile ile Ersan, 
Ağustos ayında 
yapacakları düğün 
töreni ile yaşamları 
nı birleştirecekler.
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Ramazana özel kampanya
Tel: 512 0 512
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www.kavlak.com.tr
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Yalova Yolu Satış Mağazaları ile hizmet vermekteyiz.
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GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakgemlik.com

Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri 
TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 

E-MAIL manastiremlak@hotirail.corn 

www.manastiremlak.sahibinden.com 
www.ilan.com.tr/manastinemlak1/ temmuz ZUL5 Çarşambawww.gemUkkorfezgazetesi.com 50Kn

Misi Miı is M hiiyiiyor
2013 yılı iş hacminin aylık 2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Olmak veya olmamak..
Ünlü İngiliz yazarı VVilliam Shakespeare, 

Hamlet adlı eserindeki o ünlü sözü hala dil
lendirilir.
“Olmak veya olmamak...”
Herşeyin bir başlangıcı ve sonu vardır.
Yaşamak doğumla başlar, ölümle sonlanır.
Ölüm, kimine göre yok olmaktır, kimine 

göre yeniden dirilip, bilinmeyen o alemde 
yaşamakdır.

Asıl yaşam oradadır. Dünya yaşamı fasar 
yadır. Burada yaptıklarının mükafatını veya 
cezasını orada çekeceksin. Dev.sayf. 4’de

Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş (BU SEB) 
Genel Müdürü Ali Yazıcıoğlu, Serbest Bölge 
’nin 2013 yılı iş hacminin aylık 2 milyar dolara 
ulaştığını bildirdi. Yazıcıoğlu, Serbest Bölge’ye 
ilginin arttığını, Alman firmaları ile iyi ilişkiler 
geliştirildiğini söyledi. Yazıcıoğlu, Serbest 
Bölge içinde zırhlı araç yapan bir fabrikanın 
kurulmakta olduğunu belirterek, Bölge’nin 
değerinin arttığını söyledi. Haberi .syf 2’de

Yardım isleyen kadın 
nolisi harelete geçirdi
Kumla, yolu üzerinde rahatsızlanan bir ba 
yan, polis ekiplerini alarma geçirdi.
Görgü tanıklarınca uyuşturucu kullandığı 
iddia edilen kişinin, 20’li yaşlarda bir ba 
yan olduğu öğrenildi. 4 polis ekibinin ara 
dığı bayan Kumla Armutlu yolunda, bulu
narak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.4’de

Ağrı Emniyet Müdür Yardımcılığına atanan 
ilçemiz Emniyet Müdürü Kenan Kerdige, veda 
ziyaretlerini sürdürüyor. Dün, Emniyet Müdür 
vekili Ramis Çetin ile birlikte gazetemizi ziyaret 
eden Kenan Kerdige, önümüzdeki Pazartesi 
günü Gemlik’ten ayrılacağını belirterek, hizmet
teki süre içinde Gemlik basını ile iyi ilişkiler 
içinde bulunduğunu belirterek, gazetemiz 
sahibi Kadri Güler'e teşekkür etti. Güler de 
Kerdiğe’ye yeni görevinde başarılar diledi.

Muhsin TUNÇ
Merkez: O 224 513 85 53 

05354936604 
Kumla Şb.: O 224 538 95 27 

Kurşunlu Şb.: O 535 493 66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI 

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU 

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.kavlak.com.tr
http://www.manastiremlakgemlik.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastinemlak
http://www.gemUkkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Salıiiaeii kaleler Tiiel oteFiıı mkımınılan olumsm eikilenıli

Büyükşehir Belediye 
si tarafından devam 
eden eski Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası binası ve Tibel 
Otelin yıkım çalış
maları yeni sahil de

bulunan kafeleri de 
olumsuz etkiledi. 
Kentsel Dönüşüm 
kapsamında Tibel 
Otel hakkında alınan 
yıkım kararı, sonrası 
Büyükşehir Belediye

si tarafından başla 
tılan çalışmalar çev 
re sakinlerini bıktırdı. 
Binadan çıkarılan 
moloz parçalarının 
kamyonlarla Emin 
Dalkıran Kordonu

Kumsal Sokak 
üzerinden taşınması, 
kafeleri de olumsuz 
etkiliyor. Yaz ayların
da gençlerin vakit 
geçirdikleri kafelerin, 
moloz lardan çıkan

tozlardan etkilen
mesi işletme sahip
lerinin de tepkisini 
çekti. Ramazan ayı 
nedeniyle iftar yeme 
ği için kafelere gelen 
vatandaşlar, etrafta

oluşan kirlilikten 
şikayetçi olduklarını 
belirtirken, belediye 
nin yaşanan soruna 
bir an önce çözüm 
bulması gerektiğini 
belirtiliyor.

Serilesi Bölge nin Is hacmi tıiiyiiyor
Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş (BUSEB) Genel Müdürü Ali Yazıcıoğlu, Serbest 

Bölge’nin 2013 yılı iş hacminin aylık 2 milyar dolara ulaştığını söyledi. Yazıcıoğlu, Serbest 
Bölge’ye ilginin arttığını, Alman firmaları ile iyi ilişkiler geliştirildiğini söyledi.

Mert ÇAVDAR

Bursa Serbest 
Bölgesi’ndeki 
yatırımların giderek 
arttığını belirten 
BUSEB Kurucu ve 
İşletici A.Ş Genel 
Müdürü Ali 
Yazıcıoğlu, 2013 yılı 
iş hacminin ayda 2 
milyar dolara 
ulaştığını söyledi. 
BUSEB Genel 
Müdürü Yazıcıoğlu, 
gazetemize yapıtığı 
açıklamada, 
Serbest Bölge’nin 
iş hacminin aylık 2 

milyar dolara 
ulaştığını belirtirken, 
yabancı yatırım
cıların ilgi odağı 
haline geldiğini 
söyledi.

ALMANLARLA 
İYİ İLİŞKİLER 
GELİŞTİ
Bursa Serbest
Bölgesi, 2001 yılında 
tüm alt yapısı 
tamamlanmış olarak 
hizmete girdi.
Bunun müteşeb
bisler için büyük bir 
avantaj olduğunu 
söyleyen BUSEB 
Genel Müdürü Ali 
Yazıcıoğlu; “Serbest 
Bölge’de Otomotiv 
ve tekstil ağırlıklı 
işlem hacmi yoğun
lukta. İthalat ve ihra
catımızı Avrupa ülke 
teriyle gerçekleştin 
yoruz. Özellikle 
Alman şirketleriyle 
iyi ilişkiler geliştirildi. 
Önümüzdeki 
dönemde zırhlı araç 
fabrikası kurulacak,

gisinden muhaf tutu-gerçekleştirirse,
çalışanların gelir ver- luyor.” dedi.

, Alı Yazıcıoğlu.

Üretici firma yüzde 
85’ten fazla ihracat

ayrıca Iranh bir fir
manın yatırım pro
jeleri bulunuyor. 
Devletin firmalara 
sağladığı avantajlar 
istihdamın artmasını 
sağlıyor. Üretici fir
malar kurumlar ver
gisinden muhaf, 
KDV alınmıyor.

‘Gemlik Körfez’ wwW.gemlikkorfezgazetesi.com

http://wwW.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’da 
dolandırıcılar, 
"Kredi kartınızda 
puanlarınız birikti. 
Bizi arayın puan* 
larınızı aktifleştire
lim" mesajı 
atarak bir şahsı 950 
TL dolandırdı 
Edinilen bilgiye 
göre, olay, 
Orhangazi ilçesi 
Arapzade 
Mahallesi’nde 
meydana geldi. 
Evinde oturan 
M.Ç. isimli şahsa 
tanımadığı bir 
numaradan

İnternette otomobil alırken dolandırıldı
Bursa’da internet
ten otomobil 
beğenen ve şahsa 
350 TL kaparo 
ödeyen bir kişi 
dolandırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre Mudanya ilçe
si Eğitim Mahalle 
si’nde ikamet eden 
T.T., internet 
üzerinden araç 
bakmaya başladı. 
Kütahya ilinde 
satılığa çıkartılan

Bursa'daki feci kazada can nazarı
Bursa’nın İnegöl 
ilçesine bağlı 
Güzelyurt köyünde 
meydana gelen 
kazada, ters dönen 
traktörün altında 
kalan 1'i ağır üç 
kişi yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, Güzelyurt 
köyünde ikamet 
eden 37 yaşındaki 
Osman Acar, 12 
yaşındaki oğlu 
Emre Acar ve yakın 
akrabası 14 yaşın
daki Kadir 
özdemir'i alarak 
traktörle köy 
mevkiindeki tar
lalarına gezmeye 
gittiler. Yamaca tır
mandığı sırada 
kontrolden çıkan, 
arkasında talika 
olan traktör takla 
atarak ters durdu. 
Sürücü Osman 
Acar ile 12 yaşında
ki oğlu Emre Acar 
ve yakın akrabası 
14 yaşındaki Kadir

"Kredi kartı 
alışverişinizden 
kazandığınız kon- 
para puanlar 200 
TL’ye ulaştı.
Hemen şu 
telefon numarasını

bir aracı beğenen T.T. otomobil sahibi

Özdemir, tekerlek
leri havada ters 
duran traktörün 
altında kaldı. Yaralı 
Kadir Özdemir 
kendi imkanları ile 
traktörün altından 
çıkarken, sürücü 
Osman Acar da 
sıkıştığı şoför 
mahallinden zorluk
la çıkabildi.
Ezilme sonucunda 
yaralanan baba, 
oğlunun traktör 
altında kaldığını 
gördü. Yaralı baba, 
traktörün arka 
egzoz kısmında 
sıkışan oğlunun 
hareketsiz bir şek
ilde, olduğunu 
görünce, çocuğunu 
sıkıştığı yerden 
büyük bir uğraşla 
kurtardı. Hareketsiz 
kalan oğlunu uyan 
dırmaya çalışan 
baba, oğlunun ağzı 
nı açtığında dilinin 
nefes borusunu 
kapadığını 

arayın puanlarını 
ücretsiz akti
fleştirelim" şek
linde mesaj geldi. 
Bunun üzerine 
dolandırıcılar 
numarayı arayan 

fark etti. Ters 
dönen dili çeviren 
baba, nefes alma 
yan oğlunu hayata 
döndürdü. Yaralı 
baba, durumu 
hemen 112 Acil 
Servise ve akra
balarına bildirdi. 
Olay yerine gelen 
yakın akrabalar, 
yaralıları özel araca 
alarak hastaneye 
götürmek üzere 
yola çıktılar. 
Traktörün altında 
sıkıştığı yerde bir 
müddet nefessiz 
kalan Emre Acar, 
yolda karşılaşılan 
112 Acil Servis 
Ambulansına alın 
dı. Traktörün devril 
mesi sonucunda 
korkarak şoka gi 
ren çocuk 112 Acil 
Servis Ambulansı 
ile İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
servisine kaldırılır 
ken, Osman 
Acar ve

M.Ç.’den 
kredi kartının 
arkasında bulunan 
güvenlik kodunun 
son 3 hanesini 
söylemesini 
istedi. Şahıslara 

inanarak, numarayı 
veren M.Ç. bankaya 
gittiğinde hesabın
dan 950 TL 
para çekildiğini 
öğrendi.
Dolandırıldığını 
anlayan M.Ç., 
durumu polise 
bildirdi.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı 

ile irtibata geçti. 
Araç sahibi ile 
anlaşan T.T. şahsa 
350 TL kaparo 
gönderdi.
Kütahya’ya gittik
ten sonra araç 
sahibinin telefo
nuna ulaşamayınca 
dolandırıldığını 
anlayan T.T. polise 
müracaat etti.
Polis, olayla ilgili 

soruşturma 
başlattı.

Kadir Özdemir ise, 
özel araçla acil 
servise getirildiler. 
Yaralılar, buradaki 
ilk müdahalelerin 
ardından tedavi 
altına alındılar. 
Acil Serviste 
yapılan 
müdahaleler 
sonucunda dilinin 
ters dönmesi 
sonucunda bir süre 
nefessiz kalan 
çocuğun, beyninde 
hasar oluştuğu 
bildirildi. Yoğun 
bakım şartlarında 
tedavi görmesi 
gereken çocuk, 
Eskişehir Devlet 
hastanesine sevk 
edildi. Osman 
Acar ve Kadir 
özdemir'in 
tedavisine 
ise İnegöl Devlet 
Hastane si’nde 
devam ederken, 
kazayla ilgili 
soruşturma 
devam ediyor.

Küfür ettiği 
için öldürmüş
Bursa’da kurduk
ları çiftliğin batma 
sı üzerine oluşan 1 
milyon liralık bor
cun nasıl ödenece 
ği hususunda 
çıkan tartışmada 
eski ortağını 
tabancayla 
vurarak öldürdüğü 
iddia edilen sanı 
ğın yargılanması
na başlandı.
Sanık, cinayeti 
maktulün ölen 
dayısına küfrettiği 
için işlediğini 
söylerken, "Taban 
ca kendiliğinden 
ateş aldı. Kaskatı 
kesilen elim tetiğe 
takılı kaldı" diye 
konuştu.
3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
“kasten adam 
öldürmek” suçun
dan müebbet 
hapsi istenen 
tutuklu sanık İ.G. 
(41), ilk kez hakim 
karşısına çıktı. 
Kurdukları çiftliğin 
batması üzerine 
oluşan 1 milyon 
liralık borcun nasıl 
ödeneceğini 
konuşmak için 
merkez Osman 
gazi İlçesi Dikkal 
dirim Mahalle 
si’nde buluştukları 
öne sürülen 31 
yaşındaki Hüseyin 
Altın’ı, tabancayla 
5 kez ateş ederek 
öldürmekle suçla 
nan sanık, olay 
günü yaşanan 
küfürleşmeyi, 
sorguya giren 
bayan avukattan 
utandığı için 
söyleyemediğini 
anlattı.
Maktul Hüseyin 
Altın ve dayısı Y. 
Ü. ile birlikte . 
bankadan kredi 
çekerek çiftlik sa 
tın alıp besiciliğe 
başladıklarını 
söyleyen İ.G., 
“Maktul Hüseyin 
Altın çiftlikteki 
inekleri satmış. 
Borçları da öde

M ABMEOMIZ®
«tllll'll İli «İILİI ıhul tuıtııl 

memiş. Bu yüzden 
bankadan haciz 
geldi. Hatta dayım 
Y.Ü. bu yüzden 
kalp krizi geçir
erek öldü. Birçok 
defa Hüseyin’le 
borçlarını ödemesi 
hususunda konuş
tum. Hatta ona 
dava bile açtım” 
dedi.

"KASKATI 
KESİLEN ELİM 
TETİĞE TAKILI 
KALDI" 
Olay günü maktul 
ile tesadüfen 
karşılaştıklarını ve 
borcun ödenmesi 
konusunda ken
disinden yardım 
istediğini anlatan 
İ.G, “Beni aşağıla
maya başladı. 
Ölen dayıma ve 
bana küfretti. Ben 
de tabancayı 
çıkartıp mermiyi 
ağzına verdim. 
Niyetim ayaklarına 
doğru ateş etmek
ti. Fakat bu sırada 
kaskatı kesilen 
elim tetikte kalmış. 
Tabanca kendi 
kendine patlamaya 
devam etmiş” diye 
konuştu.
“BAYAN AVUKAT
TAN UTANDIM” 
Bu arada olay 
günü sevk edildiği 
nöbetçi mahkeme 
de, maktulün ken
disine küfrettiği 
hususunda bir şey 
söylememiş 
olmasının hatır
latılması üzerine 
sanık İ.G. şunları 
söyledi: "Ben 
mahkemede mak
tulün bana ana 
avrat küfrettiğini 
söylemedim. Çün 
kü sorguya bayan 
bir avukat girmişti. 
Ondan utandığım 
için bunu anlat
madım.” Şahitleri 
dinleyen mahke 
me, duruşmayı 
eksikliklerin 
giderilmesi için 
erteledi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA A ‘5Uhvarcama°şa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın



17 Temmuz 2013 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

0/mak veya olmamak...
Dinsel öğretiler ve kutsal kitaplar bu 

tema üzerine kurulur.
Bu dünyada yaşarken, daima öteki 

dünya hatırlatması, üzerimizde Demok 
leşin Kılıcı gibi asılı durur.
Her yapılan işte, öteki dünyada, bu 

işin hesabının verileceği hatırlatması, 
kimliğimizi ve kişiliğimizi etkiler.

O nedenle William Shakespeare’nin 
O ünlü sözü gelir hep aklıma...
“Olmak veya olmamak..” 
Shakespeare, 1564-1616 yılları ara 

sında yaşamış, bir İngiliz edebi yatçı - 
sidir.
Büyük eserlere imza atmıştır.
Hamlet, Macbeth, Romeo ve Juliet, 

Venedik Taciri, Othello, Kral Lear, 
Hırçın Kız, Yanlışlıklar Komedyası, Bir 
Yaz Gecesi Rüyası, Jul Sezar, 
Antonlus ve Kleopatra eserleri ile 
günümüzde bile anılıyor.

İşte “olmak veya olmamak” bence 
budur.

Göçüp giderken, geride bıraktıkların 
dır ‘OLMAK1...
Bırakamamaktır ‘OLMAMAK’...
Shakespeare’in eserlerini ilkokul 

çağlarımda, Kabataş Erkek Lisesi’nde 
okuyan ağabeyim Erol’un eve getirdi 
ği Milli Eğitim Bakanlığı’nın bastırdığı 
Dünya Klasikleri kitapları arasında ilk 
kez görmüştüm.

Hamlet ile Romeo ve Juliet’i ellime 
alır, küçük yazılarla dizilmiş sayfaları 
okumaya çalışır, ama birşey anlamaz 
dım o zamanlar.

Geriye doğru baktığımızda, bugün 
yaşayanların kimler olduğunu daha iyi 
görebiliyoruz.

O’nlar, vatanlarını kurtaran kahraman 
lardır, destanlar yazan..'.n‘

Yazarlardır.
Roman, şiir, öykü, seyehat, tiyatro 

felsefi eserler ortayan koyanlar..
Heykel traşlardır, müzisyenlerdir, 

ressamlardır.
Bilim insanlarıdır, kaşiflerdir, filizof 

lardır...
Çok azı siyasetçidir.
Geçmişe doğru bir bakın, kaç tane 

ünlü siyasetçiyi anımsarsınız.
Bugün esip, fırtınalar koparanların 

gelecekte adı bile hatırlanmayacaktır.
Güneşin karı ve buzu erittiği gibi eri 

yip gidecekler, unutulacaklar...
İşte ‘olmak veya olmamak’ bunun 

için önemli.
Sizler, olanlardan ve öldükten sonra 

da yaşanlardan olmaya bakın.
Önemli olan da bu değil mi?

Mü! M W HH Milli Hlll İKİIİ
Mert ÇAVDAR

Kumla, yolu 
üzerinde rahatsız 
lanan bir bayan 
polis ekiplerini alar
ma geçirdi.
Görgü tanıklarınca 
uyuşturucu kul
landığı iddia edilen 
kişinin, 20’li yaşlar
da bir bayan olduğu 
öğrenildi.
Önceki gün saat 
21.00 sıralarında

istimal Gamesi'ıııle aksaiiıitaası
Akşam saatlerinde dikkatsizlik nedeniyle iki araç birbiriyle 

çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana geldi.
İstiklal Caddesi'n 
de hızını alamayan 
06 BP 193 plakalı 
Opel Marka araç, 
34 HM 0954 plakalı 
Wolsvagen marka 
araca arkadan 
çarptı.
İstiklal Caddesi’nde 
trafiğin yoğun 
olduğu akşam saat
lerinde meydana 
gelen kazada, can 
kaybı yaşanmaz 
ken, çarpışan 
araçlar hafif 
hasar aldı.
06 BP 193 plakalı 
Opel Marka aracın 
şoförü, iftar saa
tinin yaklaşması ve 
aşırı sıcak nedeniy 
le direksiyon 
hakimiyetini

Saadet Pariililer flazetemizi ziyaret etli
Saadet Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Sedat Özmen 
ve tanıtım turlarını 
sürdürüyor. 
Geçtiğimiz gün
lerde gazetemiz 
Gemlik Körfez’i 
ziyaret eden 
Özmen, 2014 yılın
da yapılacak olan 
yerel seçimlerde 
Saadet Partisinden 
belediye başkan
lığına aday 
olduğunu 
belirterek, 
“Gemlik’te yapıla
cak çok iş var.

Küçük Kumla 
Armutlu Yolu, Antik 
Otel karşısında 
bulunan zeytinlik 
alanda rahatsızla 
nan bir bayan 155 
Acil Polis telefo
nunu arayarak 
yardım istedi. 
Bunun üzerine, 
polise tarif edilen 
Armutlu Çevre yolu 
üzerinde Küçük 
Kumla’daki polis 
ekipleri arama yap

kaybe derken, 34 
HM 0954 plakalı 
VVolsvagen marka 
araca arkadan 
çarptı.

Kazanın ardından 
kısa süreli gerginlik 
yaşayan araç 
sahipleri, kaza 
raporunun tutul

masından sonra 
olay yerinden 
uzaklaştı.
Bu arada trafik 
kısa süre aksadı

Gemlik halkı bize 
gerekli desteği 
sağladığı takdirde 
bunların üstesin
den gelecek güce 
ve ekibe sahibiz” 

maya başladı. 
Karanlığın basması 
üzerine polisler el 
lambaları ile yardım 
isteyen kadını ara
maya başladılar. 
Önce bir ekip ile- 
başlayan arama 
çalışmaları sonunda 
ekip 4 e kadar yük
seldi.
Yardım isteyen 
kadın Antik Otel ile 
Öz Güzel Yalı Sitesi 
karşısındaki bir 

dedi. Özmen, 
Gemlik’i bekleyen 
önemli sorunlar 
olduğuna dikkat 
çekerek, bunların 
çözüme kavuşturu 

alanda bulundu. 
Polisin uzun 
uğraşlar sonucu 
baygın olarak 
bulunan kişi 
çağrılan 112 Acil 
Ambulansı ile 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesine sevk 
edildi.
Yardım isteyen 
kadının polis 
kimliğini 
açıklamadı.

larak bir an önce 
Gemlik halkının 
ihtiyaçla rımn 
giderilmesine 
çalışacaklarını 
söyledi.
Gemlik basınının 
ilçenin sorunlarını 
dile getirmesinden 
memnunluk duy
duklarını söyleyen 
özmen, bu konuda 
yerel basına önemli 
görevler düştüğünü 
belirtti. Gazetemiz 
sahibi Kadri Güler 
de özmen'e 
adaylığında 
başarılar diledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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"Mı Mahalle li" İlil İlli IIM Ml'iı SUİltM"
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir tiyatronunun sahneye koyduğu “Bir Mahalle ki” adlı ortaoyunu 26 Temmuz da Gelik’te oynanacak

Mert ÇAVDAR

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, “Her 
Yerde Tiyatro” 
Projesi Yaz Turnesi 
kapsamında sahne 
alan, “Bir Mahalle 
ki” adlı orta oyunu, 
26 Temmuz 2013 
Cuma günü, Gemlik 
özel Eğitim Merke 
zi’nde seyirciyle 
buluşacak. 
Tiyatrocu Münir

Canar'ın yazıp 
yönettiği, “Bir 
Mahalle ki” adlı orta 
oyunu, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu'nun 
düzenlediği Her 
Yerde Tiyatro Projesi 
kapsamında gerçek
leştirilen yaz turnele 
riyle seyirci karşısı
na çıkıyor. Yardımcı 
yönetmenliğini 
Günay Y. Güney'in 
üstlendiğini oyunun 
kadrosunda Bülent

Uçar, Murat Liman, 
Altuğ Görcü, Kazım 
Güçlü ve Fatih Ateş 
yer alıyor.
Şimdiye kadar 
Kestel, Mudanya, 
Karacabey, Keleş ve 
Gürsu'da sahne aldı. 
Sahnelendiği her 
ilçede halkın yoğun 
ilgisiyle karşılaşan 
"Bir Mahalle ki" 26 
Temmuz 2013 Cuma 
günü Eğitim 
Merkezi'nde Gemlik 
halkıyla buluşacak.

Saadet Partisi Belediye başkan adayı Sedat Özmen, Giresunlular 
Derneği’ni ziyaretinde Çarşı Camiinin aylardır yapılmadığını söyledi Miıı,iilı mıılı

Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı 
Sedat Özmen ve 
beraberindeki 
heyet, her akşam 
iftardan sonra 
başlayıp gece geç 
saatlere kadar 
sürdürdüğü ziyaret 
ler esnasında 
bu sefer Giresunlu 
lar Derneği’ne 
uğradılar.
Dernek Başkanı 
Haşan Okumuş, 
Mustafa Yiğit ve 
dernek yönetici
lerinin hazır bulun
duğu ziyarette 
Özmen, “Buraya 
sohbet edip sizleri 
dinlemeye geldik” 
dedikten sonra, 
dernek yönetici
lerinin Ramazanını 
kutladı.
Dernek Başkanı 
Haşan Okumuş, 
“Sedat kardeşimi 
zin adaylığı bizleri 
sevindirdi. Sayın 
Özmen'e başarılar 
diliyorum” dedi.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

Özmen, daha sonra 
kahve ziyaret
lerinde bulundu. 
Bir kahvehanede, 
vatandaşların 
Merkez caminin 
durumu hakkında 
düşüncesinin 
sorulması üzerine 
konuşan Özmen, 
“Öncelikle Belediye 
Binasının alel acele 
yangından mal 
kaçırır gibi yıkıl
masının doğru bul
madık. Konu ile 
ilgili Mesleki kuru
luşlarının binanın 

sağlam olduğunu 
söylemelerine rağ
men yıkımın 
gerçekleşti. Gemlik 
Meydam’na Cami 
maketinin yerleştir 
diler. Yeni caminin 
Mayıs ayında teme 
li atılacak dendi. 
Reklamlarının 
yapılmasına rağ
men, maalesef 
ortada Cami yok. 
Belediye yönetimi 
tarafından süreç 
doğru işletile- 
memiştir.” dedi, 
özmen, “Yıkılan 

alan 7 aydır şehrin 
merkezinde duru 
yor ve cami inşaatı 
başlayana kadar 
alanın üzerini 
mıcırla kapatıp 
otopark olarak kul
lanılsın diye 
düşünülememiş 
olması da çok 
büyük eksikliktir. 
Cami inşaatı yılan 
hikayesine döndü, 
bu işte Gemlik'in 
diğer sorunları 
gibi Milli Görüş 
belediyeciğini 
bekliyor.” dedi.

Gemlik'te üç yıldır 
başarıyla görev 
yapan Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdiğe, Ağrı'ya 
tayin edildi.
İlçede veda turuna 
çıkan Kenan
Kerdiğe, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı da 
makamında ziyaret 
etti. Emniyet 
Müdür Vekili 
Ramiz Erçetin ile 
birlikte Gemlik 
Belediyesi’ne 
gelen Kenan Kerdi 
ğe, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a lojistik, 
maddi ve manevi 
belediye destekleri 
adına teşekkür 
etti.
Gemlik'teki 
başarılı çalışmaları 
Türkiye'nin her 
yerinde olduğu 
gibi atandığı 
Ağrı'da da devam 
ettireceğini 

T FIR A A “SUYUNU BOŞA ' HA A HARCAMA’’

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

belirten Kerdıge, 
Gemlik'i asla unut
mayacağını sözle 
rine ekledi.
Gemlik'te üç yıldır 
başarıyla ve büyük 
fedakârlık örneği 
sergileyerek görev 
yapan Kenan 
Kerdğe'ye teşek 
kür eden 
Yılmaz'da, "Sayın 
Kerdiğe, gerek 
yerel yöneticiler, 
gerekse siyasi 
partiler başta 
olmak üzere tüm 
STÖ'ler ile birlikte 
istişare ve diyalog 
çerçevesinde 
başarıyla görev 
yapmıştır. Gemlik 
için oldukça 
huzurlu bir üç yıl 
oldu diyebiliriz. 
Kendisine 
teşekkür 
ediyoruz. Yeni 
görev yerinde de 
başarılarının 
devamını diliyo
rum" dedi.
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ŞOFÖR ABflNIYOB
DAMPERLİ TIR VE
KAMYON ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
İRTİBAT TEL: O 532 292 09 21

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI

GemlIkMz
ABONE 

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

KftLİTE KONTROL ELEMANI
TİTİZ VE DİKKATLİ 

ÇALIŞMAYI PRENSİP 
EDİNMİŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK 
LİSESİ VEYA MESLEK 

YÜKSEK OKUL MEZUNU
25 - 35 YAS ARASI, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞIU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA

Tel:0-224-586 00 05

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BALKAN ÜLKELERİ GEZİSİ ‘
Dünden devam

KOTOR:
Yüksek dağlar 

denize öylesine dik 
iniyor ki insanın 
ürkmemesi müm 
kün değil. Ama renk 
uyumu insanı çılgı
na çeviriyor. Yeşille 
mavi böylesine mi 
bir birine uyar, bir- 
biriyle bütünleşir? 
Ben buna mavinin 
yeşile olan aşkı di 
yorum. Kente, deniz 
kenarına indikçe 
kiliselere rasthyo 
ruz. Kent bir vadi 
nin içinde yüksek 
ağaçların arasına 
gizlenmiş sanki. 
Nerden bakarsanız 
bakın sadece kentin 
bir parçasını görü 
yorsunuz.

Uzaktan dağlara 
doğru tırmanan 
surları görüyoruz. 
İlkin ne olduğu 
konusunda bir 
karara varamıyoruz. 
Kale surları olabilir 
diyoruz; ancak orta
da kaleyi göremi 
yoruz. Yaklaştıkça 
görüntü netleşmeye 
başlıyor. Limanda 
büyük turist gemi
leri demirlemiş. Her 
gelen 2-3 bin turist 
getiriyormuş.
Gemilerden, limanın 
doğru dürüst fotoğ 
rafını bile çekemi 
yorum. Kotor’un 
nüfusunun 20 bin 
civarında olduğunu 

öğreniyoruz. Ancak 
dışardan gelen tur
istlerle bu sayı 60- 
70 binlere tırmanı 
yordur herhalde.

Tepelere tırmanan 
surların buradaki 
kaleye ait olduğunu 
limana gelince 
anlıyoruz. Havanın 
sıcak olmasına 
karşın arı kovanı 
gibi insan kaynıyor.

Uzaktan bir şeye 
benzetemediğimiz 
kaleden içeri girin 
ce şaşkınlığımı 
gizleyemedim. 
Daracık sokaklar 
sanki insan seli. 
Budva'da 
gördüğümüz kale
den daha büyük. 
Eskiden ev olarak 
kullanılan yapılar 
şimdi dükkân 
olmuş. Kiliseler 
hem Kotolik hem de 
Ortadoks'lara ait. 
İsmail Beyle hemen 
hemen hepsinin 
içine girip süsleme 
lerine bakıp fresk
lerini inceledim, 
bazıları gerçekten 
bir sanat şaheseri 
niteliğindeydi, 
bazılarıysa sıradan 
bir ibadet yeri.

Yorgunluk ve açlık 
kendini hissettiri 
yor. Nereye gider 
şeniz gidin sıcak. 
Uygun bir yere otu
rup peynirli piza 
ısmarlıyoruz 
kendimize. Serinlik 
yaratmak için burda 

da vantilatörlerin 
önüne su püskürten 
sistemler koy
muşlar. Bunların 
gerçekten faydası 
oluyor. Biraz dinle 
nip pizaları yiyince 
kendimize geliyo 
ruz. Oturduğum 
yerden geleni geçe 
ni gözlemliyorum. 
Dünyanın değişik 
bölgelerinden gelen 
pek çok insan... 
Konuşmalarından 
farklı ülkelerden 
geldiklerini anlıyor
sunuz. Bu kent 
geçimini turizmden 
karşılıyor diyebili
riz, bu gelenleri 
görünce.

Kotor tarihi 
dokusu ve şahane 
denizi ile gelen tur
istleri sanki büyülü 
yor.

Budva ve Kotor 
pahalı şehir olarak 
adlandırılmaktadır. 
Kotor'dan tekrar 
geri dönüyoruz. 
Yolculuk Dubrovnik' 
e doğru.

Buralarda karidor 
niteliğinde deniz 
dağların arasına 
girmiş. Yolu 
bilmeyen denizci
lerin Kotor'a ulaş
ması bile çok sorun 
oluyormuş.

Yanıltıcı bir özel
liğe sahip. TİVAT 
körfezine ulaşıyo 
ruz. Burası küçük 
bir yerleşim birimi. 
Feribotla karşıya

geçeceğiz.
Ancak bu feribot

lar 10-15 araç kap
asiteli. Deniz yolcu
luğumuz 8-10 daki
ka sürüyor.

Henüz haziran ayı 
olmasına karşın 
hava müt hiş sıcak. 
Halk kısa pantolon 
ve kolsuz ya da 
kısa kollu giy sileri 
tercih ediyor.

Feribottan inince 
tekrar dağlara doğ 
ru tırmanıyoruz. 
Yeşilliklerin içinden 
geçerek 
Hırvatistan'a doğru 
yol alıyoruz. Gümrü 
ğe gelmeden bir 
benzinlikte mola 
veriliyor. İhtiyaçları 
mızı karşılayıp 
gümrüğe geliyoruz. 
Karadağ sınırların
dan ayrılıp Hırvat 
gümrüğüne giriyo 
ruz. İşlemler yapılı 
yor ve yola 
devam...

Yolculuğumuz 
sırasında Dubrov 
nik'e uğrayacağız. 
Hırvatistan'ın en 
önemli ticaret 
merkezlerinden 
biridir. Tarih ve 
doğa iç içedir.

Dik ve yüksek 
dağların eteğine 
yerleşmiş, denize 
komşu olmuş güzel 
bir kent.

Kale ve içindeki 
tarih Dubravnik'i 
daha da cazip hale 
getiriyor.

Buradaki taş 
yapılar, Katolik ve 
Ortodoks kilisele ri 
öne çıkan yapı lar. 
Kocaman bir 
şehir...

Sokaklar daha 
geniş, bazen 
daracık tepelere 
uzanan küçük so 
kakları da görüyo 

ruz. Hediyelik eşya 
satan dükkânlar, 
kafeteryalar karşını 
za çıkıyor. Kalede 
gezerken kendinizi 
de kaybede
bilirsiniz; çünkü 
alabildiğine geniş 
bir mekân.

Dubrovnik'te 
öncelikle UNESCO 
Dünya Mirası 
Listesi'ne dahil olan 
Eski Şehir 
Meydanını, Rector 
Sarayı, şehir 
kapıları ve kuleleri 
görüyoruz. Şehrin 
Kule ve Surları, 
Aziz Vlah Kilisesi, 
Knez Köşkü, ünlü 
şair Gundulic'in 
Heykeli, Tarihi 
Çeşme ve 14. 
yüzyıldan kalma 
dünyanın en eski 
Eczanesine olarak 
bilinen Francis 
manastırı da 
gördüğümüz yerler 
arasında.

Kalenin başka bir 
kapısından dışarı 
çıkıyoruz. 
Karşımızda küçük 
bir koy. Sandallar, 
yatlar ve tekneler... 
Bu noktadan tekne 
turuna çıkılıyor.

Kaç kişi gitmek 
istiyorsanız ona 
göre tekne tahsis 
ediyorlar.

Kalenin dibindeki 
taş basamaklara 
oturup çevreyi göz
leyip fotoğraf çeki 
yoruz.

Bir tarafta da 
tepelere çıkan tele
ferik. isteyen 
binebiliyor.

Kalede sık sık 
çan sesleri duyuyo 
ruz. Her saat başı 
ve buçuklarda 
zamanı bildiriyor. 
Budva'da da aynı 
şeyleri görmüştük.

Kaleden ayrılıp 
yukarı tepelere 
doğru yürüyoruz bir 
grup arkadaş. 
Yükseklere çıktıkça 
manzara daha da 
güzelleşiyor. 
Kuşbakışı kaleyi ve 
koyu görme olana 
ğına kavuşuyoruz.

Bir kafede oturup 
bir şeyler içmek 
istiyoruz. Bira 3, 
soda 4 evro. 
Taşpınar'la birer 
bira içerek yorgun
luğumuzu atmaya 
çalışıyoruz. 
Gezerken çevremi 
gözlemliyorum. 
İnsanlar tertemiz 
giyinmiş, şehir pırıl 
pırıl yerlerde bir 
kibrit çöpüne bile 
rastlamıyorsunuz.

Dubrovnik Kalesi 
tarihi eski dokuyu 
yaşatma bakımın
dan oldukça 
başarılı olmuş. 
Gelen turistlerin 
ilgisini doğal güzel
liklerden çok kale 
ve kale içindekiler 
çekiyor.

Duvrovnik'in 
kıyıları birçok irili 
ufaklı adaların bir
birine zincirleme 
bağlanarak sanki 
bir horon oynadığı 
yer.

Güzelliği bu küçük 
adacıkların ve koy
ların yarattığını 
söyleyebiliriz. 
Hırvatistan dar 
uzun bir şeritle 
Adriyatik kıyılarına 
sahiplenmesi ona 
büyük avantaj 
sağlamış turizm 
açısından. Balkan 
ülkeleri içinde 
AB'ye giren ülke 
Hırvatistan.

Bu nedenle de 
vize uyguluyor.

Devamı yarın...

BUDROVNİK
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ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE 

ÇALIŞACAK 
MUHASEBE VE 
ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİ OLAN 
BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat
Tel: O 532 497 92 89

ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK 

YATILI VEYA GÜNDÜZ 
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN

ARANIYOR

Müracaat 
Tel: O 533 388 43 76

ELEMAN
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
GÜVENLİK 
ELEMANI 

ARANIYOR

Müracaat
Tel: O 224 514 00 60

ELEMAN
TORNACI - 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE

ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VE 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM. 

Tel : 514 20 21 GEMLİK

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN 

İNŞAAT OCAĞINDA 
ÇALIŞTIRILMAK 
ÜZERE BELGELİ
EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ
ARANIYOR

Müracaat: Ahmet Bey 
Tel: 0 533 241 93 82

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. EMRE ATICI

T
l A “SUYUNU BOŞA I
LİRİ HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama11 *
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın |||§Ş

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
ENÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

41 miK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLERAJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak 

Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83
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Karşılıksız çeke e-rapor'lu çözüm
Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası (ATSO) 
yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin 
Osman Budak, 
karşılıksız çek risk
ine karşı e-rapor 
uygulaması başlatıl 
dığını bildirdi. 
Budak, konuya 
ilişkin yaptığı yazılı 
açıklamada, yeni 
Çek Kanunu ile 
karşılıksız çek 
verene uygulanan 
yaptırımın cay
dırıcılığını yitirdiğini, 
bunun da çekin 
güvenilir bir ödeme 
aracı olma vasfını 
yitirmesine neden 
olduğunu kaydetti. 
Birçok şirketin elin
deki çeklerin 
karşılığını tahsil 

edemediği için 
batma tehlikesi ile 
yüz yüze kaldığını 
belirten Budak, 
esnafın, çekini aldığı 
kişinin risk duru
munu görebildiğinde 
bu sorunun büyük. 
oranda azalacağını 
anlattı.
Budak, "Kurulan bu 
sistem, esnafın çek 
aldığı kişinin kredi 
geçmişine dair bil
gilere ulaşmasını 
sağlıyor. E-rapor 
uygulaması ile < 
herkes karşısın-’ 
dakinin risk duru
munu bilerek çekini 
kabul edecek, çeke 
duyulan güven geri 
gelecek. Raporlar 
SMS yoluyla veya 
internetten anlık

olarak alınabiliyor" 
ifadesini kullandı.
Budak, e-raporun 
"çek raporu" ya da 
"risk raporu" olmak 
üzere iki şekilde 
alındığını dile getir
erek, şöyle devam 
etti:
"Risk raporunda

kişilerin bankalardan 
kullandıkları kredi 
kartları da dahil 
olmak üzere bireysel 
ve ticari nitelikli 
kredilere ilişkin 
ödemelerin zamanın
da yapılıp yapıl
madığı, hali hazırda 
bankalara ne kadar 

borcu olduğu bilgi
leri yer alıyor. Bu 
sistemle kişlerin 
mevcut kredi limit 
bilgilerinin de pay
laşılması sağlan
abiliyor ancak limit 
bilgilerinin raporda 
yer alıp almamasına 
kişilerin kendileri 

karar veriyor. Risk 
raporları anlık olarak 
üretilmekte olup, 
talep edenler bu 
raporları tek seferde 
ve beklemeden ala
biliyor." 
Sisteme üyelik 
için bir ücret 
alınmamakla talep 
edilen her bir rapor 
için Kredi Kayıt 
Bürosu tarafından 2 
veya 3 lira ücret alı
nacağını belirten 
Budak, oda tarafın
dan yapılacak işlem
lerin ücretsiz 
olduğunu, detaylı 
bilgi almak isteyen
lerin ATSO ve 
Ticaret ve Sanayi 
Müdürlüğü ile 
iletişime geçebile
ceklerini bildirdi.

Sanayi istihdamında tarihi rekor
2013 Nisan ayı 
itibariyle sanayide 
istihdam edilenlerin 
sayısı 5 milyon 30 
bin kişi ile tarihi zir
veyi gördü. 
TUİK'in nisan ayı 
hanehalkı işgücü 
istatistiklerinden 
derlediği bilgiye 
göre, sanayi sek
töründe istihdam 
edilenlerin sayısı tar
ihinde ilk defa 5 mil 
yonun üzerine çıktı. 
Bu yılın nisan ayında 
sanayide istihdam 
edilenlerin sayısı 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 5 
oranında artarak, 5 
milyon 30 bin kişi ile 

tarihi zirvesine yük
seldi. 2012 Nisan 
ayında sanayide isti
hdam edilen kişi 
sayısı 4 milyon 792 
bin düzeyindeydi. 
2013 Nisan ayında 
sanayi sektöründeki 
istihdam bir önceki 
aya göre 82 bin kişi 
arttı 
Sanayide istihdam 
edilen 5 milyon 30 
bin kişinin 4 milyon 
710 bini imalat, 215 
bini elektrik, gaz, 
buhar, su temini ve 
kanalizasyon ve 105 
bini madencilik ve 
taş ocakçılığı sek
töründe çalışıyor. 
Sanayideki istihdam

2012 Kasım ayından 
itibaren aylık bazda 
birikimli olarak 
artışını sürdürerek, 
son altı aydaki artış 
miktarı yaklaşık 300 
bin oldu.
Bu yılın nisan 
ayında istihdam 
edilenlerin sayısı, bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 
milyon 61 bin kişi 
artarak 24 milyon 
630 bin kişiden 25 
milyon 691 bin 
kişiye yükseldi. Bu 
dönemde, tarım sek
töründe çalışan 
sayısı 47 bin kişi, 
sanayi sektöründe 
çalışan sayısı 238 

bin kişi, inşaat sek
töründe çalışan 
sayısı 162 bin ve 
hizmetler sek
töründe çalışan 
sayısı 611 kişi 
arttı."Sanayideki isti
hdam yeni rekorlar 
kırmaya devam ede
cek" 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, konuyla 
ilgili AA muhabirine 
değerlendirmede 
bulunarak, açıklanan 
nisan ayı istihdam 
rakamlarının 
Türkiye'nin sağlıklı 
bir şekilde 
büyüdüğünü bir kez 
daha gösterdiğini

ifade etti.
Nisan ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre istihdam 
edilenlerin sayısı 1 
milyondan fazla artış 
gösterdiğini 
söyleyen Ergün, 
"OECD ülkeleri 
içinde bakıldığında 
dünyanın yaşadığı 
büyük kriz sonrasın
da işsizliği en fazla 
azaltan ülkelerin 
başında Türkiye 
gelmektedir. Üstelik 
Türkiye bunu, en 
büyük ticaret ortak
ları krizle 
boğuşurken, Avro 
bölgesinde işsizlik 
oranları yüzde 12'nin 

üzerinde'tarihi yük
sek seviyelerde 
seyrederken başar
maktadır" dedi. 
Dikkat edilmesi 
gereken diğer bir 
konunun da 
Türkiye'nin bu 
başarıyı işgücüne 
katılma oranlarının 
arttığı bir dönemde 
elde etmiş olması 
olduğunu anlatarak, 
Türkiye'nin bir 
yandan mevcut 
işsizlik le mücadele 
ettiğini yandan da 
işgücüne artan 
katılım için yeni 
istihdam alanları 

açtığını 
vurguladı.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

R 
E 
H 
B 
E 
R 
I

İtfaiye 
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.Savcıllğl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

_________ ULAŞIM_________
DENİZ UÇAGl 6*13 66 13
Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

_______ HASTANELER_______
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

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

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

DAĞITICILAR

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4628 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamoılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEMIİKSİNEMAGÜNLÜĞÜ

VENÜS 
SİNEMASI 

HIZLI VE ÖFKELİ 6: 
11:45-14:00- 
1645-21:30 

MERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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ÖZEL BURSA

HEMŞİRELİK

AHMET ÇELEBİ 
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 

ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

A.T.T ve Hemşirelik 
Eğitimini alın ğefcecegınızı 

garantileyin....

| Acil 
Tıp Teknisyenliği

- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları 
- Üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, 
- Devlet hastanelerinde,
- Dispanserlerde,
- Sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinde, 
- Özel sağlık kurumlarında, 
- Çeşitli kurumlann bünyesinde bulunan 
sağlık birimlerinde, 
- Pansiyonlu okullarda, 
- Yıldızlı otellerde, 
- İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 
- İlaç şirketlerinde ve kreşlerde, 
- Sürücü kurslarında iş bulma olanağı.

- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
- Acil Tıp dalından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler 

doğrultusunda; Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler, 
komuta kontrol merkezleri, acil yardım istasyanları ambulanslar, 

özel ambulans servisleri, hudutlar, sahiller ve 
Sağlık Genel Müdürlüğü kurumlarında, sürücü kurslarında 

ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilirler 

585 Auuan olmadan kayıt imham... 
585 puanına göre 'B'U'RS imham... 

Servis hizmetimiz mevcuttur. 
Yatılı kalma olanağı sağlanır. 
Avrupa’da staj imkanı sağlanabilir

SOSYAL ALANLARIMIZ: VOLEYBOL - BASKETBOL - MASA TENİSİ • SATRANÇ
STAJ YAPILACAK ÖZEL HASTANELERDE, ALINACAK PERSONELİN TAMAMI, 

OKULUMUZDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERDEN ALINACAKTIR.

İzmir Yolu Caddesi No: 341 Nilüfer I BURSA TEL: O 224 413 42 75 -76 GSM: O 546 60 61616
www.ahmetcelebisml.com

http://www.ahmetcelebisml.com


Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, AVM'lerin geç saatlere kadar açık kalmasına tepki gösterdi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

2/BTık yeşil alanlar ne olacak?
2/B yasası olarak bilinen yasanın yürürlü 

ğe girmesinden sonra, bu kapsama giren 
arazileri kullananlar, kendilerine gelen çağrı 
mektupları ile bedel ödeyerek tapulanna 
kavuştular.

Ancak, çağrı mektubu gelmeyen, imar uy 
gulama alanı içinde kalan ve 1/5000 ölçekli 
planlarda yeşil alan olarak görülen 56 kişiye 
ait yerin durumu belirsizliğini koruyor.

25 Ağustos 2013 tarihinde para yatırmayan 
kişiler haklarını kaybedecek. Devamı 4’de

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
İbrahim Talan yaptığı açıklamada, Gemlik es 
nafının sorunlarına dikkat çekerek, Büyükşe 
hir ve Gemlik Belediyelerini esnafın soruları
na duyarsız kaldıkları gerekçesiyle eleştirdi. 
Talan, AVM'lerin sayısında artış yaşandığını 
söyleyen Talan, "Hiç bir ilçede bu kadar AVM 
yok. Süper marketler çoğalıyor. Küçük esnafa 
yaşam hakkı tanınmıyor.” dedi. Sayfa 2’de

I.' ; , •-------------------------------- i—

Eski Aniteks binasına taşınma kararı alan 
Şaypa Mağazası İstiklal Caddesi Şube 
si'nin yenileme çalışmaları, gerekli yasal 
işlemlerin tamamlanmadığı gerekçe 
siyle, Gemlik Belediye Zabıta ekiplerin ce 
durduruldu. Haberi sayfa 4’de

SahildeKi Kaleler 
zor durumda..

Emin Dalkıran Kordonu’nda faaliyet gösteren 
işletmeler, çevre düzenlemesinin yetersizliği 
nedeniyle sıtıntılı günler geçiriyor. Haberi 2’de

E M LAK RLLGI
İNŞ. LTDMİ ? 

www.onanka.sarn

Muhsin 7MÇ

Merkez: O 224 513 85 53 
0 535 493 66 04 

Kumla Şb.: O 224 538 95 27 
Kurşunlu Şb.: 0 535 493 66 04

• KURŞUNLUDA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİ DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİKTE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.onanka.sarn
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Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, AVM'lerin geç saatlere kadar açık kalmasına tepki gösterdi

Talan; "Gemlik esnafı kan ağlıyor”
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, Gemlik esnafının sorunlarının giderek 
arttığını belirtirken, Bursa Büyükşehir ve Gemlik Belediyesi’ni duyarsız kalmakla suçladı.
Mert ÇAVDAR

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan yaptığı açıkla
mada, Gemlik 
esnafının sorunlarına 
dikkat çekti.
Yaşanan problem
lerin giderek arttığını 
vurgulayan Talan, 
AVM'lerin geç saatte 
kapanmasına tepki 
gösterdi. Kapalı 
Pazar yeri sorunu 
nun hala çözülemedi 
ğini söyleyen Talan, 
Büyükşehir ve Gem 
lik Belediyelerini es 
nafın sorularına du 
yarsız kaldıkları ge 
rekçesiyle eleştirdi. 
Gemlik'teki tüm 
çeşme sularının 
kesildiğini açıklayan 
Başkan Talan, sıcak 
havanın bunalttığı 
yaz aylarında vatan
daşların su içecek
leri bir yer olma
masını talihsizlik 
olarak değerlendirdi.

Esnafın çözümü için 
büyük çaba sarf 
ettiklerini ifade eden 
Talan, eksik ve yan
lış uygulamalara 
dikkat çekti.

HİÇ BİR İLÇEDE BU 
KADAR AVM YOK 
AVM'lerin sayısında 
artış yaşandığını 
söyleyen Talan, "Hiç 
bir ilçede bu kadar 
AVM yok. Süper mar
ketler çoğalıyor.
Küçük esnafa yaşam 
hakkı tanınmıyor. Bu 
uygulamalar Avrupa 
Birliği Uyum Süreci 
adı altında yürütülü 
yor. Ancak Avrupa 
ülkelerinde dükkan 
sahiplerinin hakları 
güvence altındadır.
Saat O8.oo'de tüm 
süper marketler 
kapanır. Bu konuda 
ilgili makamları 
defalarca uyardık 
ancak ikazlarımız bir 
sonuç vermiyor.
Gemlik girişinde 
bulunan Dörtyol

ağzının trafiğe 
kapanması, çevre 
dükkanların satışları
na darbe vurdu.
Saat 10.oo dan sonra 
sigara ve alkol 
satışını yasaklayan 
kanun teklifi 
mecliste kabul edildi. 
Oysa, saat O8.oo'de 
sigara alan vatandaş 
ile saat 00.00 da alan 
vatandaş arasında 
neJ ■; var.
Bunun çok gereksiz 
bir uygulama 
olduğunu düşünüyo
rum. Gemlik'teki 

tuvaletlerin hepsi 
yıkıldı ancak yerine 
yenileri yapılmadı. 
Tüm çeşmelerin 
suyu kesildi. Her fır
satta Osmanh torunu 
oldu ğumuzu söylü 
yoruz, bununla 
övünüyoruz, ancak 
Osmanh Devleti 
hakimiyet kurduğu 
her yerde ker
vansaray, cami, vakıf 
ve çeşmeler kurdu. 
Hala BUSKİ' nin 
Gemik'teki çeş me 
sorununa el atmasını 
bekliyoruz" dedi.

PROJELER HALA 
TAMAMLANMADI 
Kapalı Pazar Yeri 
sorununun hala 
aşılamadığını sözle 
rine ekleyen Talan, 
"Esnafa en kısa 
zamanda yeni bir 
Kapalı Çarşı yapıl- 
cağına dair söz veril
di. Ancak, aradan 2 
yıl geçmesine rağ
men, hala istimlak 
çalışmalarıyla 
uğraşıyorlar.
Biz inşa edilecek 
kapalı Pazar yerin 
projelerini bile 
hazırladık, hala 
bekliyoruz.
Ayrıca Gemlik 
Belediyesi, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si'ne bağlandığından 
beri, tüm dükkanlar 
kanunen aynı 
statüye girdi.
Küçük ve büyük 
dükkanlar aynı 
derece vergi ödüyor. 
Bu uygulamayı hak
sızlık olarak değer
lendiriyorum.

Okul önlerindeki 
seyyar satıcılar, 
sağlıksız ürünler 
satıyor, bu nedenle 
okul kantinlerinin 
gelirleri azalıyor. 
Ayrıca dükkan sahip
leri vergilerini 
öderken, seyyar satı 
cılar hiç bir şekilde 
vergi ödemiyor. 
Meydan Projesi ve 
Cami Projesi 
nedeniyle gerçek
leştirilen yıkımlarla 
pek çok esnafımız 
işinden oldu.
Dere inşaatının ve 
Ti bel Otel yıkım 
çalışmalarının hala 
bitirilmemesi,. 
dükkan sahiplerini 
güç durumda 
bırakıyor. Etrafa 
kalkan toz ve duman, 
dereden yayılan pis 
koku sonucunda, 
zaten aşırı sıcaklarla 
bunalan esnaf bir de 
pislik ve sineklerle 
mücadele etmek 
zorunda kaldı." diye 
konuştu.

Emin Dalkıran Kordonu’nda faaliyet gösteren işletmeler, çevre düzenlemesinin yetersizliği nedeniyle sıtıntılı günler geçiriyor

Sahildeki kafeler zor durumda...
Emin Dalkıran 
Kordonu, Kumsal 
Sokak'ta faaliyet 
gösteren kafeler 
gerçekleştirilen 
uygulamalar nedeniy 
le sorunlar yaşıyor. 
Çöp konteynerlerinin 
kafelere yakın yer
lerde bulunmasını 
eleştiren kafe sahip
leri Gemlik Belediye 
si'nin çevre düzen
lemesine yeterli 
önemi vermediğin
den şikayetçi.
Park yerleri nedeniy 
le kalkan tozların 
çevrede rahatsızlık 
yarattığını belirten 
işletme sahipleri, 
yıkım çalışmaları 
devam eden Tibel 
Otel’e ait molozların 
sahil yolundan taşın- 

I masını eleştirdi.
Napoli Pizza Kafe

İşletme Sahibi Soner 
Şahin yaptığj açıkla
mada Bursa'hın tüm 
ilçelerinin hızla 
geliştiğini belirtirken, 
"Deniz kıyısı olupta 
yeterli gelişim göste 
remeyen belki tek 
ilçe Gemlik, Çevre il 
ve ilçelerden vatan
daşlar Gemlik'e 
geliyorlar. Pafk yer
leri yeterince geniş

Tekin Arslan

değil, yasak yere 
park ettikleri gerek 
çesiyle ceza alıyor
lar. İnsanların 
arkadaşlarıyla ve aile 
bireyleriyle vakit 
geçirebileceği bir 
yürüyüş yolu bile 
yok. Kafelerde otu
ran müşteriler, park 
edilen araçlardan 
denizi ve yeşil alanı 
göremiyorlar. Eğer 

bu sorunlara bir 
çözüm getirilirse 
Gemlik'in bir özelliği 
olacak." dedi.
Aile çay bahçeleri ile 
sahil boyundaki 
kafelerin durumunu 
karşılaştıran Sıla 
Kafe sahibi Tekin 
Arslan, “Çay bahçele 
rinde taş okey, tavla 
ve langırt oynamak 
serbest ancak kafe 

statüsünde faaliyet 
gösterdiğimiz için 
bize yasak getiriyor
lar. O civarda sahil 
yolunda olduğu 
kadar büyük bir park 
sıkıntısı yok. 
Son zamanlarda 
Tibel Oteli'nin yıkım 
çalışmaları nedeniyle 
sorun yaşanıyor. 
Ancak binanın moloz 
larını taşıyan kam 

yonlar kafelerin 
önünden geçiyor. Biz 
daha çok etkileniyo 
ruz. Çevre düzenle 
meşinin eksik olması 
nedeniyle biz günde 
200 lira ciro yapar 
ken, kordon boyun
daki işletmelerin 
kazancı bizimkinden 
çok yüksek, masraf 
ların altından kalka
mıyoruz." dedi
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Mü ağacın alnınla ran verdi
Bursa’nın İnegöl 
ilçesine bağlı 
inayet köyü 
Zümbülçayır 
mevkiindeki 
ormanlık alanda 
meydana gelen 
olayda, kendi 
kestiği ağacın altın
da kalan orman 
işçisi hayatını kay
betti 
Orman işletme 
Müdürlüğü için 
kesim yapan orman 
köylüsü 60 yaşın
daki Enis Ak, 
mesai arkadaşları 
ile birlikte İnayet 
köyü Zümbülçayır 
mevkiindeki 
ormanlık alana 
giderek, yamaç 
arazide ağaç kesi
mi yapmaya 
başladı. 
Kesim görevlile

Silahlı saldırgan dehşet saçlı
Bursa’da otomobili
ni yıkayan bir kişi 
tanımadığı ve kim
liği henüz tespit 
edilemeyen bir kişi 
tarafından silahla 
ayağından yara
landı.
Olayın iki kişi 
arasındaki 
husumetten kay
naklandığı duvar
dan seken mer
minin 43 yaşındaki 
Erdoğan Ünal'a isa
bet ettiği belirlendi. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Samanlı Mahallesi 
Samanyolu 
Sokak’ta meydana 
geldi. Yunus Emre 
P., dışarıya çıkmak 
için evinden 
ayrıldığı sırada 
kimliği belirsiz 
şahıslar tarafından

Kolunu silindire Kaptırdı
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
(OSB) faaliyette 
bulunan bir tekstil 
fabrikasında mey
dana gelen olayda, 
kolu iki silindir 
arasına sıkışan işçi 
yaralandı

rinin ayrı ayrı yer
lere dağılarak tek 
başlarına kesim 
yaptıkları sırada, 
motorlu testere ile 
kesim yapan Enis 
Ak, bir ağacı 
kökünden keserek, 
biraz uzaklaşıp 
yıkılmasını bekledi. 
Kestiği ağaç 
yıkılırken, yakının
da bulunan bir 
başka ağaca 

silahlı saldırıya 
uğradı. Bunun 
üzerine Yunus 
Emre P., yara 
almadan evine 
girmeye başardı. 
O sırada yan tarafta 
otomobilini yıkayan 
Erdoğan Ünal, 
duvardan seken 
kurşunla ayağından 
yaralandı. Zanlı ya

İnegöl Organize 
Sanayi Bölgesinde 
faaliyette bulunan 
bir tekstil fabrika 
sında çalışan işçi 
34 yaşındaki Hakkı 
K., geçirdiği bir 
anlık dalgınlık 
sonucu, karşılıklı 
olarak kumaş 

çarpınca yıkılma 
yönü değişerek 
hızla talihsiz işçinin 
üzerine devrildi.
Yaklaşık 4 tonluk 
ağacın altında 
kalan işçi, olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
Haber verilmesi 
üzerine olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis 
Ambulansındaki 

da zanlılar kaçmayı 
başarırken, vatan
daşların ihbarı 
üzerine 112 ekipleri 
olay yerine geldi. 
Ünal’a ilk müdaha
leyi yapan 112 ekip
leri, şahsı Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi’ne 
götürdü. Ünal’ın 

sargısı yapan iki 
silindirin arasına 
sağ elini kaptırdı. 
Dönmeye devam 
eden iki silindir 
işçinin sağ kolunu 
omzuna kadar 
çekti. Talihsiz 
işçinin feryadını 
duyan mesai

sağlık görevlileri, 
yaptıkları ilk 
müdahalede talih
siz işçi Enis Ak’ın 
ölmüş olduğunu 
tespit ettiler. 
Talihsiz işçinin 
cesedi, ölümüne 
neden olan kendi 
kestiği ağacın altın
dan çıkarılarak, 
Cumhuriyet 
Savcısının 
incelemesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi 
morguna 
getirildi.
Lütfiye köyünde 
ikamet eden ve 3 
çocuk babası Enis 
Ak’ın PTT'den 
emekli olduğu, ek 
gelir elde etmek 
için orman 
işlerinde çalıştığı 
öğrenildi 

durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen jan
darma ekipleri ise 
çevrede incelemel
erde bulunup, olay
la ilgili soruşturma 
başlattı.
Zanlıların gelip 
oğluna ateş ettiğini 
belirten Server P., 
“Yan taraftaki 
arkadaşı vurdular. 
Evin kapılarında 
silah izleri var” 
dedi.
Kendisine 4 el ateş 
edildiğini iddia 
eden Yunus Emre 
P. ise “Önce bana 
ateş etti. Ben 
içeriye girdikten 
sonra eve doğru 
ateş etti. Evden 
seken kurşun ise 
komşuya geldi” 
şeklinde konuştu.

arkadaşları, koşup 
silindirleri durdur
du. Kolu iki silindir 
arasında ezilen 
işçi, fabrika çalı 
şanları tarafından, 
silindirin birinin 
oksijen kaynağı ile 
kesilmesi sonucu 
kurtarıldı

Canavarca
işlenen cinayete 

14 yıl hapis

£
Bursa’da bıçakla 
öldürdükleri 
adamın cesedinin 
üzerinden araçla 
geçtikleri iddia 
edilen 2 şahıs 
14’er yıl 2’şer ay, 
suç delillerini 
kararttığı iddia 
edilen kadın ise 3 
yıl hapis cezasına 
çarptırıldı.
3.Ağır Ceza Mahke 
mesi’nde “cana 
varca his saikiyle 
adam öldürmek” 
suçundan ağır
laştırılmış müeb
bet hapisleri iste
nen tutuklu sanık
lar E.Ö. (35) ve 
S.S. (33) ile suç 
delillerini kararttığı 
iddiasıyla tutuksuz 
yargılanan H.K. 
(30) adlı kadın son 
kez hakim karşısı
na çıktı.
Geçen yıl İnegöl 
de eylül ayında 30 
yaşındaki Ahmet 
Arun'u yeni aça
cağı iş yerinin 
önünde bıçakla 
öldürdükten sonra 
araçla üzerinden 
geçtikleri iddia 
edilen sanıklar, 
son sözlerinde 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

mahkemenin 
takdirine sığındık
larını söyledi. 
Mahkeme, tutuklu 
sanıklar E.Ö. ve 
S.S.’yi “kasten 
adam öldürmek” 
suçundan önce 
müebbet hapis 
cezasına çarptırdı. 
Ardından suçun 
tahrik altında 
işlenmesi ve 
sanıkların duruş
madaki iyi halini 
gözönünde bulun
duran mahkeme, 
cezayı 14’er yıl 
2’şer aya indirdi. 
Tutuksuz sanık 
H.K. ise suçluyu 
kayırdığı 
iddiasıyla 3 yıl 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
Geçtiğimiz celsel
erde ifade veren 
tutuklu sanıklar, 
cinayetle nokta
lanan tartışmanın 
küfürleşme yüzün
den yaşandığını 
söylerken, mak
tulün üzerinden 
otomobille 
geçildiği iddi
alarının ise asılsız 
olduğunu savun
muşlardı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

2/B’lik yeşil alanlar ne olacak?
Küçük Kumla Mahallesi Gemlik yolu 

üzerinde bulunan ve 1/5000 ölçekli 
planlarda yeşil alan, park yeri, Beledi 
ye Gazinosu olarak planlara işlenmiş 
görülen yerlerin sahipleri, yıllardır kul
landıkları bu yerleri Hâzineden satın 
alamıyor.

Hazine adına Gemlik Mal Müdürlüğü, 
imar alanında kalan ve tarım arazisi 
olarak görülen yerlerin fiyatlarını belir
lemiş, kullanıcılara duyurular yapmış, 
bedeller alınıp tapular dağıtılmıştı.

56 kişiye ait yeşil alan ve park alanı 
hakkında Mal Müdürlüğü, Gemlik Bele 
diyesi’ne resmi yazı yazarak, bu alan
ların durumunun ne olacağını sormuş. 
Ancak beklenen yanıt alınmış.

İmar alanında kalan, ancak yeşil alan 
görülen bu yerlerle ve imarlı alanlarla 
aynı fiyatın verilmesinin haksızlık olaca 
ğını düşünün Mal Müdürlüğü, sorunun 
çözümü için Belediyeden görüş sormuş 
ancak, Gemlik Belediyesi buna ‘bu iş 
bizim işimiz değil, sorunu siz mevzu
atınıza göre çözün’ gibisinden bir ce 
vap vermiş.
Mal Müdürlüğü bir kez daha Gemlik 

Belediyesi’ne yazı yazarak, imar alan
larının konusunun belediyeyi ilgilendir 
diğini belirterek, çözüm istemiş..

Sizin anlayacağınız iki kamu kurumu 
arasında yazışmalar sürerken arada 
ezilen vatandaş olacak.
Arazi sahipleri ne yapacağını şaşırmış 

durumda.
25 Ağustos tarihine kadar bu sorun 

çözülmezse, 2/B arazilerinden yararla 
namayacaklar.
İmar planları içinde olmayan tarım ara 

zisi sahipleri metrekaresine ortalama 8 
lira ödeyerek tapularını aldılar.
İmar Planı içindeki imara açık yerlerin 

metrekaresi ortalama 50 lira..
Ama plan içinde kalan yeşil alanlarda 

yeri olanlarda mı 50 lira ödeyecek.
Sorun burada.
Vatandaş konut yapamayacağı yerler 

50 liradan tapu alma gibi bir lüksü de 
imkanı da yok.
Birçoğu bu parayı zaten bulamaz.
Belediye soruna çözüm getirmiyor. 

Meclis tatile girdi.
Olağanüstü bir toplantı yapılarak bu 

konunun çözüme kavuşması gerekir. 
Yoksa 2/B arazisi yeşil alan olan vatan
daşlar bu yerleri alamaz.

Vatandaş zora sokmadan bu sorun 
biran önce çözülmeli.

Zaman işliyor. Vatandaş yerlerini 
almak için daha para bulacak.

Şaypa inşaatı durduruldu
Şaypa Mağazası, Gemlik İstiklal Caddesi Şubesi'nin, eski Aniteks 

binasında devam eden onarım çalışmaları, ruhsat alınmadığı 
gerekçesiyle durduruldu.

Mert ÇAVDAR

Eski Aniteks binası
na taşınma kararı 
alan Şaypa 
Mağazası İstiklal 
Caddesi Şubesi'nin 
yenileme çalış
maları, gerekli yasal 
işlemlerin tamam
lanmadığı gerekçe
siyle, Gemlik Bele 
diye Zabıta ekiple 
rince durduruldu. 
Dün, öğleden sonra 
Şaypa'nın İstiklal 
Caddesi’nde taşı
nacağı eski Aniteks 
binasında devam 
eden düzenleme ve 
onarım çalışmalarını 
denetleyen Gemlik 
Belediye Zabıta 
ekipleri, inşaat 
çalışmalarının 
"Onarım İzni" 
olmadığını 
görünce tutanak 
tuttular. Onarım 
çalışmaları nı dur
duran Zabıta, işyeri
ni mühürledi.

ÇALIŞMALAR 
DURDU
Zabıta ekiplerinin 
yaptığı müdahale 
sonucu durdurulan 
inşaat çalışmalarına

■tt------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IIB'ltlIillllsMMllMlillllillllllllllt
Saadet Partisi 
Belediye Başkan 
Adayı Sedat 
Özmen, ziyaretle 
rine Hürriyet 
Caddesi’ndeki 
kahvehanelerle 
devam etti. 
Ziyaretlerde kısa 
özgeçmişi ile ken
dini tanıtan Özmen, 
sorulan soruları 
cevaplarken, 
Gemliklilerinde her 
konuda fikrine 
başvurmak suretiy 
le geniş çaplı 
istişareler yapıyor, 
özmen, 30 Mart 
2014 yerel yönetim
ler seçimleri bize

ne zaman devam 
edileceği bilinmiyor. 
Mağaza'nın Genel 
Müdür Yardımcısı 
ilyas Çiçek, yaptığı 
açıklamada, müşteri 
potansiyelinin art
ması ve iş hacminin 
genişlemesi 
nedeniyle taşınma 
kararı aldıklarını 
belirtirken, 
“Müşterilerimize 
daha iyi hizmet vere

2015 genel seçim
lerini kazanacak
larını belirterek, 
“Maalesef Belediye 
ler borç batağında 
ve israf içindeler” 

bilmek amacıyla yan 
tarafta bulunan, 
uzun süredir kul
lanılmayan binaya 
taşınma kararı aldık. 
Ancak yasal işlem
lerin yerine getiril 
mesi konusunda bir 
problem yaşanmış, 
bu nedenle çalış
malarımıza ara ver
mek zorunda kaldık. 
İşlemleri tamamla
mak için gereken 

dedi.
“Atatepe Sosyal 
Tesisleri’ndeki 
fiyatların Sosyal 
Tesis mantığı ile 
ilgisi yok. İftar 

evrakların bir çoğu 
Bursa Merkez 
Şubemizde, bu 
nedenle belgelerin 
zamanında getirile 
rek gerekli başvuru
ların yapılmasında 
bir problem yaşan 
dı. Çalışmalarımız 
devam edecek, 
bayramda yeni 
yerimizde hizmet 
vereceğiz." diye 
konuştu.

menüsü kişi başına 
35 lira olan bir 
tesise sosyal tesis 
denilemez” diyen 
Özmen, “Dört kişi
lik bir ailenin Bursa 
Büyükşehir 
Atatepe Sosyal 
tesislerinde iftara 
gitmesi 140 lira 
anlamına gelir. 
Bu tesis kime 
hizmet için kurul
du? Halka hizmet 
için kurulmadığı 
belli. Büyükşehir 
Sosyal Tesisleri 
maalesef bu fiyat
larla halka hizmet 
edemez. ” şeklinde 
konuştu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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özdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi, 
kitap reyonunda 
hazırlanan en çok 
satan kitaplar 
köşesiyle okur 
severlere popüler 
kitaplara ulaşma 
imkanı sunuyor, 
özdilek Alışveriş 
Merkezi’nin kitap 
severler için açtığı 
kitap reyonunda, 
kitap severler, 
sevilen yazarlara 
ulaşma imkanını 
bulabilecek.
Kitap reyonunda 
her ay düzenli 
olarak hazırlanan 
çok satanlar 
köşesinde, 
Gemlik'te en çok 
okunan kitapların 
listesi yayınlanıyor. 
Çok satan kitaplar 
listesinde yerli 
yazarlardan Zülfü 
Livaneli, Ahmet 
Altan, Ayşe Kulin, 
Canan Tan, Nermin 
Bezmen, Aret 
Vartaryan ilk sıralar
da yer alırken, Dan

Brown, George 
Martın gibi yabancı 
yazarların kitapları 
da bulunuyor. 
Ayşe Kulin'in 
yazdığı "Hüzün" ile 
Ahmet Altan'ın 
kaleme aldığı "Son 
Oyun" büyük ilgi 
görürken, Dan 
Brown'un 
"Cehennem" adlı 
kitabı da raflardaki 
yerini birinci sırada 
yer alıyor.

SBS'de tercin süresi ııann sona erinir
EIEN1II IHMIYOR

SOLAKSUBAŞI LİMİTED 
ŞİRKETİMDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
DENEYİMLİ SATIŞ ELEMANI 

VE TEMİZLİK ELEMANI 
ARANIYOR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

Srlive
Yeni Yalova Yolu Umurbey Sanayi Bölgesi 

1,5.km Umurbey / Gemlik / Bursa
Tel: 0224 544 92 42

Bu yıl son kez düzen 
lenen Seviye Belirle 
me Sınavı'nın (SBS) 
sonuçlarına göre ter
cih başvuruları 
yarın sona eriyor. 
OYP, öğrencilerin 
6, 7 ve 8. sınıf yıl 
sonu başarı puan
larıyla 700 tam puan 
üzerin den hesa
planan SBS puanı 
toplamlarının 
"Ortaöğretim Kurum 
larına Öğrenci Yerleş 
tirme Yönergesi" 
hükümleri doğrul
tusunda ikiye bölün
mesi ile hesaplandı. 
Bu yıl 8. sınıfı tamam 
layarak, sınavla 
öğrenci alan ortaöğ 
retim kurulularına 
devam edecek öğren 
çiler, OYP'ye göre 
yerleştirilecek. Bu 
nedenle, OYP, öğren
cilerin genel başarı 
sıraları ve yüzdelik 
dilimlerini gösterir 
şekilde açıklandı. 
Öğrenci ve velilerin 
okul tercihlerini 
yaparken bu 
durumu gözönünde 
bulundurmaları 
gerekiyor.

Suskun Gecenin Ertesinden
Kör ışığa tutuşurken parmakların
Seyreyle hüzün asılacak ölümün sehpası

na idam misali
Şafak koşacak peşinden belki
Belki kara gün erteleri
Nedamet vuracak
Kör kurşun
Diz çökerken pişmanlık akşam secdesine 
Duadan silinecek adım
Adım yoksul sofasında yoksun voltalarda 
Yorarken hayali
İçimde adını sildiğim şarkılar
Saklanıp 
izbe karanlıklara
Yeni doğum kumruları gibi ahşap 

kiremitlerde
Islanırken mevsim şaşırtan yağmurlardan 
Ağlayacaksın
Zifir köşelerde
Mahkûm edilmişliğin
Dilinde ağaç kavuklarına sakladığın 

şahadetin
Bensiz ölecek
Kara şiirler
Yontarken sen şehir yıldızlarını
Dudaklarında kızıl diş izleri 
Saç renklerine çekeceksin 
Uçsuz bir kuyudan artezyen kokularını 
Kokmayacak öyle teninde 
Tanrı kokuları
Öleceksin biliyorsun
Kor mermiler yutunca
Efsunlu sabahlarda
Çay kaşığında
Adımı arayacak gözlerin
Ben
Rüya şafaklarında sarılırken
Taze zıbınlara
Boş bir beşik sallayacak
Ninnilerin
Diline yapışacak
Lal gecenin
Yelkovanları
Kadranı kaçıran sabırlar dizeceksin isli 

tespihlere
Firavun masalları artacak geceye
Asasına kömür sürdüğün
Dervişten kaçıracaksın yalan gözlerini 
Ama...

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK | 
Tel : (0,224) 513 96 83 Fax : 513 35 95 ,
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ŞOFÖR ARANIYOR
DAMPERLİ TIR VE
KAMYON ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR
İRTİBAT TEL: O 532 292 09 21

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından

MİLTON
DÜĞÜN GALONU

internetten Cem// \fypn 
Sâi/me - iş/kaösterisi 
Servis ve ekiptncinfar 

Sürpriz gösferi/er

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA Sf 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nikah Masası

S

KALİTE KONTROL ElEMANI
TİTİZ VE DİKKATLİ 

ÇALIŞMAYI PRENSİP 
EDİNMİŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK 
LİSESİ VEYA MESLEK 

YÜKSEK OKUL MEZUNU 
25 - 35 YAS ARASI, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş. 
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BALKAN ÜLKELERİ GEZİSİ 10
Dünden devam

Hırvatistan: 
"Hırvatistan Tuna 

nehrinden Adriyatik 
denizine kadar 
uzanan bir coğraf 
yaya sahiptir. 
Görüntüsü bir hilal 
biçimindedir. 
Kuzeyinde yüksek 
olmayan tepelerden 
ve onların arasında 
kalan ovalardan 
oluşur. Adriyatik 
Denizine uzun bir 
kıyı şeridi vardır, 
burada turizm 
merkezi konumun
da olan Split ve 
Dubrovnik kentleri 
yer alır. Ülke 4. 5 
milyon nüfusa 
sahiptir. (2007) 
Başkenti Zağrep'tir. 
Resmi dil Hırvatça 
dır. Hem evro hem 
de kendi paraları 
kuno geçerli. Bazı 
yerlerde evroyu 
kabul etmiyorlar. 
Alışverişler de bu 
da sorun yaratıyor."

Dubrovnik İtalyan
ca adı Ragusa olan, 
Adriyatik'in en eski 
ticaret limanların
dan, uzun yıllar 
Venedik etkisinde 
kaldığı için İtalyan 
üslubu mimarisi ve 
şehir dokusuyla 
bünyesinde muhte 
şem bir tarih-doğa 
sentezini barındırır. 
Kent nüfusu 41.650 
bindir.

"Son yıllarda 
Adriyatik'in incisi 
olarak anılan 
Dubrovnik kentiyle 
öne çıkan Hırvatis 
tan, doğal güzellik
leri kadar tarihi 
yapılarıyla da 
görülmeye değer. 
Dubrovnik, Arnavut 
kaldırımlı caddeleri, 
daracık sokaklarıyla 
gerçek bir müze- 
kent konumunda. 
Adriyatik Denizi'nin 
berrak, mavi suları 
da güzelliğini bir 
kat daha artırıyor. 
Modern yüzüyle de 
kendini göstermek
tedir."

Hırvatistan'da 
İtalya'nın her 
yönüyle etkileri 

olduğunu öğreniyor 
ve görüyoruz. İtalya 
mimarisi yapılarda 
egemen. Kiliselerde 
de bu etkiyi görmek 
mümkün.

Dubrovnik 
Katedrali, Roma 
nesk Barok mimari 
stilinde yapılmış 
göz alıcı bir bina.

(Barok sanatı: 
İtalyan kiliselerinde 
ve diğer yapılarda 
gücünü tanrıdan ve 
mitoloji konuların
dan alan, işlemeli 
duvarlar, görkemli 
bahçeler kendini 
gösterir, yapılarda 
tanrı ve mitoloji 
konulu resimler ve 
heykeller öne çıkar.)

6.GÜN
21 Haziran 2013 - 
Cuma

(HIRVATİSTAN- 
BOSNAHERSEK)

Duvrovnik-Mostar- 
Saraybosna

Sabahleyin oto
büsümüze binip 
Dubrovnik'ten 
Mostar'a hareket 
ediyoruz. Yollar 
oldukça dar. 
Dağların eteğinden 
uzunca bir zaman 
yolculuk yapıyoruz. 
Yeşillikler arasında 
güzel koyları görü 
yoruz. Ormanlık 
alanların arasında 
çok az kıraç tepeler 
görüyoruz. Bizim 

Karadeniz bölgesini 
anımsatıyor; bir 
taraf yeşil orman 
diğer taraf masmavi 
deniz. Geçtiğimiz 
yollar büyük emek 
verilerek yapılmış. 
Doğa burda ulaşı
ma elverişli değil. 
Yol yapımı zahmetli 
ve masraflı bir iş. 
Yollar genelde tek 
şeritli, biraz bizi bu 
ürkütüyor. Türki 
ye'de alışmışız iki 
üç şeritli yollara. 
Gerçi yoğun trafik 
olmadığı için pek 
sorun oluşturmu 
yor.

Yolculuğumuz 
sırasında küçük 
koylarda yerleşim 
birimlerini görü 
yoruz. Evlerin yeni 
ve bakımlı olduğu 
anlaşılıyor.

Rehberimiz bir 
uyarıda bulunuyor. 
Mostar'a varıncaya 
kadar birkaç kez 
Hırvat gümrüğün
den geçeceğiz de 
yince şaşırmıştım. 
Gerçekten de 
dediği gibi oldu. 
Gümrüğe gelmeden 
sahilde geniş bir 
alana yayılmış, kilo
metrelerce uzunluk
ta midye çiftliklerini 
görüyoruz.

Bir süre daha yol
culuğumuz devam 
ediyor. Gümrüğe 
geldiğimizi anlı

yoruz.
Fazla oyalan

madan geçiş işlem
lerimiz yapılıyor.
Şimdilik Bosna- 

Hersek topraklarına 
giriyoruz. Bir süre 
sonra nasıl olmuş 
sa Hırvatistan'a ait 
olmayan bir sahil 
beldesiyle 
karşılaşıyoruz. 
Buranın adı NEUM. 
Vadinin içinde kum
salları yeşille 
kucaklaşmış şirin 
bir yer. 15-20 kilo
metrelik bir alan. 
Çay ve ihtiyaç 
molası veriliyor. 
Boşluktan yarar
lanıp biz de fotoğraf 
çekiyoruz. Bosna - 
Hersek toprak
larının denize çıkan 
küçük bir parçası 
burası. Yakın 
zamanda Hırvatlar 
burasını da kendi 
topraklarına kat
manın yollarını 
bulurlar diye 
düşünüyorum. Çok 
ilginç bir harita. 
Hırvatların amacı 
BosnalIları denize 
çıkartmamak. Şayet 
Bosna donanması 
Adriyatik'e açılmak 
isterse Hırvatistan 
dan izin almak 
zorundaymış.

Yolculuğumuz 
devam ediyor. Hem 
güzel yerler görü 
yoruz hem de derin 
derin düşünüyoruz. 
Yine yeşilliklerin 
arasından orman
lara dalıyor ve bir 
süre sonra derin 
vadilerden çıkı 
yoruz. Neretva 
nehri bir süre bize 
yoldaşlık ediyor. 
Bakıyor, bizde hayır 
yok, bizi bırakıp 

uzaklara, daha uzak 
lara gidiyor ve 
sonra gözden kay
boluyor. Bosna 
topraklarından 
doğan NERETVA 
Hırvatistan toprak
larına geçip Adri 
yatik'e kavuşuyor- 
muş. Tekrar Hırvat 
topraklarına geçmi 
şiz.

Bir Bosna'dayız 
bir Hırvatistan'da. 
Bu duruma alıştık 
artık.

Nasıl olsa 
Mostar'a varacağız.

Rehberimiz 
Balkanlarda kan ve 
gözyaşının eksik 
olmadığını, yakın 
zamanda binlerce 
insanın öldürüldü 
ğünü dile getiriyor. 
Verimli toprakların 
olduğu bir ovadan 
geçiyoruz. 
Meyvelikler, por
takal ve limon 
bahçeleri geniş bir 
alana yayılmış. 
İklim bunları yetiş 
tirmeye elverişli 
anlaşılan.

Hırvatistan toprak
larında yolculuğu
muz devam ediyor. 
Gördüğümüz köy 
ve daha büyük 
kasabalarda İtalyan 
mimari tarzı kendini 
gösteriyor.

Din konusunda da 
Katoliklerin çoğun
lukta olduğunu 
öğreniyoruz. 
Kiliselerin Gotik 
özellikleri bu gerçe 
ği ortaya koyuyor.

Son kez Hırvat 
gümrüğünden 
geçiyoruz.

Gümrük işlemleri 
kısa süre de 
gerçekleşiyor. 
Bundan sonra hep 

Bosna-Hersek'teyiz. 
Bosna: çay, Hersek: 
dük anlamını ifade 
ediyormuş.

İlkin yolumuz 
üzerinde olan, bize 
hoş geldin diyen 
POÇITEL köyünü 
görüyoruz.

Bir dağın yamacı
na yaslanmış, 
küçücük bir köy. 
Uzaktan tepedeki 
kaleyi sonra yak
laştıkça caminin 
minaresi görülüyor. 
Hediyelik eşya 
satan dükkâna ben
zeyen yerler.

Genç kızlar ve 
bayanlar satış 
yapıyor.

Türkçe büyük 
ölçüde unutulmaya 
yüz tutmuş. Bir 
zamanlar tekne 
yapımıyla ünlenmiş, 
OsmanlInın izlerini 
taşıyan bir köy 
dense de sadece 
geçmişe yönelik bir 
cami kalmış bana 
göre.

Evler biraz bakım
sız, bir kısmı artık 
dayanacak gücüm 
kalmadı der gibi. 
Kiremitleri sanki 
geçmişi bugüne 
taşıyor.

Köyün yolları taş 
döşeli, bazen 
yürümekte bile zor
lanıyorsunuz. 
Turizmden geçimini 
sağlamaya çalışıyor 
köy halkı.

Bol bol fotoğraf 
çekiyoruz.

Tezgâhının başın
da yeşil gözlü, uzun 
boylu, sülün gibi bir 
Boşnak kızıyla 
konuşmaya çalışı 
yoruz. Türkçe bilmi 
yor. Türk olduğu
muzu söyleyince 
birden yüzü sevinç 
le parlıyor. Yarı 
vücut dili yarı Ingi 
lizce anlaşmaya ça 
■ışıyoruz. Dayana 
mayıp küçük bir 
kahve değirmeni 
alıyoruz bu güzel 
kızdan. Sonra hoş 
çakal deyip ayrılı 
yoruz. Bayanları 
görüyorum taze ve 
kuru meyve satıyor
lar. Nedense erkek
ler piyasada yok.

Bayanlar anlaşılan 
sosyal yaşama 
erkeklerden daha 
fazla girmiş. Hava 
müthiş sıcak, dışar- 
da durulacak gibi 
değil, zaman yitir 
meden aracımıza 
biniyoruz.

Devamı yarın...
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ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE 

ÇALIŞACAK
MUHASEBE VE 
ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİ OLAN 
BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat
Tel: 0532 497 92 89

ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI
OLACAK

YATILI VEYA GÜNDÜZ 
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

Müracaat
Tel: 0 533 388 43 76

ELEMAN
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
GÜVENLİK 
ELEMANI 

ARANIYOR
Müracaat

Tel: 0224 514 00 60

ELEMAN
TORNACI -

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE

ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VB», 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

SEYAHAT ENGELİ ’ , 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VERONA MERMER
YalovâYölu 2ı» KM.

Tel : 514 20 21 GEMLİK

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN 

İNŞAAT OCAĞINDA 
ÇALIŞTIRILMAK 
ÜZERE BELGELİ 
EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ
ARANIYOR 

Müracaat: Ahmet Bey 
Tel: 0533 241 9382

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. HÜSEYİN GEDİK

Tril a “SUYUNU BOSA MF^ 
Imflj HARCAMA"

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın pMy-

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ 41 YILLIK TECRÜBEMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÖNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

İLE HİZMETİNİZDEYİZ

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR’ GÜ1EBAIANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak 

Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83



18 Temmuz 2013 Perşembe Sayfa 9

Para nasımıntla bir dönem kapanıyor
Merkez Bankası, 
para basımında "diji
tal" sisteme geçiyor. 
Artık banknotların 
basımı sonrasındaki 
kontroller "elle" 
yapılmayacak. 
Ahmet Ergen'in 
haberine göre MB, 
Banknot 
Matbaası'ndaki 
kontrol sistemini 
yenileyecek, dijital 
sisteme geçecek. 
Para, hiç el değme
den basılacak. 
Merkez Bankası 
(MB) 2014 yılı

itibariyle para 
basımında "elle kon
trol" dönemini kap
atacak.
Banknot matbaasın
daki mevcut sis
temde para basımı 
makinelerde yapılıy
or. Ancak banknotun 
basımı sonrasındaki 
kontrolleri, çalışan
lar yapıyor.
Banka görevlileri, 
basılan paranın 
güvenlik ve diğer 
özelliklerini sayfa 
sayfa kontrol ediyor. 
Uzun yıllardır devam eden ve "nefaset" elle kontrol yerini,

olarak adlandırılan "optik okuyucu" ile

kontrole bırakacak. 
Makineleri temin 
etmeye başlayan 
Merkez Bankası, 
yeni sistemi 
yılsonuna kadar 
tamamlayacak.

EL DEĞMEDEN 
PARA BASIMI 
Sistem kurulunca 
para basımı süreci el 
değmeden tamam
lanır hale gelecek. 
Merkez bankası veri
lerine göre piyasada 
halen 1 milyar 
34 milyon adet ban

knot var.
5, 10, 20, 50,100 ve 
200 liralık banknot
ların yüzde 45'inden 
fazlasını, 50 ve 100 
liralık banknotlar 
oluşturuyor.
294 milyon 
adet 100 liralık 
banknotun yanı 
sıra piyasada 140 
milyon adet 
de 5 liralık 
banknot bulunuyor. 
Piyasadaki 
madeni paraların 
tutarı ise 90 
milyon lira.

gttfcıhlıııMıtffelhMıttııliijiHlialiiilE
Sosyal Güvenlik 
Kurumu son yapılan 
düzenlemelerle 
kademeli cezalandır
ma kaldırılarak fazla 
alınan ilave ücretin 
10 katı şeklinde 
cezai şart getirildi 
ğine dikkat çekerek, 
fazla alınan ilave üc 
ret miktarı ne kadar 
yüksek olursa, cezai 
şartın da o kadar 
yüksek olacağını 
vurguladı Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
son yapılan düzen
lemelerle kademeli 
cezalandırma 
kaldırılarak fazla alı
nan ilave ücretin 10 
katı şeklinde cezai 
şart getirildiğine 
dikkat çekerek, fazla 
alınan ilave ücret 
miktarı ne kadar yük
sek olursa, cezai 
şartın da o kadar 
yüksek olacağını

vurguladı. SGK, ku 
rum tarafından keşi 
len cezaların iade 
edilmesinin kesinlik
le söz konusu olma 
dığını dile getirdi. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu, fazla fark 
ücreti alan has
tanelere uygulanan 
cezalara ilişkin yazılı 
açıklama yaptı. Bazı 
basın-yayın organ
larında SGK'nın 
hastalardan fazla 
fark ücreti alan özel 
hastanelere aylık 
ciro ortalamasının 
yüzde 20'sine kadar 
kestiği ceza tutarını 
yüzde 5'e indirdiği, 
ayrıca fazla fark 
ücreti nedeniyle 
ceza kesilen has
tanelere ödedikleri 
miktarın yüzde 
75'inin iade edile
ceğine ilişkin iddia 
ve yanıltıcı haberler 

yapıldığının belir
tildiği açıklamada, 
kamuoyunun doğru 
bilgilendirilmesi 
amacıyla açıklama 
yapılması ihtiyacı 
duyulduğu vurgu
landı. Sağlık hizmet 
sunucuları tarafın
dan verilen 
hizmetlere ilişkin 
bilgi ve belgelerin, 
verilen hizmetin 
sözleşme kapsamına 
uygunluğununun 
kontrol edildiği ve 
gereğinin yapıldığı 
mn ifade edildiği 
açıklamada "Kurum 
uygulamada birlikte
lik, sağlık hizmetinin 
devamlılığı ve sürdü 
rüle bilir olması 
açısından sözleşme 
şartlarında değişiklik 
yapabilmektedir. 
Haberlere konu olan 
değişiklik ise 21 
Haziran 2013 tari

hinde yayımlanan 
Zeyilname-2 ile 
yapılmıştır. 2012 
yılında Özel Sağlık 
Hizmeti Sunucuları 
ile yapılan sözleş
menin 11.1.8. numar
alı maddesine göre; 
fazla ilave ücret alan 
sağlık hizmeti sunu 
cularına, son 1 yıllık 
fatura ortalamalarına 
göre bin TL ile 6 bin 
TL arasında değişen 
tutarlardan az olma
mak üzere her bir 
kişi için fazla alınan 
ilave ücret bedelinin 
5 katı ceza uygu
lanacak. Ayrıca Ku 
rum mevzuatına aykı 
rı olarak alınan ilave 
ücretin ilgili kişiye 
iadesi durumunda 
uygulanacak olan 
cezanın yarısı tahsil 
edilecek. Bir fatura 
döneminde gerçek
leşmiş işlemlerle

ilgili uygulanacak 
cezai şartların top 
lamının ilgili fatura 
döneminden önceki 
son 1 yıllık fatura 
tutarı ortalamasının 
yüzde 20'sini geçe
meyeceğine ilişkin 
hükümler yer almak
taydı. Zeyilname-2 
ile sözleşmenin ilgili 
maddesi; ilave ücret 
alınan her bir hasta 
için fazla alınan ilave 
ücret bedelinin 10 
katı, ancak Kurum 
mevzuatına aykırı 
olarak alınan ilave 
ücret bedelinin ilgili 
kişiye iadesi duru
munda uygulanacak 
olan cezanın yarısı 
uygulanır şeklinde 
düzenlenmiştir. Yine

*11.3.6 numaralı mad
desi de; bir fatura 
döneminde gerçek
leşmiş işlemlerle 
ilgili uygulanacak 

cezai şart toplamının 
ilgili fatura döne
minden önceki son 1 
yıl içerisinde 
Kuruma Medula 
üzerinden iletilen 
toplam tahakkuk 
tutarına göre hesa
planacak avlık orta
lama tutarın yüzde 
5'ini geçemeyeceği 
hükmü, fiilin gerçek
leştiği tarihten son
raki bir fatura döne
minde tespit edilme
si halinde fatura 
dönemi dikkate alın
maksızın cezai şart
ların toplamının, 
tebliğ edildiği tariht
en bir önceki fatura 
dönemine ilişkin 
Kuruma MEDULA 
üzerinden iletilen 
toplam tahakkuk 
tutarının yüzde 
20'sini geçemeye
ceği şeklinde düzen
lenmiştir" denildi.

■M GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155

H Jandarma İmdat 156
■■fl Jandarma K. 513 10 55
1 t ■ Polis Karakolu 513 18 79

Gar. Kom.___________ 513 12 06
1 KAYMAKAMLIK

। Kaymakamlık 513 10 51
! C.Savcılığı 513 10 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54
I Emniyet Müd. 513 10 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI 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 Yarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİROT

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

OTORÜS

. ___________ ULAŞIM___________
| DENİZ UÇAĞI 613 66 13
a Pegasu* Akmls Seyahat 614 63 62
İ METRO 613 12 12
■ Aydın Turizm 613 20 77
— Süzer Turizm 612 1O 72

Kanberoğlu-Eaadaş 614 46 49
Anrtur 614 47 71

■ Kamil Koç____________ 612 O1 63
HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Potrol a13 1O 7Q
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 46
Beyza Potrol 513 01 03

B Devlet Hastanesi 517 34 00
• Sahil Dev. Hast. 513 23 29
• Mar.Sap.Ocapı 513 10 68

Tomokay Tomografi 513 65 29
a Konur Tıp Mrk. 5,4 go gg

■  TAKSİLER___________

Körfez Taksi 513 18 21
■ Çınar Taksi 513 24 67

Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

Gemlik Körfez
GHLİK'İN İLK GONLOK »İYAGİ GAZETE»!

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4629 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri ;

GÜLER AJANS 
Matbaacılık-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

miiiiiıiııiii
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
16:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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sk ÖZEL BURSA
p AHMET ÇELEBİ
V* ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

1

A.T.T ve Hemş 
Eğitimini alın geleeceğinizi 

garantileyin....

HEMŞİRELİK
- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
- Üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde,
- Devlet hastanelerinde,
- Dispanserlerde,
- Sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinde, 
- Özel sağlık kurumlarmda, 
- Çeşitli kuramların bünyesinde bulunan 
sağlık birimlerinde, 
- Pansiyonlu okullarda, 
- Yıldızlı otellerde, 
- İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 
- İlaç şirketlerinde ve kreşlerde, 
- Sürücü kurslarında iş bulma olanağı.

Acil 
Tıp Teknisyenliği

- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
- Acil Tıp dalından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler 

doğrultusunda; Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler,
komuta kontrol merkezleri, acil yardım istasyanları ambulanslar,

özel ambulans servisleri, hudutlar, sahiller ve
Sağlık Genel Müdürlüğü kurumlarmda, sürücü kurslarında

ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilirler

SUS Mnavı olmadan kayıt imkanı...
585 puanına göre 'B(WRS imkanı..

Servis hizmetimiz mevcuttur. 
Yatılı kalma olanağı sağlanır. 
Avrupa’da staj imkanı sağlanabilir

SOSYAL ALANLARIMIZ: VOLEYBOL - BASKETBOL - MASA TENİSİ - SATRANÇ
STAJ YAPILACAK ÖZEL HASTANELERDE, ALINACAK PERSONELİN TAMAMI, 

OKULUMUZDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERDEN ALINACAKTIR.

İzmir Yolu Caddesi No: 341 Nilüfer I BURSA TEL: 0 224 413 42 75 -76 GSM: 0 546 60 61 616
www.ahmetcelebisml.com

http://www.ahmetcelebisml.com


KAVLAK
_ DOĞANIN HÂZİNESİ

Ramazana özel kampanya
Tel: 512 O 512

KAYlak
T Sızma

NATUREL I 
SIZMA 
ZEYTİNYAĞI

ZEYTİN

[KAVLAK]^gp3®gg
— -_________ ___ www.kavlak.com.tr
FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI

ZEYTİNYAĞI

.kavlak-

www.kavlak.com.tr
ŞUBELERİMİZ: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik İstiklal Caddesi 

Yalova Yolu Satış Mağazaları ile hizmet vermekteyiz.

Kuruluş:1973

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

wwzmanastiremlakciemlik.com
Sabahattin DEMİR / Emlak Müşaviri

TEL&FAX: 02245173310 CEP: 0532 744 33 83
E-MAIL manastiremlak@hotmail.com

www.manastiremlak.sahibinden.com 
www.ilan.com.tr/manastinemlakremmıız 2013 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gece yansı fren sesi...
Gece saat 24.oo‘ü biraz geçiyordu. 
Barış ve özgür havuz başından kalkıp bir 

süre önce gelmişti eve.
Hemen de uyudular.
Ben, gazetelere dalmış, olup biteni okur 

ken acı bir fren sesi ile irkildim.
Hemen balkona koştum.
Bizim Kumla’daki yazlık, Armutlu Yolu’nun 

bitişiğinde..
Akcan Akaryakıt istasyonu’nun çaprazında 

kalıyor. Devamı sayfa 4’de

___________________________

ananları telli olte

Küçük Kumla Armutlu Yolu’nda dün gece 
yarısı meydana gelen trafik kazasında, 
Ertuğrul Polat’ın kullandığı 16 ZH 091 plakalı 
özel oto, Büyük Kumla yönüne gitmekte olan 
16 UU 083 plakalı motorbisiklete arkadan 
çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motorbisikletin 
arkasında oturan Abdullah Martı (38), olay 
yerinde can verirken, motorbisiklet sürücüsü
Faik Malatya ise ağır yaralandı. Haberi 2’de 

Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle aday 
adaylığına başvurular başladı 

Gemlik MHP’de a dav

Siyasi partilerde yerel seçim takviminin 
işlemeye başlaması üzerine, belediye baş 
kanlığı aday adaylığı başvuruları da baş 
ladı. Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik ilçe 
Başkanı Osman Durdu, belediye başkan 
aday adaylığı için Zeki Saral, Adnan 
Bıyıklı ve Ertuğrul Yavuz’un partilerine 
başvurduğunu belirterek, aday adaylığı 
sürecinin devam ettiğini söyledi. 6’da

EMLAK MpŞWRLİ.Ğİ
İnş. ltBHLJ

www.onanka.aani

Muhsin TUKİÇ
Merkez: O 224 513 85 53 

0 535 493 66 04
Kumla Şb.: O 224 538 95 27

Kurşunlu Şb.: O 535 493 66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER

•ARSALARINIZA KAT
KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR

•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.kavlak.com.tr
http://www.kavlak.com.tr
wwzmanastiremlakciemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastinemlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.onanka.aani
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■i

■

İlçemizin Küçük 
jKumla 
Mahallesi’nde mfey- 
dana gelen triafikin 
(kazasında, 
Abdullah'Martı (38) , 
adlı şahıs yaşamını 
yitirdi.
Olay, dün gece saat 
;00.10 sıralarında 
Gemlik Armutlu 
^Karayolu’nda mey
dana ğeldi.
Ertuğrul Polat’ın 
‘kullandığı 16 ZH” 
'091 plakalı Mazda 
marka özel otomo- 
fbil, Petrol Ofisi 
^Akaryakıt İstasyo 
inu önünde, aynı 
fyöhe gitmekte olan 
(Faik Malatya’nın 

,?(55) kullandığı 
16 UU 083 plakalı 
motorbisikİete ... 
.'arkadan çarptı. 
Çarpma şiddetiyle 
mötorbisiklet 
sürücüsünün 
arkasında bulunan 
Abdullah Martı (38) 
olay yerinde can 
verdi.
(Sürücü pimapencp' 
Faik Malatya İSe 
ağır yaralandı.

Kazada çarpmanın ’ 
şiddetiyle motor- i | 
bisiklet'yoldan, ben
zin istasyonunun 
içinde park halinde . 
bulunanı 6 ZU 819 
plakalı halk oto
büsünün yanına 
kadar savruldu.

IŞIKLARI YOKTU

kakaya neden olan 
KüçükKumla İske- 
lesi’nde balık satış 
yeri ve lokantası

Faik Malatya , kazadan 10 
dakika sonra.;

Otomobil şoförü, Ertuğrul 
Polat olayı polise anlattı.

bulunan Ertuğrul 
Polat, olay yerinde 
polise yaptığı açık
lamada, 
“Motorbisikletîn 
ışıklarıyanmadığı 
için görüş mesafesi 
ne girdiğimde 
motorğ fa^ ^lttijri 
frene basmama 
ka^n'^â^a^i; 
ön/eydmec/ım?’’ ' 
dedi.
Araç sürüCusÛ'\ - 
gözaltına alınırken, 
motorbisikletî kili- '

lanan Faik Malatya, 
112 Acil Anbulansı 
ile Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.

, Malatya’ya burada 
' yapı lan ön mü da- 
,t heleden sonra 
' ya ra 11 nındurumu- 

■ n u n ciddiyeti n i';, ’, 
koruması nedeniyle 
Faik Malatya B ursa

' Kazada, olay yerin 
de ölen Abdullah

Martı’nın bekar 
^olduğu ve Küçük 
'iKumla’daki Kavlak 
jZeytinyağr’’ 
ŞFabrikası’ndâişçboı 
iolarakçalr^tığn^ 
öğrenildi.
Kaza haberinin
Küçük Kumla’da 
duyulmasından”"®'' 
sonra Faik Malatya 
ve Abdullah Martı’ 
nın yakınları kaza U1 
yerine geldnek ^ 
Ölen Abdullah

1 Martı’nın yeğeni ve

yakınları ölüm 
haberini öğrenince, 
f e na I ıkgeçi rdile r. 
Kakadan yaklaşık 1 
saat sonra olay yeri 
ne €ü mhuriyet 
sâVçtet kaza olayıy- 
la ilgili polislerden 
bilgi aldı.

’ Savcı, kaza ile ilgili 
inceleme başlattı. 
Kazada yaşamını... 
kaybeden Abdullah 
Martı, dün Küçük 
Kumla’da toprağa 
verildi

Sil I s
B

Motorsiklet, park halinde 
otobüsün altına girdi
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M mı ıiiilMsı uHm ele »erili
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde kendisini 
'Belediye Başkan 
Yardımcısı' olarak 
tanıtan bir kişi, 
çadırda verilecek 
iftarın ücretini 
ödemesini istediği 
iş adamını 5 bin lira 
dolandırdığı iddi
asıyla gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Organize 
Sanayi Bölgesinde 
(OSB) faaliyette 
bulunan bir fabrika 
sahibi G.G.'yi cep 
telefonundan 
arayan İ.K. isimli 
bir kişi, kendisini 
İnegöl Belediyesi 
Başkan Yardımcısı

Bursa nme atol almaz dılanJırıtılılı
Bursa’da PTT’den 
para çeken bir kişi, 
yanına gelen şah
sın kendisine para 
bozdurup, fitre yol
layacağını söyley
erek, 520 TL’si alıp 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez

1 kilo esrar ele geçirildi
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde Kaçak 
çıhk ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
(KOM) ekipleri 
tarafından bir eve 
düzenlenen operas 
yon sonucunda 1 
kilo esrar maddesi 
ele geçirildi, 
istihbarat üzerine 
Üçevler mahallesin
deki bir eve basın 
düzenleyen KOM 
ekipleri, ev

olarak tanıtarak, 
"İftar çadırında bir 
iftar yemeği verile
cek, iftarın ücretini 
firmanızca karşılan

masını rica 
ediyorum" dedi. 
Sözde başkan 
yardımcısının 
yönlendirmesiyle 5

Osmangazi ilçesi 
Nalbantoğlu 
Mahallesi’nde mey
dana geldi*. S.Ç. 
isimli şahıs, PTT’de 
bulunan hesabın
dan parasını çekti. 
Daha sonra 
dışarıya çıkan S.Ç. 
tanımadığı bir 

şahıs tarafından 
karşılandı. Şahıs 
S.Ç.’ye para bozdu
rup, fitre yollaya
cağını ifade etti. 
Elinde bulunan 520 
TL’yi tanımadığı 
şahsa veren S.Ç., 
kişiyi beklemeye 
başladı.

bin lira gönderen iş 
adamı G.G., bir 
süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayarak İnegöl 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
müracaat etti. 
İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü 
Asayiş Büro 
Amirliği ekipleri 
tarafından olaya 
karışan sahte 
başkan yardımcısı 
İ.K., dolandırıcılık 
iddiasıyla gözaltına 
alındı. Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürülerek ifadesi 
alınan İ.K., daha 
sonra adliyeye 
sevk edildi

Şahsın gelmemesi 
üzerine 
dolandırıldığını 
anlaşan S.Ç., 
durumu polise 
bildirdi. Olay yerine 
gelen polis ekipleri, 
S.Ç.’nin ifadesini 
alarak, soruşturma 
başlattı.

içerisinde yaptıkları 
arama sonucunda 
poşet içerisinde 
kullanıma hazır 1 
kilogram esrar ele 
geçirdiler. Esrar 
ticareti yaptığı 
bildirilen ev sahibi 
H.Y. yakalanarak 
göz altına alındı. 
Gözaltının ardından 
H.Y. dün sabah 
saatlerinde 
adliyeye sevk 
edildi.

Halı sahafla maç 
yaparken öldü

Bursa’da arkadaş 
larıyla birlikte halı 
sahada futbol 
oynayan 53 yaşın
daki Sabri Özça 
kar, maç süresinin 
bitiminin ardından 
10 dakika uzatma 
istedi.
Arkadaşlarıyla bir
likte eşlerinin izle 
diği maçın uzatma 
dakikalarında yere 
yığılan evli ve 2 
çocuk babası 
Ozçakar, kaldırıl 
dığı hastanede 
yaşamını yitirdi. 
Merkez 
Osmangazi İlçesi 
Yeni Yalova Yolu 
Caddesi üzerinde
ki bir halı sahada 
dün gece mey
dana gelen olayda, 
Umurbey 
Mahallesi’nde otu
ran işçi emeklisi 
Sabri Özçakar, 
arkadaşları ve 
eşleriyle birlikte 
bir alışveriş 
merkezinde buluş
tu. Daha sonra 
Özçakar ve arka 
daşları alışveriş 
merkezinin yanın
da bulunan halı 
sahada saat 
23.30’da maç yap
maya başladı. 
Özçakar ve arka 
daşlarının eşleri 
nin de izlediği 
maç 00.30’da 
sona erdi. İddiaya 
göre Sabri 
Ozçakar maçın 10 
dakika daha uzatıl

masını istedi. 
Arkadaşlarının bu 
teklifi kabul etmesi 
üzerine oyuna 
devam eden Özça 
kar bir anda fenala 
şarak yere yığıldı. 
Haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ekiplerinin 
ilk müdahalesinin 
ardından Özçakar 
ambulansla Çekir 
ge Devlet Hastane 
si’ne kaldırıldı. 
Burada yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen Özçakar 
yaşamını yitirdi. 
Olaya şahit olan 
Sabri Özçakar’ın 
eşi 50 yaşındaki 
Nagihan Özçakar, 
eşinin her Çarşam 
ba akşamı halı 
sahaya gittiğini 
belirterek, “İlk 
defa önceki gece 
herkes eşiyle bir
likte maça geldi. 
Karşılaşmanın biti
minin ardından 
eşim 10 dakika 
daha uzatma 
istemiş. Uzatmalar 
oynanırken de bir
den yere yığıldı. 
Arkadaşları ilk 
müdahaleyi yaptı” 
dediği öğrenildi. 
Sabri Özçakar’ın 
cenazesi otopsi 
yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu’na 
kaldırılırken olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

MarHeie giremeyen hırsular içecek dolabım paılatıı
Bursa’da bir mar
ketin içecek dolabı 
nın kilidini kırarak 
hırsızlık yapan zan
lılar güvenlik kam
erasına yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, kent merke 
zinde market işle 
ten H.A., gece geç 
saatlerde dükkanını 

kapatarak evine 
gitti. Market kapan 
diktan sonra içeri 
ye girmeye çalışan 
hırsızlar, başarılı 
olamayınca çareyi 
içecek dolabını pat
latmakla buldu. 
İlk gün olay yerine 
gelen kimliği belir
siz şahıslar,

dolabın kilidini 
taramayınca mar
ketin bulunduğu 
alandan uzaklaştı. 
1 gün sonra tekrar 
gelen hırsızlar, bu 
sefer kilidini kırdık
ları dolabı boşalttı. 
Dolaptaki içecekleri 
kucaklarında 
taşıyan hırsızlar

uzaklaşırken, hırsı
zların dolaptaki 
tüm içecekleri 
alması güvenlik 
kamerasına da yan
sıdı. Sabah 
geldiğinde kola 
dolabının açılarak 
boşaltıldığını gören 
H.A., durumu 
polise bildirdi.

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞSI-SR 
UYGUN FİYATLARLA 

GON İÇİNDE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
__________ Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Gece yarısı fren sesi...
Gündüzleri işte olduğumuzdan, gece 

leri Armutlu yolundan geçen araçların 
hızlarını ve lastiklerin çıkardıkları sesle ri 
evimizin içinde hissediyoruz.

Geçtiğimiz hafta yapılan Site toplan
tısında, yoldan geçen araçlardan biri nin, 
bir gün havuz kenarında güneş leyenlerin 
üzerine uçabileceğini hatırla tarak, 
Karayollarının bariyer yapılma sini 
yöneticilerden istedim.

Aldığım yanıt ilginçti.
2 yıldır Karayollarına başvurdukları 

halde, doğru dürüst cevap alınamamış.
Bu kez şönetici, bizzat Karayolları Bur 

sa 14. Bölge Müdürlüğü’ne gitmiş, so 
nuç yok.

Karayollarının kenarlarındaki yerle şim 
yerlerinde bu sorunu çok önemli.

Bizde insana verilen değer olmadığın
dan, iş işten geçtikten, birkaç kişi öldük 
ten sonra önlemler alınır.

FREN SESİ VE KAZA
Gece yarısı duyduğumuz acı fren sesi 

üzerine, benle birlikte neredeyse tüm site 
balkona koşmuş.

Gemlik yönünden gelen araçların 
yavaşlaması üzerine, bir kazanın mey
dana geldiğini anladım.

Hemen arka balkona koştum...
Akcan Petrol’ün giriş yönünde, yolda 

boylu boyuna yatan bir kişi vardı.
“Eyvah! karşıyla geçen birine çapmış lar” 
dedim, kendi kendime...

Salona gidip, fotoğraf makinamı kap
tığım gibi olay yerine koştum.

Yola çıkan yamaçta toz toprak kayarak 
asfalta çıktığımda, gördüğüm manzara ile 
irkildim.

Gemlik yönünden gelen bir araç, yol 
ortasında duruyor, yerde ise 2 kişi 
hareketsiz yatıyor... Biri kan içinde...

Polisler olay yerine hemen geldiler.
Ben deklanşöre durmadan basıyorum.
Özele araç, aynı yöne giden bir motor 

bisiklete arkadan çarpmış, çarpma etki 
siyle aracın kaputu ezilmiş, camı parça 
lanmış. Motorbisiklet ortalıkta yok.
Bir kişi hemen oracıkta can vermiş.
Bir diğeri ise, kımıldamadan savrulduğu 

yerde mırıldanıyor.
Her keşte bir telaş, bir moral bozuklu 

ğu, yardım edebilmek için çırpınma...
Gece yarısı Armutlu yolunda yeni as 

faltta hız yapan motorların ve araçların 
çıkardığı ses, beni hep korkutuyor.

Evden çıkıp da bir daha dönememek 
geliyor aklıma...

Trafik kazaları beklenmedik şekilde can 
alıyor.

Biraz dikkat. Ateş düştüğü yeri yakıyor.

Ilıt‘M İti» tlllülll !■' M
66 Nolu Gemlik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetimi 

Ticaret ve Sanayi Odası’m ziyaret etti..
S.S. 66 Nolu Gemlik 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi yöneti
mi, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
yönetimini ziyaret 
etti.
Kooperatif Başkanı 
Fehmi Aslan, 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri özgün Akın, 
Hüseyin Ayrım'dan 
oluşan heyet, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’m 
ziyaret etti. Ziyaret 
sırasında Oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili 
Nurettin Hocaoğlu, 
Oda yönetim Kurulu 
Üyemiz Ergin 
Erenoğlu, Mehmet 
Anar, Şefik Yılmaz, 
bulundular.
66 Nolu Motorlu 
Taşıyıcılar Koopera 
tifi Başkanı Fehmi 
Arslan, Kemal Akıt 
ve yönetim kurulu 
üyelerini yeni görev
lerinden dolayı 
kmutladı. Arslan, 
“Yıllardır Gemlik’e 
güzel hizmetlerde 
bulundunuz.

dedi.Bundan sonraki 
görevinizde de size 
ve çalışma 
arkadaşlarınıza 
başarılar diliyorum. 
Ayrıca Gemlik'imize 
böyle güzel bir 
hizmet binası 
kazandırdığınız için 
teşekkür ederim."

SORUMLULUK
LARIMIZ
ARTTI

Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
"Önümüzde daha 
uzun bir yol ve

yapacak çok 
işimiz var. Yeni 
hizmet binamızla 
beraber sorumluluk
larımızda bir o 
kadar daha arttı. 
Üyelerimiz için, 
Gemlik için çalış
maya devam ede
ceğiz." dedi.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Gemlik 
Belediye Başkan 
adaylığına eski ilçe 
Başkanı Sedat 
Özmen’i getirme 
sinden sonra ilçe 
teşkilatı olarak 
yapılan değerlen 
dirmeler sonucun
da, ilçe Başkanlığı 
görevine Ahmet 
Vakkas Yıldız’ı

getirdi.
Saadet Partisi ilçe 
Başkanlığı 
görevine getirilen

Yıldız çalışmalara 
başladı.
Ahmet Vakkas 
Yıldız, Sedat

özmen ile kahve
hane gezilerini 
sürdürek, yerel 
seçimlere yönelik 
çalışmaları hız
landırdıklarını 
söyledi.
Yıldız, “önümüzde
ki günlerde tüm 
Gemlik’i gezerek 
adayımızı Gemlikli 
hemşehrilerimize 
tanıtacağız” 
dedi.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
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kcjfinpanya sadece Ailem Kart saKifJleri 
•cin düzenlenmiştir. Siz de Ailem Kart 

_ Ailesi ne kâfilin, anında bütün 
kampanyalardan 

yararlanın!

18 Temmuz 
PERŞEMBE'DEN 
itibaren 
tüm Şaypa'larda!
Bu bülten 18Temmuz-31Temmuz 
tarihleri arasında geçertfdlr.

AYPA 
AZAR

;KİNG ÇAY
• 1500w-1800w kaynatma rezistansı
• 280w-335w sıcak tutma rezistansı
. otomatik kapanma ve sürekli 

sıcak tutma
• 1,8 İt Su ısıtıcı ve 1,2 İt cam 

demlik kapasitesi
• Susuz çalışmayı önleyen 

emniyet sistemi

_^J^IittjVİE2;0TÖ':klLIFİ

KORKMAZ MAVİŞ SET26 CM BEYAZ TEFLON TAVA

'259?f

jlfcARof¥*Ai« mağmum AX0SS ASYAcard
»n VI uzcel ZÜCCACIV1, KÜÇÜK «V ALETLERİ VE ELEKTRONİK ALIŞVERİŞLERİNİZE taksit İmkanii

B Adet değişik dikli ve dekoratif desen 
5 mm zıgzag genişliği
4 adımda İlik açma 
SUrfîle yapabilme 
Düğme,fermuar dikme 
Opslyonel ayaklarla kenar kıvırma, 
kordonlama. gizil fermuar dıkebilme.

Masaüstü • Usb 
6” • Metal

SİNGER 8280 TAŞINABİLİR 
ZİK ZAK MAKİNA

HEDİYE

26 cm genişlik 
3 mm kalınlık 
Yapışmaz beyaz teflon iç yüzey 
Yanmaz silikon boya dış yüzey 
Made in Italy

Çelik püskürtme başlığı 
Katlanabilir ve yer kaplamaz 
Hortum dışı sentetik ip ile kaplı 
Musluktan hortumu sabitlemek 
için pratik yay 
Farklı musluklar için 
musluk ucu

MİNTEKS TEK KİŞİLİK 
ALEZ

Üstü Havlu Kumaş 
Altı koruyucu Alcz 
Sıvı geçirmez 
Yataklann ömrünü 
uzatır.

MASAÜSTÜ USB FAN

ORTOPEDİK YASTIK
Konforlu bir uyku sunar
Boyun ve omuz kaslarını destekler
Kan dolaşımının rahatlamasına yardımcı olur 
56X36X11/7 cm ebatlarında

22 CM KIZARTMA 
TENCERESİ

Bakteri üremesini önleyen 
Emaye Kaplama
Cam Kapaklı ve Sepetti 
Her turlu pişirme 
yüzeyine uygundur 
Bulanık makinesinde 
yıkanabilir ve 
temizlenmesi son derece 
kolaydır

http://www.sC1ypa.c0m.tr
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Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle aday adaylığına başvurular başladı

Gemlik MHP’ıle aday adayları belli ol ıhı
Yaklaşan yerel 
seçimler nedeniyle, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik ilçe 
örgütünde belediye 
başkanlığına aday 
olacak isimler 
başvurularını yaptı. 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
gazetemize yaptığı 
açııklamada, Zeki 
Saral, Ertuğrul 
Yavuz ve Adnan 
Bıyıklı'nın belediye 
başkanlığı aday 
adaylığı için başvur
duğunu açıkladı. 
Durdu, Belediye 
meclis üyeliği için 
henüz bir başvuru 
yapılmadığı belir
tirken, belediye 
başkan aday aday
larının ilçe yönetim 
kurulu üyesi 
olmadığını söyledi 
MHP Gemlik İlçe

Zeki Saral

Başkanı Osman 
Durdu açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
"Yönetim Kurulu 
üyelerinin başvu
rusu ile ilgili bilgi 

veremem. Çünkü, 
belediye meclis 
üyeliğiyle ilgili süreç 
daha başlamadı.
Ancak belediye 
başkanlığı için 3

Adnan Bıyıklı Ertuğrul Yavuz

aday adayımız var. 
MHP üyesi olan her 
vatandaş aday adayı 
olabilir. Bu konuda 
bir engel yok.
Adayımızı belirlemek 

için kamuyu ve 
teşkilat yoklaması 
yapılacak. Alınan 
sonuçlara göre 
istişare yapacağız. 
Arkadaşlarımızın 

hepsi çok değerli ve 
tecrübeli.
Ancak, son kararı 
genel merkez 
verecek.”
Yerel seçimler için 
gerekli hazırlıklara 
başlandığını ifade 
eden Durdu, ' 
"AKP ve CHP 
Gemlik'te yeterli 
hizmeti veremedi. 
Gemlik halkını tat
min edemedi. Bu 
nedenle tek alter
natif olarak MHP'yi 
görüyorum" diye 
konuştu.
Durdu, aday adaylığı 
konusunda sürecin 
devam ettiğini 
belirterek, genel 
merkezin belirleye
ceği bir tarihte 
kamuda çalışanların 
da aday adaylığı için 
başvuru sürecinin 
başlayacağını belirtti

DP Gemlik İlçe Başkanı Süleyman Ekinci, "DP ve MHP Gemlik'te 
yerel seçimlerde birlikte hareket edecek" iddiasını yalandı.

“DP seçimlere nalnız airecek"
Mert ÇAVDAR

Demokrat Parti 
Gemlik İlçe Başkanı 
Sefahattin Ekinci, 
Bursa’da yayınlanan 
bir yerel gazetede 
bir köşe yazarının 
yazdığı iddialara 
tepki gösterdi.
Gemlik'te yaklaşan 
yerel seçimlerde, 
MHP ve DP’nin 
beraber hareket 
edeceği yönündeki 
iddiaları yalanlayan 
Ekinci, seçimlere 
kendi belirledikleri 
adayla katılacak
larını söyledi.
Söz konusu yazıda, 
Adnan Bıyıklı adlı 
şahsın Demokrat 
Parti Gemlik İlçe

Örgütünden beledi 
ye başkan adayı ola
cağı açıklanırken, 
bu yönde verilen

kararın kesin olduğu 
ifade edildi. 
İlçe Başkanı yaptığı 
açıklamada, "Adı

geçen vatandaş 
2002 yerel seçim
lerinde partimizden 
aday adayıydı. 
Ancak, şu an par
timiz üyesi değildir. 
Aldığımız karar 
doğrultusunda 
belediye başkan 
adayımızı kendimiz 
belirleyecek ve 
seçimlere gideceğiz. 
Demokrat Partinin, 
Gemlik'te MHP ile 
ortak hareket 
ettiğine dair iddialar 
asılsızdır.
Partimizin sadece 
MHP ile değil hiç bir 
partiyle ilişkisi yok
tur. Bağımsız 
hareket ediyoruz” 
dedi.

16 ZZ 515 plakalı motorsikletime ait ruhsatımı 
Mayıs 2013 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür. 

CANER TALAY

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

HEM »az Kursları
İlgi görüyor

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nce 
verilen eğitimler 
öğrenciler tarafın
dan ilgiyle karşıla 
nıyor.
İngilizce, bilgisyar 
derslerinin yanı 
sıra Ayşe Ziver 
Karataş ve Gazi 
İlköğretim Okulla 
rı'nda judo kursları 
devam ederken, 
Gemlik Açık Ceza 
evi'nde okuma 
yazma 1. Kademe 
kursu başladı.
Gemlik Toplum ve 
Ruh Sağlığı Merke 
zi'nde yağlı boya 
resim kursları 
devam ederken, 
Gemlik Limam'nda 
iş makineleri kurs 
lan yürütülüyor. 
Şükriye ve Hayda 
riye Köylerinde 
ormanlık alanlar
dan faydalanan 
vatandaşlara yöne
lik, orman ürünleri 
üretim işçiliği 
eğitimi veren Halk 
Eğitim Merkezi, iş 
güvenliği ve iş 
sağlığı konulu 
eğitim programları

da düzenledi.
Hızlı okuma 
kurslarının 4 farklı 
gurup halinde 
devam ettiğini 
belirten Gemlik 
Halk Eğitim Merke 
zi Müdürü Rüvey 
de Kılıçlar, "Halk 
Eğitim Merkezi 
sürekli yeni ve 
farklı kursları 
açmayı kendine 
hedef ve ilke edin
miştir. Eğitim 
çalışmalarımızda 
yeni dönem ekim 
ayında başlaya
cak. Eğitim pro
gramlarımıza gös
terilen ilgiden 
memnunuz." diye 
konuştu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BALKAN ÜLKELERİ GEZİSİ 11
Dünden devam 
MOSTAR'a doğru 

yol alıyoruz. Hersek 
bölgesinin en bü 
yük kenti Mostar. 
Müslüman Boşnak 
lar, Katolik ve Orto 
dokus Hıristi yanlar 
ve Yahudilerin bir
likte yaşadığı bir 
kent. Mostar Köprü 
sü tarihsel bir öne 
me sahip ve kentin 
simgesi olmuştur.

Kısaca Bosna- 
Hersek'i Tanıyalım:

Bosna Hersek, 
kara ikliminin ege
men olduğu dağlık 
bir bölgedir. 
Adriyatik denizi 
boyunca toprakları 
olmasına karşın 
denize açılan sade 
ce küçük bir parça 
sı var. Hırvatistan 
buna büyük engel 
oluşturmuştur. 
Ülkede üç büyük 
etnik grup yaşa
maktadır: 
Boşnaklar, Sırplar 
ve Hırvatlar. Diğer 
bir deyişle Müslü 
manlar, Katolikler 
ve Ortodokuslar. 
Ülkenin büyük bir 
bölümü ormanlarla 
kaplıdır ve karayolu 
ulaşımı fazlaca 
gelişmemiştir.
Nüfus 4.5 milyon 
civarındadır.
Başkent: 
Şaraybosna'dır. 
Ülkede üç resmi dil 
kullanılmaktadır: 
Boşnakça, Sırpça 
ve Hırvatça'.

"15.yy sonlarına 
doğru OsmanlIlar 
tarafından fethedi 
len bölge (Bosna- 
Hersek) İslâmlaştırıl 
maya çalışılır. Ülke, 
1878 yılında Avus 
turya- Macaristan 
imparatorluğunun 
denetimine girer.
1908’de imparator
luk tarafından ilhak 
edilir.

1918'de Hırvat, 
Sırp ve Slovenlerin 
kurduğu birliğe 
katılır.1945-1946 yıl
ları arasında Yugos 
lavya'yı oluşturan 6 
federal cumhuriyet
ten biri haline gelir. 
1992'de Bosna -Her 
sek bağımsızlığını 
ilan eder. Bosna

Hersek'te OsmanlI 
mn izlerini fazlasıy
la görmek mümkün 
dür. Saraybosna'da 
Osmanh dönemin 
den kalma pek çok 
tarihi eseri görebili
riz.” 

"1992'deki savaşla 
beraber büyük oran 
da tahrip olan ve 
kendini küllerinden 
yeniden yaratmaya 
çalışan Bosna Her 
sek, İslam ve Batı 
sanatını, kültürünü 
ve yaşam biçimini 
muhteşem biçimde 
harmanlamış ve her 
şeye rağmen bu 
ortak varoluşu red
detmemiş bir sen
tez yaparak koru
masını bilmiştir."

Burada kendinizi 
yabancı hissetmi 
yorsunuz; çünkü 
OsmanlI'nın izleri 
mutfaktan mimariye 
her aiana yayılmış 
ve her şey çok 
tanıdık görünüyor. 
Kahve fincanların
dan cezvelere, bakır 
tepsilere, çarşıdaki 
alışveriş yapılan 
dükkânlarından, 
ezan seslerinin du 
yulduğu camilere 
varıncaya dek bura
da yoğun bir Os 
manii ve İslam kültü 
rü hâkim. Boşnak 
böreğini de unut
mayalım.

"Bir yandan da bir 
o kadar Batılı, ispan 
yol çinili çatılara 
sahip evler, Avru 
pa'nın Ortaçağ'dan 
kalan daracık sokak 

lan, İstanbul'daki 
gibi çıkmaza değil 
birbiriyle düzgün 
şekilde kesişen 
noktalara açılıyor. "

MOSTAR:
İlk göreceğimiz 

yer Mostar.
Aracımızı kent 
merkezine yakın 
büyük bir kilisenin 
yanındaki otoparka 
bırakıp şehir turuna 
çıkıyoruz. Mostar, 
Bosna-Hersek'in en 
büyük şehirlerden 
biri, Neretva Nehri 
kıyısında yer alıyor. 
105 bin nüfusa 
sahiptir. Kent kuru 
üzümü ile de ünlen- 
miştir. Şehre adını 
veren Mostar köprü 
sü iç savaş sırasın
da Hırvatlar tarafın
dan yıkılmıştır. 
Müslümanlar Mos 
tar'ın doğusunda, 
Hırvatlar batısında 
yaşamaktadır. 
Sırpların çoğu 
şehirden ayrılmıştır. 
İç savaştan sonra 
yıkılan yapılar 
AB'nin de katkıla 
rıyla restore edilmiş 
tir. Öncelikle çarşı 
sına uğruyoruz. 
Daracık sokaklar 
elma, portakal bü 
yüklüğünde yuvar
lak taşlarla döşeli; 
ama taşlar sanki 
cilâlanmış gibi kay
gan, bu nedenle 
dikkatli yürümek 
zorundasınız. Çarşı
da hediyelik eşya 
satan salaş dükkân
lar karşılıklı sıralan
mış. Birçok esnaf 

konuşmamızdan 
Türk olduğumuzu 
anlayınca hoş gel
diniz, buyurun gibi 
sözlerle alışveriş 
yapmamızı istiyor.

Burada Mostar'ın 
nasıl bombalandığı 
nı, Hırvat topçusu 
tarafından 
köprünün anbean 
yıkılışını kısa bir 
filmde izledik. Filmi 
izlerken insanın 
tüyleri diken diken 
oluyor. Mostar'da 
binaların duvarları 
delik deşik mermi 
izleriyle süslenmiş, 
kente gelen yabancı 
lara olayın vahame
tini anlatıyor. Halk 
mermi izlerinin si 
linmesini istemediği 
için duvarları sıvat- 
mıyormuş.
Yürüyerek köprüye 
doğru gidiyoruz. 
Üzerinde insanlar, 
hatta en uç nok
tasında nehre atla
maya hazırlanan 
kişileri görüyoruz.

Mostar Köprüsü, 
Mimar Hayrettin 
tarafından 1557 de 
yapılmış köprü 
Osmanh mimarisi 
nin bir şaheseridir. 
Köprü 1992 de Hır 
vat topçusu tarafın
dan yıkılmış; fakat 
2004' te Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
katkılarıyla yeniden 
yapılarak hizmete 
açılmıştır. Mostar 
Köprüsü bugün 
UNESCU'nun Dün 
ya mirası listesinde 
yer almaktadır.

Mostar'da çok 
önemli bir ayrıntı, iç 
savaş sırasında 
Sırp keskin nişancı 
larının yüksek 
tepelere yerleşerek 
evlerdeki insanları 
nasıl öldürdüğünü 
gösteren duvarlar
daki mermi izleri 
hâlâ bütün can
lılığıyla kendini

göstermektedir.
Binlerce Mostarlı 

Müslüman gencin 
Sırplar tarafından 
nasıl katledildiğini 
rehberimizden 
öğreniyoruz. 
Mostar'da hüzün, 
Mostar'da acı hâlâ 
egemen. Sokaklara, 
caddelere, duvar
lara kan kokusu 
sinmiş, yüzyıllar da 
geçse bunun silin
mesi mümkün 
değil. Barış şimdilik 
bağdaş kurmuş 
oturuyor; ancak ne 
zamana dek süre
cek? Etnik ve din
sel farklılık Balkan 
lar'da barışı sürekli 
kılamaz diye düşü 
nüyorum. Oysa 
evrensel insanlık 
varken din ve ırk 
çatışmaları niye 
diye insanın sorası 
geliyor. Güzelim 
Dünya'yı zindana 
çevirmek için tarih 
boyunca niçin 
uğraşmış insanoğ 
lu? Yanıtlanması 
zor bir soru.

Gezdiğimiz yer
lerin iki noktasında 
iki arkadaşımızı cin 
çarptı. Kotor ve 
Mostar Köprüsü 
cinlerin bol olduğu 
yermiş. İki arkadaşı 
mızın cüzdanları 
ustaca cep değiştiri 
verdi. Sahiplerinin 
haberi çok sonra 
oldu. Cinler 
oldukça başarıhy 
mış anlaşılan. 
Yurtdışı gezilerinde 
değerli eşyaları, 
cüzdanları ve pas
aportları iyi koru
mak gerekli. Yoksa 
cinlere çarpılırsınız!

Mostar Köprü 
sü'nün üstünden 
nehre atlayanları 
görmek, fotoğraf 
çekmek istiyoruz. 
Bu köprüden atla
manın pek çok 
öyküsü varmış. 
Birincisi gençler, 
erkek olduklarını, 
buluğ çağına girdik
lerini kanıtlamak, 
bir diğeri evlenecek 
çağa geldiklerini 
göstermek için 
köprüden atlarlar
mış. Fotoğraf maki 
nelerimiz hazır, daki 
kalarca bekliyoruz. 
İşte bu arada cam
baza bak deyip cin
ler iş başı yapıyor
muş. Atlayacak kişi 
elinde şapka atla
mak için turistler
den para topluyor. 
İstediği parayı elde 
edince atlıyormuş. 
Sonunda atlayan 
birini görüntüledik.

Köprünün üzerin 
den akan nehri 
görüntüleyip diğer 
yakaya geçtik. Taş 
yollardan yürüyüp 
kentin başka köşe 
lerini de tanımaya 
çalışıyorum. Bir 
caminin bahçesine 
giriyoruz. Nehrin iki 
tarafındaki yeşillik
leri görüntülüyo
rum. Ardımızda 
Mostar köprüsünü 
fon yaparak fotoğ 
raf çekiyorum. 
Sonunda bir kafeye 
oturup soğuk birer 
soda içiyoruz. Işyer 
lerini işletenler ço 
ğunlukla bayan. 
Burası hem serin 
hem de yol kenarı. 
Geleni geçeni izle 
me olanağı buluyo
rum. Büyük bir 
bölümünün Türkçe 
konuştuğuna tanık 
oluyorum. Demek ki 
buraya daha çok 
Türkler geliyor.

Bize verilen süre 
dolmak üzere. 
Kalkıp aracımıza 
doğru yürüyüşe 
geçiyoruz. Yolumuz 
yine çarşının için
den geçtiği için 
bayanlar alışveriş 
yapmadan kesinlik
le gitmiyor. Biz 
çarşıdaki ilginçlik
leri araştırıyoruz. 
Bizim çarşıların bir 
benzeri. Buraya öz 
gü hediyelik eşyalar 
satılıyor ağırlıklı 
olarak. Mostar'dan 
hüzünle ayrılıyoruz. 
Dinlediğimiz 
öyküler hepimizi 
etkiledi, bir çeşit 
soykırım uygulan 
dığını anlıyoruz. 
Avrupa'nın, binlerce 
insanın öldürülme
sine uzun bir süre 
niçin seyirci kaldı 
ğını anlamak müm 
kün değil.

Saray-Bosna'ya 
uzanırken uzun bir 
zaman nehrin sağ 
tarafından gidiyo 
ruz, bir köprüden 
nehrin öbür yakası
na geçip yolculuğu
muzu sürdürüyo 
ruz.

Dik ve keskin kay
alar nehrin kıyı sına 
kadar iniyor. Zaman 
zaman köyleri 
görüyoruz. Bizim 
Karadeniz evleri 
gibi değil, birbirine 
yakın yapılaşma 
kendini gösteriyor. 
Yine vadiden yukar- 
lara tırmanıyoruz. 
Uzunca sayılacak 
bir süreden sonra 
SARAY-BOSNA'ya 
geliyoruz.

Devamı yarın...
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ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE 

ÇALIŞACAK
MUHASEBE VE 
ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİ OLAN 
BAY ELEMAN
ARANIYOR

Müracaat
Tel: 0 532 497 92 89

ElEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK 

YATILI VEYA GÜNDÜZ
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

Müracaat 
Tel: 0 533 388 43 76

ElEMAN
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
GÜVENLİK 
ELEMANI 

ARANIYOR

Müracaat
Tel: O 224 514 00 60

ELEMAN
TORNACI - 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VE 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM.

Tel : 514 20 21 GEMLİK

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN 

İNŞAAT OCAĞINDA 
ÇALIŞTIRILMAK 
ÜZERE BELGELİ
EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ
ARANIYOR 

Müracaat: Ahmet Bey 
Tel: O 533 241 93 82

SATIUK VİLLA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

O 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

41 yiUIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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Doğu Ene Yellıen Yarışları sert başladı
Doğu Ege Yelken 
Haftası Sert başladı. 
Deniz Kuvvetleri 
Kupası'nın tamam
lanmasından sonra 
gününü bakım ve 
onarımla geçiren 
filo, bugün Doğu 
Ege Yelken 
Haftası'nın ilk yarışı 
olan Çeşme ICYC 
Kupası'na yelken 
bastı.
İstanbul'dan yola 
çıkan 55 teknelik filo 
Çeşme etabında ilk 
yarışta 33 tekne ile 
start aldı. 24 knot'ı 
aşan bir havada ve 
rilen startla ilk yarış 
tamamlandı.
İkinci yarışta tekne 
sayısı 25 e düştü 
sert esen rüzgar 
ekiplere zor anlar 
yaşatırken, sporcu
larımız sert havayı 
avantajlı kullanarak 
uzunca bir zaman 
anlatılacak bir başa 
riya imzalannı attılar. 
Bir çok teknenin 
yarışa katılmadığı, 
donanım hasarından 
dolayı yarışa devam 
edemediği bu etapta 
Deniz Kokan Çocuk
lar zoru başardılar

ve günü ikinci sırada 
tamamlayarak büyük 
bir başarı elde etiler. 
Kazandıkları bu 
başarıdan dolayı 16 
Temmuz 2013 günü 1 
saat 20.00 da Çeşme 
Hayal Kahvesinde 
yapılan törenle ödül
lerini aldılar.
Çeşme de GEMLİK 
rüzgarı estiren 
Gemliklileri gurur
landıran Gemlik 
Yelken Kulübü ekibi

Mustafa Öncü yöne
timindeki Cengiz 
Beliç, Osman Can, 
Enes Topkaç, Hür 
can Büberci ve İs 
mail Ayünal’ı kut
ladılar.
Türkiye'nin en uzun 
ve en zor parkurlu 
yarışında başarıya 
imza atan zirveye 
isimlerini yazdıran 
yelkenciler, gelecek 
için umut verdi 
ler.

Gemlik Yelken 
Kulübü Başkanı Ali 
Turgut yaptığı açık
lamada şöyle konuş
tu: “Sporcularımızın 
elde ettikleri başarı 
tesadüf değil. Uzun 
bir çalışmanın 
ürünüdür. Sporcuları 
mızın alt yapısı 
sağlam. Gelecekte 
bu ekiple çok daha 
büyük işlere imza 
atacağız.
Sporcularımızı

gönülden kutluyo
rum. 7-8 yıldır birlik
te olan bu sporcu
lara emek ve mesai 
harcayan yetişmele 
rinde gece gündüz 
çalışan hocalarına, 
onlara her zaman 
inanan sponsoru
muz BORUSAN’a 
Gemlik Yelken 
Kulübü Yönetim 
Kuruluna Sporcuları 
miza sürekli kucak 
açan onlara fırsatlar 

tanıyan Bursa da 
yelkenciliğin gelişi
mi için üstün 
çaba ve zaman har
cayan Eker Süt 
Ürünleri Sahibi 
Ahmet Eker’e çocuk
larımıza her zaman 
güvendiği ve destek
lediği için sonsuz 
teşekkürler. 
Sporcularımız 
denizdeki bu yedinci 
günün ardından 
üçüncü Etap Didim 
ile devam edecek 
18 Temmuz 
Perşembe 
Çeşme den yola 
çıkacak filo 
Didim de finiş alacak 
yaklaşık 12 saat 
kadar sürmesi bekle
nen bu etap, zorlu 
mücadelelere sahne 
olacak. Didimin 
ardından American 
Express Sailing Cup 
Turgutreis etabı 
gerçekleştirilecek 
Bodrum Turgutreis 
te etap sona erecek. 
Teşekkürler 
Deniz Kokan 
çocuklar bize bu 
heyacanı ve onu ru 
yaşattığınız için” 
dedi.

ELEMAN ARANIYOR
SOLAKSUBAŞI LİMİTED 

ŞİRKETİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

DENEYİMLİ SATIŞ ELEMANI 
VE TEMİZLİK ELEMANI 

ARANIYOR
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

-

Yeni Yalova Yolu Umurbey Sanayi Bölgesi 
1,5.km Umurbey / Gemlik / Bursa
Tel: 0224 514 92 42

Gücümsııor’da hedef 2 lig
Gemlik Gücümspor 
Kulübü 2013-2014 
sezonunda Türkiye 
Basketbol 2.Lig 
hedefi ile yola 
çıkıyor.
2012-2013 Sezonun 
da Baş Antrenör 
olarak görev yapan 
Ziya Güler ile 2013- 
2014 sezonu için 
anlaşma sağladı. 
Gemlik İlçe Spor 
Salonu’nda yapılan 
basın açıklaması ve 
imza töreninde 
Gemlik Gençlik Hiz 
metleri ve İlçe Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, Gemlik Gücüm 
spor Kulübü Başkanı 
Tuğan Büyükbaşa 
ran, Genel Menejer 
Yahya Gümüş ve 
Spor ve Halkla İlişki 
ler Seda Nur Çelik 
katılımı ile Baş 
Antrenörlüğü Ziya 
Güler getirildi.
Alt yapıda büyük 
yatırımlar hedefleyen 
Gücümspor Kulübü

deneyimli antrenör 
Sabri Selçuk’u Alt 
koordinatörlüğüne 
ve Yıldız Takım Antre 
nörlüğüne getirdi. 
Basın toplantısında 
konuşan Gençlik 
Hizmetleri ve İlçe 
Spor Müdürü Ahmet 
Adil Tunç Gemlik 
adına büyük hede
fleri olan gücüm 
spor’un 2. Lig hede 
finde yalnız kalmaya
cağını ve 2.lig ve alt 
yapı hedefleri gerçek 
(eşmesi için büyük 
adımlar atıldığını 
söyledi.
Alt Yapı koordinatörü 
Sabri Selçuk,

“Hedefimiz Türkiye 
Basket Federasyo 
nun Organizasyo 
nun’da Gemlik adın 
kalıcı olabilmesi çık
tığımız bu yolda kah 
cı izler bırakmak” 
dedi. Baş Antrenör 
Ziya Güler, “Geçen 
yıl devraldığımız 
bayrağı bu yıl 2.Ug 
hedefi ile daha 
yukarılara taşımak 
adına yaptığımız ve 
yapacağımız trans
ferlerle genç oyuncu
larımızın takviyesi ile 
sahada savaşan ve 
seyir zevki veren 
takım yaratmak 
amacındayız. ” dedi.
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ŞOFÖR ABANIYOR
DAMPERLİ TIR VE 
KAMYON ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
İRTİBAT TEL: 0 532 292 0921

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI

KALİTE KONTROL ELEMANI
TİTİZ VE DİKKATLİ 

ÇALIŞMAYI PRENSİP 
EDİNMİŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK 
LİSESİ VEYA MESLEK 

YÜKSEK OKUL MEZUNU 
25 - 35 YAS ARASI, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

EFENDİOÖLU MERMER A.Ş. 
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA Sr Kİ

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE İM
EN GÜZEL ANLARINIZI W

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. v M

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikahMasası

İnternetten Canlı ^hym
W Y Sahne - Iş/kyösferisi

Servis ve ekipmanlar
' * Sürpriz gösteriler

MILTON
DÜĞÜN GALONU

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Otobüslerde bayram bileti tükendi
Bayrampaşa'daki 
otogarda bayram 
öncesi için oto
büslerde yer 
kalmadı. Ramazan 
Bayramı'na üç haf
talık bir zaman 
olmasına rağmen 
otobüs firmaları yer 
olmadığı için yolcu
lara olumsuz cevap 
veriyor.
Ramazan Bayramı'nı 
memleketinde ya da 
İstanbul dışında 
geçirmek isteyenler, 
günler öncesinden 
otobüs firmalarına 
rezervasyon yap
tırdı. Yaz tatili ile 
bayramın aynı 
zamana denk gelme

si otogardaki otobüs 
firmalarının da 
yüzünü güldürdü. 
Bayrama üç hafta 
kala otobüslerde 
biletlerin büyük 
çoğunluğu satıldı. 
Firmalar rezervasy
on yaptırmak 
isteyenlere olumsuz 
cevap veriyor. 
Bayramdan bir hafta 
öncesi çok fazla 
yoğunluk olacağını 
ifade eden bir oto
büs firmasının 
çalışanı Mustafa 
Aygül, "Çok fazla 
yoğunluğumuz 
var. Ağustos'un biri 
ile yedisi arası 
araçlarımız şu an

dolu. Yolcular şimdi
den ayın birinden 
yedisine kadar bilet 
ayırtmak istiyor." 
dedi.
Bayramda il dışına 

gitmek için çok 
fazla talep olduğunu 
anlatan Aygül, 
"Yolcuların talep
lerinin fazla olması 
halinde fazladan 

araç çıkarabiliriz. 
Gelişte yolcu 
olmazsa normal 
servislere devam 
ederiz. Her bayram
da böyle bir talep 
var. Bize bayram için 
gelen taleplere yer 
olmadığını söylü 
yoruz. Hava yolları
na trenlere yön
lendin 
yoruz; ama onlarda 
da yok yer. 20 gün 
sonrasına ara
balarımız dolu.” şek
linde konuştu. 
Batman'a gitmek 
için birçok otobüs 
firmasını dolaştığını 
ve son koltukta yer 
bulduğunu anlatan 

bir vatandaş ise, 
"Ağustos'un 6'sına 
Batman'a giden oto
büsten bilet aldım. 
Yer bulmak zor. Dün 
de geldim, bugün 
ayın beşinden, altısı, 
yedisine kadar 
bütün yerler dolu.” 
ifadelerini kullandı. 
Bir başka otobüs 
firması çalışanı ise, 
"Bayrama bir 
hafta kalaya kadar 
doluluk oranı iyi. 
Bayramın ilk 
gününe kadar bilet 
satışımız iyi. 
Her iki tatilde de bir 
haftalık böyle bir 
canlılık yaşanıyor." 
dedi

Cellk'teıı 'erten emeklilik' için İtsin açıklama
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Çelik: "Art niyetli 
bazı kesimler 'erken 
emeklilik* deyip 
insanlara gereksiz 
yere ümit veriyor. 
Böyle bir şey söz 
konusu değil. Bunu 
bütün vatandaşları 
mızın bilmesinde 
yarar var" dedi. 
Çelik, yaptığı açıkla
mada, erken emeklil
iğin, hükümet ile 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
gündemlerinde bu 
lunmadığını söyledi. 
Türkiye'de bununla 
ilgili yapılan düzen
lemeler nedeniyle 
çok acılar çekildiğini 
belirten Çelik, iktidar 
ile muhalefetin böyle 
bir düşünceyi pro
jelerine koyarak

ülkeyi yeniden o 
günlere döndürme 
hevesinde olmaya
cağına inandığını 
anlattı. Ülkede zaten 
genç emeklilik 
olduğunu belirten 
Çelik, "Şu an 50 
yaşında emeklilik 
var. Bunun daha ne 
gencini emekli ede
ceksiniz? Dünyanın 
hiçbir yerinde böyle 
bir şey var mı? 
Konuştuğu muz 
konu bu değil, 
karıştırılıyor. Art 
niyetli bazı kesimler 
'erken emeklilik' 
deyip insanlara 
gereksiz yere ümit 
veriyor. Böyle bir 
şey söz konusu de 
ğil. Bunu bütün 
vatandaşlarımızın 
bilmesinde yarar 
var" ifadesini kul

landı. Erken emek 
lilik konusundaki 
yanlışın daha önce 
bir kez yapıldığını 
vurgulayan Çelik, 
bununla ortaya çıkan 
olumsuzlukları 
gidermeye çalıştık
larını bildirdi.
"38-40 yaş emeklil
iğinin ne anlama 
geldiğini, bunun 
acılarını, sıkıntılarını, 
mali yükünü anlata
cak olan tek ve en 
deneyimli ülke 
Türkiye'dir” diyen 
Çelik, 50 yaşında 
emeklilik varken 
erken emeklilik gibi 
bir şeyin gündeme 
getirilmesinin söz 
konusu olmadığını 
dile getirdi. "2036'ya 
kadar 60 yaş emek 
liliğine ancak ulaşa
cağız" Çelik, kadın

larla ilgili doğum 
borçlanması, erkek
lerin askerlik borç 
lanması gibi yeni 
bazı haklar verildiği
ni hatırlatarak, bun
ların ayrı konular 
olduğunu belirtti. 
Kademeli olarak 
emeklilik yaşının 
60'a çıkarılmasıyla 
ilgili geçmiş dönem 
de yapılan düzenle
menin devam ettiği 
bilgisini veren Çelik, 
şöyle konuştu: 
"Burada vatandaşın 
mağduriyeti esas 
değil. Tam tersine 
bunlar vatandaş 
merkezli düzen
lemelerdir. Türkiye 
bir anda 60 yaş 
emekliliği getirme 
miştir. 40 yaş emek 
liliğini kademeli ola 
rak yaparak

2036'lara kadar 60 
yaş emekliliğine 
geçeceğiz. Şu anda 
gelişmiş ülkeler 67- 
70 yaş emekliliğini 
konuşuyor. 2036'ya 
kadar 60 yaş 
emekliliğine ancak 
ulaşacağız. Dolayı 
sıyla ülke ve ülkenin 
geleceği önemli. 
Tabii birey olarak biz 
den talep ler olabilir 
ama talepler kesin
likle ülkeyi karanlığa, 
sıkıntıya sokacak bir 
şekilde olmamalıdır." 
Faruk Çelik, 1999 
yılında yapılan 
düzenlemede, emek 
lilik süresi 5-10 yıl 
uzayan çalışanların 
sorunlar yaşadığını 
vurguladı.
"Bu kişiler için den
gelerimizi bozmaya
cak şekilde bir çalış

ma yapabilir miyiz?" 
diye görüşüldüğü 
sırada hiçbir ilgisi 
yokken birden erken 
emeklilik tartışmaları 
nın ortaya atıldığına 
dikkati çeken Çelik, 
"Çok net söylüyo
rum; 'erken 
emeklilik' diye kim 
söylüyorsa en büyük 
yanlışı yapıyor. 
Görüşmemiz erken 
emeklilikle ilgili 
değildi. Vatandaşımı 
zın sorununa çözüm 
bulma adına bir 
görüşmeydi. Asli 
görevimizi yaptık 
ama bu olayın bilen 
ve bilmeyenler 
tarafından hiç 
alakası olmayan bir 
tarafa çekilmesi bizi 
üzmüştür" değer
lendirmesinde 
bulundu
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye H®
Polis İmdat ^5®
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.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
P.gasus Akml» Sayahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Euadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç____________512 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

i Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta . 513 24 32
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

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

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

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 15 45
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
..OEBlİK'İNİLKGÛNLÛk SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4630 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS 
SİNEMASI 

HIZLI VE ÖFKELİ 6: 
11:45-14:00- 
16:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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ÖZEL BURSA

AHMET ÇELEBİ
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
- Üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde,
- Devlet hastanelerinde,
- Dispanserlerde,
- Sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinde,

- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
- Acil Tıp dalından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler 

doğrultusunda; Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler, 
komuta kontrol merkezleri, acil yardım istasyanları ambulanslar, 

özel ambulans servisleri, hudutlar, sahiller ve 
Sağlık Genel Müdürlüğü kuramlarında, sürücü kurslarında 

ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilirler

HEMŞİRELİK

A.T.T ve Hemşirelik 
Eğitimini alın gek*** "

garantileyin
eceğınızı

| Acil 
ı Tıp Teknisyenliği

- Özel sağlık kurumlarında,
- Çeşitli kuramların bünyesinde bulunan 
sağlık birimlerinde,
- Pansiyonlu okullarda,
- Yıldızlı otellerde,
- İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 
- İlaç şirketlerinde ve kreşlerde, 
- Sürücü kurslarında iş bulma olanağı.

S'BS sınavı olmadan kayıt imkanı...
<S®<S puanına göre imkanı...

Servis hizmetimiz mevcuttur.
Yatılı kalma olanağı sağlanır. 
Avrupa’da staj imkanı sağlanabilir

I SOSYAL ALANLARIMIZ: VOLEYBOL - BASKETBOL - MASA TENİSİ - SATRANÇ

STAJ YAPILACAK ÖZEL HASTANELERDE, ALINACAK PERSONELİN-TAMAMI, 
OKULUMUZDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERDEN ALINACAKTIR.

İzmir Yolu Caddesi No: 341 Nilüfer I BURSA TEL: 0 224 413 42 75 -76 GSM: 0 546 60 61 616
www.ahmetcelebisml.com

http://www.ahmetcelebisml.com
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MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

wvw.rnanastiremlakqemlik.com
Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri 

TEL&FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 
E-MAIL manastiremlak@Jiotmail.com 

www.manastiremlak.sahibinden.com 
wwwJlan.corn.tr/rnanastirernlak20 Temmuz 2013 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Aracıyla retiije çarpan işçi öldü
Dün saat 18.30 sıralarında Gemik Gübre Fabrikasındaki limandaki işine özel arabasıyla giden 30 yaşındaki Hakan Bayrak adlı 
şahıs GEMPORT girişi ile Serbest Bölge Kavşağımdaki refüje çarpınca başını araç içinde cama vurarak, yaşamını yitirdi

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Yine aynı sorun..
Dün sabah Çarşı Deresi’nin sorunlu köprü 

sünün yıkımı başladı.
Daha önce Büyükşehir Belediyesi'nin aç 

tığı ihaleyi kazanan firmanın, köprünün altın
dan geçen PTT'ye ait kablolara zarar vere
bileceği nedeniyle işi bırakıp gitmesinden 
sonra, kendine güvenen başka bir firma köp 
rüyü yıkma çalışmalarına üstlendi.

Bu nedenle de, Gazhane Caddesi’nin köp 
rüye yakın olan bölümünde yol trafiğe kapa 

I tıldı. Devamı sayfa 4’de

Bursa Serbest 
Bölge Yolu’nda mey
dana gelen kazada 
Hakan Bayrak (30) 
adlı şahıs 
yaşamını yitirdi. 
Olay dün akşam 
saat 18.30 sıraların
da Serbest Bölge 
yolu GEMPORT 
girişinde 
meydana geldi. 
Kendisine ait 34 EM 
9215 plakalı Fiat 
marka özel aracıyla 
Gemlik Gübre 
Fabrikası’nda yapımı 
devam eden liman 
inşaatına çalışmaya 
giden Hakan Bayrak 
adlı şahıs, GEM
PORT Liman İşletme 
si dış saha girişinde 
yol üzerinde

bulunan yol 
refüjüne çarptı.
Kazanın şiddetiyle 
başını cama vuran 
genç sürücü, 
olay yerinde 
yaşamını yitirdi. 
Kaza yerine gelen 
112 Acil Ambulans

ekibinin yaralıya 
kalp masajı yap
masına karşın, 
Gemlik Limanında 
taşeron işçisi 
olarak çalışan 
Hakan Bayrak 
kurtarılamadı.
Bayrak'ın Gemlik

Gübre Liman 
inşatında çalışan 
arkadaşları olay 
yerine gelince 
fenalık geçirdiler. 
Cumhuriyet 
Savcılığı olayla ilgili 
olarak inceleme 
başlattı.

Muhsin TUNÇ
Merkez: 0224 513 85 53

0 535 493 66 04
Kumla Şb.: 0 224 538 95 27

Kurşunlu Şb.: 0 535 493 66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI 

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU 

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

wvw.rnanastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@Jiotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
wwwJlan.corn.tr/rnanastirernlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmail.com
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Türkçe İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şube Başkanı Hüseyin Yener, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu söyledi.

“İntibak Yasası yetersiz”
Mert ÇAVDAR

Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği, 
Gemlik Şube 
Başkanı Hüseyin 
Yener, yaptığı açık
lamada emeklilerin 
sorunlarına dikkat 
çekti.
Emekli vatandaş 
ların yeterli ücreti 
alamadığını belirten 
Yener, emekli maa 
şıyla geçinmenin 
zor olduğunu belirt
ti. Bir çok emekli 
nin yeniden çalış
mak zorunda kaldı 
ğım ifade eden 
Yener, intibak 
Yasasını da 
eleştirdi.
Uygulanan poli
tikaları haksızlık 
olarak değer

lendiren Yener, has
tanelerde emekliler
den alınan katkı 
paylarının da yük
sek olduğunu vur
guladı.
İNTİBAK YASASI 
YETERSİZ
Emekli maaşlarının 
utanç kaynağı

olduğunu belirten 
Başkan Yener, 
"Emekli olan her 
birey, 2 yıllık nor
mal bir emeklilik 
hayatı yaşıyor. 
Bundan sonra 
aldığı emeklilik 
maaşıyla geçin
mesinin imkanı yok.

Yapılan düzenleme 
ler yanlış ve yeter
siz. 1980 öncesin 
de, 1980 ve 2000 
yılları arasında ve. 
200 yılı sonrasında 
emekli olanlar için 
farklı düzenlemeler 
uygulanıyor. Bu 
konuda bir standart 
yok. Yürürlülüğe 
konulan intibak 
yasası da ihtiyaç 
lan tam olarak 
karşılayamıyor. 
2000 yılından önce 
emekli olanlar 
ödedikleri prim 
karşılığı çalıştıkları 
süre 5 bin iş günü 
olarak baz alınıyor, 
sonraki yıllar için 
her 200 gün için 1 
puan verilerek 
intibak sistemi 
belirleniyor. 30 lira 

ile 300 lira arasında 
değişen bir intibak 
söz konusu" dedi. 
KATKI PAYLARI 
CAN YAKIYOR 
Yapılan zamların 
yetersizliğinden 
yakınan Yener, 
"Yüzdeli zamlar veri 
liyor. Bu nedenle az 
maaş alana düşük 
ücretli, yüksek ma 
aş alana ise yüksek 
ücretli zamlar 
yapılıyor. Bu konu
da da bir standart 
yok. Her emekliye 
eşit oranda zam 
yapılmasını isti 
yoruz. Hastaneler 
de, tedavi ve ilaç 
masrafları için alı
nan katkı payı çok 
fazla. Bu paralar 
zaten zamanında 
pirim olarak ödendi.

Emeklilerden katkı 
payı alınmasını 
anlamsız buluyo
rum. Aldıkları 
ücretlerle geçine- 
meyen emekli 
vatandaşlar, 
yeniden çalışmak 
zorunda kalıyor. 
Bu durum ülkemiz 
için büyük bir utanç 
kaynağıdır. 
Fakat bazı işlet 
meler emeklilerle 
çalışmıyor.
Yeniden çalışmaya 
başlayan emekliler
den sosyal destek 
pirimi kesiliyor. 
Geçim sıkıntısı 
yaşamasa kim 
emekli olduktan 
sonra çalışır ki? 
Bize bu hakkı bile 
çok görüyorlar." 
diye konuştu

Yarım kalan Çarşı Deresi ıslahı çalışmaları yeniden başladı.

Mert ÇAVDAR 

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 
Kanalizasyon Daire 
Başkanlığı tarafın
dan yapılan Gemlik 
Çarşı Deresi ıslahı
na dün sabah yeni 
den başlandı. 
Aydoğdu Sanayi ve 
Ticaret Limited Şir 
keti tarafından yürü 
tülen çalışmalar 
sürdürülüyor. Yarım 
kalan dere ıslahı ne 
deniyle uzun süre 
dir toz ve kirlilikten 
yakınan çevre sa 
kinleri, yapılan ç 
alışmalardan mem
nun kaldı. Çarşı 
Deresi çevresindeki 
PTT’ye ait internet

erişim kablolarına 
zarar verileceği 
endişesiyle köprü 
altından geçen kab 
loların zarar görme

çalışmaları köprü 
nün yıkılarak kablo
ların güvence altına 
alınmasından sonra 
devam edecek.

mesi için çalışmala 
ra ara verilmişti.
180 gün de tamam
lanması planlanan
3. etap dere ıslah

Yol onanm çalışmaları 
flevam ediyor

Gemilik Belediyesi 
tarafından 
Hamidiye Mahallesi 
Kumla Sokak'ta 
gerçekleştirilen 
asfaltlama çalış
masının ardından, 
muhtelif sokak ve 
caddelerdeki 
onarım devam 
ediyor.
14. Karayolları 
Bölge 
Müdürlüğü'nün 
Gemlik ve Küçük 
Kumla arası, 
Armutlu Yolu’nda 
gerçekleştirdiği 
yol yapım çak
masının bitmesi 
sürücüleri sevin

dirirken, Gemlik'te 
belirlenen yollarda 
yapılacak çalış
malar ise Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan sürdürülüyor. 
Bozuk yolların 
onarılması ve 
yol kenarlarındaki 
çukurlann 
kapatılması, zarar 
gören sokakların 
yeniden asfaltlan
ması kararı alan 
Gemlik Belediyesi, 
çalışmalarına 
devam ederken, 
ilçe halkının 
gelişmelerden 
memnun kaldığı 
gözlendi
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İti lıanles yangıntlafi s»n anıla kur tuldü
Bursa’da, apart
manın üçüncü 
katında elektrik 
kontağından çıktığı 
sanılan yangında 
duman ve alevler 
arasında kalan 1'i 
engelli 2 çocuk, 
itfaiye ekipleri 
tarafından son 
anda kurtarıldı. 
Merkez Osmangazi 
İlçesi Küplüpınar 
Mahallesi Etibank 
Caddesi’ndeki 5 
katlı apartmanın 
üçüncü katında 
bulunan Cevahir- 
Ramazan Sezen çif
tine ait dairede 
yangın çıktı.
Evde bulunan 4 
çocuk annesi 35 
yaşındaki Cevahir 
Sezen, çocukları 
4.5 yaşındaki 
Samet ve engelli 8 
yaşındaki Ayhan 
Sezen’i kurtarmak 
için çaba gösterdi 
ancak başarılı ola
mayınca güçlükle 
kendini dışarıya 
attı. Samet Sezen

ta illisi »elılilı teMli w
İstanbul'dan getir 
dikleri uyuşturucu 
maddeleri Bursa’da 
satmak isteyen 2 
kişi yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İstanbul'dan 
aldıkları uyuşturu
cu maddesini 
Bursa'ya getirdiği 
belirlenen 2 kişiyi 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
takibe aldı. R.C. 
(21) ve D.E. (45) 
isimli şahısları 
Sinandede

ise balkona çıkarak 
yardım istedi.
Evden yükselen 
dumanlar ve çocu 
ğun yardım çığlığı 
üzerine çevredeki 
ler durumu itfaiye 
ye bildirdi. Bina 
önüne gelen itfaiye 
ekipleri bir yandan 
yangına müdahale 
ederken, diğer yan
dan uzatılan merdi
venle üçüncü kata 
ulaştı. İlk olarak

Mahallesi'nde kira 
ladıkları eve gi 
rerken yakalayan 
ekipler, şahısların 
ellerindeki spor 
çantada 940 paket 
bonzai, 6 bin adet 

balkondan yardım 
isteyen Samet 
Sezen kurtarılırken, 
özel kıyafeti bulu
nan itfaiye görevlisi 
Türker Pehlivan, 
daireye girerek 
sonda takılı olan 
engelli Ayhan 
Sezen'i alevlerin 
arasından alarak 
itfaiye merdivenine 
taşıdı. İki çocuk da 
itfaiyenin zamanın 
da müdahalesiyle 

uyuşturucu ecstasy 
hap ve 1,5 kilogram 
esrar maddesi 
buldu. Gözaltına 
alınan zanlılardan 
R.C. polise birinci 
sınıf aşçı olduğunu 

son andan ölüm
den kurtarıldı. 
Olayın şokunu üze 
rinden atamayan 
anne Cevahir Se 
zer, eşi Ramazan 
Sezen’in 6 yaşında
ki oğlu Kamil 
Sezen ile birlikte 
memleketleri 
Samsun’a gittiğini 
belirterek, "Sabah 
kızım yaz spor oku
luna gitti. Özürlü 
oğlum Ayhan ve 
diğer oğlum Samet 
ile birlikte oturu 
yorduk. Birden 
elektrik çakması 
oldu ve ardından 
dumanlar çıkmaya 
başladı. Özürlü 
çocuğumun yanına 
gitmek istedim 
ancak başarılı ola
madım. Sonra 
itfaiye ekipleri ge 
lerek kurtardı" 
dedi. Olaydan 
sonra itfaiye ekip
leri bina içinde yan 
gının çıkış ne de 
niyle ile ilgili araş 
tırmaya başladı.

belirterek, çantada 
yemeklik kekik 
olduğunu söyledi. 
Uyuşturucu ve 6 
ayrı suçtan 
sabıkası bulunan 
R.C.'nin uyuşturu
cu maddelerin ken
disine ait olduğunu 
kabul ettiği, 
D.E.’nin ise bir 
şeyden haberinin 
olmadığı yönünde 
ifade verdiği öğre
nildi. 2 zanlı, 
emniyetteki sorgu
larının ardından 
"uyuşturucu 
ticareti yapmak” 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

25 dönümlük 
alan kül oldu

Bursa’nın Nilüfer 
ilçesinde ormanlık 
alanda yangın 
çıktı.
Yangında ilk belir
lemelere göre 25 
dönümlük alan kül 
olurken, alevlere 
havadan ve kara 
dan müdahale 
ediliyor.
Edinilen bilgiye 
göre, Nilüfer 
ilçesindeki 
Hasanağa TOKİ 
evlerinin arkasın
da kalan bodur 
ağaçlardan oluşan 
25 dönümlük alan
da yangın çıktı. 
Yangına olay yeri 
ne gelen Orman

SATILIK VİLLA
CUMHURİYET MAHALLESİ 

HAS VİLLALARINDA
2 KATL1160 M2

DENİZ MANZARALI 
MASRAFSIZ 

SAHİBİNDEN SATILIK VİLLA
FİYATI: 192.000 TL.

Tel: 0 532 235 28 05

Bölge Müdürlüğü 
ile çok sayıda 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 
ekibi müdahale 
etti.
Rüzgarın şidde
tiyle yayılan alev
leri söndürme 
çalışmalarına Or 
man Bölge 
Müdürlüğü’ne ait 
yangın söndürme 
helikopteri de 
katıldı. Yaklaşık 2 
saatlik çalışma 
sonucu büyük 
oranda kontrol 
altına alınan yan 
gını söndürme 
çalışmaları sürü 
yor.

135 kök hit keneviri ele geçirildi
Büyükorhan’da jan
darmanın yaptığı 
operasyonda 135 
kök hint keneviri 
ele geçirildi. 
Büyükorhan Kuş 
lar köyünde G.ö. 
tarafından ekilen 
135 kök hint kene 
viri ele geçirildi.

G.ö. tarafından 
mısırların arasına 
kamufile edilen 135 
kök hint keneviri 
ele geçirildi. Ope 
rasyon sonucu 
G.O. gözaltına alına 
rak savcılığa sevk 
edilirken, olayla ilgi 
li tahkikat sürüyor.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GOl_£R AJANG
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95 |
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Güne Bakış HhtaHlıMlııKlilaM
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com Milli Merkezin ilk hedefi Gemlik'te AKP yönetimine son vermek olacak.

Yine aynı sorun...
Bunda ne var demeyin.
Geçtiğimiz dönemde yapılan çalışmalar

da da aynı hata yapıldı.
Uyardık.
Gazhane Caddesinde yol kapatılınca, 

mecburi gidiş olarak Bora Sokak trafiğe 
ters yönde açıldı.
Bu konuda düzenlemeyi yapan trafik 

veya Belediye Zabıtası değil.
İlgili firma...
İstiklal Caddesi üzerinden Paşa Otelin 

bulunduğu köşeden, Bora Sokak’a dö 
nerken köşede “Tek Yön" levhası bulu 
nuyor.

Dar olan bu yolun bir tarafına araçlar 
tarafından park yapılıyor.

Gazhane Caddesinde araç kullananlar 
Yataş Mobilya Mağazası’nın önüne gelin 
ce, yol kapalı olduğu için Bora Sokağa 
dönmek zorunda kalıyor.
İstiklal Caddesinden gelen araçlarla, 

Gazhane Caddesinden gelen araçlar kafa 
kafaya gelince, sorun da başlıyor...

Çocukluğumuzda, okuma kitaplarında 
“2 İnatçı Keçi" öyküsü okutulurdu.
Bir kişinin geçeceği dar bir köprüden, 

karşılıklı 2 keçi karşıya geçmek ister.
Ortaya geldiklerinde, biri ötekine “Bana 

yol ver geçeyim” der.
Diğeri, “Ben önce geldim, sen bana yol 

ver” der.
İki inatçı keçi birbirine yol vermeyince, 

başlar kavga.
Sonunda 2 keçi de dereye düşer boğu

lurlar.
Bizim sokakta da buna benzer anlar 

yaşanıyor.
Hem de bizim gözlerimiz önünde.
Sakin olan geri geri çıkıp karşıdan gele 

ne yol verince sorun olmuyor, ama ver
meyince tatsız anlar yaşanıyor.

Dün, bizim -bazı gafillerin 4x4 sandığı- 
Peugeot aracım, Gazhane Caddesi’nden 
gelen bir kamyonun gazabına uğruyordu.

Yol dar, sağ tarafta park eden araçlar 
her an çizilme veya ezilme tehlikesi ile 
karşı karşıya kalıyor.

Bu sorun sabah basit bir düzenleme ile 
çözülebileceği halde, kimse bu işlerle 
uğraşmıyor.

Oysa, İstiklal Caddesi’nde bulunan TEK 
Yön levhasının bulunduğu yere bir görev 
li dikilse veya bir “Girilemez” levhası 
konsa sorun çözülecek.

Tabii bununla da bitmiyor iş.
Bora Sokak’taki park halindeki araçla 

rın da köprü yıkım çalışması bitip, yenisi 
yapılasıya kadar park yasağı konmalı.

Bu kadar basit bir sorunu çözecek bir 
yetkili yok bu koca ilçede.

Bravo, demekten başka söyleyecek söz 
bulamıyorum doğrusu.

Mert ÇAVDAR

Milli Merkez 
Temsilciler Mecli 
si'nin Gemlik Şubesi 
kuruldu.
“Atatürk'te birleşi 
yoruz” sloganıyla . 
kurulan Milli 
Merkez'in ilk 
hedefinin Gemlik'te 
AKP yönetimine son 
vermek olduğu vur
gulandı.
Gemlik Milli Merkez 
Temsilciler Meclisi 
Şube Başkanlığına 
Muharrem Çelik İlçe 
Sekreterliğine 
Hakan Uğur, İlçe 
Saymanlığına 
Fatma Ören getirildi. 
11 kişiden oluşan 
yönetim kurulu 
üyeyliiklerine ise; 
Fatih Güleç, Canan 
Bölük, Oğuzhan 
Aslan, Uğur Yiğit, 
Talat Delicay, Nazım 
Ertürk, Alper Ünalan 
ve Özlem Türker yer 
aldı.
Mahalle ve beldeler

de de şubeler açıla
cağını belirten Milli 
Merkez Temsilciler 
Meclisi ve İşçi 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Muharrem 
Çelik, “Öncelikli 
hedefimiz Gemlik 
Belediyesi'nde AKP 
yönetimine son ver
mek. En kısa zaman 
da gereken çalışma 
lar yapılmalı ve AKP 
Gemlik’te yıkılmalı 
dır. Üzerimize düşen 
görevi yapacağız.

Milli Anayasa Forum 
lan düzenleyerek ve 
bildiriler dağıtarak 
AKP'ye karşı dura
cağız." dedi.
5 Ağustos’ta, 
yurtseverlere 
destek amacıyla 
Silivri'ye gidecek
lerini söyle yen 
Çelik, “Ülkemiz 
tehlikeli ve zor bir 
dönemden geçiyor. 
Milli birliğimizi ve 
toprak bütün
lüğümüzün bölün

mesini hedef alan 
sinsi bir baskı, 
dayatma ve 
yoğun propaganda 
ile karşı karşıyayız. 
Halkımızdan 
temel gerçekler 
saklanıyor.
İçinde yaşadığımız 
dönemin en 
belirgin özelliği 
yürürlükteki 
anayasanın açıkça 
çiğnenerek hukun 
ortadan kaldırıl
masıdır." dedi.

Başsavcı Ayaz'a ziyaretler sürüııor
S.S. 66 Nolu 
Gemlik Motorlu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Fehmi Arslan ile 
yönetim kurulu 
üyeleri Mustafa 
Şahinoğlu ve 
Hüseyin Ayrım 
ilçemize yeni 
atanan Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz'ı ziyaret 
ederek, ilçemize hoşgeldiniz diyerek, yeni

görevinde başarılar 
diledi. S.S. 66 Nolu 
Gemlik Motorlu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi yönetim 
Kurulu Başkanı 
Fehmi Arslan, 
Başsavcı Ayaz’a 
her zaman yan
larında olacaklarını 
belirterek, 
“Sîzlerle halkımız 
daha da güvende 
olduğunu biliyo 
ruz” dedi.

MİlttlI silili IISiMlIillİtlIllil
Doğaya bırakılan 
atıkların kontrolü 
amacıyla işletmele 
re online izleme 
istasyonları kuran 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 8'inci 
istasyonu Kestel'de 
kurdu.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
çevre sorunlarının

giderilmesine yöne
lik çalışmaları za 
man kaybetmeden 
gerçekleştirdikleri
ni söyledi. Bursa 
içindeki derelerin 
temiz akması, sana 
yi kuruluşlarını bu 
konuda disipline 
etmek, arıtma tesis
lerini kurdurmak ve 
bu tesislerin 
düzenli işletilmesi

ni sağlamak için 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
yeni ve modern sis
temler kullandık
larını belirten 
Başkan Altepe, bu 
konuda teknolojik 9 
den tam olarak 
yararlandıklarını 
ifade etti. 
Bursa'daki her 
fabrikaya tek tek

onli ne izleme ista
syonları kurul
duğunu söyleyen 
Başkan Altepe şun
ları kaydetti: 
“Kurduğu muz sis
tem saye sinde 
artık tesise giren ve 
tesisten deşarj 
edilen su miktarını 
ölçme imkanına 
kavuşmuş 
oluyoruz."

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BALKAN ÜLKELERİ GEZİSİ 12
Dünden devam

BOSNA-SARAY: 
Kentin girişinde 

eski ve yeni yapıları 
bir arada görmek 
mümkün.

Yolun iki tarafında 
yüksek katlı binalar 
dikkat çekiyor. 
Bunları da acaba 
TOKİ mi yaptı diye 
düşünüyoruz!
Merkeze yaklaştıkça 
köprüler ve camiler
le karşılaşıyoruz.
Burda da binaların 
duvarlarında 
makineli tüfek mer
milerinin izlerini 
görmek mümkün.

Saraybosna, 
Bosnahersek'in 
başkentidir, 400 
binin üzerinde 
nüfusa sahiptir. 
Boşnakça ve 
Türkçe konuşul
maktadır.

Kentin ortasından 
Niljacka nehri 
geçmektedir.

Bu kentin ilginç 
bir özelliği de 
Katoliklik, 
Ortodoksluk ve 
İslâm'ın buluştuğu 
üç bölge arasında 
bir noktadır.

Burada 
Yahudiliğin de 
yaşadığını söyle
mek mümkündür. 
Saraybosna tarihin 
en uzun kuşat
masını (1300 gün) 

yaşayan bir kenttir. 
"Saraybosna'da 

tarihsel bir öneme 
sahip köprünün 
yanında duruyoruz. 
I. Dünya Savaşı'nın 
çıkmasına neden 
olan Köprü.

1914’te Franz 
Ferdinand suikas- 
tinin gerçekleştiği 
Latin Köprüsü.

Bu nokta savaşın 
fitilinin ateşlendiği . 
yerdir.

Hemen karşısında 
Eski Kütüphane ve 
son olarak Fatih 
Camii'ni görüyoruz. 
Buraları gezerken 
sanki Türkiye'nin 
bir başka kentin- 
desiniz.

OsmanlI kültürü 
büyük ölçüde kente 
varlığını hissettin 
yor.

Gazi Hüsrev Bey 
Camii, 
Saraybosna'da 16. 
yüzyılın ilk yarısın
da inşa edilen cami, 
İslam sanatı ve 
mimarisinin en 
güzel örneklerinden 
biri.

Çoklu kubbe sis
temine sahip cami, 
17. ve 19. yüzyıllar
da tahrip olup 
yeniden yapılmış. 
Son olarak 90*larda, 
savaş sırasında 
hasar gören camide 
restorasyon çalış

maları devam edi 
yor.

Saat Kulesi, 17. 
yüzyılda OsmanlI 
İmparatorluğu 
tarafından inşa 
ettirilmiş.

Yüzyılın sonunda 
çıkan yangında 
zarar görse de 
restore edilip 
yeniden çalışır hale 
getirilmiş.

Kent merkezinde 
Başçarşı ve bedes 
teni geziyoruz.

Bursa'daki Kapalı 
Çarşı'nın bir benz
eri diyebiliriz.

Bu yöreye özgü 
hediyelik eşyalar 
satılıyor.

Bakır cezveler, fin
canlar, cam bardak
lar...

Değişik türde teks 
til ürünleri...
Bunların bir kısmı 
belki de 
Türkiye'den geliyor 
diye düşünüyorum. 
Saraybosna'da 
Türkçe pek 
konuşulmuyor, 
Boşnakça konuşu
lan dil.

Az da olsa 
İngilizce geçerli 
diyebiliriz.

Türkçeden geçen 
yorgan, acaba, 
çarşaf, cam, börek 
(bürek) gibi sözcük

leri sık sık duyuyor
sunuz.

Çarşıdan çık
tığımızda güzel bir 
caddeyle karşılaşı 
yoruz.

Tarihi binalar cad
denin her iki tarafını 
kuşatmış.

Bu binaların 
Almanlar tarafından 
yıllar önce 
yapıldığını öğreni 
yoruz.

Kuyumcular 
Çarşısı, Koska 
Mehmed Paşa 
Camii, Eski Hamam 
gibi tarihi yerleri de 
görüyoruz.

Saat 5 civarı şadır
vanı olan caminin 
bahçesindeyiz.
Yapının içini 
görmek istiyoruz. 
Genç bir görevli,. 
elinde anahtar 
caminin kapısını kil
itliyor, akşam 
saatinde ezan vakti 
gelin, o zaman 
görürsünüz diyor. 
Yüzümüze kapatı 
yor Tanrının evini. 
Tam bize uyan bir 
davranış diyorum 
içimden. Din adamı 
dediğin böyle mi 
olur diye düşünü 
yorum.

Çarşıları gezerken 
arkadaşlar Boşnak 
böreğinden söz 
ediyor.

Börekle fazla ilgim 
olmadığı için, 
gitmediğim nokta
lara gitmek oraları 
görmek istiyorum.

Bir meydanda 
asılmış Türk 
bayraklarını 
gördüm. Merak edip 
o bölgeye yürüdüm. 
Gençlerden oluşan 
iki kız iki oğlanı

gördüm.

Selam verip 
hemen konuya 
girdim.

Nerden geldiniz, 
ne yapıyorsunuz 
diye soru yağmu
runa tuttum genç
leri.

Kızların ikisi de 
sıkmabaş.

İzmit Belediyesi 
pişmaniye festivali 
düzenliyor, bununla 
ilgili etkinliklerimiz 
var, dediler.

-Etkinliklerinizde 
neler var?

-Mehter takımı 
gösteri sunacak, 
ardından pişmaniye 
ikram edilecek, 
dediler.

Buluşma noktasın
da beklerken 
mehter takımının 
sesini duyuyoruz.

Türkiye'de ve 
Balkanlardaki 
fotoğrafın par 
çalarını birleştirince 
neden binlerinin 
OsmanlI'yı diriltmek 
istediğini anlaya
biliyorsunuz.

Türkiye'den 
Balkanlar'da 
yaşayan 
Müslümanlara 
destek veren İstan
bul, İzmit ve Bursa 
Belediyeleri ön 
plana çıkmaktadır. 
Buralarda 
Türklüğün mesame
si okunmamakta 
sadece ve sadece 
Müslümanlık öne 
çıkarılmaktadır. 
Burdan da aniıyo 
ruz ki ümmet 
kavramı ön planda. 
Camilerin onarıl

ması, bakımı hatta 
yenilerinin yapımını 
cemaat ve bu 
belediyeler üstlen
mektedir.

Bu yardımlar T.C 
adına değil vakıf ya 
da cemaat adına 
yapılmaktadır.

Başta Italyanlar 
olmak üzere Katolik 
ve Ortodokus 
Hıristiyanlar da 
kendi aralarında 
müthiş bir dayanış
mayı sürdürerek 
Balkanlardan 
OsmanlInın izlerini 
silmek ve Müs 
lümanlığı söküp 
atmak istiyor.

Bu nedenle 
Balkanlar'da 
Hıristiyanlıkla 
Müslümanlık savaşı 
hüküm sürüyor der
sek doğru bir sap
tama yapmış olu
ruz.

Günün yorgun
luğunu hissetmeye 
başlıyoruz. 
Saraybosna'nın 
merkezini akşamın 
gün yitiminde de 
yaşadıktan sonra 
buluşma noktasın
dan otelimize doğru 
hareket ediyoruz.

Gezimiz sırasında 
kaldığımız otellerin 
en güzellerinden 
biri 
Saraybosna'daki 
otelimiz..

Valizlerimizi 
bırakıp hemen 
yemeğe iniyoruz.

Garsonlar yemek 
servisini yapıyor.

İki genç yemekte 
bize müzik ziyafeti 
sunuyor.

Güzel bir gece 
geçiriyoruz.

Devamı var.
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ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE 

ÇALIŞACAK
MUHASEBE VE 
ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİ OLAN 
BAY ELEMAN
ARANIYOR

Müracaat
Tel: 0 532 497 92 89

ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI
OLACAK

YATILI VEYA GÜNDÜZ 
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

Müracaat
Tel: O 533 388 43 76

ELEMAN
GAZİ OSMANPAŞA 

CAMİİ ALTINDA 350 M2 
DÜKKAN VEYA DEPO 

KİRALIKTIR. 
CAMİ YÖNETİMİ ADINA 

HAYDAR KARATAŞ
Müracaat

Tel: O 531 299 71 15

ELEMAN
TORNACI- 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VE 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM. 

Tel : 514 20 21 GEMLİK

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN 

İNŞAAT OCAĞINDA 
ÇALIŞTIRILMAK 
ÜZERE BELGELİ
EKSKAVATÖR 
OPERATÖRÜ 
ARANIYOR 

Müracaatı Ahmet Bey 
Tel: O 533 241 9382

SATILIK VİLLA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN... 

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

O 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

41 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK - 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel = (0.224)51396 83
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ELEMAN ARANIYOR
SOLAKSUBAŞI LIMITED 

ŞİRKETİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

DENEYİMLİ SATIŞ ELEMANI 
VE TEMİZLİK ELEMANI 

ARANIYOR
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR 

Sflive
Yeni Yalova Yolu Umurbey Sanayi Bölgesi 

1,5.km Umurbey / Gemlik / Bursa
Tel: 0224 514 92 42

KALİTE KONTROL ELEMANI
TİTİZ VE DİKKATLİ .

ÇALIŞMAYI PRENSİP 
EDİNMİŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK 
LİSESİ VEYA MESLEK 

YÜKSEK OKUL MEZUNU
25 - 35 YAS ARASI, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA

Tel:0-224-586 00 05

ŞOFÖR ARANIYOR
DAMPERLİ TIR VE
KAMYON ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
İRTİBAT TEL: 0 532 292 09 21

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GemlikKsrfez
tEiılrlı lıı cOııiı ılrııl ciietei:

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMAS
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama” kampanyasına 
su tüketiminin önlenme 
si için siz de katılın

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegaeu* Akmi* Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turtam 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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 Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol
MAR-PET 813JO33
Tuncay Otogez S13 18 48
Beyze Petrol 013 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dsv. Hast. 513 23 29
Mer.SaO Oca(|i 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 bo 88

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

RELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4631 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEIILİKSİNEMA6(İNLİI6İI
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
16:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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ÖZEL BURSA

AHMET ÇELEBİ
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

A.T.T ve nemş 
Eğitimini alın gele

irelik
eceğınızı 

garantileyin,...

HEMŞİRELİK
- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları 
- Üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde,
- Devlet hastanelerinde,
- Dispanserlerde,
- Sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinde, 
- Özel sağlık kuramlarında, 
- Çeşitli kuramların bünyesinde bulunan 
sağlık birimlerinde, 
- Pansiyonlu okullarda, 
- Yıldızlı otellerde, 
- İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 
- İlaç şirketlerinde ve kreşlerde, 
- Sürücü kurslarında iş bulma olanağı.

Acil 
Tıp Teknisyenliği

- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
- Acil Tıp dalından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler 

doğrultusunda; Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler, 
komuta kontrol merkezleri, acil yardım istasyanları ambulanslar,

özel ambulans servisleri, hudutlar, sahiller ve
Sağlık Genel Müdürlüğü kuramlarında, sürücü kurslarında

ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilirler

S'BS sınavı olmadan kayıt imkanı...
SdS puanına göre 81/^5 imkanı..

Servis hizmetimiz mevcuttur. 
Yatılı kalma olanağı sağlanır.
Avrupa’da staj imkanı sağlanabilir

SOSYAL ALANLARIMIZ: VOLEYBOL - BASKETBOL - MASA TENİSİ - SATRANÇ 1 ——————
STAJ YAPILACAK ÖZEL HASTANELERDE, ALINACAK PERSONELİN TAMAMI, 

OKULUMUZDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERDEN ALINACAKTIR.

İzmir Yolu Caddesi No: 341 Nilüfer I BURSA TEL: 0 224 413 42 75 -76 GSM: 0 546 60 61 616
www.ahmetcelebisml.com

http://www.ahmetcelebisml.com
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiiwilakciemlik.com

Seba hattın DEMİR / Emlak Müşaviri
TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83

E-MAİL manastiremlak@hotmail.com
www.manastiremlak.sahibinden.com 

www.ilan.com.tr/manastiremlak22 Temmuz 2013 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Küçük Kumla’da özel bir araç, motorbisiklete çarpmamak için benzin istasyonuna girdi

İm nenle l to ucuı atlaiM
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Denize karşı Pazar keyfi...
Gazeteci olup tatil yapamamak zoruna 

gidiyor insanın..
Bizim tatil yapabilme şansımız ancak dini 

bayram günlerine denk geliyor.
O’nu da değerlendirebilirsek.
Geçtiğimiz yıl keşfettiğimiz Küçük Kumla 

Şelale Çay Bahçesi’nin önünde hem denize 
girme, hem de, sabah kahvaltısını denize 
karşı yapma olanağını bulmuştuk.
Hoşumuza gitmişti değişiklik.

Pazar günü bunu tekrarladık. Dev. 4’de

Geçtiğimiz hafta Küçük Kumla Akcan Petrol İstasyonu 
önünde meydana gelen trafik kazasında, arkadan vur
duğu motorbisiklette bir kişinin ölmesi, bir kişinin de 
ağır yaralanması olayından bir gün sonra, aynı şekilde 
bir kaza daha meydana geldi. Bu kazada önündeki 
motorbisiklete vurmamak için direksiyon kıran sürücü 
Mehmet Kahraman akaryakıt istasyonuna daldı. Kaza 
da şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Sayfa 3’de

diplomalı vatan
daşlar da baş 
vurabileceklerini 
söyledi.
Haberi sayfa 4’de

İlli Mi W 
HMIIIIIİÜM 
Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğü tarafından 
gerçekleştirilecek 
olan gemi per
soneli yetiştirme 
kursu yeterli 
sayıya ulaşıldığı 
takdirde, 24 
Temmuz 2013 tar
ihinde çalış
malarına başlaya
cak. Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdür Yardımcısı 
Ümit Yetkin, 6 
hafta olarak plan
lanan kursa 
ilkokul mezunu 
vasıfsız kişilerin 
katılabileceği gibi

EMLAK
İNŞ. LTİSŞ 

www.onanka

Muhsin 7MÇ

Merkez: 0 224 513 85 53 
0 535 493 66 04

Kumla Şb.: 0 224 538 95 27
Kurşunlu Şb.: 0 535 493 66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.manastiiwilakciemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.onanka
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Oztener, 'Ege'nin Hâzineleri "ni yazdı
Özel Aykent İlk Öğretim Okulu öğrencisi ve SBS Gemlik birincisi Ege Yusuf Özteber 'in kaleme aldığı hikayeler, 

Başarı Dergisi Yayınları tarafından “Ege'nin Hâzineleri” adıyla kitap haline getirildi.
Üstün zekalı çocuk
lar için hizmet veren 
Bursa Kamil Tolon 
Bilim ve Sanat 
Merkezi'nde düzenli 
olarak Edebiyat 
dersleri alan Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu’ndan 2012- 
2013 eğitim ve öğre
tim yılında okul İkin
cisi olarak mezun 
olan Ege Yusuf 
Özteber, Dil 
Sanatları Öğretmeni 
ve Proje Danışmanı 
Haşan Turgay Özçe- 
lik'in teşvikleriyle 
yazdığı öyküleri 
yayınlama kararı 
aldı.
Gemlik Özel Aykent 
İlk Öğretim Okulu 8. 
sınıf öğrenci Ege 
Yusuf Özteber, bu yıl 
yapılan Seviye 
Belirleme Sınavında 
Gemlik birincisi 
olurken, yayınlanan 
kitabının da heye
canını yaşıyor. 
Başarı Dergisi 
Yayınları tarafından 
Haziran ayında 
yayınlanan kitap, 
Ege'nin Hâzineleri

adını taşıyor. 
Hazine, Aku ve 
Karantina adlı 3 adet 
öykünün bulunduğu 
kitabın ön sözünü 
öğretmeni Özçelik 
yazdı.
Ege Özteber 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
"Yazdıklarımla çeşitli 
yarışmalara katılmak 
istiyorum. Okumayı 
öğrendiğimden beri 
edebiyata ilgi duyu 

yorum"dedi. 
En çok macera 
içerikli romanları 
sevdiğini ifade eden 
Özteber, "Öykü yaz
maya 6. sınıfta 
başladım. Öykü 
çalışmalarıma 
devam ederken, 
SBS'ye de hazır
landım. Bu nedenle, 
çok yorucu bir 
dönemden geçtim. 
En çok Jule Verne 
ve Jack London'un 

kitaplarını seviyo
rum. Özellikle 
London'ın Beyaz Diş 
kitabını çok 
beğendim. Ege'nin 
Hâzineleri benim için 
son olmayacak yaz
maya devam ede
ceğim" dedi.
Oğullarıyla gurur 
duyduklarını ifade 
eden Baba Ali Galip 
Özteber, Ege'nin 
sözel zekası kadar, 
sayısal zekasının da 

güçlü olduğunu 
belirtti.
“Ege, Mühendis 
olmak istiyor" diyen 
Anne Emine 
Özteber, “Çocuğu
muzun tercihleri 
bizim için önemli. 
Ancak edebiyata 
duyduğu ilgi ve 
kaleminin güçlü 
olması nedeniyle 
ileride reklam 
yazarlığı gibi 
meslekleri de yapa

bileceğini düşünü 
yorum" dedi.
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler 
de, bu yıl mezun 
olan öğrencilerimiz
den Ege’nin hem 
derslerinde başarılı 
olması hem de kitap 
çıkarması nedeniyle 
mutlu olduklarını 
belirterek, 
başarılarının 
devamını diledi.

ELEMAN ARANIYOR
SOLAKSUBAŞI LİMİTED 

ŞİRKETİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

DENEYİMLİ SATIŞ ELEMANI 
VE TEMİZLİK ELEMANI 

ARANIYOR
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR 

|\Sflive
Yeni Yalova Yolu Umurbey Sanayi Bölgesi 

1,5.km Umurbey / Gemlik / Bursa
Tek 0224 514 92 42

flyYali: "5 Ağustos la Silivri'deyiz"
TGB Gemlik İlçe Başkanı Ayvalı, Ergenekon Davası'nda yaşananlara 

tepki göstermek için Silivri'de eylem yapılacağını açıkladı.
Mert ÇAVDAR

Türkiye Gençlik 
Birliği İlçe Başkanı 
Merve Ayvalı 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Erge 
nekon Davası'nda 
yaşanan hukuksuz 
luklara tepki 
göstermek amacıy
la 5 Ağustos'ta 
Silivri'ye gidecek
lerini söyledi. 
Ergenekon davası 
nın başladığı gün
den beri yaşanan 
süreci kanunsuz 
luk olarak değer
lendiren ilçe Baş 
kanı Ayvalı, 
Anayasa Mahkeme 
si’nin tutukluluk 
süresi konusunda 
aldığı kararın uygu 
(anmadığını gördük 
lerini belirterek, 
"Tutukluluk süre 
lerinin bu kadar 
uzun olmasına

tepki gösteriyoruz. 
Sanıklar uzun 
zamandan beri 
uygun olmayan 
koşullarda hapis 
hayatı yaşıyor.
Yaşanan hukuk 
dışı uygulamalara 
tepki göstermek 
için Silivri'de ola
cağız. Tüm Gemlik 
li yurtseverleri 
aramızda görmek 
istiyoruz" dedi.
4 Ağustos 2013 
tarihinde Gem

lik’ten kalkacak 
otobüsle Silivri'ye 
hareket edecekleri
ni belirten Ayvalı, 
"Milli Anayasa 
forumları düzenli 
yoruz ve bildiriler 
dağıtıyoruz. Ülke 
gündeminde yer 
alan tüm gelişme 
leri Gemlikliler İle 
paylaşıyoruz. Bu 
nedenle, Gemlik 
halkının katılımı 
bizim İçin önemli." 
diye konuştu
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Küçük Kumla’da özel bir araç, motorbisiklete çarpmamak için benzin istasyonuna girdi

ipi mite l iıa mı ıiteiıMı Kapkaççıya direnıli. 
çantayı kaptırmadı

Geçtiğimiz hafta Küçük Kumla Akcan Petrol İstasyonu önünde meydana gelen trafik 
kazasında, arkadan vurduğu motorbisiklette bir kişinin ölmesi, bir kişinin de ağır 
yaralanması olayından bir gün sonra, aynı şekilde bir kaza daha meydana geldi.
Bu kazada önündeki motorbisiklete vurmamak için direksiyon kıran sürücü Mehmet 
Kahraman akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

s®

Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde bir kişi, 
çantasını almak 
istediği bayanı 
yere düşürüp 
kaçtı.
Duaçınarı 
Mahallesi'nde 
yürüyen A.K. isim
li bayanın arkasın
dan yaklaşan 14- 
15 yaşlarındaki 
kimliği henüz 
belirlenemeyen 
zanlı, kolundaki

çantayı tutarak 
A.K.’i yere 
düşürdü. Çantayı 
bırakmayan A.K., 
uzun süre direndi. 
Çantayı alamayan 
zanlı kaçtı.
Sırtından ve başın
dan yaralanan 
A.K. olayla ilgili 
polise müracaat 
etti. Kapkaç zan
lısının yakalan
ması için çalışma 
başlatıldı

Jandarmadan Esrar
Tacirlerine Geçit Yok

Küçük Kumla’da 
geçtiğimiz hafta 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
özel bir araçın 
önünde giden 
motorbisiklete 
arkadan vurarak bir 
kişinin ölümüne, 
bir kişinin de ağır 
yaralanmasına ne 
den olurken, aynı 
yerde, bir gün 
sonra benzer bir 
kaza daha meydana 
geldi. Kaza ölüm
süz atlatıldı.
Gemlik Şaypa’da 
görevli Mehmet 
Kahraman’ın kul
landığı 16 MAP 97 
plakalı özel araç, iş 
çıkışı saat 00.30 
sıralarında Gem 
lik’ten Küçük Kum 
la’ya hareket etti.

İSTASYONA GİRDİ 
Araç, Küçük Kumla 
Armutlu 
Karayolu’nda bulu- 

. nan Akcan Petrol
Akaryakıt istas 
yonuna gelirken, 
önünden giden 
motorbisikleti 
görmedi.
Motorbisiklete çar- 
mamak için direk
siyonu Akaryakıt 
istasyonuna doğru

—-----—..........

M

kıran sürücü 
Mehmet Kahraman, 
bu sırada pompa 
larda bir araca 
akaryakıt veren 
özel araca çarpma
mak için yine direk
siyonu kırınca, 
istasyonun yeşil 
alanını koruyan 
korkulukları kıra 
rak güneş tente 
sinin altında dura
bildi. Kazada araç 
sürücüsüne birşey 
olmazken, kaza 
şans eseri ucuz 
atlatıldı. Hasar 
gören araç aynı 
gün kaldırıldı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Harmancık’ta jan
darma komutan
lığının yaptığı istih 
barat sonucu 20 
bin kök kenevir 
bitkisi ele geçirildi. 
Bursa jandarma 
komutanlığınca 
yapılan istihbari 
çalışmaları sonu
cunda Harmancık 
ilçesinde Narkotik 
ve psikotrop 
madde imal ve 
ticareti 
yapıldığının tespit 
edilmesi üzerine 
operasyon yapıldı. 
Jandarma komu
tanlığı ekipleri ile

birlikte jandarma 
Narkotik madde 
arama köpekleri 
Varis ve Acil'in de 
katılımıyla yapılan 
aramalarda 
Harmancık ilçesi 
Çakmak köyü 
Yenibağlar mevki
inde bir şahsa ait 
tarlada ekili 
vaziyette 20 bin 
749 kök kenevir 
bitkisi ele geçiril
erek 623 kilo esrar 
maddesi üretimine 
engel olundu. 
Jandarma ekipleri 
şüpheli bir şahsı 
da gözaltına aldı

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GOL.ER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel :-(O.-224)~'513 96 83 Fax ■ 513 35 95

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

Denize karşı, pazar keyfi...
Pazar sabahı kalktığımızda programı 

mızı yaptık.
Pikniğe gider gibi saat 11.oo sıralarında 

yola çıktık.
Deniz kenarında konaklayacağımız için 

mayolarımızı da giydik üzerimize...
Şelale Çay Bahçesi Küçük Kumla Bü 

yük Kumla arasında..
İşleticileri Körfez Sürücü Kursu sahip

leri...
Bizim eski işyeri komşularımız.
Büyük Kumla’ya doğru yürürseniz, 

Şelale Çay Bahçesini diğerlerinden ayırd 
edemezsiniz.

Şelale’nin deniz kısmına giderseniz, 
farklı bir mekan görürsünüz.

Burada denize karşı oturma masaları 
yanında, sahile yüzmeye gelenlerin 
güneşlenmesi için şezlonglar ve güneş 
ten korunmaları için de hasır şemsiyeler 
konmuş.

Görüntü mükemmel.
Eğer deniz de şansınıza güzelse, kendi

nizi Marmaris, Bodrum veya Antalya da 
hissedebilirsiniz. ]
Bizim şansımıza hava çok güzeldi deniz 

suyu da sıcak.
Bir sıkıntı vardı.
Kıyalarda ve deniz içinde oldukça çok 

yosunun bulunmasıydı.
Kendimize bir masa ayarlayıp, yerleştik 

ve sabah çaylarımızı söyledik.
Kahvaltılıkları açıp nefis bir sabah kah

valtısı yaptık.
Yorucu bir haftanın sonunda, değişik 

bir gün geçirdik.
Çevremizdeki insanların rahatlığı.
Kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi...
Günün keyifli geçmesine neden oldu.
Sahilde her yaştan insan vardı.
Her biri denize girmek için uygun olan 

kıyafeti giymişti.
Ramazanın etkisi orada yoktu.
Mutaasıp bir ortam yoktu.
Sizin anlayacağınız, AKP’nin yaratmak 

istediği yaşam biçimi gelmemiş Kumla 
sahillerine..

Şelale’deki zamanımızı durdurup, ora 
dan arabamızla kıyı yoluyla Karacaali 
Köyü’ne gittik.

Oba Sitesi’nin önünden geçtik.
Ayrı bir dünya bu koy.
Sakinliği ve güzelliği ve temizliği ile gö 

ze çarpıyor.
Oradan, Narh Köyü’ne.
Narh Köyü bana Ayvalık’ı anımsatıyor.
Ege ve Akdeniz sahillerinden farkı yok.
Sessiz, sakin, kalitesi farklı..
Dinlenmek için Narh da bir saat geçirme 

niz, sizi başka dünyalara götürür.
Pazar günümüzü, betonlar arasından 

sıyrılıp, deniz kenarında geçirmenin 
keyfini yaşadık.

Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından gerçek
leştirilecek olan 
gemi personeli 
yetiştirme kursu 
yeterli sayıya 
ulaşıldığı takdirde, 
24 Temmuz 2013 
tarihinde çalış
malarına başlaya
cak.
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
kurs açması ile 
ilgili yetki 1 yıl 
süren alt yapı çalış
malarının tamam
lanmasıyla 
Denizcilik 
Müsteşarlığı Bursa 
Şube Müdürlüğü 
tarafından verildi. 
6 hafta olarak plan
lanan kursa ilkokul 
mezunu vasıfsız 
kişilerin katılabile
ceği gibi diplomalı 
vatandaşlar da baş 
vurabilecek.

CHP'ıten Başhekime ziyaret
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütü, Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi Metin 
Eski'ye ziyaret 
ettiler.
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, Yönetim 
Kurulu Üyeleri, 
Kadın Kolu Baş 
kanı Sevinç Gülcü 
ve Gençlik Kolu 
Üyeleri, Hastane 
Başhekimi Dr. 
Mehmet Eski'den 
hastane hakkında 
bilgiler aldı.
Karşılıklı sohbet 
şeklinde devam 
eden ziyarette, 
Sertaslan, 
Başhekim Eski'ye 
görevinde başarılar 
diledikten sonra, 
Gemlik'in sorunla 
rıyla ilgili bilgi alış 
verişinde bulundu
lar. Eski, 
"Geçtiğimiz aylarda 
göreve başladım. 
İlçemizi daha iyi 
tanıyabilmek, beni 
ilçemizle daha da 
bütünleştirecektir.

Verilecek sertifika 
ile güvertede çalış
ma imkanı bulacak 
vatandaşların 
yağcı, aşçı ve 
kamarot gibi iş 
bölümlerinde 
teknelerde de 
çalışabilecekleri 
belirtildi.
Gerekli eğitimler 
için tüm hazırlıkları 
tamamlayan Halk

Dolayısıyla bulun
duğum yere en iyi 
şekilde hizmet vere 
bilmek bizi onurlan 
dıracaktır. Şu an 
hastanemizde has 
ta memnuniyet ora 
nı oldukça yüksek. 
Her geçen gün Has 
tanemizde yenilik
ler yapıyoruz. Tıbbi 
cihazlar olarak geli 
şen teknolojiye uy 
gun cihazları alma 
ya çalışıyoruz. 
Bizlerin amacı 
hastalarımızı mağ

Eğitim Merkezi 
Gemlik Şube 
Müdürlüğü, ülke 
çapında gemi per
soneli eğitimi veren 
tek HEM oluyor. 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdür 
Yardımcısı Ümit 
Yetkin, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
yeni eğitim prog 
ramının heyecanını 

dur etmemek.
Tedaviye geldikleri 
zaman başka has
tanelere gönderme 
yip ilçemizde anın
da müdahale edebil 
mektir.
Hastanemizin özel 
hastanelerden farkı 
yoktur.
Burada, hem ruha, 
hem de bedene en 
iyi şekilde hizmet 
sunmaya, halkımıza 
layık olmanın 
mücadelesini 
veriyoruz." dedi.

yaşadıklarını belir
tirken, "Sınıf 
donanımının 
tamamlanması, 
kalite el kitabının 
hazırlanması, 
uygun eğitimcilerin 
bulunması sonucu 
denetimden 
başarıyla geçtik. 
Yeterli sayıya 
ulaşırsak eğitim 
çalışmalarına 
başlanacak. 
Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
olarak her zaman 
vatandaşların 
gelişimine katkıda 
bulunmak ve 
onları iş hayatına 
hazırlamak bizim 
görevimiz.
Artık vizyonumuzu 
genişletiyoruz, 
farklı alanlarda 
verilecek eğitim
lerde bizim için 
önemli." diye 
konuştu.

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Sertaslan; 
"Hastanemize 
büyük hizmetler 
vermiş olan Meh 
met Küçükkeçe'ye 
teşekkür ediyor ve 
görevi devralan 
Mehmet Eski’ye 
başarılar diliyoruz. 
İlçemiz adına 
büyük hizmetler 
vereceğinize emi
niz. Bu kutsal 
görevinizde her 
zaman desteğe 
hazırız." dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Osman Durdu, Belediye Başkanlığına aday adaylığı için başvuranları açıkladı.
3 aday adayından Maden Mühendisi Zeki Saral ile aday adaylığı konusunu ve Belediyecilik ile ilgili görüşlerini konuştuk.

Söyleşi : 
Kadri GÜLER

2014 yılının Mart ayında 
yapılacak olan yerel 
seçimlerin startını veren 
partiler içinde Milliyetçi 
Hareket Partisi Gemlik 
ilçe Teşkilatı Belediye 
Başkan aday adaylığına 
ilk başvuru yapanlar 
açıklandı.
1994 yerel seçimlerinde, 
MHP’den aday olan 
Maden Mühendisi Zeki 
Saral ile aday adaylığı 
konusunu görüştük.

Kadri GÜLER:
Sayın Saral, 19 yıl sonra 
sizi yeniden Belediye 
Başkanlığı için aday 
adayı olarak görüyoruz, 
önce bize kendinizi 
tanıtır mısınız?

Zeki SARAL:
1952 Trabzon doğumlu 
yum. İlkokul, ortaokul ve 
liseyi Samsun Çarşamba 
da tamamladım. 1980 
yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Maden
Mühendisliği’nden me 
zun oldum. 1980 yılından 
itibaren Gemlik’te ikamet 
etmekteyim. Gemlik’in ilk 
Eczacısı Ali Hikmet 
Sevinç’in torunu Eczacı 
Şeyda Saral ile evliyim. 
2 oğlum var.

Kadri GÜLER:
Bugün kü Gemlik 25 yıl 
öncesinin Gemlik'i değil. 
Nüfus arttı, sanayisi ve 
ticareti büyüdü, seçmen 
potansiyeli arttı. Gemlik 
artık o eski Gemlik değil. 
Aday olursanız, Gemlik’ 
teki seçmen kitlesine 
nasıl hitap etmeyi 
düşünüyor sunuz?

Zeki SARAL:
Gemlik ne 20 yıl önceki 
Gemlik, ne de ben 20 yıl 
önceki durumdayım. 
Gemlik’in 20 yıl içinde 
elde etmiş olduğu ka 
zanımları, nüfus artışı ve 
sanayi bakımından tabia 
tıyla değerlendirmek 
durumundayız.
Ben, Gemlik'te sadece 
partimin mensuplarını ön 
plana alarak değil, hak 
sızlıktan, hukuksuzluk
tan, horlanmışhktan 
yılmış bütün Gemliklilerin 
adayı olarak görülmek 
istiyorum.
Gemlik'te son siyasi 
gelişmeler çerçevesinde 
benim inanışıma 
göre Gemlik halkı 
Kendi iradesiyle temsil 
yetkisini verdiği 
ekibin görev yaptırıl ma
masından dolayı son 
derece rahatsız ve

şikayetçidir.
Ben, bu rahatsız ve 
şikayetçi olan kesimin 
hiç bir siyasi parti ayrımı 
gözetmeksizin hepsinin 
desteğini alabilmek için 
gayret sarf edeceğim. 
Eğer aday olursam, 
Gemlik halkının sevebile
ceği, güvenebileceği ve 
kabullenebileceği bir 
ekiple karşılarına çıkmayı 
planlıyorum.
Bu konuda, Gemlik 
halkının yüksek 
teveccühüne mashar 
olacağıma inanıyorum.

Kadri GÜLER:
Milliyetçi Hareket Partisi 
genelde görev konusun
da “Bize görev verilirse 
biz o görevi yaparız” zih
niyeti içinde olan bir 
siyasi görüşe sahip. Parti 
içi demokrasiden çok gö 
reve dayalı, itaate dayalı 
bir ideolojik yapısı olan 
bir parti. Böylesine katı 
çizgileri olan bir partide 
ki anlayışla Gemlik'te se 
çim kazanılabilir mi?

Zeki SARAL:
Partimizin tabanı bu 
günkü yaşanan olaylara 
alışkın değildir.
Değişik siyasi partilerde 
bulunmuş, daha önce 
partimizin mensubu 
olmayan kimselerin de 
aday olması çok 
normaldir. Ancak işin 
hakikati bana sorarsanız 
şudur. Mevcut adaylar 
içinde teşkilatını en iyi 
tanıyan en köklü geçmişe 
sahip olan biri siyim.
Ben, 43 yıl önce genç bir 
lise talebesiyken, bu 
hareketin ocak başkanıy- 
dım. O günden, bu güne 
dek, öğrencilik yıllarımda 
akabinde yerleştiğim 
Gemlik'te teşkilatımızın 
çeşitli kademelerinde 
görev yaptım.
1994 yılında belediye 
başkan adayı oldum. 
Akabinde ilçe başkanlığı 
yaptım. 1995 seçimlerin 
de milletvekili adayı 
oldum. 2005 ve 2006 
yılında Bursa Türk Ocağı 
Başkanlığı yaptım. Ben, 
bu hareketin aynı zaman
da gazisiyim. Bu durum 
diğer adaylar karşısında 
bana bir üstünlük 
sağlamıyor. Partimizin 
kapıları herkese açık. 
Bu durum geçmişte 
Milliyetçi Hareket ile hiç 
bir bağlantısı olmayan 
insanların da çok rahat 
aday olabileceğini ve 
parti yönetiminin bu 
adaylara teveccühle 
yakalanabileceğini ispat 
etmesi açısından bizim 
için bir zenginliktir.

Bu konuda partimize yeni 
katılan veya diğer siyasi 
partiler de faaliyet gös
terip MHP’de görev 
almak isteyen arkadaş 
larımızın hiç bir şekilde 
hevesini kırılmaması 
lazım. Eğer, aksi bir 
durum söz konusu olmuş 
olsaydı, hiç bir tanesinin 
aday adaylığı söz konusu 
olmadan benim aday 
olmam gerekirdi. Ancak, 
hadise böyle değildir, bu 
konuda partimizde tama
men demokratik 
temayüller işlemektedir.

Siyasi parti yerelde ikti
dar olmak istiyorsa, yel
pazesini genişletmeli. 
'Partinin mensubudur, ya 
da partinin mensubu 
değildir’, ayrımını yap
maksızın bütün kesimlere 
kucak açmalıdır. 
Kadrolarını da ona göre 
dizayn edip, kamuoyunun 
karşısına o şekilde çık
ması hedefe varma nok
tasında fayda sağlar. 
Bu bakımdan MHP’de 
yapılan usul ve takip 
edilen yol doğrudur. 
Biz de teşkilatımıza di 
yoruz ki; ‘Biz, bu göreve 
talibiz’. Teşkilatımız 
konuyu değerlendirir, bizi 
nerede görmek istiyorsa, 
orada görev verir. 
Başkan adayı değil de, 
mahalle de muhtar ola
caksın derse

kabulümüzdür.
Küstüm, oynamıyorum 
anlayışı biz de olmaz. 
Şunu da belirtmek gereki 
yor, bizim teşkilatımızın 
mensupları hakka, haki 
kate bağlı ve doğru karar 
verme noktasında son 
derece titizdirler. İnanıyo
rum ki, belirlenecek aday 
adayları içinde işin ehlini 
seçmek için son derece 
dikkatli davranacaklardır.
Bu bizim abimizdir, bu 
bizim partimizin mensu 
budur, bu bizdendir 
düşüncesi bir kenara 
bırakarak, işin ehlini 
ortaya çıkarma noktasın
da karar verirlerken, son 
derece adil davranacak
larına inanıyorum.
Zira, peygamber efen 
dimiz bile Mekke’nin 
fethinden sonra Kabenin 
anahtarlarını arkadaşı 
olan Hz. Ebubekir’e, yol 
daşı olan Hz. Osman'a ya 
da damadı olan Hz. Ali' 
nin istemesine rağmen 
onlara vermemiş, Uhud 
savaşında müşriklerden 
olan babasını ve kardeş
lerini kaybeden Osman 
Bin Talha’ya teslim 
etmiştir.
Bizce inancımız açısın
dan bakıldığında da göre
vi ehline vermek en 
doğrusudur.

Kadri GÜLER:
Zeki Bey, Gemlik'te sizce 
birinci derecede halledil 
mesi gereken önemli 
sorun nedir?

Zeki SARAL:
Bence, bir mühendis 
olarak ve Gemlik'te 
yaşayan bir vatandaş 
olarak, en önemli sorun 
deprem sorunudur. En 
büyük problem budur. 
Daha büyük bir sorun 
yok. Hangi siyasi yönetim 
Gemlik Belediyesini 
yönetirse diğer sorunları 
halletmesi mümkün 
görülebilir. Deprem 
sorunu hem bu gün 

yaşayan insanlarımızı 
hem de gelecek neslimizi 
ciddi manada 
ilgilendiriyor. Bu konuyla 
ilgili düşüncelerimizi ve 
projelerimizi aday olma 
mız kesinleşirse kamu 
oyuyla paylaşacağız. Bir 
de sosyal manada ilçe 
mizin sorunları var. 
Herkes tarafından Marma 
ra'nın incisi diye tanımla 
nan Gemlik’in turizm ha 
yatından yeteri kadar 
nasibini almamış olması, 
Gemlik'te yaşayan bir 
vatandaş olarak beni son 
derece üzmektedir.
Gemlik’in gerçek manada 
bir turizm merkezi olması 
için ciddi çalışmaların 
yapılması gerektiğine 
inanıyorum.
Yine söylüyorum, en 
önemli sorun depremdir. 
Herkes akşam evine git
tiği zaman tabutların 
içinde oturuyor. Bu konu 
çok kapsamlı bir yapılan
ma gerektiriyor.
Yerel manada Gemlik 
Belediyesi'nin bunu tek 
başına yapması veya 
Büyükşehir’in bunun 
altından tek başına kalk
ması mümkün değildir. 
Uluslararası boyutu olan, 
uluslararası finans 
çevrelerinin bu konuda 
katkısını sağlayabileceği 
bir yapılanmanın uygu
lanması gerekiyor.
Bu çalışmalar yapılıp ha 
yata geçirilmelidir. 
Önümüzdeki 10 yıl içinde 
ancak hayata geçirile 
bilecek olan bir hizmettir 
bu. Bugün karar verilip 
yarın bitecek bir iş değil 
dir. En azından madem ki 
Gemlik'te insanların yaşa 
dıkları konutların sağlam
laştırılması konusunda 
belediyenin elinden bir 
şey gelmiyor. Felaket 
anında hareket kabiliyeti
ni ortaya koyacak bir 
birimin olması gerekiyor. 
Bu birimin gereken araç 
ve gereçlerle donatılması 
gerekiyor. 33 yıldır bura
da yaşıyorum, Gemlik'in 
yetiştirdiği değerler, 
Gemlik eşrafının çocuk
ları ve aydınlar, siyasette 
yer almıyor. Gemlik 
aydınları yerel siyasetten 
tamamen silinmiş vazi 
yette, bu ailelerin içinden 
gelen gençlerin, eğitimli 
vatandaşların önünü 
açmak için gerekli teşeb
büsü yapmak lazım. 
Gemlik'e hep beraber 
sahip çıkmamız gereki 
yor. Vatandaşların 
Gemlik'te bunu benden 
daha çok istemesi 
gerekiyor. Bu konu 
sadece bir siyasi partiye 
bağlı değildir.

Bu ekibin elinden 
Gemlik'i kurtarıp gerekli 
vizyonu yakalamak için 
gayret sarf edilmeli. 
Merkez sağ partilerde 
DYP olsun, Anavatan 
Partisi olsun, Gemlik'te 
iktidar oldular. Genel 
çizgiye bakıldığında eği 
lim merkez sağda oldu. 
Ancak, MHP merkez sağ
dan değil. Her yerden oy 
almalıdır. İvmeye bak
tığımızda MHP’nin 
grafiğinde yükseliş var. 
MHP’nin oyunun en az 
ikiye katlanması lazım. 
CHP seçmeninde bir yıl
gınlık var. Bu yılgınlığı 
heyecana döndürüp, 
sandığa yansıtmak 
lazımdır. Biz de MHP 
olarak, vizyon sahibi 
insanlarla Gemlik halkını 
kucaklamak istiyoruz.

Kadri GÜLER:
Zeki Bey adaylığınız 
kesinleşirse bundan 
sonraki süreci nasıl 
görüyorsunuz ?

Zeki SARAL:
Teşkilat yöneticilerimiz, 
ilçe ve il’de verdikleri 
karar neticesinde bu 
görevi bana teveccüh 
ederlerse, teşkilatımızın 
yüzünü kara 
çıkarmayacağım.
Gemlik halkına bu süreç 
içinde verecek olduğu
muz sözleri gerçek
leştirmemiz için gece 
gündüz çalışacağım. 
Böyle bir görevin bana 
verilmesi durumunda, 
19 yıl önce yaptığımız 
yerel seçimlere katılma 
hamlesini Belediye 
Başkanlığını kazanarak, 
taçlandırmak için elimden 
gelen gayreti göstere
ceğim.

AYRIMCILAR VE VATAN 
HAİNLERİYLE BİR 
OLMAYIZ
Gemlik'te haksızlığa 
uğramış olan tüm kesim
lerin adayı olarak ortaya 
çıkacağız.
Sadece ayrımcılar ve 
vatan hainleriyle beraber 
olamayız. Yurtseverlerle 
birlikte olmaktan gurur 
duyarız.
Halkla birlikte, Gemlik'i 
hak ettiği yere taşıya
cağız. Adaletli davran
mak, asaletti insanlara 
mensuptur.
Biz de asaletimizden 
zerre kadar şüphe 
etmiyoruz.

Kadri GÜLER:
Size başarılar diliyorum. 
Yolunuz açık, şansınız 
bol olsun.
Teşekkür ediyorum.
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ŞOFÖR ARANIYOR
DAMPERLİ TIR VE 
KAMYON ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
İRTİBAT TEL: O 532 292 09 21

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI

İGemlikKErfezl

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

KALİTE KONTROL ELEMANI
TİTİZ VE DİKKATLİ 

ÇALIŞMAYI PRENSİP 
EDİNMİŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK 
LİSESİ VEYA MESLEK 

YÜKSEK OKUL MEZUNU
25 - 35 YAS ARASI, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

EFENDİOGLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA

Tel:0-224-586 00 05

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BALKAN ÜLKELERİ GEZİSİ 13
Cumartesi günün 

den devam

7.GÜN- 
BOSNAHERSEK- 
SIRBİSTAN 
22 Haziran 2013- 

Cumartesi
Saat 8.30 yola çık

mamız gerekirken, 
aracımızdaki arıza 
nedeniyle başka bir 
araca binip saat 
9'da yola çıkıyoruz.

Önümüzde 350 
kilometrelik yolu
muz var.

Saraybosna'dan 
Belgrad'a gideceğiz 
bugün.

Geçtiğimiz yollar 
tek şeritli ve gene 
dağların içinden 
geçiyor, zaman 
zaman da tünellere 
giriyoruz. Bosna 
topraklarında ara 
sıra tarıma elverişli 
arazileri görüyoruz.

Yoldan küçük yer
leşim birimlerini 
karşımıza çıkıyor, 
evlerin çatıları dik 
yapılı, birçoğunda 
kiremit bazılarında 
metal levhalar kul
lanılmış.

Evler genelde iki 
katlı sanki tek tip 
projeye göre • 
yapılmış.

İtalyan tarzından 
etkilendikleri bir 
gerçek.

Bazen dağlara tır
manıyor bazen 
vadilere iniyoruz, 
insanı etkileyen 

çam ormanları ve 
şahane manzaralar
la karşılaşıyoruz. 
Trakya'nın köylerini 
düşünüyorum, bun
larla ilgili bir ben 
zerlik kuramıyorum.

Nefis doğa güzel
liklerinin arasından 
geçip Drina nehir 
kıyısına yerleşmiş 
SİVORNİK'ten 
geçiyoruz. Burası 
hidrolik santral
lerinin yapıldığı yer 
olarak biliniyor. 
Kiliseleri ve bir 
cami görüyoruz. 
Mola veriliyor. 
Nehrin fotoğrafını 
çekiyorum.

Nehir durgun; 
ama bir o kadar da 
hızlı akıyor. 
Devrilen söğüt ' 
ağaçlarına çarpan 
suyun akışından 
bunları anlamaya 
çalışıyoruz.

Drina nehri deyin 
ce "Drina Köprüsü" 
adlı romanı anım
sadım. Gelmeden 
önce bir kez daha 
okumuştum. Iva 
Andriç, "Drina Köp 
rüsü" adlı romanın
da tarafsız bir gözle 
OsmanlInın egemen 
olduğu yıllarda 
Türklerle Sırpların 
birbiriyle ilişkilerini 
müthiş gözlemlere 
dayanarak anlatır. 
Köprünün yapılışı 
sırasında yaşanan
ların öyküsü de ala
bildiğine ilginçtir.

Bu eser Nobel 
Edebiyat ödülünü 
de kazanmıştır. 
Rehberimize bu 
köprüyü görebile
cek miyiz diye 
soruyorum.

O köprü bize çok 
uzak, oraya git
meyeceğiz diyor. 
Bense göreceğimi 
umuyordum.
Yolumuz üzerinde 

Drina nehrinin iki 
yakasını birleştiren 
birkaç köprü görü 
yoruz. Mısır tar
laları, yeşil bir vadi 
görünüyor.

Suyun olduğu 
yerde hayatın 
olduğunu daha iyi 
anlıyoruz.

KOZLUK’tan 
çeçiyoruz. Bir 
tarafta kilise bir 
tarafta cami, 
Hıristiyanların ve 
Müslümanların bir
likte yaşadığı bir 
yer. Bazen 
düşünüyorum halk
ları özgür bırak
salar, savaş, acı ve 
gözyaşı kesinlikle 
yaşanmaz. Ne 
acıdır ki insanlar 
etnik ve din fark
lılığından dolayı bir
birini öldürmek 
zorunda 
bırakılmıştır.

Bosna gümrüğüne 
geliyoruz.

Sava nehri bütün 
heybetiyle kendini 
gösteriyor.

Uzun bir köprü.

Bir ucuna Bosna 
diğer ucuna Sırp 
gümrüğü konuşlan
mış. İşlemlerimiz 
kısa sürede tamam
landı.

Bosna sınırların
dan Sırbistan 
topraklarına gire
ceğiz.

Köprüden Sava 
nehrinin fotoğrafını 
çekmeye çalışı 
yoruz. Köprünün 
çıkışında aracımız 
duruyor. Sırbistan 
sınırlarında ve 
gümrüğündeyiz. 
Pasaportlarımız 
toplanıyor bir 
görevli tarafından. 
Fazla oyalanmadan 
işlemlerimiz 
gerçekleştiriliyor. 
Yola devam...

SIRBİSTAN: 
Yavaş yavaş 

Sırbistan toprak
larında ilerliyoruz. 
Bir onda sanki 
doğa değişti, ala
bildiğine geniş ve 
rimli topraklar 
uzanıyor göz ala
bildiğine.

Köyler çıkıyor 
karşımıza, yeşillik
ler içinde gayet 
güzel ve bakımlı.

Yolda bir düğün 
alayına rastlıyoruz. 
Bizdekinin bir ben 
zeri.

20-25 araç sıraya 
dizilmiş, içinde 
çoluk çocuk. Önde 
gelin arabası 
süslenmiş, 
aynalarında havlu
lar asılı. Gençler 
araçların içinde 
sevinçlerini belli 
eden işaretle yapı 
yor, sürücüler kor
nalarına basıp 
sanki düğünü 
haber veriyor.

Belgrad'a doğru 
yol alıyoruz.

Tarihimizde önemli 
bir yere sahip 
Belgrad. Hocamız 
Ürer Bey, biz 
Belgrad'ı 
Macarlardan aldık 
Sırplardan değil 
diyor ve ekliyor 
OsmanlI'ya karşı ilk 
ayaklanan 
Sırplardır, diyor.

Belgrad'a 40-50 
kilometre kala oto
bana giriyoruz. 
Farklı bir çehreyle 
karşılaşıyoruz. 
Otobanın iki tarafını 
tarlalar kuşatıyor. 
Fakat tarlalarda 
insanları göremiyo 
ruz. Tarım, makine 
lerle yapılıyor.
Sırbistan'ın geniş 
verimli toprakları 
var.

Kısaca Sırbistan'ı 
tanıyalım:

Balkan yarı
madasının 
merkezinde yer 
alan Sırbistan 
coğrafi açıdan Tuna 
havzasından güney 
ve batı Morava'ya 
kadar uzanır. Ülke 
toprakları küçük 
dağlarla kaplıdır. 
Tarıma uygun ver
imli arazileri vardır 
Belgrad'ın yerleşim 
alanı bir ova 
üzerindedir diyebili
riz. Morava vadisi 
tarıma uygun bir 
alan olduğu için 
tarım da burada 
yapılmaktadır."

Yüzölçümü 88
361 km'karedir. 
Resmi dil 
Sırpça'dır.

Para birimi Sırp 
dinarıdır. Başkent 
Belgrad'tır.
Belgrad'ın nüfusu 2 
milyon civarındadır.

9. yüzyılda Slavlar, 
Bizans'ın baskısıyla 
Hıristiyanlığı kabul 
etmişler.

Zaman içinde 
Bizans egemen
liğinden kurtulan 
Sırplar kendi 
kiliselerini kurarlar. 
Kosova Savaşı'nda 
OsmanlI'ya yenil
ince OsmanlInın 
egemenliğine girer. 
(1389) 19. yüzyıl 
başında Osmanlıya 
karşı ayaklanırlar. 
1878'de Berlin ve 
Ayastefanos anlaş
malarıyla Karadağ 
ve Sırbistan bağım
sızlığını kazanır.

1.Dünya 
Savaşı'nın başla
masına bir Sırp 
genci neden olur. 
1945'te II. Dünya 
Savaşı sonunda 
Yugoslavya 
Cumhuriyeti içinde 
yer alır.

Tito devlet 
başkamdir.

1992'de Sırbistan 
ve Karadağ 
Yugoslavya Federal 
cumhuriyetini 
kurarlar.

1999’da 
Kosova'daki kanlı 
çatışmalardan 
Sırbistan'ı sorumlu 
tutan Nato, olaylara 
müdahale eder.

Bir zaman sonra 
2008'de Sırbistan 
bağımsızlığını ilan 
eder.

OsmanlI'nın etki
lerini türbe, cami ve 
bir çeşmede görm
eye çalışıyoruz. 
OsmanlI burda 
fazla etkili ola
mamış; ancak dil 
bakımından bazı 
sözcüklerin 
Sırpça'da yer 
aldığını söyleyebili
riz: "Çarşaf, yastık, 
yorgan, çorba gibi 
sözcükler 
Türkçe'den gir
miştir Sırpça'ya.

Devamı yarın...
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ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE 

ÇALIŞACAK
MUHASEBE VE 
ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİ OLAN 
BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat
Tel: 0 532 497 92 89

ELEMAN
GAZİOSMANPAŞA 

CAMİİ ALTINDA 350 M2 
DÜKKAN VEYA DEPO 

KİRALIKTIR. 
CAMİ YÖNETİMİ ADINA 

HAYDAR KARATAŞ 
Müracaat

Tel: 0 531 299 71 15

SATILIK VİLLA
CUMHURİYET MAHALLESİ 

HAS VİLLALARINDA
2 KATL1160 M2 

DENİZ MANZARALI 
MASRAFSIZ 

SAHİBİNDEN SATILIK VİLLA 
FİYATI :192.000 TL

Tel: 0532 235 28 05

ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK 

YATILI VEYA GÜNDÜZ
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

Müracaat
Tel: 0 533 388 43 76

ELEMAN
TORNACI - 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE

ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VE 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM. 

Tel : 514 20 21 GEMLİK

KAYIP
İstanbul Bostancı Trafik Şube 

Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

PELİN VARDAR

SATBLBK inim
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 500 M2 İÇİNDE 
120 M2 LÜKS VİLLA 

GÜMRÜK VE NALİYECİLER 
İÇİN BÜRO OLARAK 

KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN... 

BAHÇELİ, KLİMA, GÜVENLİK 
SİSTEMLİ 

GÜNEŞ ENERJİSİ - 
SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

O 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

41 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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5 Bin kişiye daha KEY müjdesi
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
arşivlerde el feneri 
ile yaptığı araştırma
da 5 bin kişinin daha 
Konut Edindirme 
Yardımı (KEY) bilgi
lerine ulaştı.
5 bin kişiye yaklaşık 
2.5 milyon lira 
ödeme olacak. 6 yıl 
önce başlayan

ödemelerde binlerce 
kişi evrakları 
olmadığı için 
ödemelerden yarar
lanamadı. Bilgileri 
hatalı giren kurum 
ve kuruluşların mağ
dur ettiği hak sahip
leri ve KEY tutarını 
az bulanlar dava 
açtı. Açılan dava 
sayısı 4 bini

geçerken, idare 
mahkemelerindeki 
davalar ağırlıklı 
olarak vatandaş 
lehine sonuçlanıyor.

MAHKEME LEHTE 
KARAR VERDİ 
Mahkeme kararların
da, "Sorumluluk 
listeyi bildirmeyen, 
yanlış ileten kuru

luşlarda" deniliyor. . 
KEY ödemelerinde 
yargıdan ilginç bir 
karar daha çıktı. 
Bir doktor, yedek 
subay olarak 
çalıştığı döneme ait 
KEY'lerinin ver
ilmesini istedi. 
Mahkeme, paranın 
ödenmesine karar 
verdi.

Araç Sahipleri Dikkat! Fazla Vergi Vermiş Olabilirsiniz
Motorlu Taşıtlar 
Vergisinde 1800 
motor üstü 4 yaşın
da bir araç için 600 
lira, 4000 motor üstü 
4 yaşında bir araç 
için de 4 bin 200 lira 
fazladan vergi 
ödemiş olabilirsiniz. 
Tüketici Hukuku 
Enstitüsü Genel 
Başkanı Hakan 
Tokbaş, taşıt sahip
lerinin, indirimli 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi (MTV) uygu
lamasını iyi takip 
etmesi gerektiğini 
belirterek, 1800 
motor üstü 4 yaşın
da bir araç için 600 
lira, 4000 motor üstü 
4 yaşında bir araç de 
4 bin 200 lira 
fazladan vergi öden
miş olabilecekleri 
uyarısında bulundu. 
Tokbaş, yaptığı 
açıklamada, 2004 
yılının aralık ayında 
çıkarılan Bakanlar 
Kurulu Kararı gereği 
1 Ocak 2005'ten 
geçerli olmak üzere 
indirimli MTV

uygulaması 
başlatıldığını hatır
lattı.
Uygulama gereği 
otomobil, kaptıkaçtı, 
arazi taşıtı ve benz
erleri bakımından 
ödenecek vergi 
tutarlarının, aracın o 
yıla ait kasko sigor
tası değerinin yüzde 
5'ini aşması halinde 
MTV'nin, aynı yaş 
grubunda bir alt 
kademede bulunan 
taşıtlara isabet eden 
vergi olarak uygu
lanması gerektiğine 
dikkati çeken 
Tokbaş, şöyle devam 
etti: "Araç sahibinin, 
MTV indirimi 
konusunu iyi takip 
edip başvuruyu ken

disinin yapması 
gerekmektedir. Vergi 
dairesi kendiliğinden 
inceleme yapma 
yetkisine sahip 
değildir. Bu uygula
ma için 5 yıllık 
zamanaşımı öngörül 
müştür. Bundan 
dolayı son 5 yıla ait 
ödediğiniz bütün 
MTV'leri gözden 
geçirmenizde fayda 
olacaktır. 1800 motor 
üstü 4 yaşında bir 
araç için 600 lira, 
4000 motor üstü 4 
yaşında araç için de 
4 bin 200 lira 
fazladan vergi ödü 
yor olabilirsiniz.
1801 santimetreküp 
ve daha yukarı 
motor hacmine 

sahip 4-11 yaş arası 
binlerce otomobil 
sahibi fazladan MTV 
Ödemiş olabilir." 
Fazla ödeme yapma
mak için önerilerde 
bulunan Tokbaş, ilk 
olarak aracın 2013 
yılı kasko değerinin 
tespit edilmesi 
gerektiğini anlattı. 
Aracın 2008-2012 yıl
larındaki kasko 
değerininin de tek 
tek belirlenmesini 
tavsiye eden Tokbaş, 
"Aracın, 2008-2013 
yıllarında ödenen 
MTV'sini hesaplayın. 
Daha sonra bütün 
yıllara ait MTV ile 
kasko sigortası 
değerini tek tek 
karşılaştırın.
Bir yıla ait 
ödediğiniz MTV, 
aracınızın kasko sig
ortası değerinin 
yüzde 5'ini geçiyor
sa bir alt kademeden 
ödemeniz gereken 
MTV'yi o yıl için fazla 
ödediniz demektir" 
ifadesini kullandı. 
Tokbaş, 1900 san

timetreküp motor 
silindir hacmine 
sahip 4 yaşında bir 
aracı olan kişinin bu 
yıl ödeyeceği 
MTV'nin bin 770 lira 
olduğu bilgisini 
verdi. Bu aracın 
kasko değeri 35 bin 
400 liradan az ise 
indirimli MTV uygu
lanması gerektiğini 
dile getiren 
Tokbaş, taşıt 
sahibinin bin 770 lira 
yerine bir alt 
kademede bulunan 
bin 141 lira ödeyerek 
vergiden 629 lira 
tasarruf edeceğini 
kaydetti. Lüks tipte 4 
yaşında bir aracın 
2013 kasko 
değerinin 253 bin 
678 lira olduğunu 
söyleyen Tokbaş, 
şöyle konuştu: 
"Aracın MTV’si 4001 
motor gücünden 
yüksek, 4-6 yaş 
aralığı için 14 bin 
100 lira gözükmekte
dir. Oysa 14 bin
100 liranın 20 ile 

çarpımı 282 bin lira 

etmekte ve aracın 
kasko değerinin 
üzerinde bir rakam 
çıkmaktadır. O halde 
kasko değerinin 
yüzde 5'i, ödenen 
MTV miktarından 
daha az olduğu 
için aynı 
yaş grubunda bir alt 
kademede bulunan 9 
bin 921 lira öden
meli. Yani 4 yaşında 
benzer otomobil 
sahipleri bu indirim 
hesabıyla 4 bin 179 
lira daha az vergi 
Ödemiş olacak." 
Yetkili acente şir
ketinden alınacak 
formla bağlı 
bulunulan vergi 
dairesine düzeltme 
dilekçesiyle başvuru 
yapılabileceğini 
belirten Tokbaş, 
bunun için gereken 
form, dilekçe 
örnekleri ve hesapla
ma rehberine, 
"www.tuktici- 
hukuku.org" web 
adresinden ulaşıla
bileceğini sözlerine 
ekledi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 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 Jarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPDR - FERİROT

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

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

OTODÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)R 1 DENİZ UÇAĞI 613 66 13
P«ga*us Akml» Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esedaş 614 46 46
Anıtur 614 47 71
Kemli Koç 612 0163

11 DAĞITICILAR

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Kast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

RELERİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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 
mar-pet „
Tuncay Otogaz 813 16 4te»
Boyzo Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4632 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

MMİNMIM
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
16:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321

http://www.tuktici-hukuku.org
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ÖZEL BURSA

AHMET ÇELEBİ
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

w

0
r 7

Acil
Tıp Teknisyenliği

HEMŞİRELİK
- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları 
- Üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, 
- Devlet hastanelerinde,
- Dispanserlerde,
- Sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinde, 
- Özel sağlık kuramlarında,
- Çeşitli kurumlarm bünyesinde bulunan 
sağlık birimlerinde, 
- Pansiyonlu okullarda, 
- Yıldızlı otellerde, 
- İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 
- İlaç şirketlerinde ve kreşlerde, 
- Sürücü kurslarında iş bulma olanağı.

- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
- Acil Tıp dalından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler 

doğrultusunda; Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler, 
komuta kontrol merkezleri, acil yardım istasyanları ambulanslar, 

özel ambulans servisleri, hudutlar, sahiller ve 
Sağlık Genel Müdürlüğü kuramlarında, sürücü kurslarında 

ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilirler 

SUSauioni olmadan kayıt imham... 
<S3<S puanına göre imham...

Servis hizmetimiz mevcuttur. 
Yatılı kalma olanağı sağlanır. 
Avrupa’da staj imkanı sağlanabilir

Eğitimini alın geileceğinizi 
garantileyin

I SOSYAL ALANLARIMIZ; VOLEYBOL - BASKETBOL ■ MASA TENİSİ - SATRANÇ

STAJ YAPILACAK ÖZEL HASTANELERDE, ALINACAK PERSONELİN TAMAMI, 
OKULUMUZDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERDEN ALINACAKTIR.

İzmir Yolu Caddesi No: 341 Nilüfer I BURSA TEL: 0 224 413 42 75 -76 GSM: 0 546 60 61 616
www.ahmetcelebisml.com

http://www.ahmetcelebisml.com
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MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

vwvw.manastiremlakqemlik.com

Sebahatbn DEMİR / Emlak Müşaviri 
TEL & FA* 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 

E-MAIL manastiremlak@hotmail.com 

www.manastiremlak.sahibinden.com 
www.ilan.com.tr/manastiremlak

Gemlik CHP İlçe Başkanı Sertaslan, düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi.

Sertaslan, "(jeınlik haliı ianılifilfflaya calısılıyof
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

CHP’nin basın toplantısı...
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığınca 

dün düzenlenen basın toplantısı, genelde 
Belediye ağırlıklıydı.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan konuş 
masına başlamadan önce 3 konuya değine 
ceğini ve belgeler sunacağını açıkladı.

Gemlik’in 3 günlük yerel gazetelerinin 
sahipleri ve muhabirleri de toplantıdaydı.

Sertaslan, AKP Gençlik Kolu Başkanı 
İbrahim Gör’ün internet sitesinde paylaştığı 
Atatürk ve İsmet İnönü ile ilgili “2 ayyaş" , 
sözü ile başladı basın toplantısına... 4’de .

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, düzen
lediği basın toplan
tısıyla Gemlik’in 
gündemdeki konu
ları değerlendirdi. 
Dün, CHP ilçe 
binasında düzenle
nen toplantıda 
konuşan CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılan hizmet
lerin, Gemlik Beledi 
yesi tarafından 
yapılıyor gibi gös
terildiğini belirterek, 
halkın kandırılmaya 
çalışıldığını söyledi. 
Belediye Başkan

twitter hesabı 
üzerinden yaptığı 
paylaşımları da 
eleştirdi. Syf 2’de

vekili Refik Yılmaz'ı, 
belediye meclis 
üyelerine danışma 
dan karar almakla

suçlayan Sertaslan, 
AKP Gemlik İlçe 
Gençlik Kolu Başka 
riı İbrahim Gör'ün

www.onanka.

EMLAKİMİ

Msin TUMÇ
Merkez: 0224 513 85 53

0 535 493 66 04
Kumla Şb.: 0 224 538 95 27

Kurşunlu Şb.: 0535 493 66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI -
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER

• ARSALARINIZA KAT
KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR

•TAKASVEVADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
vwvw.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.onanka
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Gemlik CHP İlçe Başkanı Sertaslan, düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi.

SertaslaiL “temini halkı laiMlınlınaıa cahsılınof
CHP Gemlik ilçe 
Başkam Mehmet 
Sertaslan, düzen
lediği basın toplan
tısıyla Gemlik’in gün
demdeki konuları 
değerlendirdi. 
CHP İlçe binasında 
düzenlenen basın 
toplantısında, CHP 
Gemlik İlçe Yönetim 
Kurulu, CHP Gemlik 
Kadın Kolları ve 
Gemlik Belediyesi 
Meclis üyeleri, İl 
Genel Meclis üyeleri 
hazır bulundu.
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan yap
tığı açıklamada, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yapılan hizmetlerin, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yapılıyor 
gibi gösterildiğini 
belirterek, halkın 
kandırılmaya 
çalışıldığını söyledi. 
Belediye Başkanveki 
li Refik Yılmaz'ı, bele 
diye meclis üyelerine 
danışmadan karar 
almakla suçlayan 
Sertaslan, AKP 
Gemlik İlçe Gençlik 
Kolu Başkanı İbrahim 
Gör'ün tvvitter hesabı 
üzerinden yaptığı 
paylaşımları da 
eleştirdi.

BİR ÇİVİ BİLE 
ÇAKILMADI 
Kamuoyu araştırma 
lan yaptırdıklarını 
söyleyen Mehmet 
Sertaslan, bu araştır 
malarda 2 bin denek 
kullanıldığını, Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
yaptığı hizmetler ile 
Gemlik Belediyesi’ 
nin hizmetlerini hal 
kın genelde karıştır
madığını, Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
bazı hizmetlerini 
Gemlik Belediyesi’nin 
yaptığını sandığını 
söyledi.
Sertaslan, "Çarşı 
Deresi’nin 1. etapı 
projelendirilip 
Büyükşehir Belediye 
si’nin yaptığını halkı 
mız biliyor. Esnafı 
mağdur eden 2. 3. 
etap bölümünde pro
jelendirilmeden, alel 
acele yapıldığı için 
esnaf aylarca mağdur 
olmuştur. Gemlik’teki 
yerel gazetelerin 
köşe yazarlarından

bazıları bunları 
görmemezlikten 
geliyor. Sapla samanı 
birbirlerinden ayır
maları gerekir." dedi. 
Belediye Başkanveki 
li Refik Yılmaz’ın 
bastırdığı sayısının 
kaç tane olduğunu 
bilmedikleri kitabı 
gösteren Sertaslan, 
"Meclis üyemiz Fik 
ret Çolakoğlu araştır 
dı. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce 
bastırılan kitapla bu 
kitapta aynı olan 
fotoğraflar ve konular 
var. Bursa Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
Gemlik’te yaptığı hiz 
metleri Refik Yılmaz 
kendi yaptırmış gibi 
halkımıza göstererek 
halkı kandırmaya 
çalışıyor.” dedi.

REKLAM KİTABI 
38 BİN LİRAYA 
BASTIRILMIŞ 
Fikret Çolakoğlu, 
Gemlik Belediye 
si’nin bastırdığı kitap
taki birçok hizmetin 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
hizmeti olduğunu, iki 
kitap arasındaki 
fotoğrafları say
falarıyla basın men
suplarına gösterdi. 
Bu arada kitabın 
İstanbul’da bastırıl 
dığı ve 38 bin liraya 
ihale edildiği bir 
basın mensubu 
tarafından açıklandı. 
Sertaslan, konuş
masını şöyle sür 
dürdü.
"Reklam kokan köşe 
yazıları ile Gemlik 
halkının yanıltılmak 
istendiğini belirtmek 
isterim. Biraz araştırır 
sanız doğruyu 
görürsünüz" dedi. 
Refik Yılmaz’ın, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili olduk
tan sonra, önemli 
gelişmelerin yaşan 
eliğin ı ifade eden

Sertaslan, "Birçok 
yatırım yapıldı. Gem 
lik Atatepe Sosyal 
Tesisleri, Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Spor Salonu, 
Gemlik girişi yaya üst 
geçidi, Gemlik Çarşı
Deresi çevre düzen
lemesi gibi önemli 
hizmetlerin olduğunu 
görüyoruz. Ancak, bu 
noktada büyük bir 
bilgi kirliliği var. Refik 
Yılmaz Gemlik'te bir 
çivi çakılmasına bile 
vesile olmamıştır. Bu 
hizmetlerin hepsi 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
gerçekleştirildi. Fakat 
Yılmaz, sanki tüm 
bunları Gemlik 
Belediyesi yapıyor
muş gibi gösteriyor. 
Tüm bunları Büyük 
şehir Belediyesi yap 
tığına göre bunca 
zamandır Refik 
Yılmaz ne yapıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
bastırılan bir kitapçık
ta Gemlik'te yapılan 
hizmetlerin 
Büyükşehir belediye
sine ait olduğu gös
teriliyor, ancak 
Gemlik Beledi 
yesi'nin bastırdığı 
kitapçıkta ise aynı 
hizmetlerin Gemlik 
Belediyesi tarafından 
gerçekleştirildiği 
belirtiliyor."

CHP YÖNETİMİ 
ALTEPE'Yİ 
KORKUTTU 
Böylece Gemlik'te 
yaşayan vatandaş 
ların kandırılmaya 
çalışıldığı vurgula

yan Sertaslan, 
"Eğer Gemlik 
Belediyesi CHP’nin 
elinde olsaydı hizmet 
olmazdı gibi bir 
düşünce yaratılmaya 
çalışılıyor. Bir 
kamuoyu araştırması 
düzenledik. Gemlik 
Halkı hangi faaliyet
lerin Büyükşehir 
Belediyesi, hangi 
hizmetlerin Gemlik 
Belediyesi tarafından 
yapıldığını çok iyi 
biliyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi diğer 
ilçelerde hangi 
yatırımı yapmış. 
CHP'nin yerel seçim
leri kazanması AKP’yi 
oldukça kaygı
landırdı. Doğru 
düzgün hizmet 
görmeyen Gemlik'e 
Büyükşehir tarafın
dan yatırımlar yapıl
maya başlandı. Bu 
nedenle Recep 
Altepe'ye teşekkür 
ediyorum. Gemlik'in 
de Bursa'nın bir ilçe
si olduğunu CHP 
sayesinde olsa da 
nihayet anladı. Refik 
Yılmaz’ın karar alma 
noktasında meclis 
üyelerine danışma 
gibi bir düşüncesi 
yok. Her şeyi ben 
yaptım oldu mantı 
ğıyla gerçekleştin 
yor. Bu tek adamcılık 
zihniyeti Gemlik'e 
büyük zarar vermek
tedir. " diye konuştu.

KAMULAŞTIRILAN 
ALANLAR HEBA 
OLDU
Söz konusu bir çok 
yatırımın Fatih

Mehmet Güler'in 
Belediye Başkanlığı 
zamanında mecliste 
görüşüldüğünü ve 
2011 yılı belediye 
bütçesinde yer 
aldığını açıklayan 
Uğur Sertaslan, 
"Refik Yılmaz 20 
milyon lira tutarında 
bir kamulaştırma 
yaptı.
Ancak kamulaştırılan 
alanlar heba olmuş 
durumda, Belediye 
meclisi aldığı kararla 
kamulaştırma gelir
lerinin yüzde 30’un 
depremsellik ile ilgili 
konulara ayrılma 
kararı alındığı halde, 
Borusan ve Çimtaş’a 
satılan arsalardan 
elde edilen gelirin 
olası bir depremde 
önlem alınması için 
T milyon lira nereye 
harcandı. Bu para 
bloke olunmalıydı. 
Gemlik Belediyesi 
para sıkıntısı çeki 
yor. Plansız program
sız kamulaştırmalar 
yapılıyor. İlçemizin 
depreme hazırlıklı 
olması için ne yaptın 
bunları açıkla. Gemlik 
Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen her 
faaliyette planlama 
hatası ve proje eksik
liği var.
Başbakan gezi parkı 
protestoları nedeniyle 
esnafların zarar 
gördüğünü belirtiyor. 
Esnafı bu kadar 
düşünen bir partiys- 
eniz, Çarşı 
Deresi’nden denize 
kadar olan yerde 
bulunan esnafın 
sorunlarını Refik 
Yılmaz biliyor mu ?" 
dedi

TAKİPÇİSİ 
OLACAĞIZ 
AKP Gemlik Gençlik 
Kolları Başkanı 
İbrahim Gör'ün tvvit
ter hesabında yaptığı 
paylaşımları eleştiren

ilçe Başkanı 
Sertaslan, "Türk 
Milleti'nin en çok 
sevdiği 2 devlet 
adamı Atatürk ve 
İnönü hakkında çok 
çirkin ifadeler kul
lanıldı.
Biz gereğinin yapıl
ması için AKP İlçe 
Başkanlığına çağrıda 
bulunduk. Ancak bir 
sonuç alamadık. 
Atatürk'ün Bursa 
nutkunda belirttiği 
gibi Cumhuriyeti 
savunmak gençlerin 
görevidir. 
Savcıları da göreve 
çağırıyoruz. 
Bu işin takipçisi 
olacağız. 
Sorumlu olan 
herkes görevini yap
sın, Türk Gençliğini 
görevini yapmak 
zorunda bırakmasın." 
dedi.
Mehmet Sertaslan, 
daha sonra elindeki 
belgelerle BUSKİ’nin 
yatırımlarını değer
lendirdi.
2005- 31.10.2013 ta 
rihleri arasında ve 
2011 yılındaki BUSKİ 
yatırım programında
ki belgelerden 
Gemlik’e yapılan 
yatırımları okuyan 
Sertaslan, bu yatırım
ların CHP’li belediye 
döneminde program
landığını ve yapıl
maya başlandığını 
söyledi.
"Plan Proğram akıl 
işidir” diyen 
Sertaslan, Dörtyol 
kavşağına bat çık 
yapılacağının 
sözüne karşın 
kimin buraya üst 
geçit yaptırdığını 
sordu.
Daha sonra 
söz alan Meclis Grup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy ise Gemlik 
Belediyesi’ne CHP 
döneminde 41 bin 
673 bin m2 arsa 
kazandırdıkları, 
Sosyal Yaşam 
Merkezi, AVM, 
Denizcilik Yüksek 
Okulu ve Atatürk 
ilkokulunun CHP’li 
belediye zamanında 
kazandırıldığını, 
öğrenci yurtlarının 
tamamlandığını, 
ayrıca iki okul ile 
Balıkçı Barınağı 
yapımına baş
landığını hatırlattı.
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Mft a, im nMı
Orhangazi’de Y.V. 
isimli bir şahıs, 
Gemlik’te çaldığı 
bir araç ve oto 
teybi ile birlikte 
yakalandı. 
Daha önce de 
hırsızlık suçların
dan sabıkası bulu
nan şahıs, tutukla
narak cezaevine 
gönderildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Orhangazi 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro 
Ekiple ri, önceki 
gece geç saatlerde 
Orhan gazi 
Muradiye Mahallesi 
Turist yolu 
üzerinde

Oehseie iüsiiren silalılı Mrika haskımd ölü
Bursa-Ankara 
karayolu üzeri 
İnegöl'e bağlı Çitil 
köyü kavşağı 
mevkiinde bulunan 
bir fabrika, moto
sikletle iki kişi 
tarafından tabanca 
ve pompalı tüfekle 
kurşun yağmuruna 
tutuldu. Saldırıda 
fabrika bekçisi hay
atını kaybederken, 
o sırada fabrikada 
bulunanlar tarafın
dan verilen karşılık
ta ise saldırganlar
dan birisi yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, motosikletle 
Bozüyük 
istikametinden 
gelen, kimlikleri 
henüz tespit edile
meyen iki kişi, 
Bursa-Ankara 
karayolu üzeri 
İnegöl'e bağlı Çitli 
köyü kavşağı 
karşısında bulunan 
fabrikayı kurşun . 
yağmuruna tuttular. 
Saldırı, fabrika 
sahibi T.A., sözlüsü 
I.B. ve fabrika 
bekçisi 61 yaşında
ki Ali Ülker'in fabri
ka önünde iftarını 
açtıkları sırada 
gerçekleşti. 
Motosikletli saldır
ganların pompalı

Gemlik’ten 
çalındığı belirlenen 
bir otomobili tespit 
etti. Saat 01:00 
sıralarında araç ile 
birlikte Y.V. isimli 
şahıs gözaltına 
alındı. Ele geçirilen 
araç içinde yine 

tüfeğin namlusuna 
fişek sürme sesini 
duyan fabrika 
sahibi ve sözlüsü, 
içeri kaçmayı 
başarırken, bir 
pompalı tüfek ve 
bir tabanca ile 
yapılan saldırı da 
fabrika bekçisi Ali 
Ülker, yan tarafa 
kaçmaya çalıştığı 
sırada vuruldu. 
Fabrika sahibi 
T.A.'da saldırgan
lara karşılık 
verirken, fabrika 
önü tam anlamıyla 
savaş alanına 
döndü.
Fabrika sahibinin 
veya hayatını 
kaybeden bekçinin 
silahından çıkan 
mermilerden birisi 
motosikletli saldır
ganlardan birisini

Gemlik’te aynı 
gece bir başka oto
mobilden çalınan 
oto teybi de ele 
geçirildi.
Asayiş büro ekip
leri konu ile ilgili 
yaptığı araştırma 
sonucunda, Y.V.

yaralarken, saldır
ganlar geldikleri 
motosiklet ile 
Bozüyük istikame
tine kaçtılar.
Saldırının ardından 
olay yerine çağrılan 
112 Acil Servis 
Ambulansında 
görevli sağlık ekib
inin müda
halesinde, İnegöl'e 
bağlı Çitli köyünde 
ikamet eden bekar 
ve yaklaşık üç 
aydan beri söz 
konusu fabrikada 
bekçi olarak göreve 
başlayan Ali Ülk
er'in hayatını kay
bettiği anlaşıldı. 
Olay yerine çok 
sayıda jandarma 
ekibi sevk 
edilirken, olay yeri 
incelemesinde, yol 
boyunda ve fabrika 

isimli şahsın 
aynı gece 
Orhangazi’de bir 
otomobilden oto 
teybi, teybe takılı 
USB cihazı ile 
park halinde 
bulunan bir moto
sikletten benzin 
çalarken de tespit 
edildi. Şahıs, polis 
ekipleri tarafından 
gözaltına alınırken, 
şahsın üzerinde 
hırsızlıkta kul
landığı bazı aletler 
de ele geçirildi. 
Emniyet müdür
lüğünde sorgusu 
tamamlanan 
şahıs, adliyeye 
sevk edildi.

bahçesinde çok 
sayıda boş kovana 
rastlandı. Öte yan
dan, saldırının 
gerçekleştirildiği 
fabrikanın yaklaşık 
bir kilometre 
ilerisindeki bir evin 
mutfak camına da 
kurşun isabet etti. 
Jandarma ekipleri 
ve nöbetçi savcı 
olay yerinde gerekli 
incelemelerini 
yaparken, 
Bilecek istikame
tine doğru has
tanelerle temasa 
geçilerek silahla 
yaralanma olayı ile 
ilgili şahıs ve 
şahısların gelip 
gelmediği 
araştırıldı.
Vurulduktan sonra 
kaçmaya çalışırken, 
fabrikanın yan 
tarafından yere 
yığılarak hayatını 
kaybeden bekçi Ali 
Ülker'in cesedi, 
olay yerinde 
yapılan ilk incele
menin ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı, ardından 
kesin ölüm 
nedeninin tespiti 
için Bursa Adli 
Tıp Kurumuna 
gönderildi

Kayıt bahanesiyle 
girdikleri evden 

paraları alıp 
kayıplara karıştılar
Bursa’da 2 kişi, 
kayıt işlemi 
bahanesiyle 
girdikleri evden 3 
bin 100 TL çalıp, 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay 
Orhangazi ilçesi 
Tekke 
mahallesinde mey
dana geldi. N.S., 
evinde oturduğu 
sırada tanımadığı 
2 şahsın kapıdan 
içeriye girdiğini 
gördü. Şahıslar 
N.S.’ye, kayıt işle
mi için geldiklerini 
ifade ederek para 
istedi. Şahıslara 
inanan N.S., yanın
da bulunan 200 
TL’yi zanlılara

fit pisliği nedeniııle çıkan
kavgada 21 kişi sorguıla

Bursa'da at pisliği 
nedeniyle çıkan 
silahlı kavga son
rası gözaltına alı
nan biri Roman 21 
kişinin sorgusu 
sürüyor. Pompalı 
silahla yaralanan 
16 yaşındaki genç 
kız ise taburcu 
edildi.
Alınan bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Güneştepe 
Mahallesi'nde dün 
at pisliği yüzün
den biri Roman iki 
aile arasında sözlü 
tartışma yaşandı. 
Çıkan kavgada 
Roman Nejdet 
C.’ın kullandığı 
pompalı tüfekten 
çıkan saçma 16 
yaşındaki Beyza 
K.'ya isabet etti. 
Genç kız bir süre 
sonra taburcu 
edildi. İftardan 
sonra genç kızın 
ailesi ve mahalle 
sakinleri, çevreye 
zarar verdiklerini 
öne sürüp Roman 
vatandaşların 
evleri, barakaları 

verdi. Daha sonra 
zanlılar şahıstan 
100 TL daha iste
di.
İçeriden para alıp 
gelen N.S., şahıs
ların evden 
ayrıldığını fark etti. 
Bunun üzerine 
tekrar içeriye giren 
N.S., paralarını 
kontrol ettiğinde 
yerinde olmadığını 
gördü.
Dolandırıldığını 
anlayan şahıs 
durumu polise 
bildirdi. Olay yer
ine gelen polis 
ekipleri şahsın 
sorgusunu başvu
rup, olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

ve at arabalarına 
saldırdı.
Romanlar’ın 
araçlarına zarar 
veren öfkeli grup, 
yola çıkardıkları at 
arabalarını da 
ateşe verdi. 
Yangınlar itfaiye 
ekiplerince 
söndürülürken, 
olay yerine çevik 
kuvvet sevk edildi. 
Polis ekipleri olay
lara karışan 3’ü 
yaşı küçük biri 
Roman 21 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Olayların çıkış 
sebebi olarak gös
terilen tüfekle 
yaralama olayına 
karışan Nejdet 
C.'nin de gözaltına 
alınanlar arasında 
olduğu öğrenildi. 
Diğer 20 kişi 
hakkında ise 
"mala zarar ver
mek" iddiasıyla 
işlem yapıldığı, 
yeni gözaltıların 
olabileceği, 
polisin bu akşam 
da tedbir alacağı 
öğrenildi.
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Güne Bakış İSIIİIIIİIIİMIİİIIIİIİIIIIIISIIIHIİIM
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP’nin basın toplantısı...
Sertaslan bu bölümde, yazılanların basında yer 

almasından sonra, yaptıkları açıklamada bu 
konuda milli kahramanlara karşı aşağılayıcı ifa 
de kullanan gençlik kolu başkanının, AKP içinde 
gerekli değerlendirmenin yapılmasını bekledikle 
rini, ancak hiçbir açıklamanın gelmediğini söy 
ledi.

Mehmet Sertaslan, "Bu durum AKP İlçe yöneti
cilerin de Gençlik Kolları başkanının görüşünü 
paylaştığı anlamına gelmektedir” dedi.

Sertaslan, daha sonra Atatürk’ün Bursa Nutku’ 
nu okudu.

Bursa Nutku’nda Atatürk’ün gençliğe görevler 
verdiğini hatırlatarak, “Türk genci nutkun gere 
ğini yapar. Ama, yasalarla görevleri belli olan
ların görevlerini yapmalarını bekliyoruz.” diyerek 
Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırdı.

Gerçekte bu haber gazetemizde yayınlandıktan 
sonra bu şahıs hakkında Savcılığın bir işlem yap
tığını duymadık.

Gezi olaylarında, tencere tava çalanları şikayet 
edilmesini isteyen bir Başbakanın partisinden 
Atatürk’e ve İsmet İnönü’ye dil uzatmanın daya 
nılmaz hafifliğini duymamak olası mı?

Bence de onların gençlik kollarından farklı 
düşündüklerini sanmıyorum. Öyle olmasaydı, iyi 
veya kötü bir açıklama gelirdi.

CHP İlçe Başkanından daha sonra, CHP’den ilk 
kez Belediye Meclisine istifalarla gelen Brütüs 
Bülent Dalkılıç ile ilgili açıklama geldi.-.

Biliyorsunuz Dalkılıç, Refik Yılmaz’a oy kullan 
diktan sonra 2 ay boyunca ‘kullanmadım’ demiş 
ti.

Gemlik Asım 
Kocabıyık Camii 
temeli Ramazan 
Bayramı sonrasın
da atılacak.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
eski binası yerine 
yapılacak olan bin 
500 kişilik modern 
camii arazisinde 
zemin iyileştirme 
ve hafriyat çalış
malarının başladı 
ğım söyledi.
Jet Groud sistemi 
ile temel çalışma 
larının yapıldığını 
ifade eden Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
Gemlik'e yakışacak 
olan camiinin 
temelinin bayram 
sonrasında düzen
lenecek tören ile 
atılacağını söyledi. 
BORUSAN A.Ş.

Kabahatlar Kanunu kapsamında çevreye zarar verildiği gerekçesiyle 100 lira para cezası kesildi

Ali$ asan 5 TGB IIyl polis gözaltına alili
Savcılığa başvurulup, ‘Ben Refik Yılmaz’a oy 

kulanmadım” diye dilekçe vermesinden sonra 
Belediye Avukatı aracılığıyla dilekçesini geri 
çeke rek kimliğini ortaya koymuştu.

Brütüs’e birşey olmasın diye, paralı koru
maların tutulduğu ortaya çıktı.

Paralar ödenmeyince, Başkanlık makam aracı 
kurşunlandı...

Tarihe bunlar not düştü. B. Dalkılıç deşifre 
olunca, partisinden ve Meclis üyeliğinden el 
yazısıyla istifa etti. Başkanvekili Refik Yılmaz, 
istifayı işleme koymadı.

İstifa konusunda 3. İdare Mahkemesi’ne açılan 
davada Mahkemenin verdiği karar ibret verici.

İstifa dilekçesini bile incelemeyen mahkeme, 
Dalkılıç’ın 24 Nisan 2013 tarihinde mahkemeye 
verdiği dilekçesindeki “Başkası tarafından 
yazılmış olan dilekçeyi, partiden istifa dilekçesi 
olarak algılaması nedeniyle imzaladığı"nı belirt 
mesi dikkate değer.

Bu ülkede ‘hukukun’ ne kadar ‘guguklaştığının’ 
bunlar kanıtıdır.

Sizce Bülent Dalkılıç, şimde nerede görevli dir? 
AKP’liler veya kendi açıklasa da ne iş yaptığını 

bir öğrensek. Çoktandır izini kaybettirdi.
Ama, biz onu bulacağız.
Sertaslan’ın bundan sonraki açıklamaları, Bü 

yükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetlere Refik 
Yılmaz’ın sahip çıkması ve bazı köşe yazarla rı 
nın son zamanlarda ’AKP’li Belediye geldi, Gem 
lik’e hizmet yağıyor.” şeklindeki yandaş yazıları
na verilmiş cevaptı.

Sanırım gerekli cevabı almışlardır.
Bir de 38 bin liraya bastırılan şu ünlü kitap 

konusu geldi gündeme.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 

hizmetleri kendi hizmetleriymiş gibi gösteren şu 
ünlü kitabı alıp gözatın.

Bununla ilgili cevap haberde var. Merak eden 
okur.

Mert ÇAVDAR

Milli Merkez Temsil 
çiler Meclisi Gemlik 
Şubesi'nin 5 Ağus 
tos’ta düzenleyeceği 
Silivri Tutsaklarına 
Özgürlük eylemi için 
Eski Pazar Cadde 
si'nde afiş asan 
aralarında Türkiye 
Gençlik Birliği 
Gemlik İlçe Yönetim 
Kurulu üyeleri 
Batuhan Kazan ve 
Emre Özkan'ın da 
bulunduğu 5 kişiye 
polis engel oldu. 
Karakola götürülen 
aşif asan gençlerin 
kısa süren gözal 
tısından sonra ifa 
deleri alınarak, 
serbest bırakıldı.
Afiş çalışmasını 
organize eden Milli 
Merkez Temsilciler 
Meclisi Gemlik Şube 
Başkanı Muharrem 
Çelik'e Kabahatlar 
Kanunu kapsamında 
çevreye zarar veril 
diği gerekçesiyle 
100 lira para cezası 
verildi.
TGB İlçe Sekreteri 
Emre Özkan yaptığı 
açıklamada baskıla 
rın yurtseverleri 
yıldıramayacağını

Kurucusu Gem 
lik'in Fahri Hem 
şerisi hayırsever 
İşadamı merhum 
Asım Kocabıyık 
adına BORUSAN 
A.Ş. tarafından 
yaptırılacak olan 
modern camiinin 
bir yıl içinde 
tamamlanmasını 
hedeflediklerini 
anlatan Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Asım Kocabıyık 
Camii adına dernek 

belirterek, "Elimizde 
olan Anayasal hak
larımızı sonuna 
kadar kullanacağız. 
Biz görevimizi Mus 
ta fa Kemal Atatürk' 
ten aldık. Ve inancı 
mızın gereği 
neyse onu yerine 
getirmeye devam 
edeceğiz" dedi.
Yapılan müdahale 
nin demokrasiye ay 
kırı olduğunu ifade 
eden TGB Gemlik 
Lise Sorumlusu 
Batuhan Kazan 
baskıların yurtse 
verleri yıldıramaya- 
cağını, mücadeleye 
devam edeceklerini 

kurulduğunu da 
sözlerine ekledi. 
BORUSAN A.Ş.'nin 
camii yapımı için 3 
milyon 500 bin lira 
vereceğini açıkla 
yan Refik Yılmaz, 
camii inşaatı adına 
bu paranın yetme 
mesi halinde derne 
ğin devreye girece 
ğini bildirdi.
Necati Demir 
Başkanlığındaki 
dernekte, Mukad 
des Serim, Halil 
Köse, Alparslan 

söyledi.
Anayasa Mahkeme 
sinin tutukluluk 
süresini 5 yıla 
indiren kararı 
nedeniyle Silivri 
Cezaevinde bulunan 
17 Erge nekon 
Davası Sanı ğının 
serbest bira kılması 
için imza kampa
nyası düzenledikleri
ni belirten MMTM 
Gemlik Şube 
Başkanı Muharrem 
Çelik yatığı açıkla
mada gözaltıları 
haksızlık olarak de 
ğerlendirdi.
Ergenekon sanıkla 
rının kanuna aykırı

İnan, Ahmet Çak
mak, Fehmi Kuleler 
ve Ersin Kahraman 
gibi isimlerin yer 
aldığına dikkat 
çeken Başkanvekili 
Yılmaz, "Gemlik 
halkı beklediği, öz 
lediği, modern ca 
misine kavuşacak. 
Bu konuda herkes 
üzerine düşen göre 
vi fazlasıyla yerine 
getiriyor. Hafriyat 
ve zemin iyileştir 
me çalışmaları son
rasında temeli ata
cağız. Gemlik bir yıl 
içinde özlediği 
camisine kavuşa
cak. Ben buradan 
BORUSAN A.Ş. 
Kurucusu Merhum 
İşadamı Asım Koca 
bıyık ailesine ve 
BORUSAN A.Ş. 
yetkililerine teşek 
kür ediyorum" 
dedi.

olarak hapiste olduk 
larını vurgulayan 
Çelik, Anayasa 
Mahkemesi’nin tu 
tukluluk süresini 10 
yıldan 5 yıla indiren 
kararını hatırlata 
rak, "Bu karann bir 
an önce uygulan
ması gerekiyor.
Silivri zindanlarında 
tutsak olan yurt sev
erlerin serbest 
bırakılmasını istiyo 
ruz. Bunun için im 
za kampanyası dü 
zenledik. Gemlikli 
yurtseverleri kampa
nyamıza destek 
olmaya çağınyo 
ruz." diye konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

ANAÇEV ETKİNLİKLERİ

Çocuklar, İbiş, Karagöz- 
Hacivat’a doydu

Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı (ANAÇEV) 
Gemlik Şubesi'nin 
geleneksel iftar 
yemeği, geçtiğimiz 
cuma gecesi Bursa 
Sheraton Oteli balo 
salonunda büyük bir 
katılımla gerçekleştiril
di.

Başarılı fakat maddi 
imkanları kısıtlı 25 
gencimizin yüksek 
öğrenimlerine maddi 
destek için burs veren 
ANAÇEV; eğitim 
gönüllüleri ve 
bağışçılarına da yurdu
muzun güzelliklerini ve 
ören yerlerini tanıta
bilmek, bilgi ve görgü
lerini geliştirmek 
amacıyla geçmiş 
uygarlıkların 
sergilendiği müze 
gezilerini kapsayan 
yurt içi turlar da 
düzenlemektedir.

ANAÇEV Türk 
Sanat Müziği konser
leri düzenleyerek, 
toplumun Türk Sanat 
Müziğine olan ilgi ve 
sevgisini arttırmayı, 
müziğimizi yaşatmayı, 

sanat tarihine mal 
olmuş değerlerimizi 
genç kuşaklara tanıtıp, 
ölümsüzleştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu 
doğrultuda, Nilüfer 
Belediyesi Türk Sanat 
Müziği Kadın Korosu 
ANAÇEV e her yıl 
destek vermektedir.

İnsanlık tarihinin ilk 
kültürel etkinliği olan, 
yönetimlerin olumlu ve 
olumsuz yanlarını 
halklara mizah ve 
eleştiriyle ileten, halkın 
beklentilerini ilgililere 
yansıtan bir sanat dalı 
olarak tiyatroya da 
gerekli önemi göstere 
rek gönüllü 
bağışçıların katılım
larını sağlamakta ve 
tiyatroya sevgisini art
tırmaktadır.

ANAÇEV’in şu 
andaki en önemli 
amacı 50 öğrenciye 
burs verebilmektir. 
Bunu temin için hayır
sever ve vatansever 
vatandaş ve kurumlar- 
dan maddi destek bek
lemektedir.

Her yıl olduğu gibi

Borusan Eğitim Vakfı 
bu yıl da ANAÇEV' e 
yardımlarını esirgeme
di. ANAÇEV bu 
davranışa minnettardır.

ANAÇEV yönetimi 
eğitimcilerden oluş
maktadır. Yıllarca 
eğitim-öğretim görevi 
veren öğretmenlerimiz, 
emeklilik sonrasında 
da kutsal bir görev 
alarak gençlerimizin iyi 
eğitim almalarını, 
toplumun aydınlan
masına çalışarak 
uygar ve gelişmiş 
saygın bir Türkiye 
yaratmayı ideal olarak 
benimsemiş kişilerdir.

Ben de kendilerini 
uğraşlarından ötürü 
kutlar, çalışmalarında 
başarılar dilerim.

Rahmet ve mer
hamet ayı olan müba 
rek Ramazan ayında 
bu önemli milli görevi 
yerine getirme uğraşı 
veren ANAÇEV'e yar 
dım eli uzatmanız 
dileği ile....

Tüm hemşehrilerim
le selam ve saygılar 
sunarım.

Gemlik Belediyesi'nin Başkanvekili Refik Yılmaz,
Ramazan Ayı Kültürel 
Etkinlikleri kapsamında 
sahne alan Hüseyin 
Goncagül tiyatrosu ilçe 
halkından büyük ilgi 
gördü. Gemlik Belediyesi 
İskele Meydanı Festival 
Alanında organize edilen 
tiyatro gösterimini yak
laşık 5 bin kişi izledi. 
Ayakta alkışlanan göste 
rimde Hüseyin Goncagül 
Tiyatrosu ekibi izleyicileri 
gülmekten kırıp geçirdi. 
Güldürürken düşündüren 
skeç ve esprileriyle ilgi 
odağı olan tiyatro ekibi, 
İbiş, Karagöz-Hacıvat, 
Kukla ve Sihirbaz göste 
rimleriyle de geceye renk 
kattı. Tiyatro ekibine 
Gemlik Belediye

çiçek ve çeşitli hediyeler 
sundu. Tiyatro gösterimini 
izlemeye gelen çocukları 
da unutmayan Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz, 
tiyatro bitiminde her birine 
oyuncak dağıttı. Gemlik 
Halkının Ramazan aylarını 
da bir kez daha kutlayan 
Refik Yılmaz, Gemlik 
iskele meydanından yük
selen coşku dolu, barış ve 
kardeşlik havasının tüm 
ülkeye ve İslam âlemine 
örnek olmasını diledi.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz, 
kültürel etkinlikler kap
samında düzenledikleri 
ramazan ayı özel program
larının ay boyunca devam 
edeceğini müjdeledi.

ELEMAN ARANIYOR
SOLAKSUBAŞI LIMITED 

ŞİRKETİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

DENEYİMLİ SATIŞ ELEMANI 
VE TEMİZLİK ELEMANI 

ARANIYOR
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

S^live

Balıaılan kalma tezgah dönemi mtiyor
Türkiye genelinde
ki 3 bin belediye, 
94 meslek odası ve 
330 bin pazarcının 
beklediği yönet
melik Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı 
tarafından yayım
landı. 'Pazar 
Yerleri Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelik' ile 
artık pazarcılar tez
gahlarını ticari 
taksi plakası gibi 
devretme hakkına 
kavuştu.
Yeni yönetmeliğe 
göre, özellikle 
büyük şehirlerde, 
pazar yeri sıkıntısı 
çeken belediyeler, 
imar planında

otopark ve benzeri 
olarak gösterilen 
mekanları kiralayıp 
pazarcı esnafının 
hizmetine sunabile
cek. Türkiye 
Sebzeciler, 
Meyveciler ve 
Seyyar Pazarcılar 
Esnaf ve 
Sanatkarları 
Federasyonu 
(TÜSPAF) Başkanı 
Mehmet Çakman, 
330 bin pazarcının 
beklediği yönet
meliğin yürürlüğe 
girdiğini açıkladı. 
Bursa Tuz 
Pazan'ndaki 
pazarcılarla bir 
araya gelen Çak
man, yeni yönet
meliğin müjdesini 
verdi.

BABADAN KALMA 
TEZGAH DÖNEMİ 
BİTİYOR 
Yönetmeliğin 
'devrim' niteliğinde 
uygulamalar 
getirdiğini belirten 
Çakman, artık 
pazar tezgahlarının 
da ticari taksi 
plakaları gibi 
devredilebileceğini 
söyledi. Çakman, 
önceki yönetmelik
lerde, "Tahsis 
edilen satış yerleri, 
vefat etme veya iş 
göremeyecek dere
cede kaza geçirme, 
hastalık ya da 
yaşlılık gibi zaruri 
hallerde belediye 
encümeni kararı ile 
kanuni mirasçılara 
devredilebilir."

Yeni Yalova Yolu Umurbey Sanayi Bölgesi 
1,5.km Umurbey / Gemlik / Bursa
Tel: 0224 514 92 42

BEKO 200 TR MARKA YHB ■ 10202491 SİCİL 
NOLU ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT 

LEVHAM KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 
HAŞAN YILDIRIM
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ŞOFÖR ABANIYOR
DAMPERLİ TIR VE 
KAMYON ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
İRTİBAT TEL: O 532 292 0921

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI

GemlikKfrfez

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

KflÜTE KONTBOl ELEMANI
TİTİZ VE DİKKATLİ 

ÇALIŞMAYI PRENSİP 
EDİNMİŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK 
LİSESİ VEYA MESLEK 

YÜKSEK OKUL MEZUNU
25 - 35 YAS ARASI, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA

Tel:0-224-586 00 05

‘Gemlik Körfez1 www.geinlikkorfezgazetesi.coin

MILTON
k. DÜĞÜN SALONU I

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pustu Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikakMasası

İnternettenCanlı İfayı n
Sahne - Işıkyösterisi 
Servis veekipmanlar 

' «Wy Sürpriz göster Her

http://www.geinlikkorfezgazetesi.coin
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BALKAN ÜLKELERİ GEZİSİ 14
Dünden devam

BELGRAD:
Sırbistan'ın hem 

başkenti hem de en 
büyük şehridir. 
Yugoslavya olarak 
varlığını 
sürdürdüğü zaman 
da Belgrad yine 
başkenttir. Tuna ve 
Sava nehirlerinin 
birleştiği noktada 
yer alan Belgrad 
aynı zamanda 
kültür, eğitim, 
ekonomi ve bilim 
merkezidir. Belgrad, 
parklar içinde bir 
şehir diye anılmak
tadır. Gerçekten 
halka gezme ve din
lenme olanağı yara 
tan yeşil alanlar 
geniş yer tutuyor.

"Tarih boyunca 
defalarca yıkılıp 
tekrar inşa edilen 
kent çok sayıda 
uygarlığa ve ulusa 
ev sahipliği de yap
mıştır. Bu muazzam 
tarihi ve kültürel 
birikimin yanı sıra 
iki nehir, 16 nehir 
adası, parklar, 
bahçeler ve geniş, 
yeşil alanlarla kaplı 
bir kent manzarası
na sahiptir 
Belgrad."

Evliya Çelebi 17. 
yüzyılda Belgrad'ı 
gezer ve şu bilgileri 
sunar: O dönem de 
217 camii ve mes 
cit, 270 okul, 9 
medrese ve 26 çeş
menin olduğunu 
bildirir. Bu durum 
sanki OsmanlI'nın 
bir parçası 
olduğunu gösterir. 
Günümüze bu eser
lerden acaba kaçı 
ulaşabilmiştir?

Kent merkezine 
girdikten bir süre 
sonra Nato tarafın
dan vurulan bir 
bina. Burası 
Sırpların askeri 
merkez komutan
lığı. Burası vurul
mamış olsaydı 
Sırpları durdurmak 
mümkün olmaya
caktı diyor rehbe 
rimiz. Harabeye 
dönen bina Sırplar 
tarafından 
onarılmıyor, olayın 

anımsanması için 
ilk günkü haliyle 
korunuyor.

Belgrad sokak
larını biraz dolaşıp 
sonra aracımızdan 
inip Tito'nun anıt 
mezarını ve 
yakınında bulunan 
müzeyi görüyoruz. 
Oldukça uzaktayız. 
Hava sıcak yedi 
sekiz yüz metre 
yürümemiz gerekli, 
bunu kimsenin 
gözü kesmiyor.

Sonra OsmanlI'ya 
ait yerleri yürü 
yerek görmeye 
çalışıyoruz. Damat 
Ali Paşa Türbesini 
görmek iste
diğimizde içerde 
inşaat çalışması 
yapıldığını anlı 
yoruz. "Bayraklı 
cami'yi" bakımsız 
bir halde bulu 
yoruz. Anlaşılan o 
ki Sırplar 
OsmanlI'nın izlerini 
görmek istemiyor 
ve ellerinden 
geldikçe bu izleri 
silmeye çalışıyorlar.

Buradan geçip 
Kaleye doğru gidi 
yoruz. Çevresini 
görüyoruz. Surların 
içine girmek 
mümkün değil. 
Bugün kapalıymış. 
Kalenin bize göre 
sol tarafı yeşil bir 
düzlük. Burada eski 
savaş oyunlarını 
yaşatmak ve 
bugüne taşımak 
için gençler savaş 
kıyafetleriyle birbir- 
leriyle dövüşüyor
lar. Giysileri ve 
savaş araçları 
dikkatimizi çekiyor, 
bir süre onları izli 
yoruz

Bayan arkadaşlar 
alışveriş yapmak 
için sabırsızlanıyor. 
Yolumuz Belgrad 
çarşılarına doğru... 
Çarşılarını geziy
oruz. Caddelerini 
dolaşıyoruz. Sokak 
sanatçıları çıkıyor 
karşımıza birçok 
yerde. Tarihi binalar 
alışveriş yapılan 
geniş bir caddenin 
iki tarafına dizilmiş 
sanki geçmişten 
esintiler savuruyor 

gelip geçene. Taş 
yapılar ilgimizi 
çekiyor. Burada da 
dilencilere sıkça 
rastlıyoruz. Halkın 
ekonomik durumu 
Bosna'ya ve 
Arnavutluk'a göre 
daha iyiymiş, bunu 
rehberimizden 
öğreniyoruz. Yavaş 
yavaş gün 
kavuşuyor geceye. 
Uzun bir yolculuk 
ve çarşı gezmeleri 
büyük ölçüde he 
pimizi yordu. Otele 
gidip dinlenmek 
istiyoruz.
Otelimiz kent 

merkezinde. Güzel 
bir otel. 
Odalarımıza çıkıp 
valizleri yerleştirip 
hemen yemeğe 
iniyoruz. Yemekten 
sonra isteyenler 
eğlenceye gidecek 
isteyenler otelde 
kalacak ya da dışar- 
da gezebilecek.
Taşpınar'la dışarı 

çıkıp biraz 
dolaşalım diyoruz. 
Hanımlar çıkmak 
istemiyor. Gece 
Belgrad'ı görmek 
istiyoruz. 
Caddelerde hareket 
azalmış, biraz ses
sizliğe bürünmüş 
bir kent konumun
da gezdiğimiz yer
ler. Bir marketin 
önünden geçerken 
içeri dalıyoruz.

Hava sıcak bira iyi 
gider diye düşünü 
yoruz. Birkaç çeşit 
bira alıp kasaya 
yöneliyoruz. Öde
meyi evro olarak 
yapmak istiyoruz. 
Kabul edilmiyor. 
Kendi paraları olan 
dinar istiyorlar. 
Bizde de o yok 
aldıklarımızı bırakıp 
kös kös çıkıyoruz. 
Canımız sıkılıyor 
otele dönüyoruz.

Otelde resepsiyon 
bölümünün küçük 
salonunda koca
man bir piyano, 
sanki Taşpınar'ı 
bekliyor. Görevli 
bayana çalabilir 
miyim diye soruyor. 
Bayan evet 
anlamında başını 
sallıyor. Otelde mini 
konser başlıyor. 
Lobide uzunca bir 
kanepeye uzanmış 
Meksika şapkalı, 
palabıyık, tonton 
bir MakedonyalI 
sızmak üzere.. 
Başını dayamış 
kanepenin bir köşe
sine, elini de yastık 
yapmış. Sehpanın 
üzerinde içki bar
dakları muhteremi 
bekliyor.
Gömleğinin 
düğmeleri çözül 
müş koynundaki 
para kesesi dışarı 
çıkmış ilginç bir 
manzara.

Piyanodan çıkan 
nağmeler ve söyle
nen şarkılar ilgisini 
çekiyor, biraz 
kalkar gibi yapıyor. 
Şarkının bitiminde 
yarı doğrulup 
alkışlıyor sonra 
yine vuruyor kafayı. 
Ben gülmekten 
kendimi alamıyo
rum. Şarkıların biri 

biterken diğeri 
başlıyor, bizim 
muhterem her 
şarkının sonunda 
kuvvetli bir alkış 
yaparak iyi bir din
leyici olduğunu 
kanıtlıyor.

Sonunda yanına 
gelmemi istiyor, 
Hangi ülkeden 
olduğumuzu soru 
yor.

Türk olduğumuzu 
söylüyorum. O da: 
"Ben Makedon, 
Atatürk'ün mem
leketi, İstanbul, 
Antalya başlıyor 
saymaya. Mini 
konser devam 
ederken otelin barı
na gidip iki bira 
alıyor ve 
Taşpınar'la şerefe 
deyip içiyoruz. 
MakedonyalI seh
padaki kadehi 
kaldırıyor şerefe 
deyip hep birlikte 
içiyoruz. Son 
gecemiz gerçekten 
neşe ve mutlulukla 
geçiyor. Saat 
gecenin 23.30'unu 
gösterirken oda la 
rımıza çıkıyoruz.

8.GÜN
23 Haziran 2013 ‘ 

Pazar
(BELGRAD- 

SIRBİSTAN)
Belgrad'a 

geldiğimiz gün 
kalenin içine gire
memiştik. 
Havalimanına 
gitmeden buraların 
mutlaka görmek 
istiyoruz. Sabah 
saat 08.30 da 
otelden ayrılıp ka 
leye geldik. 
Kapıdan içeri 
girdiğimizde açık 
hava müzesihi 
görüyoruz.

Savaşta kullanılan 
toplar, makineli 
tüfekler ve benzer
leri girişin iki tara 
fında sergileniyor.

Geniş düz bir 
alana çimenler hah 
gibi serilmiş.

Büyük ağaçların 
gölgesi ayrı bir 
güzellik katmış 
buraya. Tepeden 
baktığımızda Sava 
ve Tuna nehirlerinin 
kesiştiği noktayı 
görüyoruz. Küçük 
adacıklar ve bir 
doğa harikası, uza
yıp gidiyor 
önünüzde. Nereye 
bakarsan bak, yeşili 
görüyorsun. Yıllar 
önce okuduğum 
"Durgun Akardı 
Don" Şalohov'un 
eserini anımsıyo
rum.

Kaleiçi Surları ve 
anıtları gördükten 
sonra OsmanlI'dan 
kalan Damat Ali 
Paşa Türbesini 
görüyoruz. 
Karşımıza Sokullu 
Çeşmesi'ni çıkıyor, 
suyu akmayan 
çeşmede fotoğraf 
çekiyoruz. 
Unutulmaya ve yok 
olmaya terkedilmiş 
bir kültür ürünü. 
Pek fazla özelliği 
olmamasına karşın 
geçmişi günümüze 
taşıyan bir araç dol
muş yıllarca. Kale 
içinde de küçük 
tezgâhlarda hediye
lik eşya satanlara 
rastlıyoruz.
Artık Belgrad'ı 

ardımızda bırakmak 
zorundayız. 
Aracımıza binip 
havalimanına doğru 
hareket ediyoruz.

SON



23 Temmuz 2013 Salı İGemlik KBrffezl Sayfa 8

ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE 

ÇALIŞACAK
MUHASEBE VE 
ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİ OLAN 
BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat 
Tel: O 532 497 92 89

KİRALIK DEPO
GAZİ OSMANPAŞA 

CAMİİ ALTINDA 350 M2 
DÜKKAN VEYA DEPO 

KİRALIKTIR.
CAMİ YÖNETİMİ ADINA 

HAYDAR KARATAŞ 
Müracaat

Tel: O 531 299 71 15

SATILIK tflLLft
CUMHURİYET MAHALLESİ 

HAS VİLLALARINDA 
2 KATL1160 M2 

DENİZ MANZARALI 
MASRAFSIZ 

SAHİBİNDEN SATILIK VİLLA 
FİYATI :192.000 TL

Tel'.0532235 28 05

ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK

YATILI VEYA GÜNDÜZ 
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN

ARANIYOR

Müracaat
Tel: O 533 388 43 76

ELEMİN
TORNACI - 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VE 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM. 

Tel : 514 20 21 GEMLİK

KAYIP
Gemlik İlçe Trafik Şube 

Müdürlüğünden almış olduğum 
ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

TEOMAN SONER

satiuk ıriım
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 500 M2 İÇİNDE 
120 M2 LÜKS VİLLA 

GÜMRÜK VE NALİYECİLER 
İÇİN BÜRO OLARAK 

KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN... 

BAHÇELİ, KLİMA, GÜVENLİK 
SİSTEMLİ 

GÜNEŞ ENERJİSİ - 
SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

O 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ 4! YILIK TECRÜBEMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

İLE HiartMz
GÜLER «IMS

MATBAACILIK -YAYINCILIK • 
REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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Çalışan kadınların yarısı "kamMışı"
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerinden yapılan der
lemeye göre, bu yıl 
Nisan ayı itibarıyla 
Türkiye'de kayıtdışı 
çalışanların toplam 
istihdama oranı 
geçen yılın aynı aya 
göre 1,2 puan gerile
di. Türkiye'de istih
dam edilen kadın
ların yüzde 52,6'sı 
kayıtdışı çalışıyor. 
Geçen sene yüzde 
38,8 olan kayıt dışı 
çalışanların oranı, 
bu sene Nisan ayın

da yüzde 37,6 oldu. 
Bu yıl Nisan ayında 
15 yaş üstü istihdam 
edilen 25,7 milyon 
kişinin 9,6 milyonu 
(yüzde 37,8) kayıt 
dışı çalışıyor.
Türkiyede istihdam 
edilen 17,8 milyon 
erkeğin yüzde 31'i 
(5,5 milyonu), 7,8 
milyon kadının da 
yüzde 52,6'sı (4,1 
milyonu) herhangi 
bir sosyal güvenlik 
kuruluşuna kayıtlı 
değil.
Ücretsiz aile işçi

lerinin yüzde 92'si 
kayıtdışı çalışıyor 
Kayıt dışı istihdam 
en yüksek ücretsiz 
aile işçilerinde

görülürken, bu kate
goride bulunan 3 
milyon 272 bin 
işçinin 3 milyon 3 
bini (yüzde 91,8)

kayıt dışı çalışıyor. 
Ücretsiz aile işçisi 
olarak çalışan erkek
lerde bu oranın 
yüzde 83, ücretsiz 
aile işçisi olarak 
çalışan kadınlarda 
ise yüzde 94,5 
olması dikkat 
çekiyor.
Herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşuna 
kayıtlı olmayan 
çalışanların 
içerisinde kendi 
hesabına çalışanlar 
da yüksek bir orana 
sahip. Kendi hesabı

na çalışan 3 milyon 
989 bin erkeğin 
yüzde 58,9'u, 888 
kadının da yüzde 
88,9'u kayıtdışı 
çalışıyor.
Türkiye'de kayıtdışı 
çalışanların toplam 
istihdam içindeki 
oranına bakıldığında 
ücretli ve yevmiyeli 
çalışan işçilerin 
yüzde 20'si, işveren
lerin de yüzde 16*sı 
hiçbir sosyal güven
lik kuruluşuna bağlı 
değil.

İssizim maaşı alın çalışanlar yandı
İşsizlik maaşı alırken 
kayıtdışı çalışan 
uyanıklar 
kazançlarını ikiye 
katlıyor.
Yakalanmaları 
halinde ise işsizlik 
maaşından süresiz 
men ediliyorlar. 
İşsizlik sigortası, 
işsizlik riskini tazmin 
etmek amacıyla 
oluşturulmuş bir sig
orta koludur. İşsizlik 
ödeneği alırken sig
ortasız olarak bir 
işte çalışanların işsi
zlik ödeneği bu 
durum tespit edildiği 
andan itibaren 
kesilmektedir. Ayrıca 
bu durum cezai 
müeyyideleri de 
beraberinde 
getirmektedir. İş 
müfettişlerince veya 
kamu idarelerinin 

denetçileri tarafın
dan yapılan denetim
lerde işsizlik 
ödeneği aldığı 
dönemde kayıtdışı 
olarak çalıştığı tespit 
edilenlerin işsizlik 
ödenekleri tekrar 
başlatılmamak üzere 
kesilr. Dolayısıyla bu 
kişilerin bir daha 
işsizlik sigortasın
dan yararlanmaları 
da söz konusu 
olmayacaktır. 
İşsizlik sigortası 
genel ödeme miktarı, 
yararlanma şartları 
ve yararlanma şart
ları açısından şu 
şekilde özetlenebilir. 
İşçiye son 120 günü 
kesintisiz olarak, 
toplam son üç yılda
ki toplam ödenen 
işsizlik sigortası 
primine göre işsizlik

ödeneği takdim 
edilir.

NASIL
HESAPLANIYOR?
İşsizlik ödenekleriyle 

ilgili olarak oluşturu
lan ödeme planına 
göre;
- 600 gün çalışıp 
işsizlik sigortası 
primi ödemiş olanlar

6 ay, (180 gün) 
- 900 gün çalışıp 
işsizlik sigortası 
primi ödemiş olan
lara 8 ay, (240 gün) 
-1080 gün çalışıp 
işsizlik sigortası 
primi ödemiş olan
lara 10 ay, süreyle 
işsizlik ödeneği 
Ödenir. İşsizlik 
ödeneği ise şöyle 
hesaplanıyor: 
Günlük işsizlik 
ödeneği, sigortalının 
son 4 aylık prime 
esas kazançları 
dikkate alınarak 
hesaplanan günlük 
ortalama brüt 
kazancının yüzde 
40'ıdır. Hesaplanan 
işsizlik ödeneği mik
tarı, 16 yaşından 
büyük işçiler için 
uygulanan aylık 
asgari ücretin brüt

tutarının yüzde seks
enini 
geçemez.

'NE İŞ OLSA 
YAPARIM' DİYEN 
ÇOK 
2012 yılında toplam 
olarak 609.245 kişi 
işsizlik maaşı için 
başvurdu.
Başvuranlar arasın
da 152 bin kişi 
'nitelik gerek
tirmeyen işler' kap
samında iş için 
başvurmuş. Yani bu 
grup "Ne iş olsa 
yaparım" diyenler. 
Başvuranlar arasın
da bundan sonraki 
en büyük kategori 
ise 1.632 kişiyle bil
gisayarlı muhasebe 
elemanları. Onları 
ise 1.547 kişiyle tor
nacılar izliyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

513 10
513 10
513 29
513 10

51
53
54
28

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 77
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

TAKSİLER

HASTANELER

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

BESMİ DAİBELEB

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

BELEDİYE

DENİZ OTOBÜSÜ

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

VAPUR - FERİBOT

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

Gemlik Karfez aiBENimiİ

_____OTOBÜS____________

Şehirlerarası 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat) 

DAĞITICILAR

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

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 41 SAYI : 4633

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS

Matbaacılık-  Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS 
SİNEMASI 

HIZLI VE ÖFKELİ 6: 
11:45-14:00- 
16:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


GemlikKSrfez

ÖZEL BURSA

AHMET ÇELEBİ
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
- Acil Tıp dalından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler 

doğrultusunda; Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler, 
komuta kontrol merkezleri, acil yardım istasyanları ambulanslar, 

özel ambulans servisleri, hudutlar, sahiller ve 
Sağlık Genel Müdürlüğü kuramlarında, sürücü kurslarında 

ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilirler 

SBSmiuwi olmadan kayıt imham...
IX SBS puanına göre BMRS imkanı... 

Servis hizmetimiz mevcuttur. 
Yatılı kalma olanağı sağlanır. 
Avrupa’da staj imkanı sağlanabilir

A.T.T ve Hemşirelik 
Eğitimini alın gefe~“"ecegmızı 

garantileyin

Acil 
Tıp Teknisyenliği

HEMŞİRELİK
- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları 
- Üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, 
- Devlet hastanelerinde,
- Dispanserlerde,
- Sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinde, 
- Özel sağlık kuramlarında, 
- Çeşitli kuramların bünyesinde bulunan 
sağlık birimlerinde, 
- Pansiyonlu okullarda, 
- Yıldızlı otellerde, 
- İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 
- İlaç şirketlerinde ve kreşlerde, 
- Sürücü kurslarında iş bulma olanağı.

SOSYAL ALANLARIMIZ: VOLEYBOL - BASKETBOL - MASA TENİSİ - SATRANÇ
■' ___ ___■■

STAJ YAPILACAK ÖZEL HASTANELERDE, ALINACAK PERSONELİN TAMAMI, 
OKULUMUZDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERDEN ALINACAKTIR.

İzmir Yolu Caddesi No: 341 Nilüfer i BURSA TEL 10 224 413 42 75 -76 GSM: 0 546 60 61 616
www.ahmetcelebisml.com

http://www.ahmetcelebisml.com


MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com
Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri

TEL&FAX:0224 51733 10 CEP:0532744 3383
E-MA)L manastiremlak@hotmail.com 

www.manastiremlak.sahibinden.com 
www.ilan.com.tr/manastiremlak

GEMLİK’İNİİK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
24 Temmuz 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Kaymakam Işık ve Belediye Başkanvekili Yılmaz GTSO’ya "hayırlı olsun ziyareti” yaptı

W Mil Mi TOff"
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.cbm

Güne Bakış

Yeni bir söz mü?
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’na ziyaret 

ler sürüyor.
Ticaret ve Sanayi Odası, Oda seçimlerinin 

ardından yeni binasına geçti.
Oda Meclisinde ve yönetim kurulunda bu 

yıl yeni isimler var.
Sizin anlayacağınız, yeni yönetim yeni 

binada hizmete başladı. GTSO’nun modern 
hizmet binası görülmeye değer.

Gerçekten Gemlik’e yakışır bir bina oldu.
Devamı sayfa 4’de

Kaymakam Cahit Işık ve Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, yeni hizmet binasına 
taşınan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
yönetimine kutlama ziyaretinde bulundu. 
İlçedeki eğitim sorunlarının da ele alındığı 
toplantıda, Marmarabirlik’e ait ait Orhan 
gazi Caddesi’ndeki boş deponun eğitim 
alanı olduğu ve Kapalı Cezaevi altındaki 
hâzineye ait bir arsa ile takas yapılacağını 
söyleyen Işık, “Bu takas bitince okul yapım 
işine girişeceğiz. Sizden destek bekliyo 
ruz” şeklinde konuştu. Haberi syf 2’de

Adliye Binası Sosyal 
Yaşam Merkezi 

yanına taşınacak

Yeni Adalet Sarayı, Çarşı Deresi’nin Sosyal Yaşam 
Merkezi yanındaki Yiğit Inşaat’a ait binanın üst kat
larında hizmet verecek. Mal sahipleriyle kira pro
tokolünün imzalanmasından sonra düzenleme 
yapılarak yeni binaya taşınılacak. Sayfa 4’de

Muhsin TUKJÇ
Merkez: 0 224 513 85 53

0 535 493 66 04
Kumla Şb.: 0 224 538 95 27

Kurşunlu Şb.: 0 535 493 66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ'- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI 

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİKTE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KATf; ■

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.cbm
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Kaymakam Işık ve Belediye Başkanvekili Yılmaz GTSO’ya “hayırlı olsun ziyareti” yaptı

Yeni hizmet binası
na taşınan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası yönetimine 
“Hayırlı olsun” 
ziyaretleri devam 
ediyor.
Dün, Kaymakam 
Cahit Işık ve 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası'na 
giderek Oda 
Yönetim Kurulu
Başkanı Kemal Akıt 
ve Yönetim Kurulu 
üyelerini kutladılar, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile 
GTSO’yu ziyaraet 
eden Kaymakam

Cahit Işık, Gemlik’e 
güzel bir bina kazan 
dırdıkları için Akıt’ı 
ve yönetim kurulu 
üyelerini kutladı. 
Kemal Akıt ise, 
yerin bulunmasında 
zorluklar çektikleri
ni ancak Belediye 
ile takas yoluyla 
anlaşarak bugünkü 
binaya kavuştukları 
için memnun olduk
larını söyledi. 
KÖRFEZ 
TEMİZLENMELİ 
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, 
Kaymakam Işık’ın 
Gemlik Körfezi’nde 
balık neslini can
landıracak projeler 

ile ilgilenmesi 
nedeniyle yapılan 
olumlu çalışmaları 
takdirle karşıladı 
ğım belirterek, 
“Bizler de Oda 
olarak bu konuda 
bize düşen bir 
görev varsa yardım
cı olmaya hazırız.” 
dedi. Kaymakam 
Işık, “Gemlik’in 
ortak noktası 
Körfez’in temizlen
mesi, balık neslinin 
yeniden Körfez’de 
çoğalmasıdır. Bu 
konuda BEBKA ile 
yaptığımız proje 
kabul görmedi. Biz 
o projeyi rafa 
kaldırmadık. Projeyi 
sponsorlarla yapa 

cağız." dedi. 
İlçedeki eğitim 
sorunlarının da ele 
alındığı toplantıda, 
Marmarabirlik’e ait 
ait Orhangazi 
Caddesi’ndeki boş 
deponun eğitim 
alanı olduğu ve 
Kapalı Cezaevi 
altındaki hâzineye 
ait bir arsa ile takas 
yapılacağını 
söyleyen Işık, “Bu 
takas bitince okul 
yapım İşine girişe
ceğiz. Sizden des 
tek bekliyoruz” şek
linde konuştu.
Kemal Akıt ise Gazi 
Ticaret ve Sanayi 
Okulu’nun yeni 
binasının Türki

ye’deki ilk çelik 
konsiriksiyon yapı 
olduğuna dikkat 
çekerek, “Bu konu
da üzerimize düşen 
bir şey varsa elimizi 
taşın altına koymak 
tan çekinmeyiz” 
dedi. GTSO’yu 
ziyaret eden Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
da Kemal Akıt’ı kut
layarak Gemlik’e 
prestij bir binaya 
kavuşturdukları için 
teşekkür etti. 
Meclis üyeleri 
Aydın Bayraktar’ın 
ve Abdulah 
Özden’in de bulun
duğu ziyarette 
Ticaret ve Sanayi

Odası’nın eski 
binasının yapı 
ömrünün tamam
lanması nedeniyle 
takas ile yeni 
binanın yapıldığını 
söyleyen Akıt, 
“Binalarda insanlar 
gibi eskiyor. Yeni 
binamızın yapıl
masında Belediye 
nin büyük desteğini 
gördük. Üyelerimiz 
adına teşekkür 
ediyoruz.” dedi. 
Yılmaz ise, "Eski 
bina yıkıldı. Bu 
alanı yeniden 
düzenleyerek bölge 
ye yakışır hale 
getireceğiz. İki kor
donu birleştire
ceğiz.” dedi.

Gemlik ADD hakkında soruşturma açılan UÜ Gemlik Kampüsü’nde Öğretim Görevlisi Köprülü'ye basın açıklamasıyla destek verdi.

ADD'den Köprülü ye destek
Mert ÇAVDAR

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Kampüsü'n 
de Öğretim Görevli 
si, Yardımcı Doç. 
Dr. Timuçin Köprü 
lü'nün, Hukuk 
Fakültesi mezuniyet 
töreninde, Gezi 
Parkı olayları hak 
kında yaptığı konuş 
manın yankıları 
devam ediyor. 
Köprülü hakkında 
üniversite yönetimi 
tarafından soruştur
ma açılması, sivil 
toplum örgütlerini 
harekete geçirdi. 
Olaya tepki göste 
ren Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi üye 
leri Atatürk Anıtı 
önünde basın açık
laması düzenledi. 
Türkiye Gençlik 
Birliği ve Milli

Merkez Temsilciler 
Meclisi Gemlik 
Şubesi Üyelerinin 
katıldığı basın açık
lamasında, Gemlik 
İşçi Partisi üyeleri 
de hazır bulundu. 
TGB üyeleri, “Tam 
Bağımsız Türkiye” 
yazılı tişörtler giyer 
ken, “Mustafa 
Kemal'in askerleri 
yiz” ve “AKP dikta 
törlüğü yıkılacak* 
sloganları atıldı. 
KÖPRÜLÜ'NÜN 
YANINDAYIZ 
TGB Gemlik İlçe

Saymanı Özlem 
Türker yaptığı açık
lamada, Köprülü 
nün arkasında 
olduklarını belir
tirken, üniversiteler 
deki eğitim mevzu
atının 12 Eylül dar 
besinin ürünü oldu 
ğunu söyledi. 
Açılan soruşturma 
nın kabul edilemez 
olduğunu vurgula 
yan Türker, "Bu 
saldırının muhatabı 
sadece Köprülü 
değildir. Bu toplu 
mun hangi kesimin

den olursa olsun 
eleştirel düşünceye 
saldırmaktır.
İlginçtir ki bu soruş 
turmadan önce 
Yeni Akit ve Haber 
Vaktim isimli prova 
katör yayın organ
ları, Köprülü hakkın 
da bir karalama 
kampanyası yürüt
müştür. Mustafa 
Kemal'in gösterdiği 
yolda tam bağımsız 
Türki ye şiarıyla 
yola çıkan bizler 
bilimsel ve 
demokratik duruşu 

nu sürdürmekte 
olan Köprülü hoca 
m izin yanındayız” 
dedi.
YIKILAN AKP'NİN 
ALTINDA 
KALMAYIN
Söz alan İşçi Partisi 
ve Milli Merkez 
Temsilciler Meclisi 
ilçe Başkanı 
Muharrem Çelik, 
afiş asan 5 TGB’li 
gencin göz altına 
alınmasını eleştirdi. 
Emniyet yetkilileri 
ne tepki gösteren 
Çelik, "Gemlik'te bir 

çok sorun varken, 
gençlerimiz uyuştu
rucu batağına sü 
rüklenirken, vatan
daşlarımızın güven
liği sağlanamıyor 
ken, bunlarla uğraş 
m ak yerine neden 5 
Ağustos Silivri Mi 
tingi için afiş asan 
gençlerimiz göz altı 
na alınıyor. Emniyet 
yetkililerine sesleni 
yorum, bizimle 
uğraşmayın. Yurtse 
ver gençlerimiz 
üzerin de psikolojik 
baskı kurmayın. 
Gemlik'te AKP'ye 
oy veren du yarlı 
vatandaşları miza 
da sesleniyorum. 
Yıkım sürecine 
giren AKP'yi destek 
/emekten vazgeçin. 
Yoksa siz de yıkılan 
AKP'nin al tında 
kalırsınız" dedi
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Parası için tacilin öldiirdiiler
Bursa'da kendisin
den 10 gündür 
haber alınamayan 
59 yaşındaki 
Mustafa Yalman'ın, 
ilişkiye girmek için 
telefon ile konuş
tuğu 30 yaşındaki 
Arzuhan Ç. isimli 
kadın ile sevgilisi 
22 yaşındaki 
Gökhan A. tarafın
dan, parası için 
otomobille kaçırılıp, 
bıçaklanarak 
öldürüldüğü ortaya 
çıktı. Polis, gözaltı
na aldığı Arzuhan 
Ç.'nin cinayeti itiraf 
etmesinden sonra 
Gökhan A.'yı da 
yakaladı.
Şüphelilerin göster
diği yerde yapılan 
aramada Yalman'ın 
cesedine ulaşıldı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi'nde telefon 
satan bir işyerinde 
çalışan evli ve 3

Polisim diyerek yine vatandaşı dolandırdı
Bursa’da Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
uyarılarına rağmen 
kendilerini kamu 
görevlisi olarak 
tanıtan sahtekarlar, 
vatandaşları 
dolandırmaya 
devam ediyor 
Son olarak Nilüfer 
ilçesi Ihsaniye 
Mahallesi’nde mey
dana gelen olayda, 
B.A., evinde otur
duğu sırada kimliği 
belirsiz bir şahıs 
tarafından arandı. 
Kendisini emniyet 
müdürlüğünde 

çocuk babası 
Mustafa Yalman' 
dan ailesi on gün 
dür haber ala
mayınca polise 
başvurdu.
Yalman'ın otomobili 
geçen hafta 
Soğanlı Mahalle 
si'nde boş bir 
arazide terk edilmiş 
olarak bulundu. 
Cinayet şüphesi 
üzerine polis 
Yalman'ın cep tele
fonu ile en son 
konuştuğu Arzuhan 
Ç.'yi gözaltına aldı. 
Tehdit ve hakaret 
gibi 4 ayrı suçtan 
kaydı bulunan 
Arzuhan Ç.'yi 
sorgulayan polis, 
Mustafa Yalman'ın 
öldürüldüğünü 
ortaya çıkardı.

'SEVGİLİM BENİ 
SATIYORDU' 
Verdiği ifadede 

görevli polis olarak 
tanıtan dolandırıcı
B.A.’ya, "Banka 
hesabın terör 
örgütünün eline 
geçti. Para gönder
meniz gerekiyor" 

sevgilisi olan 
Gökhan A.'nın para 
karşılığı kendisini 
erkeklere sattığını 
söyleyen Arzuhan 
Ç. şunları anlattı: 
"Mustafa

Yalman'da müşteri
lerimden biriydi. 
Olay günü birlikte 
olmamız için beni 
aradı. Gökhan, 
'Bunda para vardır. 
Alalım' diyerek tek
lifi kabul etmemi 
sağladı. Olay günü 
Santral Garaj'a oto
mobili ile gelen 
Mustafa Yalman 
beni ve Gökhan'ı 
araca aldı. Ben 
önde, Gökhan arka 
koltukta oturuyor
du. Şehirden 
ayrıldıktan sonra 
Gökhan bıçağı 
çıkartıp Mustafa 
Yalman'ı tehdit etti. 
Aracı yolun kenarı
na çekmesini iste

dedi
Bunun üzerine şah 
sın verdiği hesaba 
bin TL yatıran B.A., 
daha sonra tekrar 
telefon gelmemesi, 
üzerine dolandırıl 

di. Bu sırada onu 
bıçaklayarak 
öldürdü. Cebinde 
bulunan 300 TL'yi 
aldı. Sonra cesedi 
Avrancık köyü 
Yolunda boş bir 
araziye gömdük."

CESET BULUNDU

Polis Arzuhan 
Ç.'nin bu açıkla
malarından sonra 4 
ayrı suçtan kaydı 
bulunan Gökhan 
A.'yı da gözaltına 
aldı. Sanıkların yer 
göstermesi 
sonucu Avrancık 
Köy Yolu'nda 
yapılan aramada 
Yalman'ın toprağa 
gömülü cesedi 
bulundu.
Cinayetle ilgili 
soruşturmaya 
Bursa Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca baş
landı.

dığını anladı. B.A. 
emniyete giderek 
polise müracaat 
etti. Emniyet 
Müdürlüğü ise, 
broşürlerle 'Dikkat! 
Dolandırılıyorsunuz 
. Savcı-polis ve jan
darma sizden asla 
para kontör ve ben
zerlerini talep 
etmez. Dolandırıcı 
ların oyununa 
gelmeyin" şeklin
deki ikaz yazılarına 
rağmen, dolandırıl
ma vakalarının bit
memesi dikkati 
çekiyor.

Hırsızlar yazar
kasayı patlattı

Bursa’da bir iş 
yerine giren 
hırsızlar yazar 
kasayı patlatıp, 
içerisindeki 2 bin 
TL ile kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Nilüfer ilçesi Çam
lıca Mahallesi’nde 
meydana geldi. 
Sabah iş yerine 
gelen M.A.Y., 
camın kırık, alarm 
sistemine zarar 
verilmiş ve demir 
kilit kısmının

Mı liilill İHIM
Bursa'da bir kişi, 
madde bağımlısı 
olduğu iddia edi 
len genç tarafın
dan bıçakla yara
landı. Alınan bil
giye göre, merkez 
Os mangazi ilçesi 
Santralgaraj Mahal 
lesi'nde yolda 
yürüyen A.R.K'nin 
yanına gelen mad 
de bağımlısı oldu 
ğu öne sürülen 
F.D, para istedi. 
Bunun üzerine 

yerinden 
söküldüğünü 
gördü. Bunun 
üzerine işyeri 
sahibi, polise 
haber verdi. Olay 
yerine gelen polis 
ekipleri parmak izi 
çalışması yaptı.
M.A.Y., kimliği 
belirsiz şahıslar 
tarafından pat
latılmış yazar kasa 
içerisinde de 2 bin 
TL parasının 
olduğunu söyledi.
Olayla ilgili soruş

turma başlatıldı.

A.R.K, F.D'ye 5 lira 
verdi. Parayı az 
bulan F.D, cebin 
deki bıçağı çıkar
tarak A.R.K'yi ba 
cağından yaraladı. 
Hastanede tedavi 
altına alınan 
A.R.K'nin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi. 
Gözaltına alınan 
F.D, emniyetteki 
ifdesinin ardından 
adliyeye sevk 
edilecek

192 kilo esrar İle geçirimi
Kocaeli İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçı 
hk ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
(KOM) Şubesi 
Narkotik Büro 
Amirliği ekipleri 
tarafından düzenle
nen operasyonda, 
192 kilogram esrar 
maddesi ele geçir
ilirken, 7 kişi 
gözaltına alındı. 
Takip esnasında 
polis araçlarından 

biri takla attı, kaza
da 3 polis memuru 
yaralandı.
Kocaeli Emniyet 
Müdürlüğü ve 
Afyonkarahisar İl 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
düzenlenen ortak 
operasyonda, 
Kocaeli ve Bursa'da 
bulunan torbacılara 
uyuşturucu madde 
temin etmek iste 
yen 7 kişilik çete 

düzenlenen operas 
yonla gözaltına 
alındı. Operasyon 
da 192 kilogram 
esrar maddesi ele 
geçirildi.
Alınan bilgiye göre, 
Suriye'den temin 
ettikleri esrar mad
desini Şanlıurfa 
üzerinden 
Kocaeli'ye ve 
Bursa'ya götürmek 
isteyen grubu fark 
eden Narkotik 

polisleri, şahısları 
takibe aldı. Narkotik 
polisleri tarafından 
Şanlıurfa'dan 
itibaren takibe alı
nan şahısların 
Afyonkarahisar'da 
taşıdıkları uyuştu
rucu maddeyi iki 
farklı araca böle
ceklerini belirleyen 
ekipler, 
Afyonkarahisar İl 
Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerinden de

yardım istedi. 5 
araçla konvoy 
yapan uyuşturucu 
tacirleri, peşlerinde
ki polisleri fark 
edince kaçmaya 
başladı. Şahısların 
kaçmaya başla
masıyla birlikte 
polis ekipleri ve 
zanlılar arasında 

film sahnelerini 
andıran kovala
maca başladı. 
Takip esnasında 
Afyonkarahisar il 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne ait 
bir polis aracı ise 
yol kenarındaki 
bariyerlere 
çarparak takla attı.
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Güne Bakış
Yeni Adalet Sarayı, Çarşı Deresi’nin Sosyal Yaşam Merkezi yanındaki Yiğit Inşaat’a 

ait binanın üst katlarında hizmet verecek. Mal sahipleriyle kira protokolünün 
imzalanmasından sonra düzenleme yapılarak yeni binaya taşınılacak.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yeni bir söz mü?
Kurumlar ve bireyler GTSO yönetimini hem 

bina, hem de yönetime seçilmeleri nedeniyle 
ziyaret ediyorlar.

Dün, Kaymakam Cahit Işık ve Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz, Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret ettiler.

Bu ziyaretlerde ele alınan konu yalnız bina 
konusu olmuyor.

örneğin dün Kaymakam Cahit Işık ziyaret sıra 
sında ilçenin eğitim sorunu ve Körfez’in temizlen 
mesi, balık neslinin yeniden canlandırılmasını 
dile getirdi.

Oda Başkanı Kemal Akıt’ın Kaymakamlığın İlçe 
Tarım Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi ile başlat
tığı BEBKA pojesi ile Körfez’e balık atımı sonucu 
balık üretiminin çoğaltılması konusundaki çalış
masına övgülü sözler söyledi. Kaymakam Işık 
ise, BEBKA’nın projeye onay vermediğini, ancak 
projeden vazgeçilmediğini güçlü bir sponsor 
arandığını belirtti.

Ticaret Odası ziyaretinde, Oda yönetiminden 
Meclis Başkanı Paşa Ağdemir, Başkan Yardım 
cısı Nurettin Hocaoğlu, Sayman üye Ergin Eren 
oğlu, yönetim kurulu üyesi Mehmet Anar ile 
meclis üyesi Faruk Güzel de bulunuyordu.

İş eğitim çalışmalarına gelince, Kaymakamla 
birlikte ziyarete gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, ilçedeki eğitim sorunu ve . 
okulların durumunu anlattı.

Kemal Akıt, “Bizim elimizden gelen bir şey var 
sa eğitime destek oluruz. Gazi İlköğretim Okulu 
nu biz yaptık.” sözü kapının aralanmasına neden 
oldu.

Ercümen, Gazi Ticaret ve Sanayi Okulu yakın
larındaki Marmarabirlik depolarının eğitim alanı 
yapıldığını ve Birlik ile takasın gerçekleşmek 
üzere olduğunu söyledi.

Kemal Akıt’ın “Bizim adımızın üzerinde Gazi 
var” demesi üzerine de “Yeni okulu siz yapın 
adını Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu” 
koyalım dedi Mehmet Ercümen.

Kemal Akıt bu teklife “Hayır” demedi.
“Evet” de demedi ama “Projelerini çıkarın, 

elimizden geleni yaparız.” dedi. Bu Gemlik Tica 
ret ve Sanayi Odası’nın yeni bir binadan sonra 
Marmarabirlik depolarının bulunduğu yere yapıla
cak yeni okul için yeşil ışık anlamına geliyor mu?

Oda’nın yeni bina nedeniyle şu an bütçesi sıfır
landı.

Ama bana kalırsa Kemal Akıt, bu işin öncülü 
ğünü Oda adına üstlenecek ve görevindeki son 
dönemde, Gemlik’e yeni bir hizmet getirmenin 
onurunu ve mutluluğunu yaşayacak.

Bu okul, Gemlik’in prestij okulu olacak sanırım.
Evet, gelecek hafta TOBB seçimleri nedeniyle 

Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası genel 
merkez delegeleri ve Oda başkanlar/ Ankara yol
cusu.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu şu ana kadar 
tek aday.

Gemlik Rıfat Hisarcıkhoğlu’nu destekliyor.
Kemal Akıt, Hisarcıklıoğlu için, “Odanın prestiji

ni dünyaya duyurdu. Bizleri önemsedi, Gemlik 
Hisarcıklıoğlu’nun yanında” diyerek desteğini 
-.tekrarladı.

Yeni okul yapımında Ticaret ve Sanayi Odası’ 
nın katkısını zaman içinde göreceğiz.

Yapılan denetim
lerde depremsellik 
açısından çürük çık
tığı belirlenen 
Gemlik Adliye 
Sarayı, sonunda 
geçici kiralık binası
na taşınacak. 
Çarşı Deresi Sosyal 
Yaşam Merkezi 
yanında bulunan 
Yiğit İnşaat ve Yapı 
Malzemeleri 
Mağazası’nın 
üzerinde bulunan 
dairelerin Adalet 
Binası olarak kul
lanılması için eski 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, Adalet 
Bakanlığından yeni 
bina kiralanması için 
izin alması sonucu, 
mal sahipleriyle 
görüşmüştü.
İstenen fiyatı yüksek 
bulan Adalet 
Bakanlığı kira iste 
mini uygun bulma
yarak, 
başka bina bulun
masını istemişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanlığımdan iktidara sert mesaj;

1ııılııiMMııııMıiffliıııwıtf
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
Gençlik Kolları 
Başkanlığımdan 
yapılan vazıh açıkla
mada, “İktidarın 
hiçbir Gezi Parkı 
eylemcisinin canını 
yakmasına izin ver
meyeceğiz" denildi. 
CHP Geıplik Gençlik 
Kolları Başkanı 
Özlem Örs yaptığı 
yazılı açıklamada 
şu görüşlere yer 
verdi:
“Değerli Gemlikliler, 
üzülerek söylüyoruz 
ki "AKP" iktidarı 
gençliğin sabrını 
sınamaya devam 
etmektedir.
Yasaklarla, baskılar
la, faşist zihniye 
tinin çivili sopasını 
her an gençlerin 
üzerinde hissettire 
rek yarattığı tahak 
küm ile iktidarını 
sürdürmeyi hayal 
eden AKP'nin bu 
hayalleri ne mutlu kİ 
suya düşmektedir.

AYNI BİNA DA 
ANLAŞILDI 
Yiğit İnşaat sahipleri 
ne ait olan bina ile 
ilgili yeniden yapılan 
pazarlıklar sonuç
landı.
Adalet Bakanlığı’nın 
binanın kiralanması

Korku imparatorlu 
ğu yıkılmıştır. İktidar 
sallantıdadır. Bunu 
bizler, gençler ger 
çekleştirdik. Geçmi 
şimizden ve büyük
lerimizden alığımız 
kıvılcımı aleve 
çevirerek iktidarın 
surlarına dayandık. 
Gezi Parkı ile 
başlayan direniş, 
bunun yegane 
örneği olmuştur. 
Muhalif gençlik 
sokağa çıkmış ve 
haykırmaktadır.

DEMOKRATİK 
HAKLARIMIZI 
KULLANIYORUZ 
Taleplerini demok 
ratik haklarını kulla
narak aramaya çalı 
şan gençler, maale
sef ki yeniden ikti
darın hedef tahtası
na yerleştirilmiştir. 
AKP, gençlerden 
korkmaktadır. 
Sağlam bir gençlik 
yapılanması bile 
olmayan iktidar par

na izin verdiği öğre
nildi.
Cumhuriyet 
Başsavcılığı konuyla 
ilgili olarak son 
kararı vermek 
için mal sahipleriyle 
bir araya gelerek 
kira protokolünün 

tisi, maddi vaatlerle 
etraftan topladığı 
masum gençleri pa 
rah birer asker 
haline getirirken, 
karşıt düşüncedeki 
gençleri ise gözaltı
na alarak, tutuklaya 
rak ya da ara sokak
larda eli kanlı milis
lerine dövdürerek 
susturmaya çalış
maktadır.
Gezi parkı olayları 
nın ardından 
hükümet eliyle 
başlatılan cadı avı 
neticesinde ülkemi 
zin dört bir tarafında 
bir çok geç göz 
altına alınmış kimisi 
ne yazık ki tutuklan
mıştır..
insan ister istemez 
soruyor.
Bu gençler neden 
içeri alınıyor?
Eli kanlı birer katil 
oldukları için mi? 
Terörist oldukları 
için mi?
Yoksa AKP karşıtı 
ve muhalif oldukları 

imzalanmasından 
sonra binada yapıla
cak düzenlemeler
den sonra Adalet 
Sarayı Emin 
Dalkıran 
Kordonumdaki 
yerinden dere boyu
na taşınacak.

için mi? yurtsever, 
devrimci, cesur ve 
iktidarın işine 
gelmeyecek kadar 
zeki oldukları için 
mi?
Değerli Gemlikliler, 
GENÇLERİ 
CADI AVINA 
KURBAN 
ETTİRMEYECEĞİZ 
Biz, CHP Gemlik 
Gençlik Kolu üyeleri 
olarak hiç bir 
kardeşimizi iktidann 
cadı avına kurban 
etmeyeceğimizi, 
olaylarda hayatını 
kaybeden dostlan 
miza karşı hissetti 
ğimiz sorumluluk ile 
mücadeleye devam 
edeceğimizi bir kez 
daha tekrarlamak 
isteriz.
Gemlik’te de çoğu 
kez hukuku çiğneye 
rek kendi kurallannı 
yazan iktidann hiç 
bir gezi parkı eylem 
çisinin canını yakma 
sına izin vermeye
ceğiz. "

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHntlttlIM InlalııirtalatDilıiM
Türk Metal İş 
Sendikası Gemlik 
Şubesi’nin Murat 
Teknik Otomat 
Sanayi'de verdiği 
mücadelede sona 
gelindi.
Sendikaya Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafın
dan toplu iş 
sözleşmesi yetkisi 
verilirken, toplu 
görüşmelerin 
Pazartesi başla
ması bekleniyor. 
Türk Metal İş 
Gemlik Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz, gazete 
mize yaptığı açıkla
mada, iş verenin 
yetki tesbitine iti
raz etme hakkını 
kullanmadığını 
belirtirken, "Yetki 
tespitinin ardından 
iş verenin 6 gün 
içinde itiraz etme 
hakkı vardı. Fakat 
bu itiraz gerçek
leşmedi. Çalışma

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ElEMftN ARANIYOR
SOLAKSUBAŞI LİMİTED 

ŞİRKETİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

DENEYİMLİ SATIŞ ELEMANI 
VE TEMİZLİK ELEMANI 

ARANIYOR
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

I

Yeni Yalova Yolu Umurbey Sanayi Bölgesi 
1 5,km Umurbey / Gemlik / Bursa
Tel: 0224 514 92 42

ve Sosyal Güven 
lik Bakanlığı'nın 
verdiği belge eli 
mizde. Bu belge 
sendikamızın toplu 
iş sözleşmesi 
yapma yetkisi 
olduğunu gösteri 
yor. Bizim için 
öncelikli olan işçi 
arkadaşlarımızın 

beklentileridir. 
Arkadaşlarımızla 
konuşacağız.
Beklentilerimizi ve 
iş yerinin durumu 
nu değerlendire
ceğiz. Pazartesi 
gününden itibaren 
toplu görüşmelere 
başlayabiliriz " 
diye konuştu.

Kızılay Gemlik 
Şubesi, Ramazan 
aylarında gelenek
sel hale gelen 
kan bağışı kampan 
yasına bu yıl Kü 
çük Kumla'da 
devam etti.
Vatandaşların 
ilgiyle karşıladığı 
kampanya 
Kızılay'ın kurduğu 
çadırlarda sürü 
yor.
Dr. Mücteba Mir, 
Kan Alma Görevli 
si Soner Yıldız, 
Zehra Lodos, 
Turgay Uzun ve 
Destek Personeli 
Ruşen Yiğit'in 
görev yaptığı 
Kızılay kan bağışı 
çadırı, vatandaşlar 
tarafından ilgiyle 
karşılandı.
Dr. Mir gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
kampanyanın 
Küçük Kumla'da 5 
gün devam ede
ceğini belirtirken, 
"Akşam saat 07.00 
den gece 24.00’ye 
kadar çadır kuru 
yoruz. Merinos, 
Kestel ve Osman 
gazi'de de çalış
malar devam edi 
yor. Yakında 
Gemlik'te de çadır 
kurmaya başlaya
cağız. Küçük 
Kumla'daki ilgi 
şimdilik bizi mem
nun etse de 
ilerleyen zamanlar
da ilginin giderek 
azalacağından 
endişeliyiz.

lencer lfiar menüsü 35 lira olur mu?"
CHP Gemlik ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Meclis 
Üyesü Mahir 
Gencer, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait 
Atatepe Sosyal 
Merkezi'ndeki 
yemek fiyatlarına 
tepki gösterdi. 
Gencer yaptığı 
açıklamada, 
siyat politikasının 
Kabul edilemez 
olduğunu belir
tirken, 
"En lüks bir yerde 
bile bir iftar 
menüsü 30 lira 
ancak Atatepe 
Sosyal Tesisleri' 
nde 35 lira.

Kampanyanın 
düzenlendiği diğer 
bölgelerde 
Ramazan ayında 
yaşanan aşırı 
sıcaklar nedeniyle 
sağlık problemlerin 
yaşanıyor.
Tansiyon ve şeker 
hastalarının 
şikayetlerinde artış 
görüyoruz.
Bu nedenle kan 
vermeye gelen 
vatandaşların 
sayısı azalabilir.” 
dedi.
Kan stoklarının 
tamamen tükendi 
ğini vurgulayan 
Mir, "Hastalarımıza 
yardımcı olmak 
için daha fazla 
kana ihtiyacımız

Sosyal tesis olan 
bir işletmenin 
fiyat politikasında 
biraz daha 
dikkatli olması 
gerekiyor.
Sosyal tesisler 
geliri ne olursa 
olsun halkın her 

var. Eskiden bir 
ünite kanla 
sadece bir 
hastaya yardım 
edilebiliyordu. 
Ancak teknolojinin 
gelişmesiyle 
birlikte artık bir 
ünite kanla 3 
hastaya yardım 
edilebiliyor. Ayrıca 
Bursa Heykel'de 
bulunan kan 
merkezimizde 
teknik olanaklar 
oldukça gelişmiş 
durumda. Sarı kan 
veya tıronbosit 
denilen kan türleri
ni de bu merkezde 
alabiliyor ve gere 
ken yerlere ulaştıra 
biliyoruz." diye 
konuştu.

kesimine hitap 
eder, ancak 
Atatepe'ye bak
tığımızda sadece 
zenginlere hitap 
eden bir yer 
olduğunu 
görüyoruz" 
diye konuştu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tl Tramvay Hanına İnce Ayar
Bursa'da T1 tram
vay hattı çalış
maları hızla devam 
ediyor.
Sabahın erken 
saatlerinde başla 
yan çalışmalarda 
yükseklik, ince tel 
ayarı ve sapma 
ayarlamaları 
yapılıyor. Stadyum, 
Altıparmak, 
Atatürk, Heykel, 
İnönü, Kıbrıs 
Şehitleri caddeleri 
ile Kent Meydanı 
ve Darmstad 
Caddesi'ndeki 6.5

kilometrelik T1 
tramvay hattında 
çalışmalar sürüyor. 
Tramvay yolu üze 
rindeki park edil 
miş araçlar Büyük 
şehir Belediyesi 
Zabıta ekipleri

tarafından uyanla 
rak kaldırılırken, 
arkadan gelen por
tatif, yükseklik, 
ince tel ayarı ve 
sapma ayarlamala 
rı yaparak, gerekli 
yerler düzeltiliyor.

ŞOFÖR ABANIYOB
DAMPERLİ TIR VE
KAMYON ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
İRTİBAT TEL: O 532 292 09 21

KALİTE KONTUM ELEMANI
TİTİZ VE DİKKATLİ 

ÇALIŞMAYI PRENSİP 
EDİNMİŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK 
LİSESİ VEYA MESLEK 

YÜKSEK OKUL MEZUNU 
25 - 35 YAS ARASI, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

EFENDİOGLU MERMER A.Ş. 
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA Sf K4

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE lif
EN GÜZEL ANLARINIZI W

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 0

Pusta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nikah Masası

’Tsk- İnternetten Canlıföyın
Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar

' ? Sürpriz yösferi/er

MILTON 
k. DÜĞÜN SALONU

İSrar""'’

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlikli avcılar , bilinçsiz avlanmanın doğaya zarar verdiğini söyledi.

Gemlikli aucılar ilgisizlikten şikayetçi
Mert ÇAVDAR

Gemlik Körfez 
Avcılar ve Atıcılar 
İhtisas Derneği 
üyeleri avcılığa 
gereken önemin 
verilmediğini belir
tirken, av sezo
nunun belirlen
mesinde yapılan 
yanlışlan eleştirdi. 
Bilinçsiz avlanmanın 
doğaya zarar 
verdiğini vurgulayan 
üyeler Merkez Av 
Komisyon karar- 
lannın bilinçsiz 
kişilerce hazır
landığını söyledi. 
Gemlik Körfez 
Avcılar ve Atıcılar 
İhtisas Derneği 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Soner Uygun 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 11 kişi
lik Merkez Av Korniş 
yonu’nda sadece 4 
kişinin avcılığın 
sorunlan hakkında 
bilgi sahibi 
olduğunu ifade

ederken, “Komisyon 
kararlan hiçbir 
bilimsel veriye 
dayanmıyor. Bu 
kararlar neye daya
narak verildi gerçek
ten merak ediyorum. 
Av sezonunun açılış 
tarihlerinde büyük 
sorunlar yaşam yor. 
17 Ağustos’ta açılan 
av sezonu 14 Şubat 
tarihinde kapanıyor. 
Şubat ayı bazı hay

vanlar için üreme 
dönemi hiç kimse bu 
hayvanlarında yaşa
ma hakkı olduğunu 
düşünmüyor.
Sezonun üreme 
döneminden daha 
önce kapanması 
gerekiyor.
Ağustos ayı ise hay
vanların daha yavru 
öidügu döneni, â vâ 
başlamak için çok 
erken bir tarih.

günlerde ava 
çıkamıyor'dedi.

Bu nedenle 
bilinçli avcılar bu 
tarihlerde ava git
miyor. Avcılıkta haf
tada 4 gün sınırla
ması var. Pazartesi, 
Salı, Perşembe ve 
Cuma günleri avla 
nabiliyoruz.
Ancak herkes 
memur değil, hafta 
latifleri ve boş 
zamanları farklı olan 
arkadaşlarımız bu

AV SEZONU ERKEN 
BAŞLIYOR
Dernek üyesi Metin 
Kavala, avcılık 
konusunda konulan 
yasakların denetlen
mesinde büyük 
sorunların yaşan 
dığını belirterek, 
“Ocak ayında Maliye 
Bakanlığına 150 lira,

Temmuz ayında 
Çevre ve Orman 
Bakanlığı’na 110 lira 
vergi ödemekle 
mükellefiz.
Avcılar adeta vergi 
mükellefleri haline 
getirildi. Buna rağ
men Bakanlıklardan 
sorunlarımıza bir 
çözüm getirilmiyor. 
Halk Eğitim 
Merkezlerinde ve 
rilen 2 haftalık 
göstermelik kursun 
ardından avcılık ser
tifikası veriliyor. 
Ancak sertifika 
sahibi olan kişiler 
gerçekten bilinçli 
avcılar mı? İşinin 
ehli insanlar mı bun
lara dikkat edilmiyor. 
Eğer, para varsa ser
tifika kolaylıkla alın
abiliyor. Bu sorun
ların yanı sıra 
modern tarım, 
bilinçsiz ilaç kul
lanımı hayvanların 
ölümüne neden olu 
yor" diye konuştu.

MUT 1W M6 can kurtardı
Türkiye'de 17 
Ağustos 1999 
Marmara 
Depremi'yle tanınır 
hale gelen Arama 
Kurtarma Derneği 
(AKUT) 17 yılda, bin 
366 operasyonda, 
bin 676 kişinin 
hayatını kurtardı. 
AKUTun resmi 
internet sitesinden 
derlediği bilgilere 
göre, AKUT üyeleri, 
17 yılda yurt içi ve 
yurt dışında düzen
lenen bin 366 
operasyonda bin 

, 676 kişi ile 218 hay
vanı canlı olarak 
kurtarmayı başardı. 
Bu operasyonlarda 
topıam 261 kişi ise 
yaşamını yitirdi. 
Toplam yapılan bin 
366 operasyonun 
yüzde 58,71'i dağ ve 
doğada, yüzde 
11,64'ü can kurtar

ma, yüzde 7,98*i 
yangında, yüzde 
7,47'si taşıt ve 
mekanizma, yüzde 
4,76'sı hşyvan kur
tarmada, yüzde 
3,37'si selde, yüzde 
2,20'si depremde, 
yüzde 2.zü si göçük 
ve toprak kayması, 
yüzde 1,68'si ise 
kriminal olaylarda 

gerçekleşti. 
AKUT'un en fazla 
operasyona katılan 
ekibinin Kocaeli 
olduğu görülürken, 
bu ekibin 2003 yılın
da 249 operasyona 
katıldığı belirlendi. 
Bunu İstanbul ekibi 
185 operasyonla 
1996 yılında izledi. 
Ardından Bingöl 

ekibi de 165 
operasyonla 2002 
yılında üçüncü 
sıraya yerleşti. 17 
yıllık operasyonda 
kurtarılan en fazla 
kişi sayısı bakımın
dan 598 kişi ile 
İstanbul ekibi 1996 
yılında başarılı oldu. 
Bu ekibi 2003 yılın
da Kocaeli ekibi 458 
kişi ile takip 
ederken, Bingöl 
ekibi de 2002 yılında 
180 kişi kurtararak 
üçünü sırada yer 
aldı.
Canlı hayvan kurtar
ma operasyonların
da ise Bursa ekibi 
2006 yılında 44 hay
van kurtararak 
büyük başarı elde 
etti. Marmaris ekibi 
2001 yılında 36, 
Bodrum ekibi ise 
2008 yılında 25 hay
van kurtardı.

2 yeni fafciilte kurılılu

Bazı yükseköğre
tim kurumlarına 
bağlı olarak yük
sek okulların kap
atılması ve fakülte 
kurulması hakkın
da Bakanlar 
Kurulu kararı 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. 
Buna göre, 
Atatürk Üniversite
si Rektörlüğü 
bünyesinde bulu

abone oldunuz MU?
■ıııııjıııııı.ııımıu|mıw ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

nan Turizm İşlet
meciliği ve 
Otelcilik 
Yüksekokulunun 
kapatılması, 
Batman 
Üniversitesi'ne 
İslami ilimler 
fakültesi kurul
ması, Kocaeli 
Üniversitesi'ne de 
ilahiyat fakültesi 
kurulması karar
laştırıldı.
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ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE 

ÇALIŞACAK
MUHASEBE VE 
ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİ OLAN 
BAY ELEMAN
ARANIYOR 

Müracaat 
Tel: 0 532 497 92 89

KİBflUK DEPO
GAZİ OSMANPAŞA 

CAMİİ ALTINDA 350 M2 
DÜKKAN VEYA DEPO 

KİRALIKTIR.
CAMİ YÖNETİMİ ADINA 

HAYDAR KARATAŞ 
Müracaat

Tel: 0 531 299 71 15

SATILIK VİLLA
CUMHURİYET MAHALLESİ

HAS VİLLALARINDA * 
2 KATL1160 M2 

DENİZ MANZARALI 
MASRAFSIZ 

SAHİBİNDEN SATILIK VİLLA
FİYATI :192.000 TL

Tel: 0532 235 28 05

ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK

YATILI VEYA GÜNDÜZ
ÇALIŞABİLECEK
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

Müracaat
Tel: 0 533 388 43 76

ELEMAN
TORNACI - 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE

ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VE 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM.

Tel : 514 20 21 GEMLİK

KRŞ€D€ YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

41 yiLUK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS 
MATBAACILIK - YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak 

Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 
Tel :(0.224) 513 96 83
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Taşeron işçilere 1 Ekim Mü jilesi
Meclis tatile girdi, 1 
Ekim'de tekrar açıla
cak. Daha önce 
çalışma yaşamına 
ilişkin önemli karar
lar uygulamaya 
sokuldu. Ancak hep 
üzerinde durulup da 
bir türlü Meclis'e 
gönderilemeyen bir 
düzenleme var ki, o 
da yaklaşık 1 
milyon çalışanı 
ilgilendiriyor. 
Türkiye'de özel ve 
kamu sektöründe 
sayılan 1 milyonu 
bulan taşeron işçi
lerinin, yıllık ücretli 
izin, kıdem tazmi
natı, sendikal haklar, 
ücretlerinin tam ve 
zamanında öden

mesi gibi konularda 
önemli sorunlar 
yaşadıkları biliniyor. 
Bu nedenle Çalışma 
Bakanlığı konuyu 
düzenleme gayretin 
de. Geçtiğimiz bir yıl 
içerisinde çok sayı
da çalışma yapıldı. 
Bunların bir kısmı 
zaman zaman gün
deme geldi. Ancak 
bir netice elde 
edilemedi. Ne var ki, 
Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik, Meclis 
açılır açılmaz ilk 
olarak bu konuda 
hazırlayacakları yasa 
tasarısını Meclis'e 
sevk edecek. Bu 
amaçla çalışmalar, 
içinde bulunduğu

muz ramazan ayında 
da devam ediyor. 
Başbakan'a yakın 
zamanda bu konuda

bilgi verilecek, 
değerlendirmeleri 
alınacak.
Tasarıda temel

olarak şu hususlara 
yer verilecek: 
İşyerlerinde asıl iş 
ve yardımcı işler

daha net tanım
lanacak ve taşeron
lar sadece yardımcı 
işlerde kullanılabile
cek. Bu konuda 
yasaya aykırılık 
tespiti, artık iş 
müfettişleri yerine iş 
mahkemelerince 
yapılacak. 
Mahkemelerin 
kanuna aykırı 
taşeron kullanımını 
tespit etmeleri duru
munda, mevcut 
uygulamadan farklı 
olarak, taşeron 
işçisinin ücret ve 
sosyal hakları, asıl 
işverenin emsal 
işçisi ile aynı hale 
getirilecek.

Sağlıkçı calısiırmayan patrona ceza
işyerlerinde yardım
cı sağlık personeli 
bulundurma zorun
luluğu ‘resmen* 
başladı.

Yönetmelik, 
geçtiğimiz cumartesi 
günü Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi.
Artık az tehlikeli 
sınıfta yer alan 
işyerlerinde çalışan 
başına ayda en 
az 6 dakika, tehlikeli 
sınıfta çalışan 
başına ayda en az 9 
dakika ve çok 
tehlikeli sınıfta 
çalışan başına 
ayda en az 12 daki

ka yardımcı sağlık 
personelinden 
hizmet alınacak.

ÇALIŞMA SÜRELERİ 
BELLİ OLDU

Az tehlikeli sınıfta 
yer alan 100 çalışanı 
bulunan bir süper
market ayda 10 saat, 
100 çalışanı bulunan 
tehlikeli sınıftaki bir 
çağrı merkezi ayda 
15 saat ve çok 
tehlikeli sınıfta yer 
alan ve 100 çalışanı 
bulunan bir linyit 
madeni ayda 20 saat 
yardımcı sağlık per
sonelinden fay
dalanacak.

KİMLER İSTİHDAM 
EDİLEBİLİR?

Bakanlığın düzen
lediği eğitime katılıp 
sınavda başarılı 
olan hemşireler, 

sağlık memurları, 
acil tıp teknisyenleri, 
çevre sağlığı 
teknisyenleri ve 
Bakanlık tarafından 
verilen işyeri 
hemşiresi belgesine 

sahip kişiler yardım
cı sağlık personeli 
olarak görev yapa
biliyorlar.
Şu an itibarıyla yal
nızca 50 ve üstü 
çalışanı olan işyer
leri iş güvenliği 
uzmanı ve işyeri 
hekimi 
görevlendirmekle 
yükümlüler.

SERTİFİKA 
ARANACAK

BU alanda çalışacak 
kişi sayısı az. 1 Ocak 
2015'e kadar sağlık 
memuru, hemşire, 
acil tıp ve çevre 
sağlığı teknisyen
lerinde Bakanlıkça 

verilmiş sertifika 
aranmayacak. Ancak 
2015'ten sonrası için 
sertifika şartı 
‘vazgeçilmez koşul' 
olacak.

KOŞULLAR 
ESNETİLDİ

Diğer sağlık person
eli 
görevlendirmemenin 
cezası ağır.
Görevlendirme yap
mayan işveren 2 bin 
695 lira ceza ödeye
cek. Aykırılığın 
tespit edildiği tariht
en itibaren kesilm
eye başlayan para 
cezası devam eden 
her ay yenileniyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSU

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

KAYMAK ANLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. S’3 10 28

ULAŞIM 
DENİZ UÇAĞI 513 58 13
Pegasus Akmls Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Büzer Turizm 512 1O 72
Kanberogiu-€»ada» 514 45 48
Anttur 514 47 71
Kamil Koç 512 O1 63

HASTANELER

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 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
ilçe Seç, Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTODÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likit gaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol a 13 1O 7O
MAR-PET 513 3Q 33
Tuncay Otogaz S13 10 45
Beyza Petrol 813 Q1 03I

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokey Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 5-14 80 88

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 >23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
SEILİK'İN İLK OÛNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4634 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basını Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

EİHKİİ
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
16:45-21:30 

NERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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SL ÖZEL BURSA
■T AHMET ÇELEBİ
*r* ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

A.T.T ve Hemşirelik 
Eğitimini alın gereceğinizi 

garantileyin....

t ’M-A

Acil 
Tıp Teknisyenliği

HEMŞİRELİK
- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
- Üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde,

- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
- Acil Tıp dalından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler 

doğrultusunda; Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler,

- Devlet hastanelerinde,
- Dispanserlerde,
- Sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinde, 
- Özel sağlık kuramlarında, 
- Çeşitli kuramların bünyesinde bulunan 
sağlık birimlerinde, 
- Pansiyonlu okullarda, 
- Yıldızlı otellerde, 
- İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 
- İlaç şirketlerinde ve kreşlerde, 
* Sürücü kurslarında iş bulma olanağı.

komuta kontrol merkezleri, acil yardım istasyanları ambulanslar,
özel ambulans servisleri, hudutlar, sahiller ve 

Sağlık Genel Müdürlüğü kuramlarında, sürücü kurslarında 
ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilirler 

S'BSauiovi olmadan kayıt imham... 
585 puanuıagöre 'ItfU'RS imham... 

Servis hizmetimiz mevcuttur. 
Yatılı kalma olanağı sağlanır.
Avrupa’da staj imkanı sağlanabilir

SOSYAL ALANLARIMIZ: VOLEYBOL - BASKETBOL - MASA TENİSİ • SATRANÇ
STAJ YAPILACAK ÖZEL HASTANELERDE, ALINACAK PERSONELİN TAMAMI, 

OKULUMUZDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERDEN ALINACAKTIR.

İzmir Yolu Caddesi No i 341 Nilüfer I BURSA TEL: 0 224 413 42 75 -76 GSM: 0 546 60 61 616
www.ahmetcelebisml.com

http://www.ahmetcelebisml.com
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MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manasflremlakqemlik.corn

Sabahattin DEMİR / Emlak Müşaviri
TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83

E-MAIL manastiremlak@hotmail.com

www.manasflremlak.sahibinden.com 
www.ilan.com.tr/manastiremlak

Line Tv. deki Nes’li Yaşam programına katılan Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz'a MHP İlçe Başkanı Osman Durdu som sordu

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ramazanda kan durmadı...
Ramazan ayının sonlanna yaklaşıyoruz.

Müslüman ülkelerde kan durmuyor.
Yanıbaşımızdaki Suriye de sınınmızın biti 

şiğinde sıkılan kurşunlar, kimi bizim toprak
lara düşüyor.

Mermiler camı kınyor, duvan parçalıyor.
Zaman zaman da yaralananlar ve ölenler 

oluyor.
Son haftalarda güney sınınmızda koşullan

mış PKK’nın Suriye kolu Demokratik Birlik 
Partisi (PYD), Essat güçlerinin yanında yer 
alınca, muhalefet püskürtüldü. Devamı 4’de

Refik Yılmaz Osman Durdu

Bursa Line Tv.’de dün yayınlanan Nes’li 
Yaşam adlı programın konuğu olan 
Gemlik Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a sürpriz bir telefon konuğu oldu. 
Programa telefonla bağlanan MHP İlçe 
Başkanı Osman Durdu, “Sayın Yılmaz, 
Gemlik’te Kentsel dönüşüme sakat başla 
di." dedi. Haberi sayfa 2’de

MM Mu 
pedal ceıiıeak

Bursa' ya yürüyüşten sonra, 
Ankara da İçişleri Bakanlığı'na 

bisikletle gidiyor...

İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzak
laştırılan Belediye Başkanı Fatih Meh 
met Güler, "Uğradığım haksızlığı protes 
to etmek amacıyla, Gemlik'ten Anka 
ra'ya pedal çevireceğim." dedi. 5’de

I Msin TUKİÇ

EMLAKlVljjŞWİRL4Ğİ 
İNŞ. LTDŞflİ J

www.onanka.airn

Merkez: 0 224 513 85 53
0 535 493 66 04

Kumla Şb.: 0 224 538 95 27
Kurşunlu Şb.: 0 535 493 66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://WWW.kavlak.COm.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manasflremlakqemlik.corn
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manasflremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.onanka.airn
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Line Tv. deki Nes’li Yaşam programına katılan Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’a MHP İlçe Başkanı Osman Durdu soru sordu

Durılu, “Gemlik'te kentsel dönüşüm sakat başladı"
Bursa Line Tv.’de 
dün yayınlanan 
Nes’li Yaşam adlı 
programın konuğu 
olan Gemlik Bele 
diye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’a 
sürpriz bir telefon 
konuğu oldu. 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, dün 
saat 16.oo da Line 
Tv de Neslihan 
Çelik Alkoçlar’ın 
sunduğu “Nes’li 
Yaşam” adlı progra
ma telefonla katıldı. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın, Gemlik’te 
kentsel dönüşümü

Belediye Binası 
yıkarak başlattığını 
söylemesi üzerine, 
telefonla programa 
katılan MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, “Sayın 
Yılmaz, Gemlik’te 
Kentsel dönüşüme 
sakat başladı.
Belediye binasının 
yıkılması için rapor 
veren Adapazarı 
Üniversitesi’nde 
görevli hocalar, 
sahte rapor düzen
lemeden tutuk
landılar.
Bu kişilerin verdiği 
bir raporla Kentsel 
Dönüşümün

Refik Yılmaz Osman Durdu

başlatılması, sakat 
bir başlangıçtır. ” 
dedi.
Durdu daha sonra 
Refik Yılmaz’a, 
Belediye Başkanı

Fatih Mehmet 
Güler’in başkanlığı 
döneminde 
Gemlik’in Yapı 
Stoku ile ilgili 
Bursa Şehir

Plancıları Odası ile 
sözleşme yapıldı 
ğını, ancak, 
Yılmaz’ın göreve 
gelmesinden sonra 
bu konuda hiçbir 
çalışmanın yapılma 
dığını belirterek, 
bunun nedenini 
sordu.
Refik Yılmaz bu 
soruya, “Bu konu
da benim bilgim 
yok.
Konuyu araştıra
cağım. Böyle bir 
sözleşme varsa 
yerine getiriz.” 
yanıtı verdi.
Gazetemize açıkla
ma yapan MHP ilçe 

Başkanı Osman 
Durdu, “Belediye 
Başkanvekili her 
hafta bir televizyon 
kanalında yapılan- 
hizmetlerden çok 
kendi reklamını 
yapıyor. Bu konuda 
bize de söz hakkı 
düşüyor. Bu neden
le “Nes’li Yaşam” 
programı sunucusu 
Neslihan Çelik 
Alkoçlar hanım ile 
görüştük. Beni de 7 
Ağustos 2013 gün 
kü programına 
konuk edecek. Bir 
de bizim gözümüzle 
Gemlik’i anlata
cağız.” dedi.

Manastır lambalarında meydana gelen kazada
ll şans eseri yaralanan olmadı

llzel araç duvara tırmandı ISO iftarda buluştu

Yaz sezonun başla- 
masıyfa birlikte 
trafik kazalarındaki 
artışlar da dikkat 
çekiyor.
Önceki gece 
Gemlik Manaastır 
Mevkiinde mey
dana gelen olayda, 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 

yönünden Küçük 
Kumia yönüne git
mekte olan 34 YZ 
8694 plakalı özel 
oto, kavşakta trafik 
lambalarını geçtik
ten sonra ani 
olarak Demirler 
Sitesi’ne doğru 
duvara doğru tır
mandı. Olası bir

büyük kaza şans 
eseri atlatıldı.
Kazanın neden ve 
nasıl meydana 
geldiği anlaşıla
madı.
Araç sürücüsü 
kazadan sonra 
yara almadan 
araçtan 
çıkarıldı.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu ve 
Meclis Üyeleri, 
Atatepe Sosyal 
Tesisleri’nde 
düzenlenen iftar 
yemeğinde 
biraraya geldiler. 
TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, yöne
tim kuruiu üyeleri, 
Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir ve 
meclis üyelerinin 
hazır bulunduğu 
iftar yemeğine 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Gemlik 
Müftüsü Muammer 
Turan, yerel gazete 
sahipleri katıldılar. 
Dostluk havasında 
geçen iftar 
yemeğinden sonra 
Müftü Turan’ın yap
tığı dua ile iftar 

yemeği sona erdi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, katılanlara 
teşekkük ederek, 
Yeni yönetim ve 

meclis üyeleriyle 
ilk kez iftar 
yemeğinde birara- 
da olmaktan mutlu
luk duyduğunu 
söyledi.
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Bursa'da evinde 
yapılan aramada 11 
tabanca bulunan 66 
yaşındaki Mehmet 
Ali Y. ifadesinde, 
"Silahları seviyo
rum merakhsıyım" 
dedi. Şüpheli, suç 
ortağı 5 kişiyle 
birlikte elinde 
bastonla adliyeye 
sevk edildi.
Bursa Kaçakçılık 
ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
Organize büro 
amirliği ekipleri 
Bursa'nın Keleş, 
Yenişehir, 
Harmancık ilçeleri 
ve kent merkezinde 
Karadeniz böl
gesinden getirilen 
ruhsatsız tabanca, 
tüfek ve mermi

lerinin pazarlandığı 
bilgisine ulaştı. 
Bunun üzerine bu 
kişileri 5 ay boyun
ca takip eden polis, 
önceki sabah şafak 
baskını ile 21 
adrese eş zamanlı 
operasyon düzenle
di. Baskınlarda 
aralarında Glock ve 
90 yıllık 'Makaralı 

Parabellum* olarak 
adlandırılan Luger 
marka 3 tabanca 
olmak üzere toplam 
20 silah ve 2 av 
tüfeği ele geçirildi. 
Aramalarda 945 
tabanca ve av 
tüfeği fişeği de 
bulundu. Hüseyin 
Y. (39), Fatih S. 
(29), Hüseyin Ş.

(52), Mehmet Ali 
Y.(66), Ercan C. 
(34), Hüseyin K. 
(42), 'Ruhsatsız 
silah ve mermi 
ticareti yapmak 
suçundan' gözaltı
na alındı.
Zanlılardan evinde
ki salon kısmında 
bulunan vestiyere 
gizli bölme yaparak 
11 tabanca sak
layan Mehmet Ali Y. 
ifadesinde tabanca 
ve silahları çok 
sevdiğini söyley
erek, "Ticaretini 
yapmıyorum. 
Sadece merak- 
lısıyım. Koleksiyon 
yapıyorum" dediği 
öğrenildi.
Gözaltına alınan 6 
kişi adliyeye sevk 
edildi.

Fahrikadan Bir 
Kilo Esrar Çıktı

Karacabey'de 
polis ekiplerinin 
bir fabrikada yap
tığı operasyonda 1 
kilo 300 gram 
esrar ele geçirildi. 
Alınan bilgiye 
göre, Hamidiye 
Mahallesi Panayır 
Caddesi üzerinde 
bulunan ve eski
den cırcır fabrikası 

olarak kullanılan 
yere polis ekipleri 
operasyon 
düzenledi. 
Operasyonda 1 
kilo 300 gram 
esrar maddesi ele 
geçirilirken, polis 
ele geçirilen 
esrarın kime ait 
olduğunu 
araştırıyor.

M Mi İH Elit Mi Milli
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde babasıyla 
birlikte traktörle 
tarladan dönen 
genç, sürücü 
koltuğunun yanın
da bulunan tüfeğin 
ateş alması sonucu 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, dün saat 
02.30 sıralarında 
Maden köyünde 
Mustafa Başam ile 
babası tarlada

Traktörün Altında Kalarak Can Verdi
Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Büyükdeliller 
köyünde kiraz 
toplamak için 
16 N 3869 plakalı 
traktörüyle tarlaya 
giden Ali Koç (56) 
Boğmahk mevkisi 
yolu üzerinde 
geri manevra 
yaparken traktör 
devrildi.
Ön tekeri de 
kırılınca yan yatan 
traktörün altında 
kalan Koç, olay 
yerinde hayatını

saman bamyalarını 
traktöre yükledik
ten sonra eve 
gitmek üzere 
yola çıktılar. 
Traktörde sürücü 
koltuğunun 
solunda bulunan 
'kesme' diye tabir 
edilen tüfeğin seyir 
halindeyken ateş 
alması sonucu 
Mustafa Başam (23) 
sol baldırından ağır 
yaralandı. Haber 

kaybetti. sakinliklerini koru ardından ailesine
Haberi duyarak maya çalıştı. teslim edildi.
olay yerine gelen Ali Koç'un cesedi, Kazayla ilgili soruş
Koç'un çocukları yapılan işlemlerin turma başlatıldı

verilmesi üzerine 
kısa sürede olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis 
ambulansıyla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralı 
genç, burada 
yapılan ilk 
müdahalenin 
ardından Bursa 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
sevk edildi.

Durumu iyice 
ağırlaşan Başam, 
buradan Özel 
Medical Park 
Hastanesi'ne sevk 
edilirken yolda 
hayatını kaybetti. 
Kan pıhtılaşması 
nedeniyle 
Mustafa Başam'ın 
hayatını kaybettiği 
ifade edilirken, 
olayla ilgili 
tahkikatın sürdüğü 
belirtildi.

Kavgayı Ayırırken 
Camnılan Oldu

Bursa'nın Orhan 
gazi ilçesindeki bir 
kişi, çalıştığı şan
tiyede çıkan kav
gayı ayırmak 
isterken bıçakla
narak öldürüldü. 
Olay, 5 gün önce 
Yeniköy yolu 
üzerinde bulunan 
bir yol yapım şan
tiyesinde meydana 
geldi. İkamet ettiği 
Zonguldak'tan 
çalışmak için 
Bursa'ya gelen 45 
yaşındaki Mustafa 
Güner, şantiyede 
çıkan kavgayı ayır
mak istedi.
Kavga edenlerden 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

P <^4, /- T______ 2

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
________ Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

Ş.F.'nin salladığı 
bıçağın hedefi 
olan Güner 
yaralandı. 
Arkadaşlarının 
yardımıyla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Güner, 
durumunun cid
diyetini koruması 
üzerine Çekirge 
Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Güner, 
hastanede gün
lerdir verdiği 
yaşam mücade
lesini kaybetti. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.
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Güne Bakış SmiIiü'MİiMK
Gemlik Nakliyeciler Derneği, Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz'ı ziyaret etti.

Kat/r/ GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Ramazanda kan durmadı...
Suriye’deki rejimi değiştirmek isteyenlerin ba 

şında Türkiye geliyor.
AKP iktidarı, Essat ile ters düşmeden önce çok 

sıkı fıkıydı.
Erdoğan’ın İslam dünyasında liderliğe soyun

masından sonra işler değişti.
Arap Baharı’na maddi ve manevi destek veren 

Erdoğan, devrik liderler yerine, iktidara gelen eski 
İslamcı partilere abilik yapıyordu.

Değişmeyen bir tek Suriye kalmıştı.
Suriye’deki rejimin değişmesi için, muhalifleri 

Özgür Suriye Ordusu olarak örgütleyen Türkiye 
oldu.

Her türlü silah ve askeri eğitim Türkiye den sağ
landı.

Türkiye’nin hesabı, 3 ayda Essafı devirmekti.
2 yıl oldu Essat görevinin başında.
İslam dünyasında, Osmanlıcılık oyunları tutmadı.
Suriye’in iç işlerine sonuna kadar karışan Türki 

ye ye karşı, güney sınırımızdaki Kürtlerle anlaşan 
Essat, özerklik veya Suriye Kürdistanı’nın kurul
ması için söz verince, dengeler değişti.

Mısır’da Erdoğan dostu Müslüman Kardeşlerin 
lideri, Cumhurbaşkanı Mursi’nin askeri darbe ile 
devrilmesi sonucu, Türkiye’nin uyguladığı İslam 
coğrafyası dış politikasında hem yalnız kaldı, 
hemde itibar kaybetti.

Bu arada Türkiye’de yaşanan Taksim Gezi Parkı 
olayları, işin içine tuz biber ekti.

İktidarın bilhassa Başbakanın tutumu batı dün 
yasındaki müttefiklerinden tepki gördü şüphe 
uyandırdı.

Buna karşın Erdoğan’ın söylemleri değişmedi.
Önceki gün Erbil’de toplanan, Türkiye, Suriye, 

Iran, Irak kürt temsilcileri, gelecekte kurucakları 
Kürdistan’ın temellerini atmanın plan ve proje leri- 
ni yaptılar.

Büyük Kürdistan’ın haritası belli.
Türkiye’nin güneyi, kuzey Irak ve kuzey Suriye..
Musul petrollerinin Akdeniz ayağı kürdistan 

toplarından denize bağlanıyor.
Yani, Türkiye’nin kuzeyine isteseniz de, isteme 

şeniz de bir Kürdistan kuruluyor.
Bunu görmemek için kör olmak lazım.
Erbil de konuşan Barzani, bundan sonraki poli

tikalarının silahlı mücadele olmayacağını, bu dö 
nemin kapandığını söylüyor.

BDP’nin ve Barzani’nin söylemleri aynı.
Demokratik yöntemlerle kürt devletinin kurulma 

sı ve kürt halkının özgürleşmesi için Abdullah 
Öcalan’ın özgür kalmasını da istiyorlar.

PKK ile başlatılan Barış süreci işliyor.
Ancak, kimse nasıl işlediğini velen sözleri yapı 

lan anlaşmaları bilmiyor.
Yalnız susan silahlar var.
Bu durum ne kadar devam edecek belli değil.
PKK, Türkiye topraklarını terk edecekti ama do 

ğuda, PKK polis gücü oluştruyor, vergi alıyor.
Toplantılarının düzenini sağlıyor..
Kutsal ramazan ayında Suriye de ve bir çok 

İslam ülkesinde kan akıyor.
Başbakan Erdoğan, her akşama bir iftar yeme 

klerinde, islamın barıştan yana, kardeşlik duygu
larından yana temaları yerine, siyaset yapıyor.

Esiyor gürlüyor...
Din ile siyasetin bu kadar içe girdiği hiçbir dö 

nem olmamıştır.

Gemlik Nakliyeciler 
Derneği Yönetim 
Kurulu Üyeleri, son 
yayınlanan Hakim 
ve Savcılar 
Kararnamesi ile 
Düzce 
Savcıhğı’ndan 
Gemlik'e atanan 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz'ı, Adliye 
Binası'nda bulunan 
makam odasında 
ziyaret etti.
Dernek Başkanı 
Osman Sertaslan, 
Genel Sekreter Salih 
Diş, Yönetim Kurulu 
üyeleri Uğur Silvan 
ve Recep Ergün 
ziyaret sırasında 
hazır bulundu.

Başkan Sertaslan, 
Savcı Ayaz'a yeni 
görevinde başarılar 
dilerken, hayırlı 
olsun dileklerinde 
bulundu.
Nakliyeciler Derneği 
bünyesinde 30 şir
ket, 4 kooperatifin

bulunduğunu ifade 
eden Sertaslan, şir
ketlerin 865 tane 
çekici 100 kamyon 
ve bin 200 civarında 
ekipmana sahip 
olduğunu söyledi. 
SAVCI AYAZ 
GEMLİK GELİŞEN

ŞEHİR 
Gemlik'in gelişen 
bir şehir olduğunu 
vurgulayan Savcı 
Ayaz, Gemlik'te 
görev yapmaktan 
duyduğu mem
nuniyeti dile 
getirdi.

Gemlik Milli Merkez Temsilcileri ve TGB liler kutlamalara katıldılar.

lıanlansiMtoKtsılifrsa’laiııttiîilı
Mert ÇAVDAR 
İşçi Partisi Bursa İl 
Başkanlığı tarafın
dan düzenlenen 
Lozan Barış 
Antlaşması kutla
malarına Gemlik 
Milli Merkez ve 
TGB üyeleri de 
katıldı.
Milli Merkez 
Temsilciler Meclisi 
ve TGB Gemlik İlçe 
Başkanlığı Üyeleri, 
İşçi Partisi Bursa İl 
Başkanlığı'nın 
düzenlediği 24 
Temmuz Lozan 
Barış Anlaşması 
kutlamalarına katıl
mak amacıyla saat 
15.00 da Gemlik'ten 
hareket etti.
MMTM Gemlik 
Şubesi ve işçi 
Partisi Gemlik İlçe

Başkanı Muharrem 
Çelik'in katıldığı 
yürüyüşte, TGB 
Gemlikllçe Başkanı 
Merve Ayvalı ve 
üyeleri Oğuzhan 
Aslan, Doğuşcan 
Yüceer, Kübra

Gülenç, Batuhan 
Kazan ve Ali Emre 
Özkan katıldı.
Bursa'da Setbaşı'n 
dan, Heykel'e 
gerçekleştirilen 
yürüyüşe Atatürkçü 
Düşünce Derneği

Bursa Şubesi 
üyeleri, 
Cumhuriyetçi 
Kadınlar Derneği ve 
Kuvai Milliye 
Derneği'de 
katıldı.

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce 
tescilli EX064933 sayılı ve 13.09.2012 

tarihli beyannamemiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
KYK YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Gemlik Liman Başkanlığından alınan Yelken adlı tekneme ait 
Johnson 15 HP Tip : J15RL4SR Seri No : S 23030760 

deniz motoru ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
AHMET GÜRŞAD YELKEN

‘Gemlik Körfez1 www.gemllkkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
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liaMıtiıiılımlılııM
Bursa' ya yürüyüşten sonra, Ankara da İçişleri 

Bakanlığı'na bisikletle gidiyor...
Belediye’de açılan 
soruşturmadan 
sonra içişleri 
Bakanhğı’nca 
görevinden 
uzaklaştırılan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, "Uğradığım 
haksızlığı protesto 
etmek amacıyla, 
Gemlik'ten Anka 
ra'ya pedal çevire
ceğim." dedi. 
Hakkında açılan 
soruşturma 
nedeniyle 11 Mart 
2011'de görevden 
uzaklaştırılan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, görevi 
ne aide edilme 
yerek hakkında 
uygulanan 
hukuksuzlukları 
protesto amacıyla 
Gemlik ten 
Ankara'ya bisikle
tle gidecek.
18 Ağustos Pazar 
günü Atatürk Anıtı 
önünde yapılacak 
basın açıkla
masının ardından 
Ankara'ya

ELEMAN ABANIYOR
SOLAKSUBAŞI LİMİTED 

ŞİRKETİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

DENEYİMLİ SATIŞ ELEMANI 
VE TEMİZLİK ELEMANI 

ARANIYOR
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

Yeni Yalova Yolu Umurbey Sanayi Bölgesi 
1,5.km Umurbey / Gemlik / Bursa
Tel: 0224 514 92 42

hareket edecek 
olan Fatih 
Mehmet Güler, 
29 Ağustos'ta 
Ankara'da olmayı 
planlıyor.
Ankara'da İçişleri 
Bakanı Muammer 
Güler ile görüşe
cek olan Güler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
"Uğradığım 
haksızlığı protesto 
etmek amacıyla, 
Gemlik'ten 
Ankara'ya pedal 
çevireceğim. 
Gemlik’te halkın 
oylarıyla seçilen 
bir belediye 
başkanının 
görevden alınması 
milli iradeye 
aykırıdır.

Gemlik haklı da bu 
durumdan son 
derece rahatsız. 
Milli iradenin 
tecelli etmesini 
istiyoruz. Anka 
ra'ya tek başıma 
gitmeyi düşünüyo
rum ancak 
arkadaşlarımız 
arıyorlar, eyleme 
destek vermek için 
onlar da yanımda 
olmak istediklerini 
belirtiyorlar. 
'Bisikletimizi alıp 
Ankara'ya kadar 
eşlik edelim' 
diyorlar.
Bu teklifleri 
değerlendireceğiz. 
Kaç kişi ola
cağımız henüz 
belli değil." diye 
konuştu.

Bursa il özel idare
si imar ve Yapı 
İşleri Daire 
Başkanlığı ekip
lerinde gerçek
leştirilen denetim
ler aralıksız 
devam ediyor. 
Belediye sınırları 
dışında kalan alan
larda imar'dan 
sorumlu olan İl 
Özel idaresi ekiple 
ri kaçak yapılaşma 
ya geçit vermiyor. 
Özel idare 
Genel Sekreteri 
Bilal Çelik “Kaçak 
yapılaşmaya 
izin vermeye

ceğiz” dedi. 
Orhangazi Gölyaka 
Köyü’nde incele 
melerde bulunan 
Özel İdare İmar 
ve Yapı İşleri ekip
leri kaçak olduğu 
belirlenen inşaatı 
mühürleyerek şa 
his hakkında 
adli işlem başlat
tılar. Yapılan 
denetimler sırasın

Uludağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
2012-2013 öğretim 
yılı mezuniyet töre 
ninde “#diren” 
yazılı tişörtü ile sah
neye çıkarak konuş
ma yapan Hukuk 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Timuçin Köprülü 
hakkında Üniversite 
Rektörlüğü tarafın
dan disiplin soruş
turması açıldı. 
Soruşturma açıl 
masına şaşırmadı 
ğını söyleyen Yrd. 
Doç. Dr. Timu çin 
Köprü lü'ye meslek
taşlarından da 
destek geldi. 
Üniversite Rektörü 
Prof. Dr. Kamil 
Dilek'e açık mek tup 
yazan Hukuk 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ke 
mal Gözler, 'Türk 
anayasa hukuk site- 
si'nde gönder diği 
mektubu yayınladı. 
Prof.Dr. Gözler, 
Rektörlük tarafın
dan açılan soruştur
manın hukuksuz 
olduğunu savu
narak, 
Rektör Prof. Dr.

da kaçak yapıldığı 
anlaşılan inşaat 
hakkında gerekli 
işlemleri başlatan 
Özel İdare Genel 
Sekreteri Bilal 
Çelik kaçak 
yapılaşmaya izin 
vermeyeceğiz, ilgili 
personelimiz aralık 
sız tüm ilçeleri 
mizde Belediye 
sınırları dışında 
kalan bölgelerde 
incelemelerini 
hızlı bir şekilde 
sürdür mekteler. 
Halkımızın 
özellikle ortak 
kullanım

Dilek'e şu 
soruları yöneltti: 
"Timuçin Köp 
rülü’nün sahneye 
çıkması mı?
Kürsü de konuş
ması mı? Mezuniyet 
törenine tişörtle 
katılması mı?
Giydiği tişörtte 
'diren' yazması mı?
Yaptığı konuşma mı 
suçtur? Hani
Uludağ Üniversitesi, 
'eğitimde Özgün, 
düşüncede özgür 
üniversite' idi?" 
Prof. Dr. Gözler 
mektubunda, 30 
yıldır üniversite 
hayatının içinde yer 
aldığını belirterek, 
"Şimdiye kadar üç 

alanlarında yapılan 
kaçak inşaatlara 
derhal müdahale 
edi yoruz.
Orhangazi Gölyaka 
köyünde tespit 
ettiğimiz kaçak 
inşaat içinde adli 
işlemlere başladık. 
Özellikle İznik gölü 
ve diğer göllerim
izin kıy ı la rında 
sahillerimizde İl 
Özel İdaresi görev 
alanı içinde kalan 
her yerde ke sinlik
le kaçak ya pılaş- 
maya izin ver
meyeceğiz açıkla
masında bulundu.

değişik hukuk fakül
tesinde öğretim ele
manı olarak 
çalıştım. Bir hukuk 
fakültesi hocası 
hakkında, hukuk 
fakültesi konferans 
salonu kürsüsünde 
yaptığı bir konuş
madan dolayı 
soruşturma açıldığı
na şahit olmadım. 
Medeni bir ülkede 
böyle bir şeyin ola
bileceğine de ihti
mal vermem. O 
nedenle meslek
taşım Timuçin 
Köprülü hakkında 
sizin tarafınızdan 
soruşturma 
açıldığını duy
duğumda şoke 
oldum. Bu üniver
sitenin mensubu 
olmaktan dolayı 
utandım. Bir ceza 
hukuku hocasının 
hukuk fakültesi 
kon ferans salonun
da yaptığı konuşma 
dolayısıyla hakkın
da soruşturma 
açıldığına, totaliter 
rejimler dışında, 
herhalde en son 
Trtaçağ 
Avrupasında şahit 
olunmuştur" dedi.
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Bursa Kent 
Konseyi koordi
nasyonunda 
düzenlenen *3. 
Uluslararası Bursa 
Fotoğraf Festivali* 
(FotoFest) kap
samında yapılacak 
olan fotoğraf yarış
maları için başvu
rular başladı.
Fotoğraf tutkunları, 
Bursa FotoFest 
kapsamında 
'Hayatın Renkleri' 
temalı uluslararası 
fotoğraf yarışması

Eb KENTİN

ve 'Kentin Renk 
leri* temalı ulusal 
fotoğraf yarışması
na w w w. bu r- 
saphotofest.org 
adresi üzerinden

başvurabilecek.
Fotoğraf yarışması 
için başvurular, 15 
Eylül Pazar günü 
ne kadar kabul 
edilecek

SOFÖB ABANIYOR
DAMPERLİ TIR VE
KAMYON ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
İRTİBAT TEL: O 532 292 09 21

KALİTE KONTROL ELEMANI
TİTİZ VE DİKKATLİ 

ÇALIŞMAYI PRENSİP 
EDİNMİŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK 
LİSESİ VEYA MESLEK 

YÜKSEK OKUL MEZUNU
25 - 35 YAS ARASI, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR 

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR 

EFENDİOGLU MERMER A.Ş. 
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ıMILTON
DÜĞÜN GALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pnsfy Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canlı >hyın 
Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz yösferi/er

saphotofest.org
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlikli Isırıverdi Çin'de düzenlenecek yarışmada ülkemizi temsil edecek■■İM

Gemlikli Caner Tanrıverdi, 
bu yıl 26.sı düzenlenen 
Best Model Türkiye 
yarışmasında 2 bin katılım
cının arasından 
Türkiye'nin en yakışıklı 
erkeği seçildi.
21 yaşındaki Tanrıverdi'ye 
tacını ünlü sunucu Mehmet 
Ali Erbil taktı.

Model Yarışmasında 
ülkemizi temsil edecek. 
Eski profosyonel futbolcu 
olan genç Tanrıverdi, yapım 
şirketlerinden teklif aldığını

belirtirken, "Çok mutluyum 
amacım oyuncu olmak ha 
yallerimi gerçekleştirmek 
için çalışacağım" diye 
konuştu.

Şerefe
" Ey zahit şaraba eyle ihtiram ■ Harabı'" 

Eften püften şarkılar söyleniyor o kıytırık 
meyhanede

Şarap hala aynı şarap
Adam hala o adam
Sakalı bir karış
Parmakları safran sarısı
Yine
Tükürüyor geçmişe
Şerefe.
Şerefe
Dünden ertelenen yarına
Tavaf eden yalnızlık
Gel
Kuş misali ört siyahın örtülerini
Gecenin başı dönsün
Boşalsın zembereği zamanın
Zehir zemberek içilsin karanlık
Şarkılar seni çalsın
Sen vur alnından mantarını şarabın.

Hedefinin oyunculuk 
olduğunu belirten Tanrıverdi 
Kasım ayında Çin'in başken
ti Pekin'de yapılacak 
Uluslararası Manhunt

Tolas Miizesi'ni 400 
Bin Misi Ziyaret Etti

Milyonlarca araç sahihine ceza geliyor
Sigortasız 3 milyon 
araca önce cepten 
uyarı mesajı, sonra 
ceza geliyor 
Zorunlu trafik 
sigortası olmayan 
yaklaşık 3 milyon 
aracın sahibine 
ceza geliyor. Ancak 
Emniyet bu araç 
sahiplerine önce 
cepten uyarı mesajı 
gönderecek. 
Ardından da sigor
tasız araç bilgileri 
valiliklere 
ulaştırılarak cezai 
takibata geçilecek. 
Türkiye'de taşıt 
sayısı 17 milyonu 
geçerken, zorunlu 
trafik sigortası yap
tırmayan 3 milyon 
araç için yürütülen 
çalışma büyük 
ölçüde tamamlandı. 
Trafik Sigortaları 
Bilgi Merkezi'nden 
(TRAMER) trafik 
sigortası yaptır
mayan araçların

bilgileri Hazine ve 
Emniyet'e gönder
ilirken, cep tele
fonu ile mesaj gön
derimi sorunu da 
kısa süre önce 
çözüldü. Türkiye 
Sigorta Birliği 500 
bin liralık cep tele
fonuna mesaj gön
derme masrafını 
üstlendi. Bu ay 
sonu veya önümüz 
deki aydan itibaren 
trafikte sigortasız 
seyreden 3 milyon 
araç sahibinin cbp 
telefonuna 
“Zorunlu Trafik 
Sigortanız bulun

muyor. En kısa 
sürede sigortanızı 
yaptırmanız 
gerekiyor. Aksi tak
tirde cezai yap
tırımı olacak” mesa 
jı gönderilecek.
Mesaj gönderim

inin ardından 81 
ilde yapılan kon
trollerde de bu 
konuya dikkat 
edilecek. Hangi ilde 
sigortasız araç 
olduğuna ilişkin 
plaka bilgileri 81 
ilin valiliğine gön
derilirken, tespit 
edilen araçlara ce 
zai yaptırım uygu

lanacak. Habere 
göre, sigorta yap
tırmayan araçlara 
poliçesi düzen
lenene kadar el 
konulması ve para 
cezası kesilmesi 
yaptırımı bulunuy
or. Türkiye'de oto
mobillerin yüzde 
90'hk bölümünde 
trafik sigortası yok. 
Kamyon, kamyonet 
ve motosiklet gibi 
taşıtlarda ise sigor
talılık oranı düşük 
seviyede.
Türkiye Sigorta 
Birliği verilerine 
göre sektörün 
büyüklüğü yaklaşık 
50 milyar lira.
Sektör 2012 yılını 1 
milyar 60 milyon 
liralık zararla kap
attı. Zararın önemli 
bir kısmı hasar 
ödemelerinin çok
luğu sebebiyle 
trafik sigortasından 
kaynaklanıyor.

Bursa'da 2002 
yılında açılan 
Tofaş Anadolu 
Arabaları Müzesi, 
bugüne kadar 
gerçekleştirdiği 
sergilerle ziyaretçi 
sayısını her geçen 
gün artırıyor. Son 
olarak Zaman 
Makineleri Sergi 
si'nin açıldığı mü 
zeyi, geçen 11 yıl 
da 400 bin kişi 
ziyaret etti.
Yıldırım ilçesi 
Umurbey Mahalle 
si'nde 17 bin 
metrekarelik alana 
kurulu eski ipek 
fabrikası, Tofaş 
tarafından Yük. 
Mimar A.Naim

Arnas'a restore 
ettirilerek, 28 
Haziran 2002’de 
müzeye dönüştü 
rüldü. Binlerce yıl 
önce Asya'da dön
meye başlayan 
basit bir ahşap 
tekerleğin Anado 
lu topraklarındaki 
öyküsünden 
başlayarak, günü 
müze uzanan ren
kli değişimin sergi 
lendiği Tofaş Ana 
dolu Arabaları 
Müzesi'nde, çift 
beygirli at araba 
sından, günümüz 
çağdaş otomobil
lerine geçişin 
hikayesi de 
a n latı lıyor.
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ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE 

ÇALIŞACAK
MUHASEBE VE 
ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİ OLAN 
BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat
Tel: O 532 497 92 89

KİRALIK DEPO
GAZİ OSMANPAŞA 

CAMİİ ALTINDA 350 M2 
DÜKKAN VEYA DEPO 

KİRALIKTIR.
CAMİ YÖNETİMİ ADINA 

HAYDAR KARATAŞ 
Müracaat

Tel: 0 531 29971 15

SATILIK VİLLA
CUMHURİYET MAHALLESİ 

HAS VİLLALARINDA
2 KATL1160 M2 

DENİZ MANZARALI 
MASRAFSIZ 

SAHİBİNDEN SATILIK VİLLA 
FİYATI :192.000 TL

Tel: 0532 235 28 05
ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK 

YATILI VEYA GÜNDÜZ 
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

Müracaat
Tel: 0 533 38843 76

ELEMAN
TORNACI - 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE

ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VE 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM. 

Tel : 514 20 21 GEMLİK

KRŞOHOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKIJ\MCILI^

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

41 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS 
MATBAACILIK - YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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"Varlık barışıyla 100 milyar lira gelir"
Deloitte Türkiye 
Vergi Hizmetleri 
Şirketi Ortağı Serdar 
Aksoy, Türkiye'de 
uygulanan en son 
varlık barışı ile yak
laşık 48 milyar liralık 
kaynağın beyan 
edildiğini hatır
latarak, bu yıl uygu
lamaya konulan var
lık barışı ile gelecek 
rakamın 100 milyarı 
bulacağını öne 
sürdü.
Deloitte Türkiye 
Vergi Hizmetleri 
Şirketi Ortağı Serdar 
Aksoy, Türkiye’de 
uygulanan en son 
varlık barışı ile yak
laşık 48 milyar liralık 

kaynağın beyan 
edildiğini hatır
latarak, bu yıl uygu
lamaya konulan ve 
yurt dışındaki kay
nağın ekonomiye 
kazandırılmasını 
amaçlayan yeni var
lık barışının başvuru 
süresinin ise 31 
Temmuz'da sona 
ereceğini bildirdi. 
Aksoy, yeni uygula
mada tüm varlıklar 
hesap edildiğinde, 
beyan edilecek 
rakamın 100 milyar 
liraya, kadar çıkabile
ceğini söyledi.
Gerçek ve tüzel 
kişilere ait olup yurt 
dışında bulunan

para, döviz, altın, 
menkul kıymet ve 
diğer sermaye 
piyasası araçlarının 
ekonomiye 
kazandırılmasını 
amaçlayan varlık 
barışı uygulamasın
da başvurular, 31

Temmuz'da sona 
erecek. Bir çok 
ekonomist ve vergi 
uzmanı, söz konusu 
uygulama ile 
Türkiye'ye gelecek 
varlıklar için farklı 
rakamlar telaffuz 
etse de genel kanı, 

önceki uygulamalara 
göre daha yüksek 
tutarda beyan 
yapılacağı yönünde. 
Konuya ilişkin soru
larını yanıtlayan 
Aksoy, varlık barışıy
la ülkeye gelen ser
maye kadar, genel 
finansman tablosu
nun da gelişeceğini 
söyledi. Sermaye 
girişinin, altyapı 
yatırımlarına da 
katkıda bulunacağını 
belirten Aksoy, 
"Ülkemizde 3.
Köprü, 3. 
Havalimanı, Kanal 
İstanbul Projesi ve 
nükleer santraller 
gibi önemli altyapı 

yatırımları 
öngörülüyor. Çoğu 
sektörde yeni proje 
ler planlanıyor. Bu 
kapsamda, özel sek
törün yurt dışında 
bulunan varlıklarının 
ülke ekonomisine 
katkı sağlaması 
amaçlanıyor" diye 
konuştu.
Yaklaşık 5 yıl önce 
uygulanan varlık 
barışı ile 48 
milyar liraya varan 
beyanda bulunul
duğunu anımsatan 
Aksoy, yeni Varlık 
Barışı ile ise bu 
rakamın 100 milyar 
liraya kadar çıkabile
ceğini söyledi.

Otobüs firmaları erken havram yaptı
Yüksek Hızlı Tren, 
hava yolu taşı
macılığında 
maliyetin düşmesi 
ve alternatif ulaşım 
hizmetlerinin yaygın
laşması ile doluluk 
oranları yüzde 
50'lere kadar düşen 
ve zor günler 
geçiren otobüs fir
maları, Ramazan 
Bayramı'na sayılı 
günler kala biletlerin 
erkenden tüken
mesiyle bayramı 
erken yaptı.
Türkiye Otobüsçüler 
Federasyonu 
(TOFED) Genel 
Başkanı Mehmet 
Erdoğan, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada bayram 

öncesi özellikle 
İstanbul'dan ve diğer 
büyük şehirlerden 
tatile gidişte 1 ve 7 
Ağustos tarihleri 
arasındaki otobüs 
seferlerinde tüm 
biletlerin satıldığını, 
dönüşte de 10 ve 13 
Ağustos tarihleri 
arasındaki otobüs
lerin dolu olduğunu 
söyledi.
Bayram tatili seya
hatlerinde otobüs 
yolculuğunu tercih 
eden ancak henüz 
biletini almayanların 
bu durum nedeniyle 
endişelenmemelerini 
gerektiğini vurgu
layan Erdoğan, 
"Tercih ettikleri oto
büs firmalarının

internet sitelerini 
sürekli takip etsinler, 
ek seferler koya
cağız. inşallah bu 
bayram kimseyi 
otogarda bırakmaya
cağız" dedi.
Erdoğan, biletlerin 
yetkili acentalardan 
alınmasını konusun

da da uyarıda bulun
du.
"10 milyon kişiyi 
yine taşıyabiliriz" 
Geçen yıl Ramazan 
Bayramı tatili 
süresince yaklaşık 
10 milyon kişinin 
otobüsleri tercih 
ettiğini ifade eden 

Erdoğan, "Bu yıl tatil 
boyunca günde 20 
bin otobüs seferi 
düzenleyerek, 1 
milyon kişi taşımayı 
hedefliyoruz. Tatilde 
10 günde toplam 10 
milyon kişiyi yine 
taşıyabiliriz" diye 
konuştu.

Önceki aylarda oto
büslerde doluluk 
oranlarının yüzde 
50'lere kadar 
düştüğünü anımsa
tan Erdoğan, şunları 
kaydetti: "Firmalar, 
Ramazan 
Bayramı'n daki bu 
yoğun ilgiden mem
nun. Yaz ayları bizim 
doluluk oran
larımızın en yüksek 
olduğu aylar. Bu 
sene de bayram, yaz 
tatilinin ortasına 
denk geldi. Ortalama 
bilet fiyatının 40 lira 
olduğunu varsa
yarsak bayram tatili 
boyunca 400 milyon 
liralık bir seyahat 
hacminden söz ede
biliriz."

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYNI AK AMUK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. ®1$ 1° 28

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
8üz®r Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

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

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

VAPUR - FERİROT

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 1O 45
Boyzn Potrol 513 O1 03

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hant. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 ©5 29
Konur Tıp Mrk. 544 80 88

TAKSİLER

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

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

Gemlik Karfez
atlLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ OAIETItl

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 41 SAYI : 4635

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Yönetim ve Basım Yeri :

GÜLER AJANS

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılik Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

İMİ
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
16:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ÖZEL BURSA
Igbfr AHMET ÇELEBİ 
^1* ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

A.T.T ve nemş 
Eğitimini alın gekeceğinizi 

garantileyin....

—

Acil 
T ıp Teknisyenliği

HEMŞİRELİK
- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları 
- Üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, 
- Devlet hastanelerinde,
- Dispanserlerde,
- Sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinde, 
- Özel sağlık kuramlarında, 
- Çeşitli kuramların bünyesinde bulunan 
sağlık birimlerinde, 
- Pansiyonlu okullarda, 
- Yıldızlı otellerde, 
- İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 
- İlaç şirketlerinde ve kreşlerde, 
- Sürücü kurslarında iş bulma olanağı.

- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
- Acil Tıp dalından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler 

doğrultusunda; Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler, 
komuta kontrol merkezleri, acil yardım istasyanları ambulanslar, 

özel ambulans servisleri, hudutlar, sahiller ve 
Sağlık Genel Müdürlüğü kuramlarında, sürücü kurslarında 

ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilirler

<S Atnavı olmadan kayıt imkanı... 
SUS puanına göre 'ItfU.'RS imkanı... 

Servis hizmetimiz mevcuttur.
Yatılı kalma olanağı sağlanır. 
Avrupa’da staj imkanı sağlanabilir

SOSYAL ALANLARIMIZ: VOLEYBOL - BASKETBOL - MASA TENİSİ - SATRANÇ
STAJ YAPILACAK ÖZEL HASTANELERDE, ALINACAK PERSONELİN TAMAMI, 

OKULUMUZDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERDEN ALINACAKTIR.

İzmir Yolu Caddesi No i 341 Nilüfer I BURSA TEL: O 224 413 42 75 -76 GSM; 054660 61616
www.ahmetcelebisml.com

http://www.ahmetcelebisml.com
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KAVLAK)^»DOĞANIN HÂZİNESİ

Ramazana özel kampanya
Tel: 512 O 512

Sızma

NATUREL I 
SIZMA 
ZEYTİNYAĞI

kavlak
ZEYTİN 

ZEYTİNYAĞI

a. - www.Mvink.com.tr
FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI

www.kavlak.com.tr
ŞUBELERİMİZ: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik İstiklal Caddesi 

Yalova Yolu Satış Mağazaları ile hizmet vermekteyiz.

a ■■■ rGemhkKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MANASTIR EMLAK, 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com
Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri

TEL&FAX:Û224517331O CEP: 0532 744 33 83
E-MAIL manastiremlak@hotmail.com

www.manastjremlak.sahibinden.com 
www.ilan.com.tr/manastiremlak26 Temmuz 2013 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Özellikle yaz aylarında sefer sayıları artan otobüsler, trafiğin aksamasına neden oluyor.
ıı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Şehir içi trafiği
Yaz aylan başladığında, Gemlik şehir trafiği 

bir başka çıkmaza girer.
Yaz nüfusu kışın nüfusunu ikiye katlar.
İlçeye gelen araç sayısı da bir o kadar artar.
Yazlık kıyılarımızdaki nüfus patlaması ister 

istemez kent trafiğini etkiliyor.
Kumla’dan Gemlik içine gelirken, ya 1 Nolu 

Cadde’yi kullanmak zorundasınız, ya da Atatürk 
Kordonu’nu.

Sabahları belli saatlerde kuyruklar oluşuyor.
Eğer bir de önünüzde halk otobüsü veya çöp 

kamyonu varsa yandınız. Devamı 4’de

Muhsin TUNÇ

İNŞ. LT 
www.onanka.

Gemlik şehiriçi ve Gemlik Bursa halk oto
büslerinin kent içindeki duraktan kalkması 
ilçe trafiğinin sıkışmasına neden oluyor. 
Yaz ayı nedeniyle Gemlik’e geliş ve gidiş 
lerde artış olması nedeniyle sefer sayıları 
artan otobüslerin, kent içinden bir an önce 
çıkarılması isteniyor. Haberi sayfa 2’de

Merkez: O 224 513 85 53 
0 535 493 66 04 

Kumla Şb.: O 224 538 95 27 
Kurşunlu Şb.: O 535 493 66 04

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bununla 
ilgili yönetmeliklere bağlı olarak İlçem
izde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar 
hakkında Kaymakam Cahit Işık ve İlçe 
Tarım Müdürlüğü yetkilileri görüşme 
yaptı. Gıda üretim işletmeleri ve depo, 
perakende, toplu tüketim işletmeleri için 
iş yeri kayıt belgelerini 2013 yılı sonuna 
kadar almaları gerektiği belirtildi. 5’de

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER

• ARSALARINIZA KAT
KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR

•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.Mvink.com.tr
http://www.kavlak.com.tr
http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastjremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.onanka
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Özellikle yaz aylarında sefer sayıları artan otobüsler, trafiğin aksamasına neden oluyor.

Baltıttlıısleriı şehir içinde cıkanlması istenww
Mert ÇAVDAR

Gemlik şehiriçi ve 
Gemlik Bursa 
halk otobüslerinin 
kent içindeki durak
tan kalkması ilçe 
trafiğinin sıkışması
na neden oluyor. 
Şehir içinde 15 
dakikada bir hare 
ket eden halk oto
büslerinin yanı sıra 
yaz aylarında 15 
dakikada bir hare 
ket eden Gemlik 
Bursa yolcu oto
büslerinin kent içi 
trafiğine engel 
olması ve merkezde 
sıkışıklığın mey
dana gelmesi nede 
niyle araç

sürücüleri ve yaya 
lara zor anlar yaşı 
yor. Trafikte 
yaşanan yoğunluğa 
tepki gösteren 
vatandaşlar, otobüs 
durağının Gemlik 

Terminali'ne 
taşınmasını 
isterken, 
şimdiye kadar 
konuyla ilgili bir 
çalışma yapılma 
dığından şikayetçi. 

Yaz sezonu 
başında Terminale 
taşınması beklenen 
Gemlik Bursa 
Halk Otosüslerinin 
yerinde kaylması 
turizsm sezonunda 

ilçe nüfusunun art
ması nedeniyle 
trafik karmaşası 
insan sağlığını da 
etkiliyor.
Yaz ayı nedeniyle 
Gemlik’e geliş ve 

gidişlerde artış 
olması nedeniyle 
sefer sayıları 
artan otobüslerin, 
kent içinden bir an 
önce çıkarılması 
isteniyor.

Yıkılarak yeşil alan yapılacak olan Tibel Otel ve 
Ticaret ve Sanayi Odası binası tarih oldu....

ANAÇEV Gemlik Şube Başkanı Tunah, gördükleri 
ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.

İMİI »MIMIMIŞIMIIIII
İmar Planlarında 
yeşil alan olan ve 
yapı ömrünü 
tamamlayan Tibel 
Otel ile Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası binasının 
yıkım çalışmaları 
tamamlandı. Geriye 
bir süre daha kul
lanılacak olan 
tuvaletler kaldı.

GERİYE TUVALET 
KALDI
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yıktırılan Tibel 
Otel ve Ticaret 
Sanayi Odası 
binasının yıkımı 
sırasında çıkan toz 
yığınları nedeniyle 
çevre de ikamet 
eden konutlar ve 
işyerleri sakinlerin 
den tepki gelmişti. 
Çarşı Deresi 
balık satış yer
lerinin yanında 
bulunan tuvaletin, 
belediye tarafından 
yıktırılması üzerine 
bölge de ihtiyaç 
duyulan tuvalet 
sorunu Tibel Oteli 
içinde bulunan

tuvaletlerin 
yeniden onarılarak 
hizmete sokulması 
nedeniy le, Tibel 
Otel ve Ti câret 
Sanayi Odası 
binasından geriye 
bir tuvaletler kaldı. 
Belediye ilgilileri, 
Çarşı Deresinin 
restorasyon çalış
malarının tamam
lanmasından 

sonra, bölge için 
yapılacak yeni bir 
tuvaletten sonra 
yıkılmayan 
tuvaletin de yıkıla
cağı açıklandı.
Yıkılan binanın 
yerine yapılacak 
çevre düzenlemesi 
ile Gemlik’e bu 
bölgenin değer 
katacağını 
söylediler.

Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı 
Gemlik Şube 
Başkanı Meziyet 
Tunalı, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
Ramazan ayı dola 
yısıyla bağış ve 
yardımlarda bulu
nanların sayısında 
artış yaşandığını 
belirtti.
Tüm maddi ve 
manevi varlığını 
ANEÇEV’e 
adadığını belirten 
Başkan Tunalı, 
vatandaşların 
vakıf faaliyetlerine 
ilgi göstermesin
den memnun 
kaldıklarını söyledi. 
Vakıf yönetimi 
olarak her düşün 
ceye eşit mesafede 
olduklarını vurgu
layan Tunalı, 
"Eskiden 50 liralık 
kirasını bile ödeye
meyen vakfımızın 
Gemlik Şubesini 
uzun uğraşlar spnu 
cunda kalkındırdık. 
Duyarlı vatandaş 
larımızın ve şirket 
sahiplerinin yaptığı 
bağışlarla öğrenci
lerimize burs vere
biliyoruz.
Bunun yanı sıra 
çeşitli organizas 
yonlar düzenliyor,

tiyatro, sinema, 
kültür ve sanat 
faaliyetleri yapıyo 
ruz tatil gezileri 
düzenliyoruz. 
ANAÇEV eğitime 
katkıda bulunmak 
için kurulmuş bir 
vakıftır.
Politikadan özenle 
uzak duruyoruz. 
Çok kutsal bir ama 
cimiz var. Gemlik 
halkı yardımlarını 
esirgemiyor, 
özellikle Ramazan 
aylarında vatan
daşlarımızın vakıf 
faaliyetlerine karşı 
gösterdiği hassa 
siyet artıyor, bu da 
bizi son derece 
mutlu ediyor" dedi. 
2009 yılında 
Gemlik Şube 
Başkanı olduğunu 
ifade eden Başkan

Tunalı, "Göreve 
geldiğim günden 
beri canla başla 
vakfımızın faaliyet
leri için çaba gös
teriyorum.
Diğer yönetici 
arkadaşlarımızda 
aynı heyecanla 
çalışıyorlar.
Eskiden çok 
kısıtlı bir bütçemiz 
vardı. Az sayıda 
öğrenciye yardım 
edebiliyorduk.
Ancak yaşanan 
sorunların üstesin
den büyük ölçüde 
geldik. Eğer öm 
rüm vefa ederse 
şubemizi 50 
öğrenciye burs 
verebilecek kadar 
yetkin bir hale 
geldiğini görmek 
istiyorum" diye 
konuştu.
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Şeftali bahçesi küle döndü
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde izmariti 
yüzünden çıkan 
yangında 30 
dönümlük şeftali 
bahçesi kül oldu 
Bahçe sahibi kadın, 
"Evladım gibi bak
tığım bahçem göz
lerimin önünde 
yandı" diyerek 
gözyaşı döktü. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl'e bağlı 
Hocaköy’de 30 
dönümlük şeftali 
bahçesinde yol 
kenarında geçen 
kişilerin attığı 
sigara izmariti 
yüzünden yangın 
çıktı. Vatandaşların 
haber vermesi 
üzerine kısa sürede 
olay yerine gelen 
İnegöl Orman 
İşletme 
Müdürlüğüne ait 3 
arazöz ile İnegöl 
Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğüne ait 1 
araç yangına müda

leflûılfclahceslııle [snr lıensmı
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, bir zeytinlik 
bahçesinde çok 
sayıda kenevir ve 
esrar maddesi ele 
geçirdi.
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, bir Zeytinlik 
bahçesinde çok 
sayıda kenevir ve 
esrar maddesi ele 
geçirdi.
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığınca 
İznik ilçesinde bir 
Zeytinlik 
bahçesinde 
Narkotik ve 
psikotrop madde 
imal ve ticareti 
yapıldığının tespit 
edilmesi üzerine 
arama yapıldı.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayingilik - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

hale etti. Yaklaşık 1 
saat süren 
söndürme çalış
maları sonunda 
Şahinaz Cebe'ye ait 
30 dönümlük şeftali 
bahçesi kül oldu. 
GÖZYAŞLARINA 
BOĞULDU 
Çocuğum gibi bak
tığım dediği şeftali 
bahçesinin yan
masını gözyaşlarıy- 
la izleyen Şahinaz 
Cebe, "Koca köy
den bir ilaç makine
sine su koyup 
gelen olmadı. Ne 
biçim bir köy

Bursa il Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri ile birlikte 
Narkotik madde 
arama köpeği Acil 
ve Varis'in de 
katıldığı 
operasyonda 

burası?" diye 
konuştu.
Arazide yangınla 
ilgili bilgi alan 
İnegöl Orman 
İşletme Müdürü 
Muhammet Çolak, 
orman yangın
larının yüzde 9O'ı 
insanın ihmal ve 
dikkatsizliğiyle 
meydana geldiğini 
belirterek, 
"Buradaki yangının 
da başlangıç nok
tası büyük ihtimalle 
yol kenarına atılan 
sigara izmaritinden 
kaynaklanıyor.

Gollüce köyünde 
aramalar yapıldı.
Ekipler, zeytin 
bahçesi içerisinde 
ekili vaziyette 2 bin 
573 kök kenevir 
bitkisi ile kullanıma 
hazır hale getirilmiş 

Yanan alanın 
tamamı ziraat 
arazisidir. 
Türkiye'de çıkan 
orman yangın
larının 
yüzde 9O'ı Haziran, 
Temmuz ve 
Ağustos aylarında 
meydana gelmekte
dir. Bu bakımdan 
vatandaşların çok 
daha duyarlı 
olmasını istiyoruz. 
Yanan milli servet. 
Burada meyve 
bahçesi olabilir 
yada orman olur. 
Hepsi bizim serve
timiz, değerlerimiz. 
Bu konuda vatan
daşları duyarlı 
olmaya davet edi 
yorum. Her gördük
leri duamı Alo 
177'ye bildirmeleri
ni istiyoruz. Biz 7 
gün 24 saat hizmet 
vermekteyiz. İnşal
lah kazasız, belasız 
bir yıl geçiririz" 
diye konuştu.

5 bin 400 gram 
kubar esrar madde
si ele geçirdi.
Olayla ilgisi olduğu 
tespit edilen bir 
şahıs gözaltına 
alındı

Borç Para İsteyen 
Sahte Polisin 

Oyununa Geldi
Bursa'nın İznik 
ilçesinde bir 
vatandaş, kendisi
ni polis olarak 
tanıtan ve borcunu 
ödemek için para 
isteyen kişi 
tarafından 
dolandırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, İznik ilçesi 
Mustafa Kemal 
Paşa 
Mahallesi'nde 
ikamet eden R.K. 
isimli kişinin tele
fonunu arayıp ken
disini polis olarak

fil Pisliği Yüzünden Çıkan 
Olanlarla İlgili 14 Kisl 
Paha Gözaltına filmdi

Bursa'da at pisliği 
yüzünden başlayıp 
büyüyen olaylarla 
ilgili 14 kişi daha 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Güneştepe 
Mahallesi'nde 4 
gün önce alkollü 
bir Roman vatan
daşı, komşusuyla 
at pisliği yüzün
den tartışınca 
pompalı tüfekle 
ateş etti. Tüfekten 
çıkan saçmalardan 
birisi Beyza K.'ya 
(16) isabet etti. 
Genç kızın yaralan 
masının ardından 
toplanan mahalle 
sakinleri, Romanla 
rın mahallesini 
bastı. Bir otomobil 
ile çok sayıda at 
arabasının 
yakıldığı olaylarda 
birçok ev de zarar 
gördü. Bazı 
Roman vatan
daşların evleri ve 
barakaları kul

tanıtan C.Ö., 7 bin 
500 lira borcunun 
olduğunu söyledi. 
Borcunu ödemek 
için borç para 
isteyen C.Ö.'ye 
inanan R.K., 
bankaya giderek 4 
bin 700 lirayı şah
sın hesabına 
yatırdı. R.K., daha 
sonra telefonla 
şahsa ulaşamayın
ca dolandırıldığını 
anladı.
Polis, olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı 

lanılamaz hale 
geldi. Olaylarla 
alakalı soruşturma 
başlatan polis, ilk 
aşamada 3'ü 
çocuk 20 kişiyi 
gözaltına aldı. 
"Mala zarar ver
mek" suçundan 
adliyeye sevk 
edilen zanlılardan 
4'ü tutuklandı. 
Yaralanan genç 
kızın babasının da 
aralarında bulun
duğu 17 kişi ise 
serbest bırakıldı. 
Soruşturmayı 
derinleştiren polis, 
sabah saatlerinde 
mahalleye ikinci 
bir operasyon 
düzenledi. Çıkan 
olaylara karıştık
ları kamera görün
tülerinden belir
lenen 5'i çocuk 14 
kişi daha gözaltına 
alındı. Şüphelilerin 
emniyetteki işlem
lerinin ardından 
adli mercilere 
sevk edilmesi 
bekleniyor
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmaH.com

Şehir içi trafiği...
Bursa Büyükşehir Belediye’sinin yaptır 

dığı Şehirlerarası Otobüs Terminali, 
Gemlik Bursa arasında çalışan halk oto
büslerinin girişi çıkış yaptığı bir yer değil.

Popülist politikalar nedeniyle, kent için
den halk otobüslerini çıkarmadılar.

Sonunda çıkaracaklar ama, görülen o ki, 
yerel seçimlere kadar bunu kimsenin yap
maya niyeti yok.

Çünkü, vatandaşın Terminal’den 
Gemlik’e gelmesi ve Gemlik içinden 
Tereminal’e gitmesi ek bir maddi külfet 
getirecek.

Siyasetçi, seçim öncesi oy kaybına ne 
den olur diye buna ceraret edemiyor.

Bu da kent içi trafiği olumsuz etkiliyor.
Trafiğin kilitilendiği yer halk otobüs

lerinin durağının bulunduğu park çevre 
sidir.

Bahkpazarı Mahallesinden gelen araçlar, 
Hükümet Konağı köşesinde sıkışmaya 
başlıyor.

Merkez Solaksubaşı Camii köşesi ve 
Halk Bankası ’na kadar olan bülümde araç 
lar kördüğüm oluyor.

İstiklal Caddesi farklı mı?
Değil.
Gemlik kent içi trafiğini rahatlacak bir 

proje çalışması maalesef yok.
Bu düzenlemeyi Gemlik Belediyesi yap

mıyor.
Düzenleme İl’de yapılıyor. Gemlik Beledi 

yesi İl dekurulan komisyona katılıyor.
Gemlik’in önerilerini İl’deki toplantılara 

götürecek olan Belediyedir.
Gemlik Belediyesi, ilçedeki otopark soru

nunu nasıl çözeceğine dair bir projesi var 
mı?

Mahalle aralarına yapılan birkaç açık oto 
parkla veya mahkemelerde sürünen Hürri 
yet Caddesi köşesindeki katlı otoparkla 
Gemlik’in park sorunu çölümez.

Aynı, ilçe merkezindeki trafik sorunun 
çözülemediği gibi.

Gemlik Bursa Halk otobüslerini sonunda 
Terminal’e giriş çıkış yaptıracaklar ama 
uzatmaları oynuyorlar.

Vatandaşın Terminal’den merkeze gelişi
ni sağlayacak çözüm bulunabilir.

Örneğin ücretsiz araç konabilir.
Şehir içi halk otobüslerinin de durakta 

bekleme yapmadan turnike yapması ile 
trafik akışı merkezde hızlanabilir.

Şehir içi otobüsler çok dolu olduğu için 
bazı duraklarda durmadan geçmesi şika 
yetlere neden oluyor.

Balık istifi gibi dolu olan araçlara binme 
nin ne gereği var dersiniz ama, vatandaş 
yazın sıcakta, kışın soğukta durakta bekle
mek istemiyor.

Balık istifi de olsa gitmek istediği yere 
bir an önce varmak istiyor.

Gemlik kent içi trafik sıkışıklığı için ilgi 
Iilerini proje geliştirmesi gerekir.

Bunun için ne bekliyorlar bilmiyorum. 
Yoksa bu kentte yaşamıyorlar mı?

Mert ÇAVDAR

MMTM Gemlik ilçe 
Başkanı Muharrem 
Çelik, AKP’ye karşı 
tüm kitlelerin bir
leşmesi gerektiğini 
söyledi.

ATATÜRK'TE 
BİRLEŞELİM 
Yaklaşan yerel 
seçimler nedeniyle 
birlik çağrısında 
bulunan Milli Merkez 
Temsilciler Meclisi 
Gemlik Şube 
Başkanı Muharrem 
Çelik, farklı siyasi 
yapılanmalarda 
bulunan vatan
daşların birlik 
olmadan Gemlik'te 
AKP yönetimine son 
veremeyeceğini 
belirtti.
Seçim dönemlerinin 
siyasi partiler ve

Belediyenin 5 Ağustos Silivri buluşması afişlerini toplatmasına tepki geldi

TGB'DEN YILMAZ A SERT TEPKİ
TGB Gemlik Şube Üyeleri Silivri eylemine destek için astığı afişlerin 

toplatılmasına üzerine basın açıklaması yaptı.
Türkiye Gençlik 
Birliği Gemlik ilçe 
Başkanlığı, şube 
binasında düzen
lediği basın açıkla
masıyla Silivri eyle
mi için asılan afiş
lerin zabıtalar 
tarafından sökülme
sine sert tepki gös
terdi.
Afişleme çalışması 
yapan TGB üyesi 
Batuhan Kazan ve 
Ali Emre Özkan 
isimli üyelerin göz 
altına alınmasının 
ardından, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz asılan afiş
lerin toplatılmasına 
karar verdi.
TGB Gemlik ilçe 
Başkanı Merve 
Ayvalı yaptığı açık
lamayla, Refik 
Yılmaz'a tepki gös
terirken, çalışmalara 
devam edeceklerini 
söyledi.
5 Ağustos'ta 
gerçekleştirilecek 
Silivri buluşmasının 
bazı kesimleri rahat
sız ettiğini vurgu
layan Ayvalı, "Son 5

sivil toplum örgüt
leri arasında en çok 
ayrışmanın yaşandı 
ğı zamanlar olduğu 
nu vurgulayan Çelik 
"Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin yarım 
yamalak hizmetleri 
ne sığınarak oy 
toplamaya çalışıyor. 
Oysa, Gemlik için 
yaptığı hiçbir şey 
yok. Gemlik için 

gündür TGB ve Milli 
Merkez Gemlik İlçe 
Temsilciliği tarafın
dan düzenlenen 
eylem çalışmaları 
kapsamında gerçek
leştirdiğimiz afişle 
meler Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz*/ rahatsız 
etmiştir. Gemlik'teki 
bütün reklam afiş
leri, duyurular, ilan
lar yerli yerinde 
dururken, her 
nedense sadece 5 
Ağustos Silivri afiş
leri belediye işçile 
rince kaldırılmak

hizmet yaptığını 
iddia ediyor.
Çarşı Deresi ıslah 
çalışması aylardır 
bitmedi. Kötü koku
dan dolayı çevre 
sakinleri rahatsız. 
Esnaf toz toprak 
içinde dükkanını 
açmaktan bıktı.
Çevre kirliliği 
nedeniyle müşteri 
kaybı yaşıyor" dedi. 
Yılmaz'ın Belediye 
Yönetimini hile ile 

tadır" dedi.
Emniyet güçlerinin 
Gemlik'te gençlerin 
başına gelen acı 
olaylarla ilgilenmek 
yerine, vaktini afiş
leri kaldırmaya har
cadığını belirten 
Başkan Ayvalı 
"Belediyeye 
sesleniyorum, çevre 
düzenlemesi yapa 
cağını söyleyerek, 
2 yıldır güzel ilçe 
m izi çamur ve 
kanalizasyon pis
liğine çevirdiniz. 
Sizin göreviniz 
afişlerimizi

kazandığını ifade 
eden Başkan Çelik, 
"Gemlik halkı milli 
iradesine sahip çık
malı, meşru olma 
yan yollardan ellerin 
de alınan Gemlik 
Belediyesi’ni yeni 
den kazanmalıdır. 
Bunun yolu birleş 
mekten geçer. Ben 
AKP'ye oy veren 
duyarlı Gemliklilere 
buradan sesleniyo
rum. Ülkemizi arazi 
parçası gibi gören, 
vtan topraklarına 
gereken hizmeti 
veremeyen AKP 
zihniyetini destekle
mekten vazgeçin. 
Çünkü bu zihniyetin 
yıkıldığını görüy
oruz. AKP yıkılırken 
sizde bu enkazın 
altında kalmayın" 
diye konuştu.

toplatmak değil, 
Gemlik halkının 
sağlığını düşünerek 
tamamlanmayan 
projeleri 
bitirmektedir.
Sizleri asli görev
lerinizi yapmaya 
çağırıyoruz.
Üzerimizde baskı 
kurmaktan vazge 
çin. Biz Mustafa 
Kemal'in Bursa 
Nutku'ndan 
aldığımız inanç 
ve güçle AKP dik
tatörlüğüne son 
vereceğiz" diye 
konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmaH.com
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İznik ve Orhangazi'de ki hastalar da TOMOKAY Radyoloji Merkezi'ni tercih ediyor.

TOMOKJtira İlli bihıüyor
TDM®KA’

JVOLOJI MEKKE

Mert ÇAVDAR
Hamidiye 
Mahallesi, Irmak 
Sokak’ta 2005 yılın
da, Dr. Ertan Okay 
tarafından kurulan 
ilçemizin tek tanı 
merkezi TOMOKAY 
Radyoloji Merkezi 
'ne duyulan 
ilgi büyüyerek

sürüyor.
Tanı merkezi ola 
rak faaliyet göste 
ren TOMOKAY yeni 
lenen teknolojik 
cihazları ile dijital 
mamografi, dijital 
röntgen, manyetik 
rezonans görün
tüleme, kemik 
ölçümü konusunda 

hizmet veriyor. 
TOMOKAY 
Yönetmeni Yeşim 
Pekin gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
radyoloji 
merkezinin Gemlik 
için büyük bir avan
taj olduğunu belir
tirken, "Gemiik 
gibi kalabalık ve 

sanayinin geliştiği 
bir bölgede böyle- 
sine donanımlı bir 
merkezin bulun
masını Gemlik 
halkı açısından 
büyük şans 
olarak değer
lendiriyorum.
Emar ve tomografi 
cihazlarımızı

yeniledik.
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Has 
tanesi ile anlaşmalı 
olarak çalışıyoruz.
Çevre ilçelerde 
başka bir radyoloji 
merkezi bulun
madığı için İznik ve 
Orhangazi'deki 
vatandaşlarda

TOMOKAY'A gel 
meyi tercih diyor. 
Hastalarımız bizim 
için öncelikli önem 
taşır. İyi bir takım 
çalışmasıyla, 
kaliteli ve beklenti
lerin çok üzerinde 
bir hizmet verdi 
ğimize inanıyorum' 
diye konuştu.

ELEMAN ARANIYOR
SOLAKSUBAŞI LIMITED 

ŞİRKETİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

DENEYİMLİ SATIŞ ELEMANI 
VE TEMİZLİK ELEMANI 

ARANIYOR
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR 

| Sftive j

Yeni Yalova Yolu Umurbey Sanayi Bölgesi 
1,5.km Umurbey / Gemlik / Bursa 

Tel: 0224 514 92 42

tfOlııııııMııııl
Kaymakamlık 
Makamında 5996 
Sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu ve 
bununla ilgili yönet
meliklere bağlı 
olarak İlçemizde 
yapılan ve yapıla
cak olan çalışmalar 
hakkında görüşme 
yapıldı.
Halkın sağlığının 
korunması ve 
insanların sağlıklı 
beslenmesi gerek
tiği belirtilen 
toplantıda tüketi
cilere sağlıklı gıda 
sunulması ve gıda 
üreticilerinin 
hijyenik şartlarda 
Türk Gıda 
Kodeksine uygun 
üretim yapmaları 
için gerekli çalış
maların yapılması 
konuları paylaşıldı. 
Yapılan görüşmede 
İlçemizde yoğun 
bir şekilde üretimi 
yap ilan sofralık 
zeytin ve zeytin 
yağının üretici

lerinin Türk Gıda 
Kodeksi
Sofralık Zeytin 
Tebliği ve Türk Gıda 
Kodeksi Etiketleme
Yönet meliği 
konusunda bilgi 
sahibi olmaları 
gerektiği belirtildi. 
Ayrıca, 1 Temmuz 
2013 tarihinden 
itibaren uygulama 
ya konulan ekmek 
ve ekmek çeşitleri 
tebliği ile ekmekte 
katkı maddelerinin 
kullanımının kaldı 
rıldığı belirtildi. 
Ayrıca, gıda 
üretim işletmeleri

ve depo, pera 
kende, toplu 
tüketim işletmeleri 
için iş yeri 
kayıt belge 
lerini 2013 yılı 
sonu na kadar 
almaları gerektiği 
belirtildi. 
Kaymakam Cahit ■ 
Işık'ın konuyla ilgili 
talimatları ve İlçe 
miz üreticilerinin 
ve esnafının has 
sas ve bilinçli 
davranarak her 
hangi bir cezaya 
maruz kalmaması 
temennisi ile görüş 
me sonlandırıldı.
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finkarayolu'nılaMiralikcilesisonaerivor
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
asfaltlama çalış
malarının hızla 
devam ettiğini 
belirterek, Bayram 
öncesi kavşağın 
alt yollarını ulaşı
ma açarak trafikte 
yığılmanın önüne 
geçeceklerini 
söyledi.
Büyükşehir Beledi 
yesi, Ankara yolu 
üzerindeki son 
düğümü de Bay 
ram öncesi çöz

meye hazırlanıyor. 
Bursaray Kestel 
Hattı kapsamında 
projelendirilen 
Esenevler Kavşa 
ğı’nı daha önce 
ulaşıma açan 
Büyükşehir Beledi 
yesi, yeni hat üze 
rindeki ikinci kav 
şak olan Kestel 
Kavşağı’n daki ça 
hşmalara da hız 
verdi. Kavşak 
imalatıyla ilgili 
çalışmalar büyük 
ölçüde tamam
lanırken, kavşağın

altından geçen yol
larda asfaltlama 
çalışmalarına baş
landı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
beraberindeki 
Genel Sekreter 
Seyfettin Avşar, 
Genel Sekreter 
Yardımcıları 
Bayram Vardar ve 
Mustafa Altın ile 
ilgili daire amir
leriyle birlikte 
kavşakta devam 
eden çalışmaları 
yerinde inceledi.

ŞOFÖR ARANIYOR
DAMPERLİ TIR VE
KAMYON ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
İRTİBAT TEL: O 532 292 09 21

KALİTE KONTROL ELEMANI
TİTİZ VE DİKKATLİ 

ÇALIŞMAYI PRENSİP 
EDİNMİŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK 
LİSESİ VEYA MESLEK 

YÜKSEK OKUL MEZUNU 
25 - 35 YAS ARASI, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş. 
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

LMILTON
DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİMİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Püsfa PîlfîHİSt
Meşrubat SntenSnndütye Giydirme
Çerez Nifak Mnsası

internetten Cnnh 
Sahne - işıkyösferisi 
Servis ve ekiprnnn/nr

Sürpriz gösteriler

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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B orsaya airek uçuşlar ftgusios'ia
Bursa Valiliği, 
geçtiğimiz hafta 
gerçekleşen Kuveyt 
Aile Fuarı’ndan 
Yenişehir-Kuveyt 
arası direk uçuş 
müjdesiyle döndü. 
Doğrudan uçuşların 
Ağustos ayında 
başlaması 
planlanıyor. 
Bursa’nın turizm 
pastasından aldığı 
payı artırmak için 
tanıtım faaliyetlerine 
ramazan ayında da 
devam eden Bursa 
Valiliği, çalışmaların 
meyvelerini topla
maya başladı. 18-23 
Temmuz tarihleri 
arasında gerçek
leşen Kuveyt Aile 
Fuarı’na sağlık, tur
izm, emlak, hediye
lik eşya, el sanatları 
gibi sektör temsilci
lerinden oluşan 9 
kişilik bir heyetle 
katılan Bursa 
Valiliği, Arap tur
izminin Önünde en 
büyük engel olarak 
görülen havayolu 
ulaşımı için 
Yenişehir’e doğru
dan uçuş sözü aldı. 
Konuyla ilgili 
gelişmeler ise 
önümüzdeki gün
lerde Vali 
Şahabettin Harput 
tarafindan kamuoyu 
ile paylaşılacak.

KUVEYT’TE 
BURSA ŞOV 
Her yıl geleneksel 
olarak ramazan ayı 
boyunca geniş 
nüfus ve nüfuza 
sahip aileler tarafın
dan düzenlenen 
fuarda, Bursa, Vali 
Yardımcısı Samet 
Ercoşkun başkan
lığında 21 
metrekarelik stantta 
temsil edildi. Başta 
Bursa Sağlık Turizmi 
Derneği olmak 
üzere, çeşitli sektör 
temsilcilerinin de 
yer aldığı etkinlik 
kapsamında, 
Kuveyt’teki etkin 
ailelerin bazılarına, 
“divaniye” tabir 
edilen iftar yemeği 
ziyaretleri gerçek
leştirildi. Bursa 
heyeti ayrıca, 22 
Temmuz gecesi, 
THY Kuveyt 
Müdürlüğü tarafın

dan Kuveytli basın 
mensupları, turizm 
sektör temsilcileri 
ve önde gelen 
işadamları ile diplo
matik temsilcilerin 
katıldığı yaklaşık 
100 kişilik yemeğe 
de katıldı. Gecede 
Vali Yardımcısı 
Samet Ercoşkun, 
davetlilere kentin 
turizm değerlerini 
anlatan bir konuşma 
yaparken, THY 
Kuveyt Müdürlüğü 
aracılığı ile bölge 
basın temsilcilerine 
Bursa tanıtım bül
teni dağıtıldı.

"AĞUSTOSTA 
BAŞLAYACAK" 
Vali Yardımcısı 
Samet Ercoşkun, 
sağlık turizmi harca
malarına 2 milyar 
dolarlık bütçe ayıran 
Kuveyt’in turist gön
derdiği şehirlerin 

başında Bursa’nın 
geldiğine işaret 
ederek, 2012 yılında 
Kuveyt’in 11 bin 640 
turist sayısıyla 
Bursa’ya en fazla 
turist gönderen 2. 
ülke olduğunu 
bildirdi. Kuveyt’in 
Türkiye ve Bursa 
için önemli bir pazar 
olduğunu ifade eden 
Ercoşkun, şöyle 
konuştu: “Ramazan 
ayında gerçekleşen 
bu etkinlikte de 
görüyoruz ki 
Kuveyt’in etkili ve 
söz sahibi 
ailelerinin, ülkemize 
ve Bursa ilimize 
teveccühü üst 
seviyededir. 
Kendileriyle 
Bursa’nın turizmi 
hakkında detaylı 
görüşmeler yapma 
imkanı bulduk.
İnşallah herhangi bir 
değişiklik olmazsa 
Yenişehir-Kuveyt 
arasında doğrudan 
uçuşların başlaması 
için şimdiden 
sözümüzü aldık. 
Diliyoruz ki Ağustos 
ayı gibi gerçekleşe
cek bir törenle haya
ta geçirilecek olan 
bu uygulama, hem 
Kuveyt’ten hem de 
diğer komşu Arap 
ülkelerinden gelecek 
turist sayısını daha 
da artıracaktır.”

Miıilı lıınıı
MMlülMıı

Orhangazi’de 
faaliyet gösteren 
Orhangazi Ticaret 
Odası Başkanı 
Ergün 
Efendioğlu'na ait 
mermer fabrikası
na giren hırsızlar, 
içinde 285 bin 
liralık müşteri çeki 
ve 7 bin lira nakit 
para bulunan çelik 
kasayı çaldı. 
Orhangazi'nin en 
büyük mermer 
fabrikalarından 
birisi olan Gedelek 
Köyü Açmalar 
Mevkii'nde bulu
nan Efendioğlu 
Mermer A.Ş'ye 
önceki gece gece 
hırsız girdi. 
Fabrikanın idari 
binasına giren 
hırsızlar, çelik 
kasayı alarak 
kayıplara karıştı. 
Kamera görüntü
lerine göre özel bir 
otomobille fabrika 

sahasına giren, 
devam eden inşaat 
nedeniyle fabrika 
bekçisinin burada 
olmasından fay
dalanan hırsızlar, 
kasayı aldıktan 
sonra kayıplara 
karıştılar.
Jandarmaya bilgi 
veren fabrika 
yetkilileri, çelik 
kasada, 12 
adet ve toplamda 
285 bin TL tutarın
daki müşteri çek
leri, 7 bin TL nakit 
para, şirket men
suplarına ait 11 
adet pasaport, 16 
yaprak firma çek 
koçanı ve kredi 
kartları bulun
duğunu bildirdi. 
Olay yerinde par
mak izi alan jan
darma, kasa 
hırsızlarının 
yakalanması için 
geniş çaplı 
operasyon başlattı

MMl "I mİ sır Biliniri İM ttB M w
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, 
Türkiye'deki doğal 
sit alanlarının bilgi
lerini elektronik 
ortama aktarıyor. 
Bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, doğal sit 
alanlarının internet 
ortamına taşın
masını kapsayan 
Sit Alanları 
Yönetim Sistemi 
çalışmaları 
başlatıldı.
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel 
Müdürlüğünce 
yürütülen çalış 
mayla, şimdiye 
kadar Muğla, 
Bursa, Yalova,

Kocaeli, Sakarya ve 
Düzce'deki doğal 
sit alanlarının bilgi
leri elektronik 
ortama aktarıldı.
-"Tüm verilerimizi 
daha şeffaf ortam
da paylaşacağız" 
Yeni sistem hakkın
da bilgi veren 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan 
Bayraktar, vatan
daşlardan gelen 
"aldığım arazinin 
sit alanı olduğunu 
ve hiçbir işlem 
yapılamayacağını 
sonradan 
öğrendim, 
mağdur oldum" 

yönündeki 
şikayetler üzerine 

yeni ve hızlı bir 
bilgilendirme sis
temine ihtiyaç 
duyulduğunu 
belirtti.
"Bütün birikimlerini 
aldıkları arsaya 
yatıran vatan
daşımız, buranın 
doğal sit alanı 
olduğunu ve bir 
çivi bile çaka 
mayacağını 
öğrendiğinde iş 
işten geçmiş 
oluyor" ifadesini 
kullanan Bayraktar, 
şöyle devam etti: 
"Yeni sistem 
sayesinde vatan
daşlar aldıkları 
arazinin doğal sit 
alanı olup 

olmadığını ya da 
kaçıncı dereceden 
sit alanı olduğunu 
anında öğrenebile
cek. Böylece 
sonradan 
düzeltilmesi imkan
sız mağduriyetlerin 
önüne geçilecek. 
Sistemle tüm 
verilerimizi daha 
şeffaf ortamda 
paylaşacağız ve 
vatandaşın her 
türlü sürece 
katılımını sağlaya
cağız. Doğal 
sit alanlarıyla ilgili 
çalışmalarımızı ve 
iş süreçlerini 
herkes göre 
bilecek." 
Bayraktar, e-devlet 

kapsamında Sit 
Alanları Yönetim 
Sistemi'ni kurum ve 
kuruluşların kul
lanımına açarak iş 
süreçlerinin 
hızlanmasını da 
sağlayacaklarını 
bildirdi.
-"Çalışma 5 ayda 
tamamlanacak" 
Projenin pilot 
olarak belirlenen 
6 ilde başarıyla 
uygulandığını 
vurgulayan 
Bayraktar, bu 
illerdeki doğal sit 
alanlarının bilgi
lerinin, mevcut 
dosyalar üzerinden 
belirlenerek veri 
tabanına 

aktarıldığını belirtti. 
Sit sınırlarıyla ilgili 
süregelen tüm 
problemler ve 
yapılması gereken
lerin sistem 
dahilinde belir
lendiğini ifade eden 
Bayraktar, alınan 
olumlu sonuç 
sonrasında geriye 
kalan 75 ilde 
çalışmaların hızla 
sürdüğünü 
kaydetti.
Bayraktar, 5 ayda 
tüm Türkiye'nin 
doğal sit alanlarının 
bilgilerini 
veri tabanına 
aktarmayı plan
ladıklarını 
ifade etti.



ELEMAN
ŞİRKETİMİZDÇZ 

ÇALIŞACAK
MUHASEBE VE 
ÖN MUHASEBE-.
BİLGİSİ OLAN 
BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat
Tel: 0 532 497 92 89

KİRALIK DEPO
GAZİ OSMANPAŞA 

CAMİİ ALTINDA 350 M2 
DÜKKAN VEYA DEPO 

KİRALIKTIR. 
CAMİ YÖNETİMİ ADINA 

HAYDAR KARATAŞ 
Müracaat

Tel: 0 531 299 71 15

SATILIK VİLLA
CUMHURİYET MAHALLESİ 

HAS VİLLALARINDA
2 KATL1160 M2 

DENİZ MANZARALI 
MASRAFSIZ 

SAHİBİNDEN SATILIK VİLLA 
FİYATI :192.000 TL 

Tel: 0532 235 28 05

ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK

YATILI VEYA GÜNDÜZ 
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

Müracaat
Tel: 0 533 388 43 76

ELEMAN
TORNACI -

KAYNAKÇI USTALARI ■ 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE

ÇALIŞACAK 
BAY-BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VE 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM. 

Tel 514 20 21 GEMLİK

KA|(D( !■ YOK
KALİTELİ KAŞELER 

-UYGUN FİYATLARLA 
İ)SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

«ymcRüBiz 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS 
MATBAACILIK - YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83
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Kadın çalışana nece vardiyası limiti
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
nın yeni yönetmeli 
ğinde, 18 yaşını 
doldurmuş kadın 
çalışanların gece 
postalarında çalıştı 
rılmalarına ilişkin 
esaslar düzenlendi. 
Kadın çalışanlar, her 
ne şekilde olursa 
olsun gece postasın
da 7.5 saatten fazla 
çalıştın lamayacak 
Yönetmeliğe göre, 
işverenler, gece 
postalarında 
çalıştıracakları kadın 

çalışanları, sağlaya
cakları uygun 
araçlarla ikamet
gahlarına en yakın 
merkezden, işyerine 
götürüp getirmekle 
yükümlü olacak. 
Aynı işyerinde 
çalışan eşlerin, aynı 
gece postasında 
çalışma istekleri, 
işverence imkan 
dahilinde karşılana 
cak. Kadın çalışan
lar, gebe olduk
larının tespitinden 
doğuma kadar, 
emziren kadın

çalışanlar ise doğum 
tarihinden başlamak 
üzere 1 yıl süre ile 
gece postalarında 
çalıştırılmayacak. 
Ancak emziren kadın 
çalışanlarda bu süre, 
anne veya çocuğun 
sağlığı açısından 
gerekli olduğunun 
işyerinde görevli 
işyeri hekiminden 
alınan raporla bel
gelenmesi halinde 6 
ay daha uzatılacak. 
Bu çalışanların 
anılan sürelerdeki 
çalışmaları, gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenecek.

Sözleşmeli erler memur oluyor
Sözleşmeli askerlik 
için başvuru sayısı 
az. Sebep; sözleşme 
süresinin kısalığı ve 
görev sonunda alı
nan tazminatın 
azlığı. İlgiyi artırmak 
için bu kapsamdak- 
ilere sözleşme 
sonunda memuriyet 
kapısı açıldı. 
Sözleşmeli erlik 
uygulaması, 
hayata geçirildiği 
günden bu yana 
beklenildiği kadar 
rağbet görmedi.
Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin (TSK) 
yetişmiş personel 
ihtiyacını karşılamak 
üzere tahsis edilen 
sözleşmeli er kadro
ları doldurulamadı. 
Sözleşmeli erlik 

uygulamasında 
bugüne kadar 15 bin 
kadro olmasına rağ
men yalnızca bin 
305 kişi istihdam 
edilebildi.
Ayrıca 2013 ve 
2014 için 57 bin 
kadronun bulunması 
ve son dönemde 
sınava katılan 3 bin 
38 kişiden yalnızca 
579'unun göreve 
başlayabilmesi yeni 
bir düzenlemenin 
gerekli olduğunu 
ortaya koymuştu.

BOŞ KADROLARA 
ATANACAK

Sözleşmeli erliğin 
beklenenden daha 
az rağbet 
görmesinin en

önemli nedeni, görev 
süresinin 7 yılla 
sınırlanması. 7 yıl 
sonra elde edilecek 
tazminat ise bu kişi
lerin hayatlarını 
sürdürmeleri 

neredeyse imkansız. 
Meclis'ten geçen 
yeni Kanun'la birlik
te görev süresi 
dolan sözleşmeli 
erlerin belirsiz bir 
ortamda bırakılması 

sorununun 
çözülmesini 
hedeflendi. Konuyla 
ilgili de bir düzen
leme hayata geçiril
di. Buna göre; 
sözleşmeli erlerden 

görev süresi dolan
lara ve yaş haddini 
aşanlara, kamu 
kurum ve kuru
luşlarının boş kadro 
ve pozisyonlarına 
atanma hakkı 
tanındı.
Sözleşmeli erlik 
uygulamasında 
bugüne kadar 
elde edilen deneyim
ler, terörle müca 
delede ön saflarda 
yer alan sözleşmeli 
erlerin, görevleri 
sırasında alıkon- 
malarının veya 
sözleşmelerini 
yenileyebilecek 
durumda olmamaları 
dolayısıyla hak 
kayıpları yaşamala 
rının söz konu su 
olduğunu gösterdi.

‘G&mlitc Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 11-0
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM 
DENİZ UÇAĞI 513 56 13
Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62 
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

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

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Msr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 go 88

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

RELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
GEILİK'İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4636 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Yönetim ve Basım Yeri :

GÜLER AJANS
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■■■ili
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
16:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ÖZEL BURSA 

AHMET ÇELEBİ 
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 
. ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

A.T.T ve Hemşirelik 
Eğitimini alın geleceğinizi 

garantileyin.—_
* ' -L ■: ♦₺ 1

--------------

Acil 
Tıp Teknisyenliği

HEMŞİRELİK
- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
- Üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, 
- Devlet hastanelerinde,
- Dispanserlerde,
- Sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinde, 
- Özel sağlık kuramlarında, 
- Çeşitli kuramların bünyesinde bulunan 
sağlık birimlerinde, 
- Pansiyonlu okullarda, 
- Yıldızlı otellerde, 
- İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 
- İlaç şirketlerinde ve kreşlerde, 
- Sürücü kurslarında iş bulma olanağı.

- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
- Acil Tıp dalından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler 

doğrultusunda; Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler, 
komuta kontrol merkezleri, acil yardım istasyanları ambulanslar, 

özel ambulans servisleri, hudutlar, sahiller ve 
Sağlık Genel Müdürlüğü kurulularında, sürücü kurslarında 

ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilirler

585sınavı olmadan kayıt imkanı...
SBS puanına göre BMRS imkanı...

Servis hizmetimiz mevcuttur.
Yatılı kalma olanağı sağlanır. 
Avrupa’da staj imkanı sağlanabilir

SOSYAL ALANLARIMIZ: VOLEYBOL - BASKETBOL ■ MASA TENİSİ - SATRANÇ
STAJ YAPILACAK ÖZEL HASTANELERDE, ALINACAK PERSONELİNTAMAMI, 

OKULUMUZDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERDEN ALINACAKTIR.

İzmir Yolu Caddesi No: 341 Nilüfer I BURSA TEL: O 224 413 42 75 -76 GSM: O 546 60 61 616
www.ahmetcelebisml.com

http://www.ahmetcelebisml.com
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kavla*

www.kavlak.com.tr
ŞUBELERİMİZ: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik İstiklal Caddesi 

Yalova Yolu Satış Mağazaları ile hizmet vermekteyiz.

Ramazana özel kampanya j
Tel: 512 O 512

f
ZEYTİN 

.ZEYTİNYAĞI

t SIZMA
| IH] ZEYTİNYAĞI

’ www.kavlak.com.tr
FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI

GemlikKSrfez
Kuruluş:197i

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
temmuz 2U13 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremtakqemlik.com

Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri
TEL & FAK 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83

E-MAİL manastiremlak@hotmail.com
vvww.manastirernlak.sahibinden.com 

www.ilan.com.tr/manastiremiak

MıftaHMaıı^P
Mudanya’dan da volcu alacak

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

LYS sonuçları..
Lisans Yerleştirme Sınavlan sonuçlan 

açıklandı.
Öğrencilerin 12 yıllık emekleri sonucu 

geleceklerini ilgilendiren, hangi üniversiteye 
gireceğini belirleyen LYS sınavlarının 
sonuçlan önceki gece yansı internet 
sitelerinde görülmeye başlandı.

Uykuda olan anneler, babalar ve öğrenciler 
uyanarak, hangi okula kayıt yaptıracağını, 
yani geleceğinin okulunu öğrendiler.

Üzülenler oldu, sevinenler oldu.
Devamı sayfa 4’de

emlakimi 
İNŞ. LT 

www.onanka.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
ilçemiz Dörtyol Kavşağı’nda yapılan üst 
geçit düzenlemesinden sonra, yayaların 
karşıya geçmesini önleyecek tel örgü çit 
çalışmaları başlatıldı. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ait ekipler, dün Dörtyol Kavşa 
ğında yayaların karşı yöne geçmesini engel 
lemek için tel örgü çit kaplama çalışmaları 
yapıldı. Çit örgü sayesinde karşıdan 
karşıya geçilemeyecek. Haberi sayfa 2’de

Muhsin 1WÇ
Merkez: O 224 513 85 53 

0 535 493 66 04
Kumla Şb.: O 224 538 95 27

Kurşunlu Şb.: O 535 493 66 04

Mudanya’dan da yolcu alacak

İstanbul ile Bursa'nın Gemlik ilçesi 
arasında ulaşımı 18 dakikaya indiren 
deniz uçağı seferleri, Mudanya ilçesin
den de yapılacak. Mudanya-Kabataş 
seferlerini yapan Bursa Deniz 
Otobüsünün (BUDO) yeni alınacak deniz 
otobüsü ile gelecek günlerde Mudan 
ya'dan Avşa Adası'na seferlerin başlaya
cağı belirtilerek, çalışmalara hız verildi.

Haberi sayfa 2’de

■
• KURŞUNLUMDA FULL DENİZ 

MANZARALI VADELİ ARSALAR
• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI 

KONUT ARSALARI -
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZL01* *1

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
•ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.kavlak.com.tr
http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremtakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
vvww.manastirernlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremiak
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.onanka
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Birey Dershanesi öğrencileri Gemlik Birincisi olmanın heyecanını yaşıyor.

Gemlilı IYS Cemlik hirincileri Birey Derstıanesi'nden
Mert ÇAVDAR

2013 LYS Gemlik 
birincileri Gemlik 
Birey Dershanesi 
öğrencileri oldu. 
Birey Dershanesi 
öğrencilerinden 
sayısal bölüm 
öğrencisi Mahmut 
Haşan Kara, MF 1 
ve MF 2de, Eşit 
Ağırlık öğrencisi 
Nalan Ermiş TM1, 
TM2 ve TM3 te, 
Sözel bölümü 
öğrencisi Sevgi 
Balçık TS1 ve 
TS2de Gemlik birin
cisi oldu.
Nalan Ermiş İstan
bul Üniversitesi 
HuKuk Fakültesini 

kazanırken, Sevgi 
Balçık İzmit 9 Eylül 
Üniversitesi Türkçe 
Öğretmenliğini, 
Enes Kara ODTÜ 
Elektrik Mühendis 
liğini kazandı. 
Gemlik Birey 
Dershanesi Müdü 
rü Haşan Çetin, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, dersha 
neciliğin son dere 
ce ciddi bir iş oldu 
ğunu belirterek, 
“Öğrencilerimizi 
elde ettikleri başarı
dan dolayı kutluyo
rum. Bir eğitimci 
olarak kazandıkları 
başarılarla gurur 
duyuyorum. Öğren
ciler ve aileleri

geleceklerini adeta 
bize emanet ediyor
lar. Biz de onların 
güvenine layık 
olmak için elimiz
den geleni yaptık. 
Birey Dershanesi

Gemlik’te 7 yıldır 
var. İlk eğitime 
başladığımız sene 
haricinde her yıl 
Gemlik birincileri 
dershanemizden 
çıktı. Sadece birin

cilik değil 2. ve 
3.lüklerine dersha 
nemizden çıktığını 
söyleyebilirim ” 
dedi
Gemlik’te dershane
cilik alanında yaşa 
nan sorunların oldu 
ğunu ifade eden 
Çetin, “Biz eğitim
ciyiz. Dershaneler 
de verilen eğitimin 
bir parçasıdır.
Fakat Gemlik gibi 
ilçeler de ders 
haneler arasında 
yaşanan rekabet 
ortamı velilerin bazı 
konularda kandırıl
masına zemin hazır
lıyor. Farklı dersha 
nelerin her yıl 
Gemlik birincileri 

bizden çıktı diyerek 
halkı kandırmasını 
anlayamıyorum.
Gerçekten çok kötü 
bir durum.
Veliler kandırılmaya 
çalışıyor.
Bizim bu güne 
kadar açıkladığımız 
sınav sonuçlarıyla 
ilgili kimseye 
yalan yanlış beyan
larda bulunmadık. 
Gemlik birincileri 
gerçekten de 
bizden çıktı. 
Dershanecilik 
sektörü artık 
Gemlik gibi 
ilçelerde ayağa 
düşürülmüş 
durumda’’ diye 
konuştu.

İstanbul Gemlik arasında sefer yapan deniz uçağı, Dörtyol'da w Manııa son

İstanbul ile 
Bursa'nın Gemlik 
ilçesi arasında 
ulaşımı 18 
dakikaya indiren 
deniz uçağı sefer
leri, Mudanya 
ilçesinden de 
yapılacak.
Mudanya Belediye 
Başkanı Haşan 
Aktürk, gazete
cilere yaptığı açık
lamada, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin ala
cağı iki deniz 

Gemlik K&fez
•miri* lıı lOıılı ilmi uzitiiI

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

uçağıyla Mudan 
ya'dan da seferlere 
başlanacağını ve 
bunun için çalış
maların hızla 
devam ettiğini 
bildirdi.
Aktürk, Mudanya- 
Kabataş seferlerini 
yapan Bursa Deniz 
Otobüsünün 
(BUDO) yeni alı
nacak deniz oto
büsü ile gelecek 
günlerde 
Mudanya'dan Avşa 
Adası'na seferlerin 

başlayacağını 
belirtti.
İlçe turizmini geliş 
tirmeyi amaçladık
larına dikkati 
çeken Aktürk, 
"İstanbul ve çevre 
illerle bağlan
tılarımızın en iyisini 
yaparsak 
Mudanya’nın iç 
turizmi de o derece 
canlanır. Turizm 
canlanırsa Mudan 
ya da esnafımız da 
kazanır" ifadesini 
kullandı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan ilçemiz Dörtyol 
Kavşağı’nda yapı 
lan üst geçit düzen 
lemesinden sonra, 
yayaların karşıya 
geçmesini önleye
cek tel örgü çit 
çalışmaları 
başlatıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 
ekipler, Dörtyol 
Kavşağı’nda yaya 
ların üst geçidi kul
lanmayarak ana 
yolda karşı yöne 
geçerken, vatan
daşların dikkatsiz 
liği veya araçların 
aşırı hız nedeniyle, 
her yıl onlarca kişi 
meydana gelen 
kazalarda yaşamını 
yitiriyordu.
TEL ÖRGÜ ÇİT 
YAPILIYOR 
Bursa Büyükşehir

Belediyesi ait 
ekipler, dün 
Dörtyol Kavşağın 
da yayaların karşı 
yöne geçmesini 
engellemek için tel 
örgü çit kaplama 
çalışmaları yaptılar. 
Öte yandan,yaya 
üst geçit nedeniyle 
bozulan Dörtyol 
Kavşağı’nda yeşil 
alan düzenleme 
çalışmaları da hızla 
devam ediyor. 
Büyükşehir

Belediyesi Park ve 
Baçeler Müdürlüğü 
tarafından toprak 
düzenlemesinden 
sonra, sulama sis
temi şebekesi 
kuruldu.
Önümüzdeki gün
lerde, çiçeklendir 
me ve peyzaj çalış
malarının da 
yapılacağı Dörtyol 
Kavşağı’nda 
başlatılan çalış
malar tamamlan
mış olacak.
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Otobüste İNçaMı dehşet
Bursa'da otobüs 
içinde yüksek sesle 
müzik dinleme 
yüzünden çıkan 
kavgada kalbinden 
bıçaklanan 1 kişi 
ağır yaralandı. 
Bursa'da otobüs 
içinde yüksek sesle 
müzik dinleme 
yüzünden çıkan 
kavgada kalbinden 
bıçaklanan 1 kişi 
ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yeni Yalova 
Yolu'nun 3. kilome
tresinde meydana 
geldi. Terminalden 
şehir merkezine 
hareket eden 16 
JJK 86 plakalı 
belediye oto
büsünün içerisinde 
3 kişi arasında 
tartışma çıktı. 
Telefonla konuşan

■ simi ■ narasını inma ıımlı
* 5 

Bursa'da, kendisini 
telefonla arayıp 
savcı olarak tanıtan 
şüpheliye inanarak 
bir inşaattaki kuma 
4 bin 400 lirasını 
gömdüğünü iddia 
eden kişi, polise 
başvurdu.
İddiaya göre,

Tüyler ürperten vahşi cinayet
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde 2 kişi 
arasında çıkan 
bıçaklı kavgada 1 
kişi hayatını 
kaybetti.
Bıçaklandıktan 
sonra şehrin göbe 
ğine atılan genç 
kurtarılamadı.
Genci bıçakladıktan 
sonra olay yerin 
den kaçan şahsın, 
2013 yılı Mart ayın
da evinde kendini 
silahla vurarak 
yaraladığı bildirildi. 
Edinilen bilgilere 
göre; Uğur K. isimli 
şahıs Erman Kuru 
taş'ı AVM mevki
inde kovalamaya

Hakan Kızılbağ 
(18), yan tarafından 
yüksek sesle müzik 
dinleyen tanımadığı 
2 şahsı sessiz 
olmaları konusun
da uyardı. Bunun 
üzerine şahıslardan 
biri Kızılbağ'a 
saldırarak, darp 
etmeye başladı. 
Diğer kimliği belir
siz şahıs ise yanın
daki bıçağı gencin 
göğsüne sapladı. 
Otobüsteki yolcular 

merkez Yıldırım 
ilçesi Duaçınarı 
Mahallesi'nde 
yaşayan A.T'yi tele
fonla arayan 
şüpheli, kendisini 
savcı olarak tanıttı 
ve bir miktar para 
istedi.
Zanlıya inanan A.T, 

başladı. Yakaladık 
tan sonra emanet 
aldığı hafif ticari 
araca bindirdi. 
Uğur K. Yönetimin 
deki seyir halinde 
olan araç içerisinde 
her iki şahısta 
tartışmaya başladı. 
Tartışma büyüyün 
ce direksiyonda 
olan sürücü Uğur 
K., üzerinden 
çıkardığı bıçakla, 
Erman Kurutaş'ı 
kalbinden tek bıçak 
darbesiyle yaraladı. 
Uğur K., Atatürk 
Bulvarı üzeri Sani 
Konukoğlu cami 
mevkiinde seyir 
halinde olan araç

büyük panik 
yaşarken, zanlılar 
olay yerinden kaçtı. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen 112 
ekipleri tarafından 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan 
Kızılbağ'ın ameliya
ta alındığı ve hayati 
tehlikesinin olduğu 
ifade edildi.
Kavgaya şahit olan 
yolculardan biri, 
korku dolu anlar

4 bin 400 lirayı, 
onun tarif ettiği 
Şükraniye 
Mahallesi'ndeki 
inşaatta bulunan 
kum birikintisine 
gömdü. İnşaattan 
ayrıldıktan sonra 
olay yerinden uzak
laşan bir otomo

tan, kalbine aldığı 
derin bıçak darbe
siyle kanlar içinde 
kalan talihsiz genci 
cadde üzerine 
atarak olay 
yerinden kaçtı. 
Ağır yaralı genç, 
olay yerine gelen 
112 Acil servis 
ambulansında 
görevli sağlık ekib
inin ilk müda
halesinin ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
servisine getirilerek 
tedavi altına alındı. 
Çok kan kaybeden 
genç, acil serviste 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 

yaşandığını ifade 
ederek, "İki 
arkadaş kulaksız 
bir şekilde 
ellerindeki telefon
lardan müzik din
lerken, diğer 
koltukta oturan 
başka bir yolcu 
telefon ile konuşuy
ordu. Daha sonra 
telefonla konuşan 
şahıs, 'Burada tele
fonla konuşuyoruz, 
ya şunu kulaklıkla 
dinleyin ya da sesi
ni kısın' diye 
uyardı. Bunun üzer
ine iki arkadaştan 
biri kalkıp bu şahsa 
saldırdı. Diğer 
arkadaşı ise 
üzerindeki bıçağı 
çıkarıp yolcuyu 
bıçakladı" dedi. 
Görgü tanıklarının 
bilgisine başvuran 
polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı 

bilden şüphelenen 
A.T, parasını 
yerinde bulamayın
ca dolandırıldığını 
fark ederek polis 
merkezine gidip 
yardım istedi.
Polis, şüphelinin 
yakalanması için 
çalışma başlattı 

kurtarılamadı.
Çocuklarının yara
landığını duyarak 
acil servise gelen 
aile, çocuklarının 
hayatını kaybettiği
ni duyunca yıkıldı. 
Hayatını kaybeden 
gencin cenazesi 
morga götürüldü. 
Olayın ardından 
emanet aldığı araç, 
Alanyurt su deposu 
mevkiinde park 
halinde bulundu. 
Şahsın olay yerin 
den yaya olarak 
kaçtığı bildirildi.
Emniyet ekiplerinin 
yoğun takibinin 
devam ettiği 
bildirildi.

Tanıştığı Is 
ArkaüasmınEhlivetini 

Gasbettiği İddiası
Bursa'da, para 
üstü verme mese
lesi yüzünden 
tartıştığı iş 
arkadaşının, elleri
ni bağlayarak 
ehliyetini gasbet- 
tiğini ileri süren 
kişi, polise 
başvurdu.
İddiaya göre, 
merkez Nilüfer 
ilçesi Kültür 
Mahallesi'nde, su 
bayisinde çalışan 
O.B. ile B.A. 
arasında bir müş

Tarım arazisinde 
korkutan yangın

Mustafakkemal 
paşa'nın Karaköy 
ile Kurşunlu köy
leri arasında bulu
nan Kocadağ böl
gesinde dün öğle
den sonra çıkan 
orman yangını 
kara ekiplerinin 
yanı sıra 2 
söndürme uçağı 
ve 4 helikopterin 
müdahalesiyle 3 
saat süren çalış
manın ardından 
kontrol altına alı
narak söndürüldü. 
Kosova Köyü 
yakınlarında da 
bugün tarım 
arazisinde yangın 
çıktı. Ormanlık 
alana doğru 

KAŞGDC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
ÖVGÜN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

gOi_er
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) SI 3 96 83 Fax : 513 35 95

terinin verdiği 100 
liranın para 
üstünü verip 
vermeme meselesi 
yüzünden 
tartışma çıktı. 
Daha sonra O.B, 
bıçak zoruyla 
mesai arkadaşının 
ellerini bağlayıp 
cüzdanındaki 
sürücü belgesini 
gasbetti.
Polis ekipleri, 
B.A'nın şikayeti 
üzerine O.B'yi 
gözaltına aldı 

ilerleyen yangını 
söndürme çalış
malarına, Orman 
Müdürlüğü ekip
lerinin yanı sıra 
çevrede bulunan 
köylüler de trak
törleriyle katıldı. 
Orman 
Müdürlüğü 
helikopterinin de 
kullanıldığı çalış
malar sonucu 
yangın kontrol altı
na alınarak 
söndürüldü.
Yangında
1 hektarlık anız ve 
1 hektarlık 
otluk alan yandı. 
Yangının çıkış 
nedeni 
araştırılıyor.
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Gons Bakış İMlftlillKlilllt atini rtlllUl
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

LYS sonuçlan..
Dün sınav sonuçları açıklanınca, bir yandan 

okullar, öte yanda dershanelerde hangi öğren 
cinin hangi fakülteyi kazandığını öğrenmenin pe 
şine düştü.

Şimdi bir yarış başlayacak.
En gözde ve klas okullara kazanan öğrenciler ile 

okulları ve dershaneler reklamlara başlayacak.
Bu başarıda ailenin mi, okulun mu, yoksa ders 

hanelerin mi katkısı ön planda.
Dershaneler ticari kuruluşlar oldukları için ba 

şanlı öğrenciler üzerinden reklamlarını yapacaklar.
Sayfa sayfa gazetelere ilanlar verilecek.
En büyük biziz, diye böbürlenilecek.
Bugün bizim gazetedeki haberde Birey Ders 

hanesi’nin Müdürü Haşan Çetin’in söylediği gibi, 
her dershane kendine göre bir birinci icat edecek.

Benim bu konuda hep kafam karıştı.
“3 birinci, 5 birinci bizden” ilanları o kadar çok 

yapılıyor ki, gerçek birinci hangisi, bulana aşk 
olsun.

Ölçme Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), üniversite 
yerleştirme 
sonuçlarını 
açıkladı.
ÖSYM, Lisans 
Yerleştirme 
Sınavları (LYS) 
sonuçlarına göre, 
üniversite yer
leştirme sonuçlarını 
açıkladı.
Yükseköğretime 
sınavsız geçiş hakkı 
bulunan adaylarla 
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı (YGS) 
ve Lisans 
Yerleştirme Sınavları 
(LYS) sonuçlarına 
göre, 2013-ÖSYS 
yükseköğretim

Bu kandırmacalarının önlenmesi gerekir.
Başarıda okul mu, dershane mi yarışı da bir 

kenara bırakılmalı.
Milli Eğitimin durumu ortada..
2 milyon öğrenci üniversite sınavlarına giriyor. 
Yerleşebilen öğrenci sayısı 1 milyon bile değil. 
Bunun içinde 2 yıllık yüksek okullar ve açık 

öğretim kurumlan da var.
İş böyle olunca parayı basan çocuklarını özel 

okullara görderiyor.
Ayrıca özel dershanelere..
Çocuklarımız ilkokuldan başlayarak, yarış atı gibi 

kaliteli bir meslek seçebilmeleri için hiç durmadan 
okul, dershane çemberi arasında sıkışıyorlar.

Sınava girenlerin yüzde 50 den çoğu başarı 
gösteremiyor.

Bu eğitimi sistemimizin yanlışlığını gösteriyor.
Mesleğe ve işe yönelik ara eleman sıkıntısı çeki 

len ülkemizde, eğitim sistemi üniversitelere göre 
dizayn edilmiş.

Başaramayan milyonlarca öğrencinin psikolojisi
ni düşünün...

Ailelerin yıllarca eğitim için ödediklere dershane 
paralarını düşünün...

Pazartesi gününden başlayarak okullardaki 
başarı durumunu sizlerle paylaşacağız.

GEMLİK’E RAKİP ÇIKTI
Mudanya Belediye Başkanı Haşan Aktürk, dün 

basına yaptığı açıklamada, Mudanya İstanbul de 
niz uçağı seferleri başlatacaklarını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya İstanbul 
arasında deniz otobüsü seferlerini başlattı.

Kendisi İDO’ya rakip BUDO’yu kurdular.
Bir bakıma Mudanya, Bursa İstanbul arası köp 

rüsü oldu.
Gemlik deniz ulaşımında geride kaldı.
Biz, Mudanya’yı, Büyükşehir’in deniz otobüsü 

hizmeti ile bir adım önüne geçtik.
Şimdi aynı uçak, Mudanya'ya da uğrayıp yolcu 

alırsa, BursalI yolcu Gemlik’e gelmez.
Gemlik bu konuda da kaybeden olur.
Dikkat çekiyorum...

Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
engelli vatan
daşların hayatını 
kolaylaştırmak için 
denetimler yapıla
cağını belirterek, 
"Bu güne kadar 
belediyeler hep ceza 
yazıyordu, bundan 
sonra da beledi 
yelere de ceza 
yazılacak. 5 ila 25 
bin lira arasında 
para cezaları kapı
da" dedi.
Bursa'da da 150 bin 
civarında engellinin 
olduğunu ifade eden 
Vali Harput, 
engellilerin hayatın 
bütün alanlarından 
diğer vatandaşlarla 
aynı derecede yarar
lanmaları için 
hükümet olarak

ŞOFÖR ABANIYOR
DAMPERLİ TIR VE
KAMYON ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
İRTİBAT TEL: O 532 292 09 21

programlarına 
merkezi yerleştirme 
sonuçları, ÖSYM'nin 
internet sayfasından 
açıklandı.
Adaylar sonuçları 
ÖSYM'nin
"http://osys.osym.g 

çalıştıklarını söyledi. 
10 yıl önce çıkan 
yönetmelikle engelli 
vatandaşlara karşı 
sorumluluklarını 
yerine getirmeyen 
görevlilere ceza 
kesileceği hük
münün yer aldığını 
kaydeden Vali 
Harput, "Bu yönet
meliğin süresinin 
Temmuz ayında 
doldu ve artık uygu

ov.tr" ve 
"https://sonuc.osym 
.gov.tr" adresli inter
net sitelerinden TC 
kimlik numaraları ve 
şifreleriyle 
öğrenebilecek. 
Yerleştirme sonuç 

lamaya geçildi. 
Bunun özünde 
bütün özel sağlık ve 
eğitim, sinema, tiya
tro, opera, müze, 
kütüphane, konfer
ans salonu ve benz
eri kültürel binalar, 
gazino ve düğün 
salonları iş hanları, 
pasajlar, iş merkezi 
ve spor tesisleri gibi 
hayatın yaşandığı 
bütün alanlar ile yol- 

belgesi basılmaya
cak ve adayların 
adreslerine 
gönderilmeyecek. 
Üniversitelere 
kayıtlar
2-6 Eylül arasında 
yapılacak.

lar, yeşil alanlar, 
parklar, meydanlar, 
benzeri sosyal 
tesisler ve toplu 
taşıma araçları 
yönetmeliğin kap
samı içine giriyor. 
Buralar engelli 
vatandaşların erişe- 
bilirliğini yapmak 
zorunda. Buna 
herkes uyacak" diye 
konuştu.

"DENETLEME 
KOMİSYONU 
KURULDU" 
Bununla alakalı 
valilik bünyesinde 
izleme ve denetleme 
komisyonu kurul
duğunu anlatan Vali 
Harput, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Bursa'da bir 
vali yardımcısı 
başkanlığında üç 
ayrı komisyon 
kurduk. Bu korniş 
yonlar Bursa ve 
ilçelerini kapsaya
cak şekilde görev 
yapacak. Bu 
komisyonların yap
tıkları denetimler 
sonrasında engelleri 
kaldırmayanlara 
ceza verilecek. 
Denetim sonunda 
durumu uygun olan
lara uygunluk belge
si, olmayanlara ise 
ceza yazılacak".

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://osys.osym.g
https://sonuc.osym
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ORF Eğitimi çocukların sosyal alanda gelişmelerini sağlıyor.

Miniklere ORF eğitimi
Mert ÇAVDAR
Zübeyde Hanım 
Anaokulu'nda 
çocuklara müfre
datta belirlenen 
eğitim program
larının yanı sıra 
ORF eğitimi de ve 
riliyor.
Çocukların sosyal 
alanda gelişmesini 
sağlayan ORF 
eğitimi el beceri
lerinin de gelişme 
sini sağlıyor. 
Anaokulu Öğret
meni Gülden Güldü 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, öğren
cilere farklı alanlar
da faaliyet göster 
me imkanı tanıdık
larını belirtirken, 
"Okulumuzda 
müfredatta belir
lenen okuma yaz 
ma etkinliği, spor 
etkinliği, fen ve 
doğa etkinliği, 
sanat ve müzik 
etkinliği, Türkçe dil 
etkinliği ve dra-

manın yanı sıra 
müfredatta olma 
yan ORF eğitimi de 
veriyoruz. Ben 
aldığım özel eğitim 
sayesinde çocuk
lara ORF dersleri 
veriyorum. Müzik 
eşliğinde yapılan 
bir çeşit dans 
olarak açıklayabili
riz. ORF çocukların 
duyusal zekasını 
geliştirmeye 
yarayan, küçük 
yaştaki çocukların 
sosyal alanda

gelişmesine, el 
becerilerini geliştir

meye yarayan 
vücut dilini doğru 
şekilde kullanmayı 
öğreten bir 
eğitimdir.
Bedensel ritim ve 
müzik kulağının 
gelişmesine 
yardımcı bir 
eğitim. Çocuklar 
hem eğlenerek 
vakit geçiriyorlar 
hem de aralarında 
ki iletişim birlik
teliğini sağlamayı 
öğreniyorlar" 
diye konuştu.

66 Holü Kooperatiften 
emniyete hayırlı 

olsnn ziyareti

S.S. 66 Nolu 
Gemlik Motorlu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi 
Başkanı Fehmi 
Arslan, Gemlik 
Emniyet Müdür 
Yardımcılığına 
atanan Ramiz 
Erçetin ve Gemlik 
Emniyet Amirliği 
ne atanan Cenk 
Temizaltın'ı ziyaret 
ederek, yeni 
görevlerinde 
başarılar diledi. 
66 Taşıyıcılar 
Kooperatifi olarak 
her zaman yanla 
rında olacaklarını, 

şu ana kadar 
görevlerini 
başarıyla ifa 
ettiklerini 
Gemlik’te yaşayan 
bir vatandaş 
olarak mem
nuniyetini dile 
getiren Fehmi 
Arslan, yeni 
görevlerinde de 
başarılı olacakları
na inandığını 
belirterek, 
“Sizlerle Gemlik 
halkının daha da 
huzur ve güvenli 
olduğunu bili 
yoruz” diye 
konuştu.

atMIUI MMITOB
SOLAKSUBAŞI LİMİTED 

ŞİRKETİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

DENEYİMLİ SATIŞ ELEMANI 
VE TEMİZLİK ELEMANI 

ARANIYOR
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

. .1 Sfiive
Yeni Yalova Yolu Umurbey Sanayi Bölgesi 

1,5.km Umurbey / Gemlik / Bursa
Tel: 0224 514 92 42

KALİTE KONTROL ELEMANI
TİTİZ VE DİKKATLİ 

ÇALIŞMAYI PRENSİP 
EDİNMİŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK 
LİSESİ VEYA MESLEK 

YÜKSEK OKUL MEZUNU 
25 - 35 YAS ARASI, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA

Tel:0-224-586 00 05
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Mehmet Emin Önal, Gemlik'te çekilecek Gemlik Hikayesi adlı filmde rol almanın heyecanını yaşıyor.

GEMLİK HIKAYESrNDE ROL ALACAK
Mert ÇAVDAR

Gemlikli tiyatro ve 
sinema oyuncusu 
Mehmet Emin Önal, 
senaryosunu Bülent 
Şakrak'ın yazdığı 
"Gemlik Hikayesi" 
adlı filmde rol ala
cak. Henüz senar 
yoyu görmediğini 
belirten Önal, filmi 
Gemlik'in tanıtımı 
için önemli bir 
kazanım olarak 
değerlendirdi.
Gemlik'te çekilecek 
filmin heyecanını 
yaşayan oyuncu 
Önal, oyunculuğu 
sevdiğini belirtirken, 
tiyatro ve sinemada 
kitlelere hitap etmek 
ten hoşlandığını 
söyledi. Gemlik'te 
başlayan oyunculuk 
hayatına İstanbul ve 
Berlin'de devam 
eden genç oyuncu, 
Deli Yürek, Kavak 
Yelleri, Bin Bir Gece,

Hayat Bilgisi gibi 
popüler dizilerde 
konuk oyuncu ola 
rak yer alırken, Rina 
adlı sinema filminde 
rol aldı. Teyzanne ve 
Harem dizilerinde 
uzun soluklu rol 
alan Emin Önal, 
Yetkin Dikinciler'in 
başrolde oynadığı 
‘Şeker Renk’ filmiyle 
kamera karşına geçti 
ÇOK DEĞERLİ 
OYUNCULARLA 
TANIŞTIM
Yazılmış karakterleri 
canlandırmanın bir 
keyif verdiğini ifade 
eden genç oyuncu, 
"10 yıl ya da 100 yıl 
önce kaleme alınsın 
hiç fark etmez. Ben 
yazılı karakterleri 
canlandırmayı çok 
seviyorum. Sahnede 
ve beyaz perdede 
insanlara hitap et 
mek heyecan veri 
yor. Uzun yıllardır 
oyunculuk yapıyo

rum. Oyunculuğa ilk 
defa 1989 yılında 
Gemlik Gençlik Tiyat 
rosu'nda başladım. 
Daha sonra, Gemlik 
Halk Tiyatrosu adını 
aldı. Bursa'da devlet 
tiyatrolarının açtığı 
kursa katıldım. 
Burada 2 sezon bo 
yunca eğitim gör 
düm. Antalya’da 5 
yıla yakın animatör- 
lük yaptım. Daha 
sonra Almanya'ya 
yerleştim. Berlin'de 
Tiyatrom adlı tama 
mı Türk oyuncular

dan oluşan bir 
yapılanmayla çalış
malarıma devam 
ettim. Burada Türki 
ye'de tanımaya im 
kan bulamadığım 
Şener Şen ve Kerem 
Avşar gibi değerli 
isimlerle tanışma fır
satım oldu. 2004te 
Türkiye'ye döndüm 
ve dizilerde rol 
almaya başladım." 
dedi.
ANADOLU 
SEYİRCİSİ ÇOK 
FARKLI 
Mehmet Zorlu 

tarafından kurulan, 
Zorlu Vakfı’nın 
sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında 
gerçekleştirdiği tur
nelerle çocuk oyun
larında yer alan 
Önal, "Hakkari 
haricinde Türki 
ye'nin her yerine git
tik. Çocuk oyunları 
sergiledik. Turneler 
sırasında gerçekten 
çok düşündürücü 
olaylar yaşandı. 
Hayatlarında hiç ti 
yatro görmeyen ço 
cuklar sanki çizgi 
film seyreder gibi 
bize bakıyorlardı. 
Sanayileşmiş büyük 
kentlerde tiyatro 
giden çocuklarla, 
Anadolu’da tiyatroya 
giden çocuklar 
arasında gerçekten 
ciddi bir fark var.
Şırnak’a gittiğimizde 
çocuklar oyuncuları 
taşıyan otobüsü 
taşla sopalarla bek

liyorlardı. Ancak, 
oyunu seyrettikten 
sonra hepsi ne olur 
gitmeyin demeye 
başladı. Onlara 
sıcak ve samimi 
yüzümüzü göstere- 
bildiysek ne mutlu 
bize. Anadolu'da 
oynadığımız diğer 
bir oyunda çocuk 
esirgeme kuruntun
dan gelen seyircile 
rimiz vardı. 12 yaşın
daydı. Oyunun bir 
yerinden çocuklara 
akşamlan ne yiyor
sunuz diye soruyo 
ruz. Oyunda geçen 
bir mizansen bu. 
Bir çocuğun boş 
ver abi biz ne 
bulursak onu 
yiyoruz demesi bizi 
çok etkiledi.
Uzun süre 12 yaşın
da bir çocuğa bu 
cümleyi kurduran 
şartlar ne olabilir 
diye düşümdüm." 
diye konuştu.

Pasta 
Meşrubat 
Çerez

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Piyanist
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası
* & İnternetten Canh ihyın
k lök Sahne - İşık yester is i

Servis ve ekipmanlar 
Sürpriz yösteri/er

JVIILTON
X. DÜĞÜN SALONU
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ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE 
ÇALIŞACAK

MUHASEBE VE 
ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİ OLAN 
BAY ELEMAN
ARANIYOR

Müracaat
Tel: O 532 497 92 89

KİMLİK DEPO
GAZİ OSMANPAŞA 

CAMİİ ALTINDA 350 M2 
DÜKKAN VEYA DEPO 

KİRALIKTIR. 
CAMİ YÖNETİMİ ADINA 

HAYDAR KARATAŞ 
Müracaat

Tel: O 531 29971 15

SATILIK VİLLA
CUMHURİYET MAHALLESİ 

HAS VİLLALARINDA
2 KATL1160 M2

DENİZ MANZARALI
MASRAFSIZ 

SAHİBİNDEN SATILIK VİLLA 
FİYATI :192.000 TL

Tel: 0 532 235 28 05

ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI
OLACAK

YATILI VEYA GÜNDÜZ 
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

Müracaat
Tel: 0 533 388 43 76

ELEMAN
TORNACI - 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE

ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VE 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM. 

Tel : 514 20 21 GEMLİK

IKt! MM (Of
KALİTELİ KAŞELER
UYGUN FİYATLARLA 

ÜSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

G 
E 
M
L 
1 
K

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ
İtfaiye TTO
Polis İmdat T55
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM

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

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

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

OTORÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)n DENİZ UÇAĞI 613 66 13

Pegasu* Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Büzer Turizm 612 1O 72
Kanberofllu-Esadaş 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

n DAĞITICILAR

E 
H

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

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Ha »t. 5*13 23 29
M.r.SaO.OcaOı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 gg gg

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

RELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182 
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 18511 Akcan Petrol 513 1O 7g

MAR-PET B13 30 33
Tuncay Otogaz 513 10 45
Beyza Petrol S13 01 03

Gemlik KBrfez
OEMLİK'İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4637 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 
Matbaacılık-Yayıncılık-ReklamcıUk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

tffllIlilIHİtMIl
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
16:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


GemlikKSrfez

k ÖZEL BURSA
► AHMET ÇELEBİ

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

A.T.T ve Hemşirelik 
Eğitimini alın gekeceğinizi 

garantileyin....

Acil 
Tıp Teknisyenliği

HEMŞİRELİK
- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları 
- Üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, 
- Devlet hastanelerinde,
- Dispanserlerde,
- Sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinde, 
- Özel sağlık kuramlarında, 
- Çeşitli kuramların bünyesinde bulunan 
sağlık birimlerinde, 
- Pansiyonlu okullarda, 
- Yıldızlı otellerde, 
- İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 
- İlaç şirketlerinde ve kreşlerde, 
- Sürücü kurslarında iş bulma olanağı.

- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
- Acil Tıp dalından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler 

doğrultusunda; Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler, 
komuta kontrol merkezleri, acil yardım istasyanları ambulanslar, 

özel ambulans servisleri, hudutlar, sahiller ve
* Sağlık Genel Müdürlüğü kuramlarında, sürücü kurslarında 

ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilirler

sınavı olmadan kayıt imkanı... 
SUS puanına göre ‘BMRS imkanı... 

Servis hizmetimiz mevcuttur. 
Yatılı kalma olanağı sağlanır. 
Avrupa’da staj imkanı sağlanabilir

SOSYAL ALANLARIMIZ: VOLEYBOL - BASKETBOL - MASA TENİSİ - SATRANÇ
STAJ YAPILACAK ÖZEL HASTANELERDE, ALINACAK PERSONELİN TAMAMI, 

OKULUMUZDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERDEN ALINACAKTIR.

İzmir Yolu Caddesi No: 341 Nilüfer I BURSA TEL: O 224 413 42 75-76 GSM: O 546 60 61 616
www.ahmetcelebisml.com

http://www.ahmetcelebisml.com
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MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manasti ran lakqemlik.com

Sebahattin DEMİR/Emlak Müşaviri 
TEL & FA* 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 

E-MAJL manastirenilak@iotmail.com 

www.rnanastiremlak.sahibinden.com 
www.ilan.com.tr/manastiiiemlak

CUMHURİYET MAHALLESİ İBRAHİM REİS SİTESİ B BLOK YIKILARAK YENİDEN YAPILACAK

Mil Wlll İli HaiM
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yerel seçimlere doğru..
2014 yılının Mart ayında yapılacak olan 

yerel seçimler yaklaşıyor.
Gemlik’te 2009 yerel seçimlerinde CHP 

birinci parti olmuştu.
Belediye de başlatılan yolsuzluk soruş

turması sonucu CHP’li Belediye Başkanı 
görevden uzaklaştırıldı.

Başkanlık koltuğu, Mecliste ‘Ali Cengiz’ 
oyunlarıyla, AKP’li Refik Yılmaz geçti.

Bu sürecin 2014 seçimlerine kadar süre
ceği anlaşılıyor. 2014 seçimleri adaylık 
süreci başladı. Devamı sayfa 4’de

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan İbra 
him Reis Sitesi B Blok sakinleri Kentsel 
Dönüşüm Yasası’n dan yararlanarak bir 
süre önce kurulan Vizyon Kentsel Dönü 
şüm Limited Şirketi yetkilileri ile Gemlik 
1. Noteri huzurunda bir araya gelerek 
sözleşmeye imza attılar. Reis Sitesi B 
Blok haricinde Günaydın Sitesiyle de 
protokol yapıldığı belirtildi. Sayfa 7’de

Gemlik Körfezi nde 
durum kaygı verici

Deniz Temiz Derneği 
(TURMEPA)nin açıklamasında, 
Marmara Denizi’nde 143 canlı 
türünün kaybolduğu bildirildi

Deniz Temiz Derneği(TURMEPA)'nin res 
mi internet sitesinden yapılan açıklama
da, Marmara Denizi’nde aralarında Gem 
lik Körfezi'nin de bulunduğu koy ve Kör 
fezlerde çevre kirliliği giderek artıyor. 
Marmara Denizi'nin balıkların biyolojik 
çeşitliliğinde önemli bir yeri olduğu vur
gulandı. Haberi sayfa 2’de

Msin TUNÇ
Merkez: 0 224 513 85 53 

0 535 493 66 04 
Kumla Şb.: 0 224 538 95 27 

Kurşunlu Şb.: 0 535 493 66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ-DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER

• ARSALARINIZA KAT
KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR

•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
lakqemlik.com
mailto:manastirenilak@iotmail.com
http://www.rnanastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiiiemlak
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Deniz Temiz Derneği( TURMEPA)nin açıklamasında, Marmara Denizi’nde 143 canlı türünün kaybolduğu bildirildi

fiemlifc Körfezi nde durum kamı verici
Mert ÇAVDAR

Deniz Temiz 
Derneği(TURMEPA)' 
nin resmi internet 
sitesinden yapılan 
açıklamada, 
Marmara Denizi’nde 
aralarında Gemlik 
Körfezi'nin de 
bulunduğu koy ve 
Körfezlerde çevre 
kirliliği giderek 
artıyor.
Açıklamada, Sanayi 
kentlerinde yaşa 
nan hızlı nüfus 
artışı ve sanayi 
işletmelerinin atık
larının denizin kir
lenmesine neden 

olduğu belirtilirken, 
Marmara Denizi'nin 
balıkların biyolojik 
çeşitliliğinde önemli 
bir yeri olduğu vur
gulandı.
Diğer sanayi kent
lerinin yanı sıra 
Gemlik Körfezi etra 
fındaki yoğun göç 
ve nüfus artışının 
deniz canlıları 
açısından büyük 
sorunlara yol açtığı 
ifade edilen açıkla
mada "Marmara 
Denizi bir yandan 
İstanbul Metropolü, 
İzmit ve Gemlik 
Körfezi, etrafındaki 
yoğun yerleşmenin

bir yandan da bu 
denize akan çeşitli 
akarsular önemli 
çevresel baskı altın
dadır. Tamamen 
Türkiye'nin iç 
denizi konumunda 
bulunan Marma 
ra'da yaşanan çev 
resel kirlilik giderek 
artıyor. Gemlik ve 
İzmit Körfezleri 
sanayi atıklarıyla,

İstanbul ve diğer 
yerleşim merkezle 
rinde bulunan deniz 
kıyıları ek olarak 
evsel atıklarla son 
derece kirlendi. 
Marmara deniz 
canlılarının biyolo
jik çeşitliliğini 
sürdürmesi açısın
dan son derece 
önemli bir konum
dadır. Fakat son 

zamanlardaki eko 
lojik değişimler bi 
yolojik çeşitliliğin 
azalmasına neden 
oldu.
Marmara Karadeniz 
den göç eden deniz 
hayvanları için bir 
genetik köprü duru
mundadır.
Yılda 350 milyon 
ton petrol Marmara' 
dan Akdeniz'e 
hareket halindedir. 
Gemilerden kıyı 
şeritlerine yapılan 
petrol arama ve 
çıkarma çalış
malarında yaşanan 
kaza sonucu, her 
yıl dünyada 28 

milyon ton petrol 
denizlere ve akar
sulara karışıyor. 
Marmara Denizin de 
özellikle sanayi 
atıklarının fazla 
olduğu Gemlik ve 
İzmit Körfezlerinde 
deniz kirliliği oranı 
kaygılandıran bir 
seviyeye ulaştı. 
Marmara Denizinde 
ekonomik değeri 
olan143 canlı türü 
yok oldu.
Fagri, akya, gelincik 
ve hani Marmara da 
artık görülmeyen 
deniz canlılarının 
sadece bir kaçı." 
denildi.

TOBB den gelen 35 bin lira ile Yardımsevenler Derneği ve 
Muhtarların belirlediği kişilere ramazan yardımı dağıtılıyor.

MlllWÜSİIHIII|IHllllll
Farklı dershanelerden yapılan açıklamalar kafaları karıştırdı.

lYS Gemlik ftirincisi kim?
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği'nin 
gönderdiği 35 bin 
lirayı ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara 
dağıtıl masına baş
landı.
GTSO’nun açtığı 
kuru gıda yardımı 
için açılan ihaleyi 
kazanan Özhan 
Market Gemlik 
Şubesi, Gemlik'te 
ki ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara 
Yardımsevenler 
Derneği ve mahalle 
muhtarlarınca 
belirlenen 1167 
kişiye yemek 
paketi dağıtıyor. 
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt yaptığı 
açıklamada, 
yardımlaşma ve 
birliktelik duygu
larının kutsal 
ramazan ayında 
arttığını belirtirken, 
yapılan yardımları 
ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmanın mutlu
luğunu yaşadığım 
söyledi. Gemlik 
halkı ile bütün
leştiklerini ifade 
eden Akıt, "Kutsal 
Ramazan ayı birlik 
ve beraberliğe en

Kemal Akıt
çok ihtiyaç duy
duğumuz 
zamandır. Böyle bir 
zamanda bu tür 
yardımların yapıl
ması son derece 
önemli ve mem
nuniyet vericidir." 
dedi.
1167 kişiye 
ramazan yardımı 
kuru gıda maddesi 
yapılmaya baş
landığını belirten 
Kemal Akıt, 
"TOBB’ nin verdiği 
35 bin liralık 
yardım, ihti yaç 
sahiplerine ulaştın 
lıyor. Vatandaşlar 
Odamı zın verdiği 

fiş karşılığında 
Özhan Market’ten 
yiyecek paketleri 
alıyorlar. Gemlik 
Yardımsevenler 
Derneği ve muhtar
larımızın da katkıla 
rıyla dağıtılan 
yardımlardan 
umarım tüm ihtiyaç 
sahibi vatandaşla 
rımız yararlanır. Bu 
tür yardımlaşma 
örneklerinin kutsal 
ayda çoğalmasanı 
diliyorum." dedi. 
GTSO, okulların 
açıldığında muhtaç 
öğrencilere eğitim 
yardımı da yapaç- 
cak.

Lisans Yerleştir 
me Sınavı 
sonuçlarının açık
lanmasının ardın
dan Gemlik’teki 
farklı dershanel
erden yapılan 
açıklamalar 
velilerin kafasını 
karıştırdı.
Farklı dershaneler 
ce yapılan 
“Gemlik birincisi 
dershanemizden 
çıktı” açıklamaları 
veliler ve öğrencil
erde şaşkınlık 
yarattı.
Gemlik Birey 
Dershanesi 
Müdürü Haşan 
Çetin gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Gemlik gibi ilçeler 
de dershaneciliğin 
ayağa düşürüldü 
ğünü belirtirken, 
dershaneler arasın
da yaşanan reka
bet ortamının olum 
suz sonuçlar yarat
tığını ifade etti.
Velilerin kandırıl
maya çalışıldığını 
söyleyen Çetin, 
“Gerçekten çok 
kötü bir durum 
Farklı dershane 
lerin Gemlik birin
cileri bizden çıktı 
diyerek halkı 
kandırmaya çalış
masını anlayamıyo- 
rum. "dedi.

Analitik Dershanesi 
Müdürü Adil 
Güngör, değişen 
sistemin sınav 
sonuçlarında bilgi 
kirliğine neden 
olduğunu ifade 
derken, 
“Dershanecilikte 
önemli olan öğren
cilerin üniversite 
kazanma oran
larıdır." dedi.
LYS’de farklı puan 
türlerinin bulun
duğunu sözlerine 
ekleyen Güngör, 
“öğrencilerin han 
gi bölümü kazan 
dıkları kadar, iste
dikleri bölümü ka 
zanıp kazanmadık
ları da son derece 
önemli bir konu. 
Sınav sistemi 
değiştiği için bazı 
konuların yanlış 
algılanmasına 
neden oluyor.
Artık sınav sonuç 

lan sözel, sayısal 
ve eşit ağırlık 
bölümlerinde farklı 
puanlar üzerinden 
hesaplanıyor. 
Bir öğrenci farklı 
puan türlerinin yal
nız birinde Gemlik 
birincisi olabilir. 
Ancak, diğer puan 
türlerinde de 
Gemlik birincisi 
olan öğrenci 
arkadaşlarımız var. 
Bu nedenden 
dolayı farklı ders 
haneler, farklı birin
cilikler çıkarıyor. 
Dershanecilikte bir 
ticaret, sonuçta bir 
öğrenci hangi puan 
türünde birinci 
olduysa reklamı 
yapılıyor.
Sözel 1, Sözel 2, 
TM1, TM, Sayısal 1, 
Sayısal 2 puanlan 
bir de yabancı dil 
puanları var." diye 
konuştu.
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Ramazan piflesi kmımğunıla yankesicilerine flikkat!
Bursa'da, fırınların 
önünde pide almak 
için sıra bekleyen 
bir esnafın arka 
cebinde bulunan 9 
bin 250 lirayı 
yankesicilik sistemi 
ile çalan üç kişi, 
güvenlik kam
erasını izleyen 
polisler tarafından 
yakalandı. Üzerle 
rine yapılan arama
da aldıkları paranın 
bin lirası çıkan 
şüphelilerden 
Mustafa Taş (40) 
tutuklanırken, 
akrabası Hakan Taş 
(35) ile arkadaşı 
Murat Kuru (36) 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı.
Merkez Yıldırım 
İlçesi Selçukbey 
Mahallesinde 
esnaflık yapan A.A. 
(55) dün iftar 
saatinde işyerini 
kapattıktan sonra 
kasada bulunan 9

bin 250 lirayı pan
tolonun arka 
cebine koyup, 
evine giderken pide 
almak için yakının
da bulunan fırının 
önünde kuyruğa 
girdi. Kuyrukta 
bekleyen ve A.A.' 
mn arka cebindeki 
paraları fark eden 
Mustafa Taş, 
akrabası Hakan Taş 
ile arkadaşı Murat 
Kuru, iddiaya göre

A.A.'yı sıkıştırıp, 
cebinde bulunan 
paraları aldıktan 
sonra uzaklaştı.

EVE GİDİNCE 
PARANIN 
OLMADIĞINI FARK 
ETTİ
Pidesini alıp evine 
giden A.A., 
cebindeki paraların 
olmadığını görünce 
polise başvurdu. 
Fırındaki güvenlik 

kameraları görüntü
lerini izleyen polis 
ekipleri, A.A.'nın 
cebindeki paraların, 
yankesicilik suçun
dan 40 kaydı bulu
nan Mustafa Taş, 
36 kaydı olan Murat 
Kuru ve 4 ayrı 
kaydı olan Hakan 
Taş tarafından 
alındığını belirledi. 
Polis, yaptığı 
araştırma sonucu 
üç şüpheliyi 
yakaladı. 
Şüphelilerden 
Mustafa Taş'ın 
cebinden bin lira 
çıktı. Sorgusunda 
suçu kabul eden 
Mustafa Taş, 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece tutuk
lanırken, 2 arkadaşı 
ise tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Polis, bu tür 
yankesiciliklere 
karşı vatandaşları 
uyardı.

Hırsız 82 Ekran 
Televizyonu 

Pencereden Götümü
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde bir 
hırsız, girdiği evin 
yatak odasındaki 
82 ekran televizy
onu çalıp pencere
den kaçtı.
Yavuzselim 
Mahallesi'nde 
ikamet eden T.K., 
sabah uyanınca 
pencerenin açık 
olduğunu farketti. 
Evi kontrol eden 
T.K., yatak odasın
da kardeşine ait 82 
ekran televizy
onun çalındığını 
gördü.

Bursa'dan Suriye'ye 
4 TIR yardım gönderildi

Polis, T.K.'nin 
müracaatı üzerine 
soruşturma 
başlattı.
Öte yandan 
Arabayatağı 
Mahallesi'nde 
ikamet eden U.B., 
park ettiği kamyo
netin yanına 
gittiğinde camının 
açıldığını ve torpi
do gözünde bulu
nan cep telefo
nunun çalındığını 
farketti. U.B.'nin 
müracaatı üzerine 
olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Feci İm: 2 si çocuk 6 varalı
Bursa'dan İzmir 
istikametine doğru 
tatile gittikleri belir
lenen iki otomobilin 
karıştığı kazada, 2 
si çocuk 6 kişi 
yaralanarak has
tanelik oldu 
Nilüfer ilçesi Bursa- 
İzmir otoyolunun 
Yolçatı mevkiinde 
meydana gelen 
kazada Murat 
Günay idaresindeki 
34 DS 2021 plakalı 
otomobil, iddiaya 
göre şerit 
değiştirirken aynı 
şeritte seyreden 
makine mühendisi 
Özgür Adıyaman'ın 
kullandığı 34 HU 
0645 plakalı otomo
bile çarptı.Çarpış- 
manın etkisiyle iki 
araç da takla attı. 
Murat Günay'in kul
landığı otomobil 
yoldan çıkarak 
refüjde takla attı. 
Kazada, tatile gittik
leri öğrenilen 
Özgür Adıyaman ve 
eşi Evren Göktepe 
Adıyaman ile diğer 
otomobil sürücüsü 
Murat Günay, eşi

Alime Reyhan 
Güney (36) ve 
çocukları Kerem (5) 
ile Yeşim (1) yara
landı.

Yaralılar olay yerine 
gelen ambulanslar
la Çekirge Devlet 
Hastanesi ve 
Uludağ Üniversitesi

Tıp fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
alıtna alındı. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Bölge Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü ile jan
darma ekipleri kaza 
yerinde inceleme 
yaptı. Kaza yerine 
gelen Makine 
Mühendisi Özgür 
Adıyaman'ın 
arkadaşı, "Özgür ve 
eşi tatile gidiyordu" 
dedi. Kazayla ilgili 
çok yönlü soruştur
ma başlatıldı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile İHH 
Bursa Şubesi 
tarafından Suriye 
halkı için 4 TIR 
dolusu yardım 
malzemesi gön
derildi.
Merinos Atatürk 
Kongre Merkezi 
önünde toplanan 
kalabalık, Mısır'da 
yaşanan katliam 
nedeniyle darbeci
leri protesto etti. 
Pankartlar ve slo
ganlarla Mursi'ye 
destek veren 
Bursalilar, 
katliamın durdu
rulmasını istedi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Suriye-halkına 
destek 
kampanyası için 
toplandıklarını 
ancak Mısır 
halkının da 
saldırıya

uğradığını hatır
latarak, yaşadıkları 
üzüntüyü dile 
getirdi. Suriye'ye 
yardım gön
derirken bir 
yandan da Mısır 
halkının özgürlük 
mücadelesine 
destek verdiklerini 
belirten 
Altepe, demok 
ratik yollarla 
ülkenin 
yönetilmesini 
isteyen Mısır 
halkının vahşice 
saldırıya kalmasını 
kınadıklarını kay
detti. Altepe, şöyle 
konuştu: "Bizler 
düşen dost
larımıza, kardeş
lerimize sahip çık
malıyız. Kardeşlik 
bu günde belli 
olur. Biz her 
zaman mazlum 
Suriye ve mazlum 
Mısır halkının 
yanındayız. “
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Yerel seçimlere doğru...
Geriye doğru giderek, yerel seçimlerde hangi 

partiler ne kadar oy almış isterseniz bir göz atalım.
1998 yerel seçimlerinde 2 kez DYP’den aday olan 

Mehmet Turgut, bu kez aday Fazilet Partisi’nden 
aday oldu ve Gemlik Belediye Başkanı seçildi.

Rahmetli Erbakan’ın Partisi böylece Mehmet 
Turgut ile Gemlik’te ilk kez belediyeyi kazanmıştı.

2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi kurulun
ca, Mehmet Turgut bu yeni partiye geçti.

2 yıl süreyle AKP’nin belediye başkanlığını yaptı.
2004 seçimlerinde AKP’den aday olan Mehmet 

Turgut, 10 bin 926 oy alarak ipi göğüsledi.
DYP adayı Faruk Güzel, 6 bin 228 oy, ANAP 

adayı Adnan Tekin 3 bin 779 oy aldı.
SP adayı -yanılmıyorsam- Recep Aygün 4361, 

MHP adayı Mehmet Çelik 3282 oy alırken, CHP 
adayı Mehmet Ali Kaya ise 2849 oyda kaldı.

Daha geriye doğru bakarsak, 1984’ten sonra 
yerel seçimlerde Gemlik’te yerel iktidar hep 
değişti.

ANAP’ın güçlü olduğu yıllarda, Hakkı Çakır, bir 
sonraki dönemde, SHP’den Nezih Dimili, daha 
sonra yeniden ANAP’tan Nurettin Avcı, Başkan 
seçildiler.

1998 seçimlerinde ise FP’den Mehmet Turgut 
seçilirken, Turgut’un AKP’ye geçmesi ile 2004 
seçimlerini de kazanmasıyla 2 dönem başkanlık 
yaptı Turgut.

2009 seçimlerinde koltuk yeniden el değiştirdi.
Daha önceki seçimlerde 2849 oy alan CHP adayı, 

Fatih Mehmet Güler ile tarihinde adeta şaha kalktı.
CHP ilçedeki oyların yüzde 32.2’sini olan 17 bin 

128 oyla belediye seçimlerini kazandı.
AKP adayı, Mimar Cemal Aydın Aybey di.
Aybey, 15 bin 325 oy alabildi.
Diğer partileri baktığımızda, Mehmet Kayaoğlu ile 

MHP tarihinin en yüksek oyunu aldı.
Yüzde 18.3 ile 9 bin 721 oy aldı Kayaoğlu..
Saadet Partisi’nin oylarında seçmen sayısı art

masına karşın oylarında değişiklik olmadı.
SP adayı 4 bin 361 oy alırken, DP adayı Bayram 

Demir 4 bin 166 oyda kaldı.
ANAP adayı 313 oy, DSP adayı ise 370 oy alabil

di.
Görülen o ki, Gemlikli seçmen bir partiye oy ver

miyor.
Geçen dönem CHP iktidarda olmadığı halde yerel 

seçimleri CHP kazandı.
Yerel seçimlerde adayların kişilikleri önemli...
2014 seçimlerine az kaldı.
Partilerde Başkan aday adaylarının tek tük isim

leri duyulmaya başladı.
Geçen süreçte, 1.5 yıl görev yapabilen bir CHP 

dönemi var.
O’nu 24 ay mecliste çoğunluğu olmayan ama 

koltuğu ele geçirmiş AKP yönetimini görüyoruz.
Bu yönetim Büyükşehir’in hizmetlerini ben yap

tım diyerek halkı kandırmaya çalışıyor.
AKP’nin ikitidar partisi olması nedeniyle aday 

adayları çok olacağa benziyor.
Kulislerde bilinen aday adayları başta Mehmet 

Turgut, Refik Yılmaz, Enver Şahin, Gökay Bilir’in 
adı geçiyor.

Bence Gemlik'e sürpriz bir isim çıkaracak AKP...
CHP’de Atay Güngör ve Ercan Demir şimdilik 

başvuru yapan iki aday adayı..
CHP de farklı bir isim gündeme gelebilir. MHP'de 

3 isim dışında yeni isimler önümüzdeki günlerde 
duyabileceğiz. Yerel seçim için sular ısınıyor. Çıka
cak adaylar seçimin sonucunu belirleyecek

sııavMiMiteıaMiy
CHP Gemlik İlçe Bakanı Mehmet Sertaslan, yerel seçimlerle ilgili görüşlerini açıkladı

Mert ÇAVDAR

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, yaklaşan 
yerel seçimler 
nedeniyle gazete 
mize yaptığı açıkla
mada, insan odaklı 
siyaset anlayışını 
benimsediklerini 
belirtirken, yaptıkları 
kamuoyu araştır
masında Gemlik’te 
iktidara en yakın 
partinin CHP 
olduğunu söyledi. 
Açıklanacak 
Belediye Başkanı ve 
Belediye Meclis 
Üyeleri listesinde 
her Gemliklinin 
kendisini bulacağını 
vurgulayan 
Sertaslan, din, 
mezhep, dil, milliyet 
ve ırk ayrımı yap
madan Gemlik 
Halkına hizmet

etmeye hazır olduk
larını söyledi.
Gemlik’teki sorun
ların çözümü için 
projeler ürettiklerini 
söyleyen Başkan 
Sertaslan, "Seçimi 
kazanmak elbette 
önemli ancak, biz 
seçimi kazanırsak 
rehavete kapılmaya
cağız. Gemlik halkı
na hizmet vermeye 
devam edeceğiz.
AKP’nin

Türkiye’deki tüm 
muhalefet partilerine 
karşı aldığı tavrı 
geçtiğimiz süreçte 
gördük. Ancak, biz 
vatandaşları dindar, 
dinsiz, az dindar 
veya çok dindar 
diye sınıflara ayır
mıyoruz. Birleştirici 
ve bütünleştirici bir 
siyasi anlayışa 
sahibiz.” dedi.
CHP’ye kaşı benim
senen tutumu çifte

standart olarak 
değerlendiren 
Sertaslan, "Gümüş 
su Belediyesi’nde 
Altılı Ganyan 
Bayine paralar 
aktarıldığı ve bunun 
tespit edildiği orta
da. Ancak, konu 
AKP’li bir belediye 
olunca, milli 
iradeye saygı gös
terilmektedir. BDP’li 
Belediye başkanları 
içeri alınmakta 
sonra serbest 
bırakılarak görevine 
devam etmektedir. 
Gemlik halkı 
Belediye Başkan 
adayımızı ve meclis 
üyesi adaylarımızı 
açıkladığımızda ne 
kadar birleştirici 
bütünleştirici ve 
hizmet vermeye 
gönüllü isimler 
olduklarını göre
cek.” diye konuştu.

Bank Asya huüiin lıizmeıe Birdi
Bank Asya Gemlik Şubesi 
bugün hizmete girdi, 
istiklal Caddesi’nde Paşa Otel 
bitişiğinde eski Sevim 
Pastanesi’nin bulunduğu binayı 
kiralayan Bank Asya, uzun bir 
süredir sürdürdüğü onarım 
çalışmalarını tamamlayarak 
hizmete açılıyor.
1 müdür 7 personele ile 
Gemliklilere hizmet verecek olan 
Bank Asya’nın açılmasıyla 
ilçemizdeki banka sayısı 12’ye 
yükseldi.
İlçemizde T.C. Ziraat Bankası, iş 
Bankası, T. Halk Bankası, 
Vakıfbank, Yapı ve Kredi 
Bankası, Denizbank, 
Finahsbank, HSC Bank, İNG 
Bank, Kuveyt Türk Bank, TEB, 
Asyabank bankacılık sektöründe 
hizmet vermekte.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS toiai Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Kaptan Reşat, “Gezi motoruyla Gemlik’in doğal güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor” dedi----

Körfez de mavi tur
Mert ÇAVDAR

Küçük Kumla İske
lesinden kalkan 
Reşat Kaptan Gezi 
Gemisi Kumlalılara 
farklı bir alternatif 
sunuyor.
Teknesiyle yaptığı 
gezilerde Körfez’in 
güzelliğine hayran 
kaldığını belirten 
Reşat Güneyoğlu, 
bu güzellikleri 
gençlerle paylaş
mak için gezi turları 
düzenlediğini 
söyledi.
Gemlik gibi doğal 
güzelliklerin fazla 
olduğu bir ilçede 
yaşadığımızı 
belirten Kaptan 
Güneyoğlu, “O 
kadar güzel yerle 
rimiz var ki, Gemlik 
Körfezi başlı başına 
görülmesi gereken 
bir yer. Fakat gün
lük hayatın koştu r- 
macasında gözümü

zün önünde duran 
güzellikleri fark 
edemiyoruz.” dedi. 
Türkiye’nin bir çok 
yerini dolaştığını 
ifade eden Güney 
oğlu, “Yaşadığımız 
coğrafyanın 
kıymetini bilmemiz 

gerekiyor. 
Kendime bir 
gezi teknesi 
aldım. Aile 
dostlarımızla 
denize açılıyorduk. 
Yaptığımız 
geziler bana bir 
fikir verdi.

Gün batınımda teknemle turlar Burada
Gemlik Körfezi’nde 
bulunmak ayrı bir 
keyif. Bu eşsiz 
güzelliği diğer 
insanlarımızın da 
yakından görmesi 
gerektiğini düşün 
düm. Şimdi gezi

düzenliyorum. 
Beraber Armut 
lu’ya, Narlı ve 
Karacaali’ye gidi 
yoruz. Gemlik 
Körfezi’nin her
köşe bucağını 
geziyoruz.

doğmuş fakat uzun 
yıllar Körfez’e 
karadan bakmış 
gençler hayran 
kalıyorlar, Beraber 
Gemlik Körfezi’ni
keşfediyoruz” 
dedi

ELEM AN AR ANIYOR
SOLAKSUBAŞI LİMİTED 

ŞİRKETİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

DENEYİMLİ SATIŞ ELEMANI 
VE TEMİZLİK ELEMANI 

ARANIYOR
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

Yeni Yalova Yolu Umurbey Sanayi Bölgesi
1,5.km Umurbey / Gemlik / Bursa

Tel: 0224 514 92 42

KMmla'na lıaiia sonu atını

Güney Marmara’nın 
en çok turist çeken 
yerlerinden biri 
olan Küçük Kumla, 
yaz turizminin en 
yoğun yaşandığı 
bölgelerden olmaya 
devam ediyor.
Hafta sonu tatili 
nedeniyle aşırı 
sıcaklardan 
bunalan günübirlik 
yazlıkçılar, Küçük 
Kumla sahiline akın 
etti. Kumla 
sahilinde denize 
giren tatilciler 
hoşça vakit geçirir 
ken, ramazan ayı 
nedeniyle azalan 

ziyaretçi sayısının 
hafta sonlarında 
giderek arttığı 
gözlendi.
Aile bireyleriyle 
hoşça vakit 
geçirmek isteyen 
Gemlik halkının 
uğrak yeri haline 
gelen Küçük 
Kumla, hafta sonu 
doldu taştı. 
Denize akın eden 
vatandaşların yanı 
sıra sahil yolunda 
bulunan aile çay 
bahçeleride büyük 
ilgi gördü.
Küçük Kumla sahil 
yolunun sonunda 

bulunan kafelerinde 
de ziyaretçi sayının 
arttığı gözlenirken, 
Kumla Karacali, 
Narh arasında turlar 
düzenleyen Gezi 
tekneleri de rağbet 
gören aktiviteler 
arasında yer aldı. 
Günübirlik olarak 
Küçük Kumla’ya 
gelenler, Kumla 
sahilinde halk pla
jının olmaması 
nedeniyle duş, 
tuvalet, güneş şem
siyesi konularında 
zorluk çektiklerini 
söylediler
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SiafferOğreiMlerinKılavınKiialııBursa’gallaarlanacalı
Bursa il Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğü'nün bir AB pro
jesi daha kabul 
edildi. Proje kap
samında stajyer 
öğretmenlerin el 
kitabı Bursa il Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından hazır
lanacak. Kabul 
edilen projenin ilk 
toplantısı Bursa il 
Milli Eğitim Müdü 
rlüğü’nde il Müdü 
rü Atilla Gülsar 
başkanlığında 
yapıldı. Toplantıya 
II Milli Eğitim Şube 
Müdürü Halis 
Korkmaz ve Ar-Ge 
Birim Sorumlusu 
Fatih Kenarh’nın

yanı sıra yerel 
ortak temsilcileri 
katıldı. Bursa İl 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan 
’Supporting 
Teachers' Professi 
onal Start at Scho 
ol* adlı AB projesi 
kabul edildi. 
Avrupa ve Türki 
ye'de mesleğe yeni 
başlayan stajyer 
öğretmenlere kıla 
vuz kitap hazırlan
masını konu alan 
ve iki yıl sürecek 
olan projenin 34 
bin 800 Euro bütçe 
si bulunuyor. 
Bursa İl Milli Eği 
tim Müdürlü ğü*

nün yanı sıra Nilü 
fer ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
BTSO Hayrı Terzi 
oğlu Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi'nin yerel 
ortak olduğu 
projede Friedrich 
Feld Schule 
(Meslek Lisesi) 
ile Giessen 
Justus Liebig 
Üniversitesi de 
Almanya'dan ortak 
olarak yer alacak. 
Projede ilk 
hareketlilik, 
önümüzdeki Kasım 
ayında AvrupalI 
ortakların 
Bursa'ya gelme
siyle başlayacak.

ŞOFÖR ARANIYOR
DAMPERLİ TIR VE
KAMYON ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR
İRTİBAT TEL : 0 532 292 09 21

KALİTE KONTROL ELEM ANI
TİTİZ VE DİKKATLİ 

ÇALIŞMAYI PRENSİP 
EDİNMİŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK 
LİSESİ VEYA MESLEK 

YÜKSEK OKUL MEZUNU
25 - 35 YAS ARASI, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER R.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA

Tel:0-224-586 00 05

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

__

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE M
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA Sf

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE lif
EN GÜZEL ANLARINIZI W

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. * fflt

7«ısfy Piıpınist
Meşrubat Suten Snnıfatye Gi iptir ine
Çerez Nikah Mnseısı

internetten Canb Ihgın 
Sahne - İşıkgösterisi 
Servis ve ekipınaniar 

' Sürpriz gösferiier

MILTON
DÜĞÜN SALONU

bhiiihL..-

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CUMHURİYET MAHALLESİ İBRAHİM REİS SİTESİ B BLOK YIKILARAK YENİDEN YAPILACAK

KENTSE1 DÖNÜŞÜMDE İli İMm
Cumhuriyet 
Mahallesi'nde bulu
nan İbrahim Reis 
Sitesi B Blok sakin
leri Kentsel 
Dönüşüm Yasası’n 
dan yararlanarak bir 
süre önce kurulan 
Vizyon Kentsel 
Dönüşüm Limited 
Şirketi yetkilileri ile 
Gemlik 1. Noteri 
huzurunda bir araya 
gelerek sözleşmeye 
imza attılar.

B BLOK YIKILACAK

İbrahim Reis Sitesi 
B Blok sakinlerin 
den Sadık Çavdar 
Vizyon Yapı yetki 
lilerine teşekkür 
ettiklerini, gayet 
uygun bir maliyet ve 
ödeme kolaylığıyla 
yeni, depreme 
dayanıklı ve modern 
bir bina sahibi ola
caklarını bu açıdan 
sevinçli olduklarını 
belirtti.
Vizyon Yapı Kentsel 
Dönüşüm Şirket 
yetkilileri Hamza 
Aygün ve Ferhat 
Kurt atılan imzaların 
Türkiye'de birçok 
ilkin de imzası 
olduğunu belirterek, 
“Kentsel Dönüşüm, 
Gemlik’te ve 
Türkiye'de çokça 
sözü geçmesine 
rağmen bugüne 
kadar sadece rantı 
yüksek olan bölge 
lerde uygula 
nabilmiştir.
Kentsel Dönüşümün 
kolay uygulanabilir

bir proje olmadığı 
nın ve zor bir süreç 
gerektirdiğinin bilin 
cinde olarak Gem 
lik'te dönüşümün bir 
mecburiyet olduğu
nun farkındaydık.
Bu nedenle 
Türkiye'de örneği 
bulunmayan 
uygulamanın 
gerçekleşmesi için 
yapılan çalışmalarda 
zorlandığı mız ve 
önümüzün tıkandığı 
anlar oldu. Bu 
dönemlerde Bursa 
Altyapı ve Kentsel 
Dönüşüm Müdürü 
Bayram Okumuş’un 
yardımı, gayreti ve 
yön veren destekleri 
ile aşarak bugünlere 
geldik. Bizim örneği 
bulunmayan bu zor 
uygulamanın hayata 
ge çirilmesi nok
tasında yılmadan 
beş ay boyunca 
çalışma mızın ve 
Türkiye'de ilk 
olmamızın en önemli 
sebebi ticari faaliyet 

olmakla birlikte, 
sosyal sorumlu
luğun gereğidir.
Vizyon Yapı'nın bu 
projesi 6306 sayılı 
yasa kapsamında 
birden fazla yapının 
bulunduğu bir 
parselde tek bloğun 
yıkılarak yerinde 
yeniden yapılması, 
yapı maliklerinin 
tamamının mutaba 
katı ile özel sektör . 
yüklenici firmaya 
verilmesi ve yapı 
maliklerinin teşvikli 
Kentsel Dönüşüm 
kredisi ve kira yar 
dimi kullanması, 
belediye, tapu ve 
noter işlemlerinde 
harç muafiyeti uygu
laması açısından 
Türkiye'de bir ilk 
olma özelliği taşı
maktadır.” dedi.
Aylar süren çalışma 
ve görüşme trafiği 
neticesinde bu 
imzaların atıldığını 
ifade eden şirket 
yetkilileri, İbrahim

Reis B Blok 
binasının yıkılarak 
bir yıldan kısa bir 
sürede yeni binanın 
maliklere teslim 
edileceğini 
belirttiler.
Şirket yetkilileri bu 
güne kadar sosyal 
sorumluluk ve 
ticaretin gereği 6306 
sayılı yasa kap
samında, Gemlik'te 
13 sitede bine yakın 
daireyle ilgili ücret
siz bilgilendirme 
toplantıları yaptık
larını şu anda 
İbrahim Reis Sitesi 
B Blok haricinde 
Günaydın Sitesiyle 
de protokol yaptık
larını, amaçlarının 
Kentsel Dönüşümde 
Gemlik’in modern 
tasarımları estetik 
görünümü ve 
depreme dayanıklı 
binalarıyla Türkiye' 
ye örnek bir ilçe 
olmasını sağlamayı 
hedeflediklerini 
ifade ettiler.

Kızılay’ın yemek 
dağıtımına destek 

sürüyor

S.S. 66 Nolu 
Gemlik Motorlu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi 
Başkanı Fehmi 
Arslan, Kızılay 
Derneği Başkanı 
Gökhan Özler ile 
vatandaşlara 
yemek dağıtımına 
katıldı.
Arslan, Kızılaya 
yardımda bulunan 
herkese teşekkür 
etmiş ihtiyaç 
sahibi insanlara 
Kızılayın da 
yardımcı olması 
bütün yemek ve 
erzak alan vatan
daşları mutlu etti. 
Yardımların her 
zaman devam 
etmesi insanların 
hoşnut olması 
kadar güzel bir 
şeyin olmadığını 

bunun herkesin 
bilmesi gerektiğini 
bir vatandaşlık 
borcumuz olduğu 
nu ne oldum değil 
ne olacağım diye 
düşünerek hareket 
edersek, ihtiyacı 
olan insanlara da 
ha faydalı toplum 
ortaya çıkar diye 
düşündüğünü 
ifade etti.
Kızılay Başkanı 
Gökhan Özler de 
başkana katılım 
gösterdiğinden 
yaptığı katkılardan 
dolayı teşekkür 
etti.
Gemlik halkımızın 
özveri ile kızılaya 
yaptığı yardım
larından dolayı da 
teşekkür etti ve 
yardımların devam 
etmesini istedi.

5 anı noktaıla iurem reıi istasyonu kuruldu
Bursa'nın Osman 
gazi İlçe Belediyesi, 
olası depremi izle
mek amacıyla 5 ayrı 
noktaya deprem 
veri istasyonu 
kurdu. GPRS sis
temlerinin bağlan
ması ardından, bu 
merkeze veri 
akışının sağlan
maya başladığı 
açıklandı.

Deprem kuşağında 
birinci derecede yer 
alan Bursa'da, 
Osmangazi 
Belediyesi'nin 
Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi ile bir
likte yaklaşık 1 yıl
dan bu yana yürüt
tüğü çalışmalar 
sonucu, Osmangazi 
ilçesi'nde, Demirtaş 
Yüzme Havuzu,

Armutköy, Hamitler 
Sahipsiz Hayvanlar 
Doğal Yaşam ve 
Tedavi Merkezi, 
Mollafenari ve 
Merinos Parkı'nın 
hemen yanına 5 
ayrı deprem veri 
istasyonu yapıldı. 
Bu istasyonlardan, 
Merinos Parkı 
yanındaki tören ile 
açıldı. Burada

konuşan Anadolu 
Üniversitesi Yer ve 
Uzay Bilimleri 
Enstitüsü 
Araştırma Görevlisi 
Dr. Muammer Tün 
"Bu istasyonlar 
aracılığı ile, Bursa 
ve çevre illerde 
meydana gelecek 
depremler eş 
zamanlı olarak 
deprem ağıyla pay

laşılacak. Farklı 
zeminlerdeki 
deprem tepkilerini 
alabilmek için 5 
farklı noktaya ista
syon kurduk" dedi, 
istasyonların yer
lerini belirlerken, 
yerleşimin yoğun
luğu ve zemin tür
lerini dikkate aldık
larını ifade eden 
Tün, "Örneğin,

Mollafenari 
Mahallesi biraz 
kayalık zemine 
sahipken, Demirtaş 
daha yumuşak bir 
zemin.
Kurduğumuz sis
tem, 3G modem 
üzerinden veri akışı 
sağlayarak, ana 
binada bulunan sis
teme aktaracak" 
dedi.



ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE 

ÇALIŞACAK
MUHASEBE VE 
ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİ OLAN 
BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat
Tel: 0532 497 92 89

KİRMJKDEPO
GAZİOSMANPAŞA 

CAMİİ ALTINDA 350 M2 
DÜKKAN VEYA DEPO 

KİRALIKTIR. 
CAMİ YÖNETİMİ ADINA 

HAYDAR KARATAŞ 
Müracaat

Tel: 0 531 299 71 15

SATILIK «İLLA
CUMHURİYET MAHALLESİ 

HAS VİLLALARINDA 
2 KATL1160 M2 

DENİZ MANZARALI 
MASRAFSIZ 

SAHİBİNDEN SATILIK VİLLA 
FİYATI :192.000 TL.

Tel: 0532 235 28 05

ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK

YATILI VEYA GÜNDÜZ 
ÇALIŞABİLECEK 

. BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat
Tel: 0 533 388 43 76

ELEMAN
TORNACI -

KAYNAKÇI USTALAR]', 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE

ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VE . 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM. 

Tel : 514 20 21 GEMLİK

KftŞ€D€ B6KLCM6K YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

ÜSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel:(0.224)513 9683Fax:513 35 95

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

41 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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1 milyon 930 Hin kişiye maaş farkı
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
memur emeklisi, 
malul, vazife malulü, 
dul veya yetim aylığı 
alanlara maaş fark
larının ödenmesi ile 
ilgili yazılı bir açıkla
ma yaptı.
SGK'dan yapılan 
açıklamada, "5434 
sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 
mülga hükümlerine 
göre emekli, malul
lük, vazife malul
lüğü, dul veya yetim 
aylığı alan 1 milyon

930 bin 102 kişinin 
01 Temmuz 2013 tar
ihinden geçerli 
olmak üzere aylık
larında oluşan fark 
tutarları, aylık almak
ta oldukları Banka 
şubesi hesaplarına 
veya PTT işyerlerine 
gönderilerek, 
Ağustos 2013 ayı 
içerisinde aylık 
ödeme günlerinde 
ödenecektir. Bu kap
samda aylıklarını 
üçer aylık dönemler 
halinde alanlardan 1. 
Grupta aylık alanlara

Temmuz ayı olmak 
üzere 1 aylık tutarın
da, 2. Grupta aylık 
alanlara Temmuz ve 
Ağustos ayları 
olmak üzere 2 aylık 
tutarında, 3. Grupta 
aylık alanlara;
Temmuz, Ağustos ve 
Eylül ayları olmak 
üzere 3 aylık tutarın
da; aylıklarını birer 
aylık dönemlerde 
alanlara; Temmuz 
ayına ait 1 aylık 
tutarında aylık farkı 
tahakkuk ettiril 
miştir" denildi.

Malhıe'nin denelim Jetleri olMca Kabarık ciltti
Maliye Bakanlığının 
özellikle son birkaç 
yıldır yoğunlukla 
yaptığı inceleme ve 
denetimler, TÜP 
RAŞ'la yeniden gün
deme gelse de Ba 
kanlığın "denetim 
defterinin" oldukça 
kabarık olduğu 
ortaya çıktı.
Kayıt dişilik ve vergi 
kaçakçılığıyla müca 
delede, incelenen 
alanların kapsamını 
her geçen gün 
genişleten Maliye 
Bakanlığı Vergi 
Denetim Kurulu, 10 
numara yağdan lüks 
araçlara, deniz ve 
hava yakıtlarından 
turizm acentlerine 
kadar birçok alanda 
araştırma, inceleme 
ve denetim yapıyor. 
Maliye Bakanlığı

Vergi Denetim 
Kurulu yetkililerin 
den edindiği bilgiye 
göre, Kurulun Orga 
nize Vergi Kaçakçılı 
ğı ile Mücadele Grup 
Başkanlıklarında 
"kayıt dışılıkla 
mücadele" çerçeve 
sinde 15 ana başlık 
altında araştırma ve 
inceleme yapılıyor. 
Yeni yapısıyla, daha 
verimli çalışmaya 
başlayan Vergi 
Denetim Kurulu, söz 
konusu incelemeleri, 
alanında uzman olan 
personellerle 
gerçekleştiriyor. 
Kurul, yaptığı dene
timlerin sonucunda, 
vergi kaçırmanın 
yollarını arayanlar 
için açık kapı bırak
mamayı hedefliyor. 
Kurulun eylem planı

na göre, araştırma 
ve inceleme yapılan 
konu ve alanlar 
şöyle:
Bazı mükelleflerin 
ithal ettikleri bazı 
ürünleri, düşük fiyat
la satabilmek için 
ihracattan doğan 
KDV iadesini, ithal 
ettikleri ürünlere ait 
(cep telefonu, motor
lu taşıt vb.) Gümrük 
Vergisi, KDV ve 
ÖTV'ye mahsup 
ettikleri ancak ger 
çek bir ihracatlarının 
bulunmadığı ve yer
siz olarak KDV iade
si aldıkları husus
larının tespiti yapıla
cak. İthalat ve ihra
catta yüksek göster
ilen bedeller 
Türkiye ile vergi 
konulu bilgi değişimi 
anlaşması bulun

mayan ya da bilgi 
değişimi anlaşmala 
rında yer alan hü 
kümlerin uygulan
masında problem 
yaşanan ülkelerle 
mal/hizmet alım/satı 
mı gerçekleştiren 
bazı mükelleflerin, 
mal/hizmet 
ithalat/ihracatlarını 
yüksek bedeller 
üzerinden göster
erek neden oldukları 
vergi kayıp kaçağı 
araştırılacak.
İnşaat sektöründe 
oluşan kayıt dişilik 
tespit edilecek, 
çalışanların sosyal 
güvenlik yönünden 
sisteme alınması 
sağlanacak ve sek
törde kayıt dişilik 
nedeniyle oluşan 
vergi kayıp kaçağı 
tespit edilecek.

Pamuk yağı, atık 
yağlar, bitkisel 
yağlar gibi bazı 
yağları üreten/ithal 
eden/işleyen bazı 
mükelleflerin, bu 
yağları kullanım 
amacı dışında 
akaryakıt ürünleri ile 
harmanlamak 
suretiyle akaryakıt 
olarak kullanmaları 
nedeniyle sebep 
oldukları vergi kayıp 
ve kaçağının önlen
mesi amacıyla çalış
malar yapılacak, 
görüş ve öneriler 
oluşturulacak. 
Franchising sözleş 
meleri ile firmaları 
nın isim haklarının 
kullanımını devreden 
mükelleflerin elde 
ettikleri gelirlere 
ilişkin vergisel yü 
kümlülüklerin yerine 

getirilip getirilmediği 
araştırılacak.
İhraç edilecek ürün
lerde kullanılmak 
üzere Şeker Kuru 
mundan "Tahsisat 
Belgesi" alan ihra
catçı/ imalatçı 
mükelleflerin bu bel
geyle dahilde işleme 
rejimi kapsamında 
aldıkları düşük fiyatlı 
C şekerini, ürettikleri 
ihraç amaçlı gıda 
ürünlerinde kullanıp 
kullanmadıkları, söz 
konusu şekeri iç 
piyasaya arz edip 
etmedikleri, bu şek
ilde yersiz KDV iade
si alarak kamu 
zararına sebebiyet 
verip vermedikleri 
hususunda çalış
malar yapılacak, 
görüş ve öneriler 
oluşturulacak.
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Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (2*12) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sid. 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

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

OLASIM
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaç 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer. Sağ.Ocağı 513 *10 68
Tomokay Tomografi 5*13 65 29
Konur Tıp Mrk. 5-14 80 88

BELEDİYE
Santral 513 45 21 *23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

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

DENİZ OTOBÜSÜ

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

BAGITICILAB
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 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

Tuncay Otogaz 513 10 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
GEHLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4638 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEMIİKSİNEMNİİİĞİİ
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
16:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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O. ÖZEL BURSA

AHMET ÇELEBİ
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları doğrultusunda; Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler,
- Üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, komuta kontrol merkezleri, acil yardım istasyanları ambulanslar,

Devlet hastanelerinde,
- Dispanserlerde,
- Sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinde, 
- Özel sağlık kuramlarında, 
- Çeşitli kuramların bünyesinde bulunan 
sağlık birimlerinde, 
- Pansiyonlu okullarda, 
- Yıldızlı otellerde, 
- fiş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 
- İlaç şirketlerinde ve kreşlerde, 
- Sürücü kurslarında iş bulma olanağı.

özel ambulans servisleri, hudutlar, sahiller ve
Sağlık Genel Müdürlüğü kuramlarında, sürücü kurslarında 

ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilirler 

SfiSdinavı olmadan kayıt imkanı... 
fi^ SUS puanına göre 'BMRS imkanı.., 

Servis hizmetimiz mevcuttur. 
Yatılı kalma olanağı sağlanır. 
Avrupa’da staj imkanı sağlanabilir

I SOSYAL ALANLARIMIZ; VOLEYBOL - BASKETBOL - MASA TENİSİ • SATRANÇ

STAJ YAPILACAK ÖZEL HASTANELERDE, ALINACAK PERSONELİN TAMAMI, 
OKULUMUZDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERDEN ALINACAKTIR.

İzmir Yolu Caddesi No: 341 Nilüfer/BURSATEL: 0 224 413 42 75 -76 GSNI: 0 546 60 61 616
www.ahmetcelebisml.com "91

http://www.ahmetcelebisml.com


[KAVLAR
DOĞANIN HÂZİNESİ

Ramazana özel kampanya
Tel: 512 0 512

İT Sami» SIZMA
ZEYTİNYAĞI
www.kavlak.com.tr

BELERİMİZ: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik İstiklal Caddesi 
Yalova Yolu Satış Mağazaları ile hizmet vermekteyiz.

Kuruluş:197:

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastjremlakqemlik.com

Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri 
TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 

E-MAIL manastiremtak@hotmai1.com 
www.manastirernlak.sahibinden.com 

www.ilan.com.tr/manastiremlak30 Temmuz 3013 Sah____________ www.gemlikkorfezgazetesi.com_________________________________ 50 Kr.

mhiiim haklanın ay
Yener, işçi emeklilerinin son derece bilinçsiz olduğunu söyledi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kentsel dönüşüm başlıyor...
Manastır’daki İbrahim Reis Sitesi’in B 

Blok’un da bugün Kentsel Dönüşüm Yasa 
sı uygulaması başlatılacak.

Dünkü gazetemizde manşetten verdiği 
miz haberde, B Blok’ta oturan apartman 
sakinleri, yaptırdıkları depremsellik ince 
lemesinde, binalarının depreme dayanık
sız olduğunu görünce, yasadan yararlan
mak için yola çıktılar.

Bugün İbrahim Reis Sitesi'nde yıkım 
çalışması başlatılacak. Devamı 4'de

Emeklilerin en mağdur kesim olduğunu 
söyleyen Türkiye Emekliler Derneği Gemlik 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Yener, Türkiye’de emeklilerin son dere ce bil
inçsiz olduğunu belirterek, emekli vatan
daşların sosyal haklarını yeterince bilmedik
lerini belirtti. Yener, “Pek çok emekli sorun, 
intibak nedir, sosyal güvenlik destek pirimi 
nedir bilmiyor" dedi. Haberi sayfa 4’de

Belediye önünde 
protesto eylemi
TGB üyeleri, Belediye Başkanvekili 

Refik Yılmaz hakkında savcılığa 
suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Gençlik Birliği Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Gemlik Belediye Başkanvek ili 
Refik Yılmaz’ın verdiği talimatıyla Silivri 
eylemine çağrı afişlerinin toplatılmasına 
tepki gösterdi. Basın açıklaması yapan Mil 
li Merkez Temsilciler Meclisi Gemlik Şube 
Başkanı Muharrem Çelik, “Refik Yılmaz bir 
hukukçu, hem Belediye Başkanve kili kon
umunda olması hem de hukukçu olması 
nedeniyle belediye yasalarını benden daha 
iyi biliyor. ” dedi. Haberi sayfa 5’de

I

Muhsin TUNÇ

EMLAK MÜŞİRLİĞİ 
İNŞ. LT)

www.onanka.®rn

Merkez: 0224 513 85 53 
05354936604 

Kumla Şb.: 0 224 538 95 27 
Kurşunlu Şb.: 0535 493 66 04

• KURŞUNLU’DAN ULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLUM

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.kavlak.com.tr
http://www.manastjremlakqemlik.com
mailto:manastiremtak@hotmai1.com
http://www.manastirernlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Lisesinden 119 öğrenci üniversiteyi kazandı.

Gemlik Lisesi nin haşarı ortalaması artıyor
Mert Çavdar

Gemlik Lisesi 
mezunu öğrenciler 
açıklanan Lisans 
Yerleştirme 
Sınavı’nın heye
canını yaşıyor.
2013 yılı LYS sınav 
sonuçlarının açık
lanmasıyla Gemlik 
Lisesi mezunu 119 
öğrenci, üniversite 
yi kazandı.
Sayısal çıkışlı 
öğreciler arasında 
mühendislik 
bölümlerini 
kazananların fazla 
olduğu dikkat 
çekerken, eşit ağır
lıkta hukuk, sözel 
bölüm öğrencileri

Tuğrul Akkoyun

arasında Türkçe ve 
Edebiyat öğretmen
liğini kazananların 
sayısında artış 
gözlendi.
LYS puanlarının 
açıklanmasının 
ardından Gemlik 
Lisesi’nde 235 
öğrenci tercih 
yaparken,119

öğrenci çeşitli 
bölümlere yerleşti. 
Gemlik Lisesi’nden 
mezun olan öğren
ciler arasında en 
yüksek puanı 
sayısal bölümden 
Tuğrul Akkoyun, 
eşit ağırlıktan Alper 
Arslan, sözelden 
Saniye Ağlı aldı.

Sayısal puanıyla 
tercih yapan Tuğrul 
Akkoyun Fatih 
Üniversitesi Eletrik 
Elektronik Mühen 
dişliğini tam burslu 
olarak kazandı. 
Eşit ağırlıktan ter
cih yapan Alper 
Arslan, 9 Eylül 
Üniversitesi Hukuk

Fakültesini 
kazanırken, sözel 
bölüm öğrencisi 
Saniye Ağlı 
Marmara Üniversi 
tesi Türkçe Öğret
menliğine yerleşti. 
Gemlik Lisesi 
Müdürü Ertuğrul 
Kılıçlar, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
üniversiteyi 
kazanan tüm öğren
cileriyle gurur duy
duğunu belirtirken, 
‘‘Öğrencilerimiz 
çalışıyorlar ve üni 
versiteyi kazanıyor
lar. Öğretmenleri 
olarak biz de üze 
rimize düşen görevi 
yapıyoruz. Öğrenci
lerimizi sadece 

üniversiteye değil, 
aynı zamanda haya
ta da hazırlıyoruz. 
Geçmiş yıllara bak
tığımızda Gemlik 
Lisesi’nin üniver
siteyi kazandırma 
oranının düşük 
olduğunu görmek
teyiz. Fakat o 
dönem artık 
kapandı.
Gemlik Lisesi’nin 
başarı oranı 
gittikçe yükseliyor. 
Öğrencilerimiz 
oldukça başarılı 
oluyor. Başarı 
grafiğimizin 
önümüzdeki yıllar
da giderek artma 
sini bekliyoruz.” 
diye konuştu.

Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Durmaz, toplu görüşmelerin önünde hiç bir engel kalmadığını belirtti.Wlıttiıılıröıılaliilw İstiklal Caddesi’ndeki park sorunu çözüm bekliyor

ParksınnıTaks'KleıibıHınlı
Murat Teknik 
Otomat Sanayide 
Türk Metal 
Sendikası’na üye 
işçilerle işveren 
arasında devam 
eden sorunların 
çözüme kavuşması 
amacıyla toplu 
sözleşme görüşme 
lerine başlanacak. 
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı 
Kemal Durmaz, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, iş 
yerinin durumu ve 
işçilerin talepleri 
nin önemli oldu 
ğunu vurgularken, 
sendika üyeleriyle 
bir araya gelerek 
toplu görüşmenin 
taslağını hazır
ladıklarını belirtti. 
Sendika üyesi işçi 
lerle iş veren 
arasında süren 
gerginliğin artık 
çözüme kavuşması 
gerektiğini ifade 
eden Durmaz, 
‘‘Sendikalı arkadaş 
larımızla görüştük. 
Arkadaşlarımızın 
beklentileri ve 
istekleri bizim için

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

son derece önemli. 
Bu nedenle bir

işçilerin büyük bir 
bölümünün Türk

toplantı gerçek
leştirerek herkesin 
görüşünü aldık” 
dedi.
Perşembe günü 
görüşme çağrısı 
yapacaklarını 
söyleyen Türk 
Metal Sendikası 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Durmaz, 
“Cuma günü yer 
ve gün tespiti 
yapacağız. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’ndan 
yetki tespitini aldık 
Bakanlık gönderdi 
ği belgeyle 
işletme de çalışan

Metal Sendikası’na 
üye olduğunu 
tescilledi.
Artık toplu görüş 
melere başlamamız 
için önümüzde hiç 
bir engel kalmadı. 
Henüz işverenle 
aramızda resmi bir 
görüşme gerçekleş 
medi. 19 
Ağustos’ta toplu 
görüşmelere başla
mayı planlı yoruz. 
Umarız görüşmeler 
de yaşanan prob
lemlerin çözümü 
için gekeren karar
larda uzlaşma 
sağlanır.” dedi

Gemlik’te çözüme 
kavuşturulamayan 
park sorunu, araç 
sürücülerine trafik
te zor anlar 
yaşatıyor.
Gemlik Taksi çalı 
şanı, 16 T 5040 
plakalı aracın 
sahibi Zafer Sığırt 
maç, park edilecek 
yerlerin azlığından 
şikayetçi.
Sığırtmaç, gazete 
mize yaptığı açıkla
mada Gemlik’te 
trafik ve park soru
nun yıllardır çözüm 
beklediğini belirtir 
ken, özellikle taksi 
şoförlerinin park 
yeri bulmakta zor
landığını ifade etti. 
Büyük şehirlerde 
bile park yeri soru
nun çözülmesi için 
önemli adımlar 
atıldığını ancak, 
Gemlik’te sorunun 
devam ettiğini vur
gulayan Sığırtmaç, 
“Kentsel dönüşüm 
çerçevesinde yeni 
inşa edilen binala 
rın altına katlı oto 
parklar yapılabilir. 
Trafik ve park soru 
nu böylece çözüme 
kavuşturulabilir. 
Ben taksi şoförü 
yüm, her gün 
Gemlik sokakların

da arabamla yolcu 
taşıyorum.
Aracımızı park ede
cek yer bulmakta 
gerçekten güçlük 
çekiyoruz. Bu 
durum trafiğinde 
sıkışmasına neden 
oluyor.” dedi.
Özellikle İstiklal 
Caddesi’nde trafi 
ğin belirli saatlerde 
aksadığını söyle 
yen Sığırtmaç, 
“Öncelikle tra fik 
sorunu çözüme 
kavuşturulmalı. 
Bir taksi şoförü 
olarak günde 8 
saat trafiğin için 
deyim. Gemlik’teki 
otoparkların ne 
kadar yetersiz 
olduğuna şahidim. 
Duraktan 
Terminal’e 15

dakikada gitmemiz 
gerekirken, bu süre 
giderek uzuyor. 
Bu durumdan 
esnaflarda şikayet 
çi müşteri geliyor 
park edemiyor. 
İstiklal Caddesi’n 
deki otopark görev 
tilerini anlamak 
mümkün değil. 
Trafiğin rahatlama 
sı için yapılan bir 
işlem ancak pek 
yararı olduğunu 
görmedim.
Park yeri ve trafik 
sorununa daha 
köklü çözümler 
gerekiyor. Öncelik
le biz taksi şoför
leri olarak tüm araç 
sürücüleri bu soru
nun ortadan kalk
masını bekliyor.’1 
diye konuştu.
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“Erzak eelirdiK” diyerelı dolandırdılar
Bursa’da 2 kişi 
ellerinde soğan ve 
patates poşetleriyle 
gittikleri bir şahsı 
"belediyeden erzak 
getirdik" diyerek 
dolandırdılar.
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Osmangazi ilçesi 
Soğukkuyu

İM Karlın Sinaranla Kayımara Karışiılar
Bursa'nın İznik ilçe
sine bağlı Boyalıca 
beldesinde hırsı
zlar, büfede 6 bin 
lira değerindeki 100 
karton sigarayı 
çalarak kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre, İznik İlçesi 
Boyalıca Kasabası 
Kılıç Mahallesinde 
bulunan Karaman 
Bulut'a ait büfeye 
giren kimliği belir
lenemeyen hırsızlar 
büfenin demir 
kapısında bulunan

Otvnleı trakuriiı altınla kıldı

Mahallesi’nde 
meydana geldi. 
M.Ç. ile eşi N.Ç. 
evde oturduğu sıra
da kapıları çaldı. 
Kapıyı açtıklarında 
karşılarına çı 
kan elleri poşetli 
2 şahıs belediye
den geldiklerini ve 
kendilerine yardım 

asama kilidi demir 
makasıyla kesip 
büfenin içerisine 
girdi. Hırsızlar, 
büfede bulunan 6

bin lira değerindeki 
100 karton sigarayı 
ve kasada bulunan 
bir miktar bozuk 
parayı alarak

edeceklerini söyle
di. Bunun üzerine 
M.Ç., şahısları 
içeriye aldı.
Zanlılar M.Ç.'ye 
erzaklar ile birlikte 
100 TL verecekleri
ni fakat kendi
lerinde 200 TL 
olduğunu 
belirterek, şahıslar

dan 100 TL aldı. 
Bunun üzerine 
dışarıya çıkan 
şahıslar, kaçmaya 
başladı.
Dolandırıldığını 
anlayan M.Ç., 
durumu polise 
bildirdi. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

ortadan kayboldu. 
Büfe çalışanı Selin 
Akın, sabah işyerini 
açtığında sigara 
kartonlarının 
çalındığını 
fark ettiğini 
belirterek, 
olaydan sonra jan
darmaya haber 
verdiğini söyledi. 
Büfedeki parmak 
izlerini incelemeye 
alan jandarma 
ekipleri, hırsızları 
yakalamak için 
aramalarını 
sürdürüyor

Bursa te 
ilçelerimle kacak 
midye operasyonu

leri, 16 ton kaçak 
midye ele geçirdi. 
Edinilen bilgiye

midyelere el 
koydu. 
Bursa İl Jandarma

göre, Osmangazi 
İlçesi Yeni Yalova 
yolu Dürdane tepe 
mevkiinde düzen
lenen operasyon 
neticesinde İstan
bul’dan İzmir’e 
giden 1 kamyon, 
jandarma ekipleri 
tarafından durdu
ruldu. Ekiplerin 
incelemeleri ile 
kamyon kasasında 
16 ton midye ele 
geçirildi. Ele geçir
ilen midyelerin 
sahibi olan şahıs 
hakkında ceza 
kesilirken, 
Osmangazi İlçe 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık

Komutanlığınca 
başta İznik’te 
konuşlu bulunan 
Jandarma Asayiş 
Bot Komutanlığı 
olmak üzere 
Osmangazi, 
Gemlik, Mudanya, 
Orhangazi ve 
Karacabey 
ilçelerinde 2012 
yılı içerisinde 
gerçekleştirdiği 
operasyonlarda 
yaklaşık 12 ton 
kaçak deniz 
ürünü, 2013 yılının 
ilk 7 ayı içerisinde 
ise yaklaşık olarak 
58 ton kaçak deniz 
ürünü ele geçi 
rildiği bildirildi.

Bursa’da buğday 
tarlasına giden 74 
yaşındaki Mehmet 
Aydoğdu'nun kul
landığı traktör, 
yokuş aşağı 
inerken devrildi. 
Traktörün altında 
kalarak ağır yarala 
nan Aydoğdu,

9 aylık bebek feci şekilde can verdi
Bursa’da iftar saat
lerinde üzerine 72 
ekran televizyon 
düşen 9 aylık be 
bek hayatını kay
betti.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Gaziakdemir 
Mahallesi’nde mey
dana geldi. Nusret 
ve Hatice Erosman 
çifti, en küçük 
bebekleri 9 aylık 

kaldırıldı ğı has
tanede 6 gün dür 
verdiği yaşam 
savaşını yitirdi. 
Merkez Nilüfer İlçe
si Yolçatı Köyü'nde 
çiftçilik yapan 
Mehmet Aydoğdu, 
6 gün önce 
arkasında boş

Emir’i odaya bırak
tı. İftar saatinin 
yakın olmasından 
dolayı anne Hatice 
yemek yaparken, 
baba Nusret ise 
banyoya girdi. 
Çiftin diğer çocuk
ları Samet (12), 
Semih (9), Melih 
(6), Ahmet (5), Arda 
(3) ve Ecem (2) de 
evin içinde 
oynarken, odadan 
bir gürültü duyan 

römork takılı trak
törü ile tarlasına 
gitmek için yola 
çıktı. Görgü tanık
larının ifadesine 
göre Aydoğdu, 
yokuş aşağı inen 
traktörün vitesini 
değiştirip hızını 
azaltamayınca araç 

kardeşlerden Arda 
içeriye girdi.
Kardeşinin üzerine 
televizyon 
devrildiğini gören 
küçük çocuk, mut
fağa annesinin 
yanına giderek, 
kardeşinin üzerine 
televizyonun 
düştüğünü söyledi. 
Hemen içeriye 
giren anne Hatice, 
televizyonu oğlu
nun üzerinde 

devrildi. Traktörün 
altında kalan 
Aydoğdu, olay ye 
rine çağrılan 112 
Acil Servis ambu
lansıyla ağır yaralı 
olarak Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'ne kaldırılmıştı.

kaldırdı. 
Evdekilerin haber 
vermesi üzerine 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri, minik 
Emir’e ilk müdaha' 
leyi yaptı. Sağlık 
ekipleri tarafından 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
götürülen 9 aylık 
bebek, tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.

SiiDiıeliflıacianTahancaCılft
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde, polis 
ekiplerinin duru
mundan şüphe
lendikleri otomo
bilde bir adet ruh
satsız tabanca ile 
2 adet şarjör ve 
14 mermi bulun
du. Olayla ilgili bir 
kişi gözaltına 
alındı. 
Sinandede 
Mahallesi Kasım 
önadım Bulvan'n 
da devriye görevi 
yapan Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü ekip
leri, bir aracın 
durumundan 
şüphelendi. 
Durdurulan araçta

MM ABONEOLDUNUZMU?
tıııiriı lu ilmi ilmi ımml

yapılan aramalar
da 1 adet 7.65 
milimetre çapında 
tabanca ile bu 
silaha ait 2 şarjör, 
14 adet mermi ile 
1 adet uyuşturucu 
hap ele geçirildi. 
Olayla ilgili 
gözaltına alınan 
O.U. ve O.D. 
hakkında 
'Uyuşturucu veya 
uyarıcı madde 
satın almak, kabul 
etmek veya bulun
durmak, ruhsatsız 
ateşli silahlarla 
mermileri satın 
alma, taşıma ve 
bulundurma' 
suçundan işlem 
yapıldığı öğrenildi

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kentsel dönüşüm başlıyor...
Kentsel Dönüşüm Yasası’ndan yararlanmak isteyen 

başka sitelerde var Manastır’da. Aylardır, site sahip
lerini ikna turları düzenleniyor.

Belediye ye gidip geliyorlar.
İbrahim Reis Sitesi’nde B Blok sakinleri biraraya 

gelerek, binalarının yıkımı için karar aldılar.
B Blok sakinlerini kutlamak gerekir.
Bu birlikteliği sağladıkları için.
Bugün Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da katıla

cağı törenle Gemlik’te, Kentsel Dönüşümün başlatıla
cak.

Daha önce eski Belediye binası yıkılarak Kentsel 
dönüşümün başlatıldığı söylense de, sivil vatan
daşların ilk uygulaması bugün başlayacak.

Gemlik’te depremsellik araştırması yapılsa, binlerce 
binanın normlara uymadığı görülerek yıkılması 
gerekecek.

Bu yasanın uygulanması çok zor. Buna karşın 
Manastır’da bir ilk başlıyor.

Gemlik’te asıl yıkılacak yerler, ovadaki çürük 
binalardır.

Önce yaşamak diyenler bu bilinçle yola koyuldular. 
Allah kolaylık versin diyorum.
İbrahim Reis Sitesi, Manastır’ın en eski binaların

dan sayılır.
Manastır ANAP döneminde imara açıldı.
Aslında 1981 ihtilalinin Belediye Başkanı, rahmetti 

Şahabettin Cantay başlattı Manastır’da yapılaşmayı..
Belediyeleri imar planı yapma izni çıkınca Hakkı 

Çakır Manastır’ı imara açtı.
Günaydın Sitesi, İbrahim Reis Sitesi, Karayolları 

Sitesi, Eğitimciler Sitesi, Mutmanlar Siteleri o yıllarda 
yapıldı.

Manastır’daki yapılaşma 1990’1/ yıllarda da hızla 
devam etti.

Manastır yağılaştığında, Marmara depremi olma 
mıştı.

Burada yapılan binaların nüfus kütüğü 30 yılı 
geçmez.

Buna karşın yapıların depremsellik açısından çürük 
çıkması düşündürücüdür.

Kentsel Dönüşüm Yasası ile çürük binası olanlar 
aralarında anlaşarak, binalarını yıkacaklar.

Aynı arsa üzerine zemin sağlamlaştırılarak, yeni 
inşaat yönetmenliklerine göre, bu arsa üzerine bina 
yapılacak.

Yani vatandaş, kendi evini yıktıracak ve üzerine 
yeniden, kendi parasıyla bina yapacak.

Peki devlet bunun neresinde?
Devlet, vatandaşa bu yasadan yararlanarak konut 

yapması için ucuz kredi sağlayacak.
10 yıl süreli, kredinin yıllık banka faizinin yüzde 

4’ünü devlet karşılayacak.
Manastır’da 5 kat yapılaşma var.
Kensel Dönüşüm Yasası ile yıkılıp yeniden yapıla

cak binalara bir kat fazla imar izni veriliyor. Bu katları 
site malikleri müteahhide bırakıp, daha ucuza daire 
sahibi oluyorlar. Arsa payı olmadığı için daireler 
emsallerini göre ucuza çıkıyor.

İbrahim Reis Sitesi’nde kat malikleri müteahhide 
anahtar teslimi 65 bin lira ödeyeceğini öğrendim.

Devlet, Kentsel Dönüşüm ile evlerini yıldıranlara 
bin Hra taşınma yardımı yapıyor.

Kredi kullanmayanlara ise, 18 aya kadar ayda 600 
lira kira yardımında bulunuyor.

Konutlar daha önce biterse, kira yardımı kesiliyor.
Kredi alma ve ödeme gücü olmayanların dairesini 

apartman sakinlerine veya dışarıdan birine satabil! 
yor.

Bu uygulama ne getirecek yaşayarak göreceğiz. 
Hayırlı olsun.

Yener.'Mliller Ulanın W
Yen er, işçi emeklilerinin son derece bilinçsiz olduğunu söyledi.

Mert ÇAVDAR

Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Yener, 
Türkiye’de 
emeklilerin son dere 
ce bilinçsiz olduğu 
nu belirterek, emekli 
vatandaşların sos 
yal haklarını yete 
rince bilmediklerini 
söyledi.
Emeklilerin en mağ
dur kesim olduğunu 
vurgulayan Başkan 
Yener, “Emeklilik 
gazilik veya şehitlik 
gibi özel bir statü 
olarak tanınmalı ve 
yapılan yasalar buna 
göre hazırlanmalı. 
Çünki, biz emekliler, 
yıllarca bu memleke 
tin refahı ve mutlu
luğu için çalıştık. 
Sağlığımızdan

I II I I I

Millili imilMMMIllilllllll
Gemlik 
Belediyesi’nin yeşil 
alan, çocuk oyun 
grupları, çocuk 
parkları, engelli ve 
yetişkin spor alet
leri montaj çalış
malarına Bisiklet 
Park Yerleri montaj 
çalışmaları da 
eklendi.
Gemlik Belediyesi, 
ilçenin 10 bölgesine 
bisiklet park yeri 
montajı yaptı. 
AVM girişi, Atatürk 
ve Emin Dalkıran 
Kordonu başta 
olmak üzere, İskele 
girişi festival alanı, 
Kayıkhane mevkii,

bedenimizden fera
gat ederek çalıştık. 
Pek çok emekli uzun 
yıllar çalıştığı için 
sağlık problemleri 
yaşıyor.” dedi. 
Emekliler hakkında 
çıkan yasaların çok 
fazla olduğunu ve 
hızlı bir biçimde 
meclisten geçirildi 
ğini vurgulayan 
Yener, “Bu kadar 
çok yasayı bir torba 
yasa içinde meclis

montajı tamamlandı.stadyum yanı, 
Karsak Camii önü, 
Denizbank bölgesi, 
çay bahçeleri 
güzergâhları ve 
Manastır çocuk 
parkları bölgesine 
bisiklet park yerleri 

ten geçiriyorlar. 
Sonra da bu yasaları 
anlamamızı bekliyor
lar. Bu kadar çok 
yasayı kısa zaman 
içinde takip etmek 
ve içeriği hakkında 
bilgi sahibi olmak 
mümkün değil.
Öte yandan emekli 
vatandaşlarımız hak 
diyorlar, hukuk di 
yorlar ancak kendi
leri hakkında yapılan 
düzenlemeleri takip

Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, belir
lenen 20 bölgeden 
ilk etapta 10 böl 
geye bisiklet park 
alanlarının oluştu

etmiyorlar. Bu 
durum emeklilerin 
okuma ve araştırma 
eksikliğinden, 
eğitimsizliğinden de 
kaynaklanıyor.
Pek çok emekliye 
sorun, intibak nedir, 
sosyal güvenlik 
destek pirimi nedir 
bilmiyorlar.
Hakkını savunacak
san, mücadele ede
ceksen, ilk önce 
anayasanın emekli 
vatandaşlara tanı 
dığı hak ve ödevleri 
iyi bileceksin. Yoksa 
bu gün olduğu gibi 
aldatılırsın. Bu gün 
milletvekileri kendi 
maaşları söz ko 
nusu olduğunda 
zam kararı alıyorlar 
ancak, emeklilere 
yapılan intibaklara 
gelince çok yetersiz 
kararlar alıyorlar.” 
diye konuştu.

rulduğunu 
belirterek, 
önümüzdeki gün
lerde diğer 
10 bölgeye de 
montaj yapılacağını 
vurguladı.
Bisiklet kullanmayı 
seven ilçe halkına, 
gençlere ve 
çocuklara park yer
leri montajının 
hayırlı olmasını 
dileyen Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, sosyal 
belediyecilik 
hizmetlerinin 
devam edeceğini 
vurguladı.

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

û SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TGB üyeleri, Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Belediye önünde protesto eylemi
---------------- 1

Mert ÇAVDAR

Türkiye Gençlik 
Birliği Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Gemlik 
Belediye Başkanvek 
ili Refik Yılmaz’ın 
verdiği talimatıyla 
Silivri eylemine 
çağrı afişlerinin 
toplatılmasına tepki 
gösterdi. Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
Binası önünde saat 
15.00’te gerçekleştir
ilen eylemde, TGB

Orhangazi İlçe 
Teşkilatı da hazır 
bulundu.
Basın açıklaması 
yapan Milli Merkez 
Temsilciler Meclisi 
Gemlik Şube 
Başkanı Muharrem 
Çelik, “Refik Yılmaz 
bir hukukçu, hem 
Belediye Başkanve 
kili konumunda 
olması hem de 
hukukçu olması 
nedeniyle belediye 

yasalarını benden 
daha iyi biliyor. 
Astığımız afişlerin 
toplatılması kanuna 
tamamen aykırıdır. 
Yasalara göre ilk 
önce uyarı yapıl
ması, eğer uyarı 
dikkate ahnmassa 
Kabahatler Kanunu 
çerçevesinde para 

cezası verilmesi 
gerekiyordu.
Fakat bunların hiç 
biri yapılmadı.
Dilekçemizi hazır 
ladık. Gemlik 
Cumhuriyet Başsav 
cılığına Refik Yılmaz 
hakkında suç duyu
rusunda bulunaca 
ğız. Gemlik’te her 

köşe başında yer 
alan Refik Yılmaz’a 
ait, belediye, rama 
zan etkinliği ve 
çeşitli reklam afiş
lerinden de elimizde 
mevcut. Bunları 
örnek olarak savcıya 
göstereceğiz. 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz’ı 
kanunlara saygılı 
olmaya çağırıyorum. 
Gemlik’te bu kadar 
büyük problemler 

varken neden bizim
le uğraşıyorsunuz? 
Sizleri asli görev
lerinizi yapmaya 
çağırıyorum” diye 
konuştu.
TGB’li gençler 
ellerinde “Mustafa 
Kemal’in askarleri 
yiz” , “AKP yıkılacak 
Refik Yılmaz altında 
kalacak” yazılı 
pankartlar taşıdılar, 
gençler slogan attık
tan sonra dağıldılar.

ELEMAN ARANIYOR
SOLAKSUBAŞI LİMİTED 

ŞİRKETİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

DENEYİMLİ SATIŞ ELEMANI 
VE TEMİZLİK ELEMANI 

ARANIYOR
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

, Sfiive'.
Yeni Yalova Yolu Umurbey Sanayi Bölgesi 

1,5.km Umurbey / Gemlik / Bursa

Tel: 0224 514 92 42

Bu çile ne zaman tıilecelı..
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan BUSKİ 
aracılığıyla gerçek
leştirilen Gemlik 
Çarşı Deresi Islah 
çalışmalarının hala 
bitirilmemesi vatan
daşlar tarafından 
tepkiyle karşılanı 
yor.
180 gün olarak 
planlanan ıslah 
çalışmaları PTT’ye 
ait internet kablo
larına zarar verile
ceği endişesiyle ara 
verilmişti.
Tekrar başlayan 
yapım çalışmaları 
nın ağır ilerlemesi 
çevre sakinleri 
tarafından tepkiyle 
karşılanıyor. 
Dereden yayılan 
kötü koku, yaz sı 
cağı nedeniyle dere 
üzerinde artan sinek 
ler çevre esnafını 
bıktırdı.
Kötü koku ve etrafa 
yayılan toz nedeniy

le müşteri kaybına 
uğrayan çevre 
esnafı Gemlik’in en 
işlek caddelerinden 
biri olan Gazhane 
Caddesi’nin artık 
yaşanmaz hale 
geldiğini belirtiyor. 
Uzun süredir 
tamamlanmayan 
Islah çalışmaları

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
plan ve program 
eksikliğinin bir 
göstergesi olarak 
ifade ediliyor. 
Çalışmaların 
yeniden durmasına 
ise çevredeki 
esnaf tepki gös
teriyor.
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iıriül'tlelıankalarıniicretyltanatıhitiMor
Vatandaştan 60 
kalemde ücret alan 
bankaların keyfi 
uygulamaları 
Eylül'den sonra 
bitecek. Ücretlere 
neşter vuran 
yasanın Meclis açılır 
açılmaz çıkarılması 
planlanıyor.
Müşterilerinden 60 
kalemde ücret alan 
bankaların saltanatı, 
Eylül ayından sonra 
bitecek. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı, 
kredi kartları ve 
bankaların aldığı 
ücretler ile ilgili 
düzenlemenin de 
içinde olduğu

Tüketici Hakları 
Yasası'nı Meclis 
açılır açılmaz ge 
çirmeyi planlıyor. 
EKLEMELER 
OLABİLİR 
Tüketici dernek
lerinden yapılan iti
razlar ve Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın son 
çıkışı da dikkate alı
narak, tasarıya yeni 
eklemeler yapılabile
ceği, bankaların . 
aldığı ücretlerle ilgili 
daha detaylı bir 
düzenlemeye 
gidilebileceği belir
tiliyor. Meclis 
Sanayi Korniş

yonu'nda kabul edi 
lerek Genel Kurul'a 
gönderilen yasa 
tasarısıyla, banka 
ların kredi sözleşme 
leri konusunda 
önemli değişiklikler 
getiriliyor. Ancak 
esas düzenleme, 
bankaların kafaları
na göre aldığı işlem 
ücretleriyle ilgili ola
cak. Yeni tasarı, 
bankaların hangi 
işlemlerden ücret 
alacağı konusunda 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kuru 
mu'nu (BDDK) 
yetkili kılıyor.

ŞOFÖR ABANIYOR
DAMPERLİ TIR VE 
KAMYON ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
İRTİBAT TEL: 0 532 292 09 21

KALİTE KONTROL ELEMANI
TİTİZ VE DİKKATLİ 

ÇALIŞMAYI PRENSİP 
EDİNMİŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK 
LİSESİ VEYA MESLEK 

YÜKSEK OKUL MEZUNU
25 - 35 YAS ARASI, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

EFENDIOGLU MERMER İŞ.
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA

Tel:0-224-586 00 05

‘Gemlik Körfez’ www-gemlikkorfezgazetesi.com

MILTON
S. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA V HU

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE lif
EN GÜZEL ANLARINIZI W

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. M

Pus fa Pigunist
Meşrubat SntenSnncfaige Giydirme
Çerez Nifak Mnsnsı

İnternetten (fan// ^faym 
dSnhne - Işık gösterisi 

VİF Servis ve ekip/nnnfar 
ı* ’ Sürpriz gösteri/er
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ATATÜRK'TEN ALINTI
Bazen öylesine 

bunalıyor, umut
suzluğa düşüyor 
ki insan ne 
yapacağını 
bilemiyor.

Ülkemizde ve 
komşularımızda 
yaşanan olayları 
yorumlamak, 
konuyla ilgili fikir 
ürütmek bir anlam 
ifade etmiyor. 
Yalakalar ve şarla
tanlar kuşatmış 
dört yanı.

Küçük çıkarlar 
için onurlarını 
ayaklar altına 
almaktan çekin
miyor halkı yanılt
maya devam edi 
yorlar.

Gerçekten halkın 
yaşadığı sorunlar, 
acılar gündeme 

bile getirilmiyor. 
Televizyonlarda 
saçma sapan 
evlilik ve yemek 
programları bu 
yetmiyor aptalca 
yarışma zırvahk- 
larıyla halkın 
beyni sabahtan 
akşama yıkanıyor. 
Ülkenin mali çık
mazı, dış poli
tikadaki başarısız 
hk, eğitimdeki 
açmaz, Kürt 
saçılımları, ülke 
içinde iç barışın 
sağlanamaması 
kesinlikle gün
deme getirilmiyor. 
Halkın çığlıkları 
duymazdan 
geliniyor.

"Büyük Önder 
Atatürk, 1930 yılı 
baharında yaptığı 

bir yurt gezisinde 
İzmir'den, 
Antalya'ya gitmek 
üzere trenle 
ayrılmış, yolda 
halkla temas ede 
ede bir gece 
Aydın'da, bir gece 
de İsparta'da 
kaldıktan sonra 6 
Mart 1930 günü 
akşamı otomobille 
Antalya'ya var
mıştı. O gün ken
disini orada 
karşıladım, 
beraberce halkın 
tezahürleri arasın
da ikameti için 
hazırlanan eve 
geldik.

Bir süre sonra 
refakatinde bulu
nanlardan yemek
te buluşmak üzere 
ayrıldı.

Beni yanına 
alarak odasına 
girdi ve kapıyı 
kapattı; bir 
koltuğa yığılır gibi 
oturdu, Çok 
yorgun, düşünceli 
ve sinirli görünü 
yordu, bir sigara 
yaktı.

"Bunalıyorum 
çocuk, büyük bir 
ıstırap içinde 
bunalıyorum!.;'?' I 
dedi. Görüyorsun 
ya, her gittiğimiz 
yerde mütema 
diyen dert, şikâyet 
dinliyoruz. Her 
taraf derin bir 
yokluk, maddi, 
manevi bir per
işanlık içinde. 
Ferahlatıcı pek az 
şeye rastlıyoruz; 
maatteessüf mem
leketin hakiki 
durumu bu işte!

Bunda bizim 
günahımız yoktur; 
uzun yıllar hatta 
asırlarca 
dünyanın gidişin
den gafil, birtakım 
şuursuz idareci
lerin elinde kalan 
bu cennet mem
leket; düşe düşe 

şu acınacak hale 
düşmüş.
Memurlarımız 
henüz istenilen 
seviyede ve kalit
ede değil; çoğu 
görgüsüz, kifayet
siz ve şaşkın.
Büyük istidatlara 
malik olan zavallı 
halkımız ise ken
disine mukaddes 
akideler şeklinde 
telkin edilen bir 
sürü batıl görüş 
ve inanışların 
tesiri altında 
uyuşmuş, kalmış.

Bütün bu 
koşulların 
değişmesi için 
öncelikle bilgili, 
geniş düşünceli, 
azim, feragat ve 
ihtisas sahibi 
adamlara ihtiyaç 
vardır. Sonra da 
zaman ve imkâ
na... Bu itibarla 
evvela kafaları ve 
vicdanları köhne, 
geri, uyuşturucu 
fikir ve inançlar
dan temizleye
ceksin.

İşlerin ehli, idea 
list ve enerjik 
insanlardan 

oluşan, 
muntazam, her 
parçası yerli 
yerinde, modern 
bir devlet mekaniz 
ması kuracaksın; 
sonra bu makine 
halkın başına ve 
halkla beraber 
durmadan çalışa
cak, maddi ve 
manevi her türlü 
istidat ve kay
naklarımızı 
faaliyete geçire
cek, böylece 
memleket ileriye, 
refaha yol alacak
tır. Başka çaremiz 
yoktur."

(Haşan Rıza 
Soyak- Atatürk'ten 
Hatıralar)

Ülkemizde 
yaşanan sıkın
tıların gerçek 
nedenlerini anla
mak istiyorsak 
1930'lu yılların 
devlet adam 
anlayışına ve bir 
de 2013 yılında 
ülkeyi yöneten
lerin anlayışlarına 
bakmamız ve 
sonra da karar 
vermemiz gereki 
yor. Ne dersiniz?

Mıliltırtluıııunsı
Meteoroloji uyardı. 
Hava sıcaklığı 1 ila 
3 derece artacak. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
Orta ve Doğu 
Karadeniz kıyıları 
ile sabah saat
lerinde Van ve 
Bitlis çevreleri 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçecek.
Hava sıcaklığı, 

Marmara böl
gesinde 1 ila 3 
derece artacak. 
Yüksek sıcaklığa 
karşı, hassas ve 
kronik hastalığı 
bulunan yaşlılar ve 
çocukların, 10.00- 
16.00 saatlerinde 
güneş ışığına 
doğrudan maruz 
kalma sürelerini en 
aza indirmeleri 
gerekiyor.
Herhangi bir sağlık 
sorunu yaşanma
ması için gölgede 
bulunulması, 
güneş altında ağır 
işler ve spor yapıl
maması, ince, açık 
ve bol giysiler giy

ilmesi, ağır ve 
yağlı yiyeceklerden 
uzak durulması ve 
bol su tüketilmesi 
önerildi.

BÖLGELERDE 
HAVA DURUMU
MARMARA: Az 

bulutlu ve açık 
geçecek.
EGE: Az bulutlu 

ve açık.
AKDENİZ: Az 
bulutlu ve açık. 
İÇ ANADOLU: Az 
bulutlu ve açık.
BATI 

KARADENİZ: Az 
bulutlu ve açık, 
Kastamonu ve 
Sinop çevrelerinin 
parçalı yer yer çok

bulutlu geçeceği 
tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU 
KARADENİZ: 
Parçalı ve çok 
bulutlu, bölgenin 
kıyı kesimleri ile 
Artvin çevreleri 
sağanak ve yer yer 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı. 
DOĞU ANADOLU: 
Az bulutlu ve açık, 
kuzey ve doğu 
kesimleri parçalı 
yer yer çok bulut
lu, Van ve Bitlis 
çevrelerinin yerel 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçmesi 
bekleniyor

Alışveriş merkezi 
(AVM) ciro endeksi 
haziran ayında 
2013'ün en yüksek 
seviyesine ulaştı. 
Ciro endeksi, bu 
yılın haziran ayın
da bir önceki aya 
göre yüzde 6,1 
artarak 156 puana 
yükseldi.AVM'lerde 
metrekare başına 
535 lira ciro düştü. 
Alışveriş Merkezi 
Yatırımcıları 
Derneği (AYD) ile 
Akademetre 
Research tarafın
dan oluşturulan ve 
her ay düzenli 
olarak yayınlanan 
AVM Endeksi'nin 
haziran ayı ve 2013 
ilk yarıyıl sonuçları 
açıklandı.
AYD'den yapılan 
açıklamaya göre, 
AVM ciro endeksi 
haziran ayında 
2013'ün en yüksek 
seviyesine ulaştı. 
Ciro endeksi, bu 
yılın haziran ayın
da bir önceki aya 
göre yüzde 6,1 
artarak 156 puana 
yükseldi. Bu artış, 
2012'nin haziran 
ayıyla 

karşılaştırıldığında 
ise yüzde 11,4'lük 
artışa işaret etti. 
Metrekare başına 
düşen ciro 535 lira 
Bu yılın ilk 
çeyreğinde 136 
puan olan ciro 
endeksi, ikinci 
çeyrekte 145 
puana yükselerek 
2013 ilk yarıyıl 
değerini 140 puana 
taşıdı. Ciro endek
si 2013 yılının ilk 
yarısında 2012'nin 
aynı dönemine 
kıyasla yüzde 8,5 
arttı. AVM'lerdeki 
kiralanabilir alan 
(metrekare) başına 
düşen aylık ciro 
ortalaması, 
2013'ün ilk yarısın
da İstanbul'da 617 
lira, Anadolu'da 
481 lira olurken, 
Türkiye genelinde 
535 liraya çıktı. 
Sözkonusu değer,

Türkiye geneli için 
2012 yılının ilk 
yarısında 491 lira 
olarak gerçek
leşmişti.
- Endeks, tüm ürün 
kategorilerinde 
yükseldi 
AVM Endeksi, hazi
ran ayında geçen 
yılın aynı ayına 
göre tüm ürün kat
egorilerinde yük
seldi.
Ayakkabı ve çanta 
ciroları yüzde 13, 
yiyecek ve içecek 
alanlarının 
ciroları yüzde 7, 
teknoloji marketi 
ve elektrikli 
eşyalar ciroları 
yüzde 19, giyim 
ciroları yüzde 7, 
hipermarket ciro
ları yüzde 13 ve 
AVM'lerdeki diğer 
alanların ciroları 
yüzde 11 artış 
gösterdi.
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ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE 
ÇALIŞACAK 

MUHASEBE VE 
ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİ OLAN 
BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat
Tel: O 532 497 92 89

KİRALIK DEPO
GAZİ OSMANPAŞA 

CAMİİ ALTINDA 350 M2 
DÜKKAN VEYA DEPO 

KİRALIKTIR. 
CAMİ YÖNETİMİ ADINA 

HAYDAR KARATAŞ 
Müracaat

Tel: O 531 299 71 15

SATIUKIVİLLA
CUMHURİYET MAHALLESİ 

HAS VİLLALARINDA
2 KATL1160 M2

DENİZ MANZARALI 
MASRAFSIZ 

SAHİBİNDEN SATILIK VİLLA 
FİYATI :192.000 TL 

Tel: 0532 235 28 05

ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK

YATILI VEYA GÜNDÜZ 
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

Müracaat
Tel: O 533 388 43 76

ELEMAN
TORNACI - 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE

ÇALIŞACAK 
BAY - BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VE— 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM. 

Tel : 514 20 21 GEMLİK

KptMYOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

ÜSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

41 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLERAJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel :(0.224)513 96 83
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1 Milyon Kişiye 65 Yaş Aylığı
"Muhtaçlık sınırı" 
aylık 124 TL'den 243 
TL'ye çıktı. 400 bine 
yakın vatandaşın bu 
kapsama girmesi 65 
yaş aylığı alanların 
sayısını 1 milyona 
taşıyacak, 
yaşlılık aylığı olarak 
bilinen 65 yaş 
aylığında önemli bir 
değişikliğe gidildi. 
Muhtaç sayılma kri
teri değiştirilerek 65 
yaş aylığının kap
samı genişledi.
Meclisten geçen 
torba kanun sonrası 
daha fazla kişiye 65 
yaş aylığı bağlan
ması mümkün ola
cak. Şu ana kadar 
aylık geliri 124 
TL'nin altında olan
ları kapsayan bu 
aylıkta yeni muh
taçlık sınırı asgari 
ücretin 3'te 1'i yani

243 TL olarak uygu
lanacak. Böylece 
yeni düzenlemeyle 
hane içinde kişi başı 
ortalama aylık 
gelirin üst sınırının 
yükseltildiği ve bu 
nedenle daha fazla 
kişinin 65 yaş 
aylığından yararlan
abileceği görülüyor.

1 MİLYON KİŞİ 
YARARLANACAK 
Şu anda yaşlılık 
aylığından 666 bin 
kişi yararlanıyor. 
2013'ün Temmuz- 
Aralık dönemi için 
yaşlılık aylığının 
tutarı aylık 130.6 TL. 
Bu kişilere 3 ayda 
bir maaş ödemesi 
yapılıyor. 2013'ün ilk 
üç ayında bu kişilere 
toplamda aylık 251 
milyon TL ödeme 
yapıldı. Düzenleme 

sonrası bu rakamın 
önemli ölçüde art
ması ve 1 milyon 
kişinin 65 yaş 
aylığından yararlan
ması bekleniyor. 
Yaşlılık aylığı bağlat 
ma işlemleri Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları 
tarafından 
yürütülüyor. Yaşlılık 
aylığı için başvuru
lar, illerde Valilikler 
de, ilçelerde Kayma 
kamhklarda faaliyet 
gösteren vakıflara 
yapılabiliyor.

AYLIĞI ALABİLMEK 
İÇİN 4 TEMEL 
KOŞUL 
Şu anki sisteme 
göre bir kişiye 65 
yaş aylığı bağlan
abilmesi için temel 
olarak dört koşulun 
bulunması gereki

yor.
Buna göre, ilgili kişi 
65 yaş üzerinde ola
cak, SGK'dan her
hangi bir aylık ve 
gelir almayacak, 
çalışmıyor olacak ve 
muhtaç durumda 
bulunacak.
Muhtaçlık sınırı, 65 
yaş üstü kişinin 
yaşadığı evdeki 
toplam gelirin (ken
disi de dâhil), evdeki 
kişi sayısına bölün
mesi ile bulunuyor. 
Bu sınır yakın 
zamana kadar, 1.620 
gösterge rakamının 
memur aylık kat
sayısı ile çarpımı 
sonucu bulunan 
rakam olarak belir
leniyordu. Bu da 
Temmuz-Aralık 2013 
dönemi için 124.4 
TL'ye denk geliyor
du. Kısacası, 65 

yaşın üstünde bir 
kişinin bulunduğu 
ev içerisinde kişi 
başına düşen ortala
ma aylık gelir 124.4 
TL'nin altında ise 65 
yaş üstü kişiye 
yaşlılık aylığı 
bağlanıyordu.
Nitekim 65 yaş aylığı 
bağlananlardan, bir 
kısmının aylıkları da, 
memur aylık kat
sayısının yükselmesi 
durumunda, bu sınır 
aşıldığı için 
kesilebiliyordu.

YENİ MUHTAÇLIK 
SINIRI 
Meclis'ten geçen 
torba kanun son
rasında, 65 yaş 
aylığında gelir sınırı 
yukarı çekilerek 
değiştirildi. Yapılan 
yeni düzenlemeye 
göre, bundan 

böyle muhtaçlık 
kriteri net asgari 
ücretin 3'te 
biri olarak uygu
lanacak. Bu da muh
taçlık sınırının 
yükselmesi anlamı
na geliyor.
Şu an içinde bulun
duğumuz dönemi 
kapsayan Temmuz- 
Aralık 2013 süreci 
için asgari ücret 
üzerinden hesa
planan tutara göre 
muhtaçlık sınırı 
243.4 TL.
Yani yeni düzenleme 
sonrası 65 yaş 
üstü kişinin bulun
duğu hane 
içerisindeki kişi 
başına düşen aylık 
ortalama gelir 
243.4 TL'nin altında 
ise 65 yaş üstü 
kişiye gelir 
bağlanabilecek.

Kamıı Cahşaılannın Maaslan Hainin Öncesi Menecelı
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
memur aylıklarının 
avans olarak 
Bayram öncesinde 
ödenmesi için bir 
genelge yayımladı. 
Bakan Şimşek 
imzalı genelgede 
aylıklarını personel 
kanunlarına göre 
alanların 15 
Ağustos 2013 tari
hinde ödenmesi 
gereken tüm hak

edişlerin 6 Ağustos 
2013 tarihinde avans 
olarak ödeneceği 
belirtildi.
Bakan Şimşek, avan
sın hesabında ele 
geçen net tutarların 
esas alınacağına 
kaydetti.
Aylıkları banka 
hesaplarına aktarılan 
personelin avans 
tutarlarının ilgili 
bankalarca zamanın
da ödenmesinin

sağlanacağını ifade 
eden Bakan Şimşek, 
yayımladığı 
genelgede verilen 
avansların personel 
avansları hesabına 
borç kaydedilerek, 
muhasebeleştirile- 
ceğinin altını çizdi. 
Ödenen avans tutar
larının, ilgililerin ait 
olduğu aylık veya 
ücretlerine mahsup 
edileceğini ve gerek
li kanunu kesintilerin

bu aylık ücret
lerinden yapılacağını 
belirten Bakan 
Şimşek, il dahilinde
ki mahalli idare bir
imleri dahil tüm ilgili 
birimlere gerekli 
duyurunun yapıl
ması ve herhangi bir 
aksamaya meydan 
verilmemesi 
hususunda ilgili 
birimlerce bütün ted
birler alınacağını 
ifade etti.
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GEREKLİ TELEFONLAR

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 i0 28

ULAŞIM

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK

HASTANELER

DENİZ UCAöl 613 55 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 1O 72
Kanberogiu-Eaadaş 514 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 O1 63

TAKSİLER

O«vl«l Hastana.) 517 34 00
Sahil Oav. Hast. 513 23 29
Mar.S.ğ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

RESMİ DAİRELER

________ BELEDİYE_________

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 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 Tafım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Ukitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol -s w o
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4639 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

aiiiiffliııH
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
16:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


GemlikKErfez

ÖZEL BURSA

AHMET ÇELEBİ
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

—

HEMŞİRELİK

A.T.T ve Hemşirelik 
Eğitimini alın gereceğinizi 

garantileyin»,.

■ Acil
Tıp Teknisyenliği

- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları 
- Üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, 
- Devlet hastanelerinde,
- Dispanserlerde,
- Sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinde, 
- Özel sağlık kuramlarında,
- Çeşitli kuramların bünyesinde bulunan 
sağlık birimlerinde, ZJIkJil
- Pansiyonlu okullarda, 
- Yıldızlı otellerde, 
- İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 
- İlaç şirketlerinde ve kreşlerde, 
- Sürücü kurslarında iş bulma olanağı.

- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
- Acil Tıp dalından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler 

doğrultusunda; Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler, 
komuta kontrol merkezleri, acil yardım istasyanları ambulanslar, 

özel ambulans servisleri, hudutlar, sahiller ve 
Sağlık Genel Müdürlüğü kuramlarında, sürücü kurslarında 

ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilirler 

S'BS sınavı ohnadankayıt imkanı... 
S fiS puanına göre &ITRS imkanı... 

Servis hizmetimiz mevcuttur. 
Yatılı kalma olanağı sağlanır. 
Avrupa’da staj imkanı sağlanabilir

SOSYAL ALANLARIMIZ: VOLEYBOL • BASKETBOL - MASA TENİSİ - SATRANÇ
STAJ YAPILACAK ÖZEL HASTANELERDE, ALINACAK PERSONELİNTAMAMI, 

OKULUMUZDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERDEN ALINACAKTIR.

İzmir Yolu Caddesi No i 341 Nilüfer I BURSA TEL: 0 224 413 42 75 -76 GSM: 0 546 60 61 616
www.ahmetcelebisml.com

http://www.ahmetcelebisml.com
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KAVLAK
DOĞANIN HÂZİNESİ

Ramazana özel kampanyaı
Tel: 512 0 512

Kavlak

Sutma

NATUREL I 
SIZMA 
ZEYTİNYAĞI

ZEYTİN

Tkavl
FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI

t-zmlNffltı

ZEYTİNYAĞI

■3

^.kavlaLcomAr

www.kavlak.com.tr
ŞUBELERİMİZ: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik İstiklal Caddesi 

Yalova Yolu Satış Mağazaları ile hizmet vermekteyiz.

Kuruluş:1973

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakgemlik.com

SebahatUn DEMİR / Emlak Müşaviri 
TE-& FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 

E-MAIL manastiremlak@hotmail.com 

www.manastiremlak.sahibinden.corn
www.ilan.com.tr/manastiremlak31 Temmuz 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Belediye Başkanvekiü Refik Yılmaz’ın makam aracını kurşunlayan Atilla Cihan, Bursa Haber Gazetesine konuştu.

IhlııiılıiilHiııtoıllıiıııiıh'
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Atilla Cihan yine gündemde...
Gemlik Belediye Başkanlık koltuğuna 

AKP’li Başkanvekilinin oturması için giri 
şilen kirli ilişkiler, daha önce basına yan
sımıştı.

Bu kirli ilişkiler sonucu, Atilla Cihan adlı 
şahsın yaptığı açıklamalar Gemlik siyase
tini karıştırdı.

Ardından Belediye Başkanlık makam 
aracının kurşunlanması ile ilişki yumağın
da döndürülen oyunlar ortaya çıktı.

Atilla Cihan dün yayınlanan Bursa 
Haber’e konuşmuş. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın 
makam arabasını kurşunlayan Atilla Cihan, Bursa 
Haber Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, Belediye 
Başkanvekilliği seçimlerinde CHP’li Bülent Dalkı 
hç’ı oy vermesi konusunda irtibat kurulması ve 
korunmasının sağlanması için Refik Yılmaz tarafın
dan görevlendirilen ekipte yer aldığını açıkladı. Ci 
han, "Bu işe bedenimizi ve canımızı koyduk. Karşı 
lığında hiçbir şey alamadık” dedi. Haberi syf 2’de

Gemlik’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından uygulanan Kentsel Dönü 
şüm Kanunu gereğince ilk özel konu
tun yıkımına Manastır’da başlandı. 
İbrahim Çelik Sitesi B Bloktaki yıkım 
çalışmalarında ilk kepçe törenle vurul
du. Bina tesptini İLTEST Yapı Araştır 
ma ve Test Merkezi tarafından gerçek
leştirilir ken, yıkılacak binanın yapım 
çalışmaları Vizyon Yapı Denetim Şirke 
ti üstlendi. Haberi sayfa 4’de

Muhsin TUNÇ

EMLAKMÖŞWRL\GI 
İNŞ. LTD^İjL/

www.0nanka.a2rn

Merkez: 0224 513 85 53
0 535 493 66 04

Kumla Şb.: 0 224 538 95 27
Kurşunlu Şb,: 0 535 493 66 04

• KURŞUNLU’DA JÜLL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER

• ARSALARINIZA KAT
KARŞILIĞI İNŞAAT YAPI UR

•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.kavlak.com.tr
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.cornwww.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.0nanka.a2rn
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Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın makam aracını kurşunlayan Atilla Cihan, Bursa Haber Gazetesine konuştu.

lılmıkeıiııleröfesıiCTehazırıliuiınıuicıklKiı'
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın makam 
aracını Belediye 
kapalı otoparkında 
kurşunlayan Atilla 
Cihan, Bursa Haber 
Gazetesi’nde dün 
çıkan röportajında 
“Gemlik Belediye 
Başkanvekili be 
nimle yüzleşsin!" 
dedi.

SAVCILAR 
DİKKATE ALSIN 
Gemlik’te de yankı 
uyandıran haber 
siyasi kulislerde 
günün en çok konu 
şulan konusu oldu. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’de bu haberi 
facebook paylaşım 
sitesinde yayınladı. 
Güler, “Cumhuriyet 
Savcıları bu haberi 
dikkate almalı.
Belediye Başkan 
vekilinin makam 
aracının kurşun
layan Atilla 
Cihan’ın açıklama 
lan samimi itiraf 
lardır. Gemlik 
Belediye Başkan 
vekilliği koltuğunu 
ele geçirmek için 
döndürülen çirkin 

oyunların nasıl 
oynandığını Gemlik 
halkı da yakından 
görmesi gerekir.” 
dedi.
Bir süre önce 
tutuklu olduğu 
Cezaevinden tutuk
suz olarak serbest 
bırakılan Atilla 
Cihan Bursa Haber 
Gazetesi’ne konuş
tu.

ŞOK HABER 
Bursa Haber 
Gazetesi’nde birinci 
sayfadan verilen 
haber aynen şöyle: 
“Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in 
görevden alınma 
sının ardından 
yapılan seçimde 
CHP'li belediye 
meclis üyesi Bülent 
Dalkıhç'ın kilit 
oyuyla başkanvekili 
seçilen Ak Parti'li 
Refik Yılmazın 
aracını kurşunlayan 
ve yargılanma süre
ci devam eden 
Atilla Cihan'a 
ulaşan Bursa Haber 
Gazetesi, "Gemlik1 
te neler oluyor?" 
sorusunu yeniden 
gündeme getirecek

bir röportaja imza 
attı. Bursa Haber 
Gazetesi, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz’ın aracını 
kurşunlayan Atilla 
Cihan'a ulaştı. 
Cihan, Yılmaz'a 
hitaben sorduğu 
soruların kamuoyu 
huzurunda cevap
lanmasını istiyor. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
görevden alın
masının ardından 
yapılan seçimde 
CHP'li belediye 
meclis üyesi Bülent 
Dalkıhç'ın kilit 
oyuyla başkanvekili 
seçilen Ak Parti'li 
Refik Yılmaz’ın 

aracını kurşunlayan 
ve yargılanma süre
ci devam eden 
Atilla Cihan'a 
ulaşan Bursa Haber 
Gazetesi, "Gem 
lik'te neler oluyor?" 
sorusunu yeniden 
gündeme getirecek 
bir röportaja imza 
attı.

'BU İŞE 
BEDENİMİZİ 
KOYDUK' 
Daîkıiıç’ın oy ver
mesi konusunda 
irtibatın kurulması 
ve korunmasının 
sağlanması için 
Refik Yılmaz tarafın 
dan görevlendirilen 
ekipte yer aldığını 
açıklayan Atilla 
Cihan, "Bu işe 

bedenimizi ve 
paramızı koyduk. 
Karşılığında hiçbir 
şey almadık.
Sadece, görevi bir
likte yaptığımız 
Yüksel Ağabey'in 
vefatı sonrasında 
yetim kalan çocuk
ları için Yılmaz ile 
görüşmek istedim" 
diye konuştu, t
YILMAZ BENİMLE 
YÜZLEŞSİN' 
Tüm uğraşlarına 
rağmen Refik 
Yılmaz’ın kendisiyle 
görüşmediğini, 
üstelik aradaki 
irtibatı reddederek 
kendisini yalancı 
konumuna düşürdü 
ğünü belirten 
Cihan, "Bizim guru
rumuzu kıran 
aradaki bu irtibatın 
reddedilerek 
yalancı konumuna 
düşürülmemiz oldu. 
Ben Refik Yılmaz'a 
açık çağrıda bulu 
nuyorum; benimle 
birlikte kamuoyu
nun huzuruna çık
sın ve sorularımı 
cevaplandırsın " 
dedi.

'ARA SOKAKTA NE 

YAPIYORDU?' 
Atilla Cihan şu 
şekilde devam etti: 
"Refik Yılmaz, suç 
unsuru oluşacağı 
için bu bağı red
dediyor.
Yılmaz, şahsi 
aracımla Dalkıhç'ı 
götürdüğüm ara 
sokaklarda makam 
aracıyla ne yap
tığını açıklasın. 
Milletin gözü 
önüne, şahitlerimle 
birlikte benimle 
yüzleşmeye hazır 
olup olmadığını 
açıklasın. Seçildiği 
andan 1 dakika 
sonra Yüksel 
Ağabey'in kulağına 
ne fısıldadığını 
açıklasın." 
Cihan, aracın 
kurşunlanması 
olayında kullanılan 
silahın, Başbakan 
korumalarından 
birinin kaybolan 
silahı olduğu id 
diasıyla ayrı olarak 
Ankara'da yargı
landığını ifade etti. 
Durumu şaşkınlıkla 
karşıladığını 
söyleyen Cihan, 
"Benim Ankara'da 
ne zaman işim 
olmuş ki?" dedi.

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi, Ticaret ve Sanayi Odası’m ziyaret etti.

Talan, “Gemlik İçin birlikte hareket edelim"
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’m 
ziyaret eden Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, GTSO Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt’a “Gem 
lik’in menfaatleri için 
birlikte hareket ede
lim” dedi.
Kemal Akıt tarafın
dan Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanlık makamın
da, Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir, yöne
tim kurulu üyeleri 
Nurettin Hocaoğlu, 
Ergin Erenoğlu ve 
Mehmet Anar tarafın 
dan karşılanan Gem

lik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
yönetim kurulu 
üyeleri, GTSO’nun 
yeni hizmet bina 
sının hayırlı olmasını 
diledi.
GTSO Yönetim Kuru 

lu Başkanı Kemal 
Akıt da, “Sîzlerin de 
böyle güzel bir hiz 
met binasına kavuş
manızı arzuluyoruz.” 
dedi.
Gemlik’e modern ve 
akıllı bir hizmet bina 

sı yaptırdıklarını söy 
leyen Kemal Akıt, 
“Belediye’ye bırak
tığımız alan Gemlik 
halkı için kullanıla
caktır. Hepimiz 
Gemlik için çahşıyo 
ruz. Hem de bir karşı 

lık beklemeden.” 
şeklinde konuştu. 
Gemlik esnafının zor 
günler geçirdiğini 
söyleyen İbrahim 
Talan, “Belediye’ye 
Kapalı Pazar yerini 
Oda olarak yapmak 
için başvurduk. Bize 
iki buçuk yıl önce 
sizlerin yanında söz 
verdiler. Ama aradan 
bunca zaman 
geçmesine rahmen 
Kapalı Pazar yeri 
yapılamadı.
Oysa birçok ilçede 
Kapalı Pazar 
yerlerini Esnaf 
Odaları yapıyor 
ve işletiyor.
Belediyede para bit 

ti. Bakalım pazar ye 
rine zaman yapıla
cak.” dedi.
Çarşı Deresi’nin çev 
resindeki esnafın bir 
yıldır eziyet çektiğini 
de söylmeyen Talan, 
“Çarşı Deresi yapımı 
yine bırakıldı. Esnaf 
kokudan kapılarını 
açamıyor.
Bu sorun biran önce 
çözülmeli” dedi.
İbrahim Talan, Gem 
lik’in önemli konu
larında Ticaret ve Sa 
nayi Odası ile birlik
te hareket edilmesi 
ni istedi.
Akıt’da "Bu konuda 
her zaman yanınız
dayız" dedi.
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MııMıılıılıııılılıı i Ilı Bililin
Bursa'nın Osman 
gazi ilçesinde, bin 
banka şubesine 
para bozdurma 
bahanesiyle gelen 
kimliği henüz belir
lenemeyen 2 
dolandırıcı, banka 
memurunun elinde
ki 5 bin Euro'yu 
alıp kaçtı.
Osmangazi ilçesi

Bahar 
Mahallesi'ndeki bir 
banka şubesine 
gelen henüz kimliği 
belirlenemeyen 2 
kişi, banka memuru 
Ş.M.'ye para boz
durmak istedikleri
ni söyledi. Banka 
memuru Ş.M. de 
kasadaki Euro'ları 
şüphelilere 

gösterdi. Parayı 
şüphelilerin elinden 
alan banka memuru 
Ş.M., para bozdur
ma bahanesiyle 
banka şubesine 
gelen kişilerin ayrıl
masından sonra 
paranın 5 bin Euro 
eksik olduğunu 
tespit etti.
Banka memurunun

müracaatı üzerine 
olay yerine gelen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi ekipleri, 
güvenlik kamera 
görüntülerini 
incelemeye aldı. 
Ş.M. polise ifade 
verirken olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Bursa'da nefes 
kesen hırsızlık

operasyonu

Bursa'da yolunu 
keserek kendisin
den sigara ve para 
isteyen madde 
bağımlısı üç kişi ile 
çıkan kavgada bir 
kişiyi bıçaklayarak 
öldüren servis 
şoförü ilk kez 
hakim kaşısına 
çıktı.
Bursa'da yolunu 
keserek kendisin
den sigara ve para 
istedikleri öne 
sürülen madde 
bağımlısı oldukları 
iddia edilen üç kişi 
ile aralarında çıkan 
kavgada bir kişiyi 
bıçaklayarak 
öldürüp, bir kişiyi 
yaralamaktan 22 
hapis istemiyle 
yargılanan servis 
minibüsü şoförü 26 
yaşındaki Eralp 
Demirkesen ilk kez 
hakim kaşısına 
çıktı. Demirkesen, 
olay günü kendisini 
savunmak isteğini 
belirterek, "Bıçağı 
salladığımı hatırlıy
orum. Ama kimseyi 
yaraladığımı ve 
öldürdüğümü hatır

Bayram Öncesi Emniyet Tedbir Alili
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, 
Ramazan Bayramı 
dolayısıyla bir dizi 
önlemler aldı. 
Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü'nden yapı 
lan yazılı açıklama
da, 08-09-10 Ağus 
tos tarihlerinin 

lamıyorum" dedi. 
Merkez Osmangazi 
llçesi'nde, geçen 
nisan ayında mey
dana gelen olayda, 
çalıştığı şirkete ait 
minibüs ile işçileri 
taşıdıktan sonra 
aynı araç ile 
Elmasbahçeler 
Mahallesi'ndeki 
evine gitmek 
isteyen Eralp 
Demirkesen'in önü 
iddiaya göre; 
madde bağımlısı 
oldukları ileri 
sürülen 21 yaşında
ki Ozan Pehlivan, 
22 yaşındaki İsmail 
Çetin ve 19 yaşın
daki Furkan Işılak 
tarafindan kesildi. 
Sigara ve para 
isteyen üç kişi ile 
Demirkesen arasın
da kavga çıktı. 
Bıçak ve demir 
sopanın kullanıldığı 
kavgada yaralanan 
Demirkesen, Ozan 
Pehlivan'ı göğsün
den ağır, İsmail 
Çetin'i de kolundan 
hafif şekilde yaral
adı. Yaralılardan 
Ozan Pehlivan

Ramazan Bayramı 
münasebetiyle 
vatandaşların hu 
zur ve.güven dolu 
bir ortamda bayra
mlarını geçirmek 
için bir dizi önlem
ler alındığı kayde 
dildi. Halkın yoğun 
olarak bulunduğu 

Artan Sokak 
üzerinde aşırı kan 
kaybından 
yaşamını yitirdi, 
İsmail Çetin ve 
Eralp Demirkesen 
hastanede tedavi 
altına alındı. Polis 
önce olaya karışan
lardan Furkan 
Işılak'ı, ardından da 
tedavileri tamamla
narak taburcu 
edilen Eralp Demir 
kesen ve İsmail 
Çetin'i gözaltına 
aldı. Mahkemeye 
çıkartılan üç şüphe
li tutuklanarak 
cezaevine gönderil
di.
Bursa 1'inci Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'nde "Haksız fiil 
altında kasten 
adam öldürmek" ve 
"Yaralama" suçun
dan tutuklu sanık 
Eralp Demirkesen 
ile "Yaralama" ve 
"Yağmaya teşeb
büs" suçundan 
15'er yıla kadar 
hapis cezası talep 
edilen Furkan Işılak 
ve İsmail Çetin ilk 
kez hakim karşısı

alışveriş merkez
leri, şehirlerarası 
otobüs terminali, 
camiler, mezarlıklar 
gibi yerlerde 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nün bir dizi 
önlem aldığı, ayrıca 
şehir içi ve 
şehirlerarası yollar

na çıktı. Olay günü 
evine gitmek iste
diğini ancak 
aracının önünün 
İsmail Çetin tarafın
dan kesildiğini 
söyleyen evli ve bir 
çocuk babası Eralp 
Demirkesen, "Diğer 
iki kişi de aracın 
kapısını açarak 
para istedi. Ben de 
dört tane sigara 
verdim. Bu kez 
saldırıp para iste
diler. Birisi maket 
bıçağıyla beni 
kolumdan yaraladı. 
Ben de torpido 
gözündeki çakıyı 
çıkartarak salla
maya başladım. Bu 
sırada sırtımdan 
yaralandım. Yere 
düştüğümde bil
incim kapalıydı. 
Daha sonra polisler 
geldiğinde ancak 
kendime 
gelebildim. Bıçağı 
salladığımı hatırlıy
orum ama kimseyi 
yaraladığımı ve 
öldürdüğümü hatır
lamıyorum. Beni 
yaralayanlardan 
şikayetçiyim" dedi 

da trafik düzen
lemeleri için planlar 
yapıldığı belirtildi. 
Yetkililer, vatan
daşların acil çağrı 
ihtiyaçları için mut
laka 155 Polis 
İmdat Hattını ara
maları gerektiğini 
de bildirdi.

Bursa'da hırsızlık 
için girdikleri evde 
karşılaştıkları ev 
sahibini darp edip 
telefonunu gasp 
ettiği öne sürülen 
2 kişi, yunus tim
lerinin nefes 
kesen operasyo 
nuyla yakalandı. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Çekirge Mahallesi 
Çekirge Caddesi 
üzerinde saat 
22.00 sıralarında 
bir apartmanda 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
İstanbul'dan moto
sikletle hırsızlık 
için Bursa'ya 
gelen G.Ç. (25), 2. 
katın mutfak 
camının açık 
olduğunu fark etti. 
Eve giren G.Ç. ev 
sahibi ile 
karşılaştı. Ev 
sahibinin elinde 
cep telefonunu 
fark eden G.Ç., ev 
sahibini darp ede 
rek elindeki tele
fonu aldı. G.Ç. 
aşağıda motosik
let ile bekleyen 
arkadaşı G.Z. (20) 
ile olay yerinden 
kaçarken, zan
lıların 2 kişi 
olduğunu fark 
eden ev sahibi ise 
durumu polise 
bildirdi.
Kısa sürede olay

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KAUİTEUİ KAŞSL.ER
UYGUN Fİ YATLARLA 

GON İÇİNDE TESLİM EDİI-İR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

yerine gelen polis 
ekipleri çevrede 
araştırma 
yaparken, motor
ize yunus timleri 
ise ara sokaklarda 
araştırma yap
maya başladı. 
Doğumevi 
kavşağında 
görülen 2 zanlı, 
polisten kaçmaya 
başlayınca kovala
maca yaşandı. 
Zanlılardan birisi 
motosikletten 
ayrılırken, 
sürdüğü motosik
letle kaçan zanlı, 
kovalamaca son
rasında 
Kültürpark'ta 
yakalandı. 
Ev sahibi ile 
karşılaşıp ikinci 
kattan atlayarak 
sağ ayağını kıran 
G.Ç., polis ekipleri 
tarafından Çekirge 
Devlet 
Hastanesi’ne 
götürüldü. 
Motorsikleti kul
lanan suç ortağı 
G.Z. ise ekipler 
tarafından gözaltı
na alındı. Zanlılar 
yapılan ilk sorgu
lamalarında kendi
lerine ait motosik
let ile birlikte 
Bursa’ya gezmeye 
geldiklerini, par
aları bitince böyle 
bir işe kalkıştık
larını söyledi

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


31 Temmuz 2013 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış nemsel Mşiim başlatlı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Atilla Cihan yine gündemde...
Kurşunlama olayı sonrası tutuklanan Atilla Cihan, 

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış.
Dün sabah, genç gazeteci arkadaşımız Cenk 

Çavdar, üst kattan heyecanla koşarak merdivenler 
den inerken, “Ababey, Bursa Haber Gazetesi’ni 
oku" diye bağırdı.

‘Ne oluyor’ dememe kalmadı, "Göreceksin bomba 
gibi bir açıklama var." dedi.

Mert’e, her sabah yerel gazeteleri mutlaka oku
masını öğütlemiştim.

Haber Gazetesi, benim hiç bakmadığım bir Bursa 
gazetesidir.

Gazetenin internet sayfasının manşetinde Beledi 
ye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın makam aracını kur 
şunlayan Atilla Cihan’ın açıklaması yer alıyordu.

Merak edip okudum.
Bu röportajı bizlerin değil, Bursalı bir gazeteci 

nin yapmış olması, doğrusu zoruma gitti.
Adını yazmaya çekinen gazeteci kardeşimi kut

luyorum.
Konu malum.
Yargının ve 10 ay sonra, İç işleri Bakanlığı’nın 

iptal ettiği, 17 Mart 2011 tarihli Belediye Başkan 
vekilliği seçimlerinin yeniden yapıldığı 19 Ocak 
2012 günlü seçimde, Belediye Meclisine ilk kez ge 
len CHP’li Bülent Dalkılıç’ın, Mehmet Çelik ve Refik 
Yılmaz tarafından kıskaca alınarak, menfaat karşılı 
ğı, AKP adayına oy kullandırılması için çevrilen 
fırıldakların iç yüzünü Atilla Cihan’dan öğrendik.

Cihan’ın daha önceki açıklamalarını yazmıştık. 
Konu yargıya intikal etti.
Kurşunlama olayı nedeniyle tutuklu olan Cihan’ 

ın, Fatih Mehmet Güler’e yaptığı açıklamalar da bu ' 
dosyaya eklendi.

Açıklamalar üzerine, bir yerel gazetede ‘Sinek 
Yüksel’ lakaplı merhumun babası çıkarıldı.

Ardından Atilla Cihan’ın, sus payı olarak beledi 
ye’ye alınan yeğeni aynı gazetede açıklama yaptı.

Her iki açıklamanın da kimin tarafından yaptırıldı 
ğı belliydi.

Şimdi cezaevinden çıkan Atilla Cihan, Bursa 
gazetesine yeniden konuştu.

Böylece diğer açıklamalar yalanlanmış oldu.
Ne diyor Cihan bir bakalım.
Haber aynen şöyle:
“Dalkılıç’ın oy ve vermesi konusunda irtibatın 

kurulması ve korunmasının sağlanmasi için Refik 
Yılmaz tarafından görevlendirilen ekipte yer aldığı
nı açıklayan Atilla Cihan:
‘Bu işe bedenimizi ve paramızı koyduk. 

Karşılığında hiçbirşey alamadık. Sadece görevi bir
likte yaptığımız Yüksel Ağabey’in vefatı sonrasında 
yetim kalan çocukları için Yılmaz ile görüşmek iste 
dimi’

Cihan Yılmaz’ın kendisinyle görüşmemesi üzer
ine de;“Bizim gururumuzu kıran aradaki bu irtiba 
tın red edilerek yalancı konumumuza düşürülme 
miz oldu.

Ben, Refik Yılmaz’a çağrıda bulunuyorum; benim
le birlikte kamuoyunun hu zuruna çıksın ve soru
larımı cevaplandırsın.... Refik Yılmaz suç unsuru 
oluşacağı için bu bağı red ediyor. Yılmaz, şahsi 
aracımla Dalkılıç’ı götürdüğüm ara sokaklarda, 
makam aracıyla ne yaptığını açıklasın. Milletin gö 
zü önüne, şahitlerimle birlikte, benimle yüzleşmeye 
hazır olup olmadığını açıklasın. Seçildiği andan 1 
dakika sonra, Yüksel Ağabey’in kulağına ne fısılda 
dığını açıklasın." diyor.

Atilla Cihan’ın söylemleri net ve açık.
Yılmaz ve ekibi bir şaibe altındadır. 
Hem de çok ciddi bir şaibe altında. 
Bunun yolu, televizyonlarda Fatih Mehmet Güler’i 

karalamak için nasıl geziyorsa, Atilla Cihan’la da 
bir Tv. kanalında biraraya gelerek iddiaları tartış 
sın.

En büyük hakem halktır.
Var mısınız?
Size, Hodri Meydan diyorlar..

Mert ÇAVDAR
Gemlik’te Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
tarafından uygu
lanan Kentsel 
Dönüşüm Kanunu 
gereğince ilk özel 
konutun yıkımına 
Manastır’da baş
landı. İbrahim Çelik 
Sitesi B Bloktaki 
yıkım çalışmalarında 
ilk kepçe törenle 
vuruldu. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
ve AKP Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın’ın hazır bulun
duğu törene halkın 
ilgisinin az olması 
dikkat çekti.
Bina tesptini İLTEST 
Yapı Araştırma ve 
Test Merkezi tarafın
dan gerçekleştirilir 
ken, yıkılacak 
binanın yapım çalış
maları Vizyon Yapı 
Denetim Şirketi 
üstlendi.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz yaptığı açık
lamada, kentsel 
dönüşümün daha 
önce kamu binaların 
da yapıldığını 
belirterek, ilk defa 
özel bir konutta 
kentsel dönüşüm 
faaliyetinin 
başladığını söyledi. 
Ardından söz alan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 6306 
sayılı Kentsel 
Dönüşüm Yasası’na 
değinerek, “Gemilk 
deprem kuşağında 
bulunan bir ilçe. Bu 
nedenle sağlıksız 
yapıda bulunan 
binaların bir an önce 
yıkılarak, vatandaşla 
rın sağlam binalara 
yerleşmeleri 
gerekiyor.
Vatandaşlar her şeyi 
devletten bekle
memeli. Elbette 
Büyükşehir Belediye 
si olarak halkımıza 
gereken desteği 
vereceğiz. Ancak

tüm hasarlı binaların 
devlet tarafından 
yıkılarak yerine yeni 
binaların inşa 
edilmesi mümkün 
değil. Bu hayati 
görevi vatandaşlar 
özel mülkiyetle bir
likte gerçekleştire
cekler. Biz de her 
türlü katkıyı sağla 
yacağız. "dedi.
Kentsel Dönüşüm 
Yasasının son 
derece şeffaf ve

liberal bir yasa 
olduğunu iddia eden 
AKP Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, “Mecliste 
yasa tasarısı hakkın
da pek çok iddialar 
ortaya atıldı. Bunun 
vatandaşa yardım
dan çok bir rant 
kapısı haline getirile
ceği söylendi. Fakat 
bu gün gördüğümüz 
tablo bunun aksini 
göstermektedir.

Gemlik’in en önemli 
problemlerinden biri 
deprem tehlikesidir. 
Olası bir deprem 
karşısında Gemlik’in 
yara alması, Bursa 
nın yara alması ve 
Türkiye’nin sıkıntıya 
düşmesi demektir. 
Artık tüm vatandaş 
lar sağlam binaları
na kavuşmalı.
Deprem olacak fakat 
bina yıkılmayacak.” 
diye konuştu.

RESA MADENCİLİK TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ adına 
Gemlik Ticaret Odası'nca onaylı J 0643767 nolu menşe belgesi 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Acar, Bakan Çelik ten 
Çek Yasası nın yeniden 

düzenlenmesini istedi

Gemlik Ticaret 
Borsası Meclis 
üyeleri kendi 
aralarında gelenek
sel iftar yemeğini 
gerçekleştirdi.
Yemek sonrası aynı 
mekanda orucunu 
açan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik 
ile sohbet eden 
Gemlik Ticaret 
Borsası yöneticileri, 
Bakan Çelik’ten

ElEMAN AB ANIYOR
SOLAKSUBAŞI LIMITED 

ŞİRKETİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

DENEYİMLİ SATIŞ ELEMANI 
VE TEMİZLİK ELEMANI 

ARANIYOR
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR 

Sfüve î

Yeni Yalova Yolu Umurbey Sanayi Bölgesi 
1,5.km Umurbey / Gemlik / Bursa 

Tel: 0224 514 92 42

Çek Yasası’nda 
değişiklik istediler. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İlhan Acar, stopaj ve 
destekleme konu
larındaki 
görüşmelerini 
Bakan Çelik’e ile 
terek, "Sorunlarımız 
çözülürse ekonomi 
ye olumlu katkı 
sağlar." dedi. Çalış
ma ve Sosyal

Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ise, 
Gemlik Ticaret 
Borsası yönetici
lerinin bu görüşleri
ni yazılı ifade etme 
leri halinde konu 
nun takipçisi ola
cağını belirtti. 
Görüşmede, AKP 
Bursa Milletvekili 
İsmail Aydın, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
da bulundu.

Sofralık zeytinde 
dünya markası olan 
ve kuruluşunun 60. 
yıldönümünü kutla
maya hazırlanan 
Marmarabirlik, 
Bursa'da Bursaspor 
kombine kartı 
çekilişi ile yeni kam
panyaya başladı. 
Yeşil-Beyaz renkli 
zeytin kutularının 
kapaklarındaki 
şifreyi SMS'le 
4544'e gönderecek 
100 kişiye, Bursa 
spor Kombine 
Bileti armağan 
edilecek.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, Marmarabirlik 
tarihinde ilk kez 
böyle bir kampanya 
yaptıklarını 
belirterek, 
"Bursaspor 
taraftarlarına 
yönelik bu 
kampanya bizi 
çok heyecan
landırdı.
Satışlarımıza da 
olumlu bir katkı 
sağlayacağını 
düşündüğümüz 
bu ve benzeri 
kampanyaları 
önümüzdeki 
dönemlerde Istan-

SPIKer Umurbende
Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı Sedat 
Özmen ve yönetim 
kurulu üyelerinin bu 
sefer ki durakları 
Umurbey kahve
haneleri oldu.
Umurbey'lilerin 
Özmen'i ilgi ile 
karşıladıkları 
görüldü.
Özmen, İlçe 
Başkanlığımız döne
minde, yani geçim 
zamanı sizlerle olup 
dertlerinizi pay
laştık,sohbetler 
ettik.Geçim zamanı 
geldiğimiz için 
"Seçim zamanı" gel 
meye hakkımız ol 
duğunu düşünü 
yoruz diyerek söz
lerine başlayan 
Özmen; masaları tek

ı® O i

Son kombineler, 
Marmarabirlik 
kutularında...

MarmarabirUk’ten 
Bursasportulara 
100 adet kombine < 
kart hediye.
Ycşft beyaz renklere sahsp. 
kampanya), örün kapa^ndaki 
yıireyı 4544'tt gönder, 
yeni sezonda takırrars 
maraton tribününden «te.

bul ve diğer illerde 
de sürdürebiliriz" 
dedi.
Marmarabirlik'in 
şahıs firması 
olmadığına dikkat 
çeken Başkan Asa, 
Bursa'nın gözbe
beği futbol 
takımının taraftar
larının kampanyaya 
ilgi göstereceklerini 
düşündüğünü 
söyledi ve 
şimdiden üreticiler 

tek gezerek sohbet 
edip fikir alış ver
işinde bulundu. 
Gemlik Belediye 
Başkanı, Büyük 
şehir'e bağlandıktan 
sonra muhtardan 
farkı kalmadı sözü 
üzerine Özmen, öyle 
ise Büyükşehir'i 
elinde bulunduran 
iktidar partisi 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı için bu 
kadar çok neden

adına taraftarlara 
teşekkür etti. 
Marmarabirlik, 
Bursaspor'un 
renkleri olan 
yeşil-beyaz 
ambalajlı zeytinleri 
1 Ağustos tarihin
den itibaren 
piyasaya verecek. 
Bir ay sürecek 
kampanyanın 
çekilişi ise noter 
önünde 3 Eylül 
tarihinde yapılacak 

uğraştı? diye sordu 
ve sözlerini şöyle 
sürdürdü Gemlik 
önümüzdeki 
dönemde çok 
genişleyip rantın 
çok olacağı bir yer
leşim yeri olacağını 
ön görüyoruz 
Yönetimde Beyaz 
bir sayfa, ilkeli 
siyaset diyen 
Özmen, seçimlerin 
önemine vurgu 
yaptı.
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Türkiye’nin turizm geliri anıyor
Türkiye'nin turizm 
geliri, bu yılın ikinci 
çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 22,8 
artarak 8 milyar 677 
milyon 385 bin dolar 
oldu
Türkiye'nin turizm 
geliri, bu yılın ikinci 
çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 22,8 
artarak 8 milyar 677 
milyon 385 bin dolar 
oldu.
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2013 yılı ikinci 
dönem (nisan- 
mayıs-haziran) tu

rizm istatistiklerini 
yayımlandı.
Buna göre, bu 
dönemde turizm 
gelirinin yüzde 
84,6'sı yabancı 
ziyaretçilerden, 
yüzde 15,4'ü ise yurt 
dışında ikamet eden 
vatandaş ziyaretçi 
lerden elde edildi. 
Ziyaretçiler, seya
hatlerini kişisel 
veya paket tur ile 
gerçekleştirirken, bu 
dönemde yapılan 
harcamaların 
6 milyar 465 milyon 
783 bin dolarını 
kişisel, 2 milyar 211 
milyon 601 bin

dolarını ise paket 
tur oluşturdu.
Kişi başına ortalama 
harcama 825 dolar 
olurken, yabancılar 
ortalama 766 dolar, 
yurt dışında ikamet 
eden vatandaş 
ziyaretçiler ise orta
lama bin 335 dolar 
harcadı.
Ziyaretçi sayısı, 
yüzde 12,8 artarak 
10 milyon 514 bin 
909 kişi oldu. Bunun 
9 milyon 519 bin 
922'sini yabancı, 
994 bin 987'sini ise 
yurt dışında ikamet 
eden vatandaşlar 
oluşturdu

ŞOFÖR ARANIYOR
DAMPERLİ TIR VE
KAMYON ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR
İRTİBAT TEL : 0 532 292 09 21

KALİTE KONTROL ELEHftNI
TİTİZ VE DİKKATLİ 

ÇALIŞMAYI PRENSİP 
EDİNMİŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK 
LİSESİ VEYA MESLEK 

YÜKSEK OKUL MEZUNU
25 - 35 YAS ARASI, 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR 

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

EFENDİOGLU MERMER A.Ş. 
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

JVIILTON
DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piganist
Meşrubat Saten Sanda/ge Gigcfirme 
Çerez Nikah MasasıÇerez

İnternetten Canh Ityın 
Sahne - /şık gösterisi 
Servis ve ekğrnan/ar

Sürpriz gösferi/er

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Zeytinspor Yazıcı Turnuvasında Kumlaspor Lokali açıldı
Bursa İkinci 
Amatör Küme'de 
önümüzdeki sezon 
şampiyonluk 
mücadelesi ver 
meye hazırlanan 
Gemlik Kumlaspor 
lokal açılışını 
gerçekleştirdi. 
İkinci Amatör 
Kümenin yanı sıra 
U 13, U 15 ve U 
16'larda da 
mücadele eden

Zeytinspor Alt Yapı 
Takımları, Eski 
Bursaspor Başkanı 
Merhum İbrahim 
Yazıcı adına düzen
lenen futbol turnu
vasına katılacak. 
Zeytin Spor 
Başkanı ve Genel 
Koordinatörü Ihsan 
Ünlü gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Zeytinspor 
Bayanlar Alt Yapı 
oyuncularından 
oluşan takımın 
İbrahim Yazıcı tur
nuvasına katıla
cağını belirtirken, 
maçların federas 
yon tarafından 
oyuncuların yaşları

na göre 5 farklı 
katoriye ayrıldığını 
söyledi. Bu yıl ilki 
düzenlenecek ve 
her yıl geleneksel 
hale getirilecek 
olan turnuvaya,

Zeytinspor’un yanı 
sıra Ankara Atlantis 
Spor, Beşiktaş, 
Nurçelik Spor ve 
Almanya’dan gele
cek bir takımda 
katılacak.

Kumlaspor'un 
lokal açılışını Ak 
Parti Bursa 
Milletvekili 
Mustafa Kemal 
Şerbetçioğlu, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Ak Parti 
Gemlik İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz birlikte yap' 
tılar.
Köy içinde kirala 
nan lokalin açılışı
na Ak Partili 
Belediye Meclis 
Üyesi Abdullah 
özden, Mimi Reis 
Mahallesi Muhtarı 
Abdullah Ünal, 
Siteler Mahallesi 
Muhtarı Abdullah 
Satı, Şükrü 
Alemdar Mahallesi 

Muhtarı Kemal 
Karadeniz, Kumla 
spor Başkanı 
Ekrem Taraklı, 
Antrenör Memduh 
Oruç ve Yönetici 
Ali Aslan'da 
katıldı.
Gemlik Belediye 
si'nin yenileyip 
modern hale 
getirdiği Kumla 
sahasının biran 
önce hizmete gir 
meşini isteyen 
Kumlaspor Baş 
kanı Ekrem Taraklı, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a, Kumla 
ya, Gemlik'e ve 
Amatör Spor 
Kulüplerine verdiği 
destek ve hizmet 
lerden dolayı

teşekkür etti. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a daha 
önce 10 ve 16 
numaralı 
Kumlaspor 
forması hediye 
eden Ekrem 
Taraklı, bu kez 1 
numaralı formayı 
armağan etti. 
"Gemlik ve 
Gemlik'in amatör 
sporu emin 
ellerde. Kalemiz 
sağlam" diye 
konuşan Ekrem 
Taraklı, Bursa 
Milletvekili Mustafa 
Kemal 
Şerbetçioğlu'na da 
16 numaralı 
Kumlaspor for
masını verdi.

Kumla'ıla sokak çalgıcıları ilgi odağı oldu
Hafta sonu Küçük 
Kumla sahillerine 
gençlerin oluştur
duğu sokak çalgı 
cilan ilgi odağı oldu. 
Cumartesi günü 
akşamı iftardan 
sonra Küçük Kumla 
sahilinde geziye 
çıkanlar sürprizlerle 
karşılaştı.
Küçük Kumla 
Yunuslar 
Bölgesi’nde yol 
kenarına toplanan 
bir grup konservatu
ar öğrencisi yan
larında getirdikleri 
gitar, saksafon, klar
net, darbuka ve flüt 
ile müzik yapmaya 
başladılar.

HALK EŞLİK ETTİ

Kısa sürede 
çevrelerinde 
yüzlerce yazlıkçı 
toplanarak gençlerin 
müziğine eşlik etti. 
Bu arada, devriye

gezen bir polis ekibi 
gençlerin çevreyi 
rahatsız ettikleri 
gerekçesiyle 
anfilerini kapat
masını istedi.
Vatandaşlarla

polisler arasında 
tartışma yaşandı. 
Sokak çalgıcıları 
gençler, anfiyi kapa 
tarak enstrüman
larıyla müziklerine 
devam ettiler.

ROMEN GENÇLER 
DE ÇALDILAR

100 metre arayla 3 
ayrı sokak çal
gıcılarının Kumla

Gemlikli genç romenler Türk sanat 
müziği çalarak çevreyi eğlendirdi 

hem de para kazandılar

sahillerini renklen 
dirmesi keyifli 
anların yaşanmasına 
neden oldu.
Gemlikli romen 
gençlerden oluşan 
başka bir grup ise 

klarnet, akordiyon, 
dabruka, gitardan 
oluşan enstrüman
ları ile Türk Sanat 
müziği çalarak 
çevrenin ilgi odağı 
oldu.
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A

EIEMAN
ŞİRKETİMİZDE 
ÇALIŞACAK

MUHASEBE VE 
ÖN MUHASEBE 
BİLGİSİ OLAN 
BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaat
Tel: O 532 497 92 89

KİRALIK DEPO
GAZİOSMANPAŞA 

CAMİİ ALTINDA 350 M2 
DÜKKAN VEYA DEPO 

KİRALIKTIR. 
CAMİ YÖNETİMİ ADINA 

HAYDAR KARATAŞ 
Müracaat 

Tel: O 531 299 71 15

SATILIK VİLLA
CUMHURİYET MAHALLESİ 

HAS VİLLALARINDA
2 KATL1160 M2 

DENİZ MANZARALI 
MASRAFSIZ 

SAHİBİNDEN SATILIK VİLLA 
FİYATI :192.000 TL

Tel: 0532 235 28 05

EIEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK

YATILI VEYA GÜNDÜZ 
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

Müracaat
Tel: 0 533 388 4376

ELEMAN
TORNACI - 

KAYNAKÇI USTALARI 
ve İTHALAT BÖLÜMÜNDE

ÇALIŞACAK .
BAY - BAYAN ÖN 

MUHASEBE ELEMANI VE 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

SEYAHAT ENGELİ ’ 
OLMAYAN MADEN 

MÜHENDİSİ ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu ,2. KM.

Tel : 514 20 21 GEMLİK

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

OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak.No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve ĞÜ/EL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

41 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS 
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 
. tej: (0.224) 513 96 83

Sokak.No
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45 yas üzeri anne «e haftalar a müjde!
Aile Bakanlığı, 45 
yaş üzeri ana 
babaların yüzde 
80'inin hiç internet 
kullanmadığını tespit 
edince, internet 
eğitimini programına 
aldı.
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, 
Türkiye'de 45 yaş 
üzeri anne-babaların 
yaklaşık yüzde 
80'inin hiç internet 
kullanmadığını ve 
çocuklarının da 
internette ne yaptık
larını bilmediğini 
saptayınca bu yaş

grubu ebeveynler 
için "internet ve bil
gisayar kullanımı" 
eğitimlerini başlattı. 
Eğitimlerde temel 
bilgisayar kul
lanımının yanı sıra 
internette "güvenli" 
bilgiye erişme, 
çocukların 
Facebook, Tvvitter 
gibi sosyal paylaşım 
ağlarında iletişimin 
nasıl denetleneceği 
anlatılıyor. 
Haberine göre; 
İnternetin yarar ve 
zararlarının 
anlatıldığı dersler

den bazı başlıklar internet milyonlarca
şöyle: kişinin aynı anda
NE ARARSAN VAR: paylaşımına, oyun

oynamasına imkan 
verir. İsteyenin iste
diği veriyi yayımla
masını da sağladığı 
için "güvenilirlik" 
açısından sorun
ludur.
DİKKAT!: internet 
kullanımında zaman 
sınırı vb. kurallar 
konmalıdır.
Çocuğunuza internet 
güvenliğini, kişisel 
bilgilerini sosyal 
ağlarda kesinlikle 
paylaşmaması 
gerektiğini öğretin. 
BİLGİ KİRLİLİĞİ VE 
ŞİDDET: Bilgilerin

güncel olup 
olmadığına, hangi 
kaynaktan yayıldığı
na karşı titiz olun. 
İnternette yayılan 
her bilgi "doğru" 
anlamına gelmez. 
Bakanlığın araştır
masına göre 
Türkiye'de evlerin 
yüzde 65'inde 
internet bağlantısı 
yok. Ailelerden 
kırda yaşayanların 
yüzde 84'ü, 
kenttekilerin ise 
yüzde 57'si internet 
hakkında fikir 
sahibi değil.

Erken evlenene destek geliyor
Hükümet ‘erken 
evliliği' teşvik etmek 
için önemli bir 
adım attı.
Başbakanlık 
bünyesinde 
yürütülen çalışma, 
gençlerin maddi zor
luklar yüzünden 
yuva kuramamasına 
çare üretmeyi 
amaçlıyor. ‘3 çocuk 

I teşvik paketi'yle ilgili 
I çalışma da tamam, 
ı İşte detaylar... 
j Hükümet bir yandan 

3 çocuğa teşvik 
çalışmaları 

1 yaparken, diğer 
taraftan da evliliğe 
finansal destek 
sağlayacak çalış

malara başladı. 
Başbakanlık 
bünyesinde 
yürütülen çalışma, 
gençlerin maddi 
sıkıntılar yüzünden 
yuva kuramamasına 
çare üretmeyi 
hedefliyor.
Buna göre 25 yaşın 
altındaki çiftlere 10 
bin lira faizsiz düğün 
kredisi verilecek.
Ödemeler ise 2 yıl 
sonra başlayacak ve 
makul taksitlere 
bölünecek.
Burada çiftlerin 
mesleki durumları, 
aylık gelirleri ve aile 
kaynaklı zenginlik
leri de baz alınacak.

Bütün bu ölçütler 
çerçevesinde kredi 
miktarı artabilecek 
ya da taksit sayısı 
çoğaltılabilecek.
Çalışma, Başbakan

Yardımcısı Ali 
Babacan tarafından 
yürütülüyor.
Hükümetin aile kuru 
munu güçlendir 
meye yönelik

girişimleri, 
Başbakanlık, Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile 
Kalkınma Bakanlığı 
koordinasyonunda 
yürütülüyor. 
Kamuoyunda ‘3 
çocuk teşvik paketi' 
olarak anılan ‘kadın 
istihdamının ve 
doğurganlık hızının 
artırılmasına yönelik' 
çalışma da tamam
landı.
Yeni yasama yılının 
başında görüşülm
eye başlanması bek
lenen paket, kadın

ların sosyal ve 
ekonomik hayattaki 
gücünü kay
betmeden doğum 
sayısını artırabilmeyi 
hedefliyor. Bu 
çerçevede üçüncü 
çocuk için ailelere 5 
bin lira para 
desteğinde bulunul
ması yönünde bir 
düşünce söz 
konusu. Üçüncü 
çocuğa yönelik 
teşvikler vergi sis
temine de yansımış 
ve yeni Gelir Vergisi 
Yasası'nda 3. çocuk 
için vergi indirimi 
oranı yüzde 5'ten 
yüzde 10'a 
çıkarılmıştı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

" KAYMAK AMUK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. | 513 10 28

ULAŞIM

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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
Gtfimrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)D DENİZ UÇAĞI 513^6 13

Pegasus Akmls Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 7.?
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

n DAĞITICILAR

E 
H

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 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

B Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Bağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 313 65 29
Konur Tip Mrk. 514 eo 88

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

BELEDİYEM 
E 
R

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

Akçın Petrol s-13 10 70
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
I--n

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4640 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GENLİKSİNENAGÜNIÜĞÜ
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
16:45-21:30 

HERKE! ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ÖZEL BURSA
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AHMET ÇELEBİ
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

A.T.T ve Hemşirelik 
Eğitimini alın geleceğinizi 

garantileyin..»

B Acil 
Tıp Teknisyenliği

HEMŞİRELİK
- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları 
- Üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, 
- Devlet hastanelerinde,
- Dispanserlerde,
- Sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinde, 
- Özel, sağlık kuramlarında, 
- Çeşitli kuramların bünyesinde bulunan 
sağlık birimlerinde, 
- Pansiyonlu okullarda, 
- Yıldızlı otellerde, 
- İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 
- İlaç şirketlerinde ve kreşlerde, 
- Sürücü kurslarında iş bulma olanağı.

- Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
- Acil Tıp dalından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler 

doğrultusunda; Hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler, 
komuta kontrol merkezleri, acil yardım istasyanları ambulanslar, 

özel ambulans servisleri, hudutlar, sahiller ve 
Sağlık Genel Müdürlüğü kuramlarında, sürücü kurslarında 

ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilirler 

S3S Jiuavı olmadan kayıt imham... 
1^ 5® 5 puanına göre 81/^5 imham... 

Servis hizmetimiz mevcuttur.
Yatılı kalma olanağı sağlanır. 
Avrupa’da staj imkanı sağlanabilir

SOSYAL ALANLARIMIZ: VOLEYBOL - BASKETBOL ■ MASA TENİSİ - SATRANÇ

STAJ YAPILACAK ÖZEL HASTANELERDE, ALINACAK PERSONELİN TAMAMI, 
OKULUMUZDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERDEN ALINACAKTIR.

İzmir Yolu Caddesi No: 341 Nilüfer I BURSA TEL: O 224 413 42 75 -76 GSM: O 546 60 61 616
www.ahmetcelebisml.com

http://www.ahmetcelebisml.com
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