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loru Pazarına yeni proje11
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Altepe ve Balıkpazarı...
I Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
il Recep Altepe, zaman zaman ilçemize 

gelir.
P Altepe'nin ziyaretleri genelde, çağrı 
.üzerine veya bir hizmetin açılışı için 
■gerçekleşir.
I Pazartesi günü İbrahim Reis Sitesi’nin B 

■ Blok’unda, Kentsel Dönüşüm Yasası kap- 
B samından yararlanılarak yapılan yeni bina 
Biçin yıkım vardı.
I 5 bloktan oluşan İbrahim Reis Sitesi’nin 

■ yalnız bir blok sakinleri aralarında anlaşa 
11 rak yıkım karan aldı. Devamı 4’de

Misin TUNÇ

www,onanka.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Balıkpazarı Mahallesi’ndeki kahve
hanelerinde vatandaşlarla sohbet etti. Bir 
vatandaş da, Bahkpazan'nın boru kaplama 
bu sundurmalar nedeniyle Boru Pazarı olarak 
anıldığını vurgulayarak, ne görsel, ne de 
amacı doğrultusunda bir işe yaramayan 
kaplamaların değiştirilmesini istedi. Altepe, 
Balık pazarı Semti için 4 ayrı proje hazırlan
ması talimatını verdi. Haberi sayfa 5’de

Merkez: O 224 513 85 53 
05354936604 

Kumla Şb.: O 224 538 95 27 
Kurşunlu Şb.: 0.535 493 66 04

Mehmet Tepe’ye ait 
olduğu sanılıyor. 
Haberi sayfa 2’de

Hamidiye Mahallesi 
Irmak Sokak’taki 
bir inşaatın zemi
ninde bulunan 
erkek cesedinin 4 
gündür kayıp olan 
Topal Yusuf 
lakaplı, 45 yaşında
ki inşaat işçisi

• 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 KAlf^

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR
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H Bulunan cesedin 4 gündür kayıp olan Mehmet Tepe’ye ait olduğu sanılıyor

İnşaatta ceset bulundu

Hamidiye Mahallesi 
Irmak Sokak’taki bir 
inşaatın zemininde 
bulunan erkek cese
dinin 4 gündür kayıp 
olan Topal Yusuf 
lakaplı, 45 yaşındaki 
inşaat işçisi Mehmet 

Tepe’ye ait olduğu 
sanılıyor.
Aşırı sıcak nedeniyle 
etrafa yayılan kötü 
kokudan rahatsız 
olan çevre sakinleri 
inşaata girdikten 
sonra hayatını 

kaybeden şahsın 
cesediyle karşılaştı. 
Polis ekipleri çalış
malarını sürdürür 
ken olay yerine 
gelen Tepe’nin 
yakınları, sinir krizi 
geçirdi. Söz konusu şahsın cesedi

polisin yaptığı olay 
yeri inceleme çalış
masının ardından 
ambulansla 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Evli ve bir 

çocuk babası 
Mehmet Tepe’nin 
intihar ettiği ve 
geride bir mektup 
bıraktığı iddia edildi. 
Olayla ilgili Cumhuri 
yet Savcılığı soruş
turma başlattı

CHP Gemlik Kadın Kolları İnançer’în ifadelerine sert tepki gösterdi.

Er[lemir:‘Helrei Söylemleri (iiiciiııii flüP'ılen ilıvor"

Mert ÇAVDAR

Ömer Tuğrul 
inaçer’in TRT’de 
yayınlanan iftar 
programında kul
landığı ifadeler 
yankı uyandırmaya 
devam ediyor. 
Hamile kadınların 
sokakta gezmesini 
terbiyesizlik olarak 
değerlendiren 
Inançer’e bir tepki 
de CHP Gemlik İlçe 
Teşkilatı Kadın 
Kollarından geldi. 
CHP Gemlik İlçe 
binasında düzenle

nen basın toplan
tısında, CHP Gemlik 
İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
CHP Bursa 
Milletvekili Aykan 
Erdemir ve CHP 
Gemlik Yönetim 
Kurulu üyeleri de 
hazır bulundu. 
Programda sarf 
edilen sözleri, 
nefret söylemi 
olarak değerlen 
diren CHP Bursa 
Milletvekili Aykan 
Erdemir, "Kadının 
en temel haklarına 
karşı olan bu zih

niyet gücünü 
hükümetten alıyor. 
Başbakan, 3 farklı 
vesile ile Cumhuri 
yet devriminin 
temel taşlarından 
olan kadın ve erkek 
eşitliğini hiçe sayan 
açıklamalarda bu 
lundu.
Kadınlarımız bu zih
niyete karşı diren 
meye devam ediyor. 
Bu çirkin ifadeleri 
asla kabul etmiyor. 
Bunu tüm 
Türkiye’yi saran 
Gezi Parkı eylem
lerinde de gördük.

Meydanlarda erkek
ler kadar bayanlar
da vardı.” dedi.

KADINLARI KÜÇÜK 
DÜŞÜREMEYECEK 
SİNİZ

CHP Gemlik Kadın 
Kolları Başkanı 
Özlem Koç, yaptığı 
açıklamada, kadına 
şiddetin giderek 
arttığını belirtir ken, 
"Bu ülkede kutsal 
kitabımız Kuran’ı 
Kerim’i anlamaya- 
madan, tasavvuf 
düşünürü olunuyor

sa, gerisini siz 
düşünün artık. 
Kutsal kitabımızda 
erkek ve kadın hak 
kında biri diğerin 
den üstündür 
anlayışı yerine, 
kadın ve erkek bir
birinin tamamla 
yacısıdır der. 
Cumhuriyet kadın
ları sizi ve aşağılık 
düşüncelerinizi 
geçmişte olduğu 
gibi bu günde tari
hin acımasız say
falarına gömecektir. 
Kadını ile kızı, genci 
ve yaşlısıyla en kut

sal varlığımız anne 
adayı hamile kadın
larımız ile bu karan
lık zihniyete karşı 
direnmeye devam 
edeceğiz.
Türkiye Cumhuri 
yeti var olduğu 
sürece, Cumhuri 
yetin yılmaz bekçil- 
si kadın birlikteliği 
de var olacaktır.
Kadınlarımızı küçük 
düşüremeyeceksi 
niz, kadını hor göre
meyeceksiniz, isim
siz köle yapamaya
caksınız.” diye 
konuştu.
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Üniversiteyi kazananlar belli oldu
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi ve Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğünden açıklama geldi

Asena Doğan Şimal Avcı Aysun Geven Melis Kozpınar Tahsin Fırtına

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
2013 yılı Üniversi 
teye Yerleştirmede 
yine ilçemizin yüz 
akı oldu. 
Bu sene tercih 
yapan 156 öğrenci-

I- den 132'si yer
leşerek %84,61'lik 
başarı yakalandı. 
Bü oranın Özel 
Yetenekle öğrenci 
alan ve Askeri okul
lulara yerleşecek 
öğrencilerle ek yer
leştirmede kazan
abilecek öğrenciler 
dahil edildiğinde 
başarı oranı % 90'a 
yaklaşacağı ifade 
edildi.
GCBAL 2013 yılı 
okul birincisi İrem 
Asena Doğan 
Balıkesir Tıp Fakül 
tesini kazanırken, 
Şimal Avcı 
Mimarlık, Aysun 
Q?v$q ve Melis 
Kozpınar, Eczacılık, 
Tahsin Fırtına,

" Aasan Pulat ve 
Furkan Boz Hukuk 
Fak. Fakültesini 
kazandılar. 
Öğrencilerin tercih 
ettiği şehirler lis
tesinde 27 öğren-

■ ciyle İstanbul birin- 
I ci sırada yer alırken 
I İstanbul'u 15 öğren- 
। ciyle İzmir, 8 öğren

ciyle Eskişehir ve 
Bursa takip etti. 
Son yıllarda iş 
bulma imkanı konu 
sunda avantajlı 

bölüm olan Hemşi 
relik Fakültesine 
bu sene 10 
öğrencinin tercih 
etmesi dikkati çekti. 
Tıp Fakültesini 3, 
Hukuk Fak. 3 ve 
Eczacılık Fakültesi 
ni 2, öğrenci 
kazandı. Öğrenci
lerinin kazandıkları 
fakülte ve öğrenci 
sayıları şöyle: Tıp 
Fak:3, Hukuk Fak:3, 
Mimarlık:1 
Eczacılık:
2,Bilgisayar, 
Makine, Elektrik- 
Elektronik, 
Mekatronik, Gemi 
inşaatı, Endüstri, 
Tekstil, .Harita, 
Endüstri, Çevre, 
Metalürji, Malzeme 
ve Kimya ve Süreç 
Mühendislik gibi 
Fakültelere 48 
öğrenci; Ekonomet 
ri, Uluslar Arası 
İlişkiler, Ekonomi 
ve Finans,Sağlık 
İdaresi gibi bölüm
lerin bulunduğu 
İktisadi ve idari 
Bilimler Fak:17 
öğrenci, Psikolojik 
Rehberlik ve Danış 
ma Bölümün 5 
öğrenci, Psikoloji :2 
Sağlık Bilimleri Fak 
3öğrenci, Hemşire 
lik Fak. Hemşirelik 
Bölümüne 10 
öğrenci, Sağlık 
Bilimleri Hizmetleri, 
Sağlık Bilimleri Fak 
Uluslar Arası 
Lojistik, Iktisad

Fak, İşletme Fak, 
İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fak; 
Orman Fak Peyzaj 
Müh, Gemi inşaatı 
ve Denizcilik Fak, 
Denizcilik Fak, 
Molekuler Biyoloji 
ve Genetik Bankacı 
lık Adalet Yüksek 
Okulu birer öğrenci 
tercih yaptı 
13 Öğrenci Öğret
menlik dedi: 
13 öğrenci öğret
menliği tercih 
yaparken dağılım 
işe Okul, Öncesi 
Öğretmenliği 4, 
Türkçe Öğrt ve 
Matematik öğrt 2 , 
Zihinsel Zekalılar 
Öğrt, Sınıf Öğrt, 
Şosyal Bilgiler 
Öğrt, İngilizce Öğrt, 
Üstün Zekalılar 
Öğretmenliğine 
birer öğrenci yer
leşti. Öğretmen 
olmak isteyen 
öğrencilerin sayısı 
Fen Edebiyat 
Fakültelerinden 
gelecek sayıyla 
daha da artabile
ceği ifade edildi. 
GCBAL öğrencileri 
daha çok İstanbul 
ve İzmir'i tercih etti. 
27 Öğrenci İstan
bul'daki üniver
siteleri tercih eder 
ken İzmir’i 15 öğren 
ci, Bursa ve Eskişe 
hir'i 8 öğrenci, 
Kocaeli ve Anka 
ra'yı 7öğrenci, 
Balıkesir ve Kara 

bük'ü 6 öğrenci, 
Çanakkale ve 
Yalova'yı 5 öğrenci, 
Afyon'u 4 öğrenci, 
Kütahya'yı 3 öğren
ci, Düzce, Sakarya , 
Kıbrıs Konya, Aydın 
Denizli Zonguldak 
İsparta Muğla'yı 
2'şer öğrenci, 
Elazığ Gebze, Si 
nop, Ağrı, Manisa, 
Uşak,Bartın, 
Samsun, Manisa 
Trabzon, Elazığ, 
Erzurum'u birer 
öğrenci tercih 
ederken Kıbrıs'taki 
üniversiteler 2 Bos 
na Hersek'i ise bir 
öğrenci tercih etti. 
Geçen yıl Mezun 
olup kazanamayan
lar bu sene istekle 
rine ulaştılar 
Önceki dönem 
mezun olup tercih 
yapmayan ve iste
diği bölümü kazana 
mayan öğrenciler
den tamamına 
yakını bu sene iste
dikleri bölümlere 
yerleştiler. Bu 
öğrenciler arasında 
Pınar Baydar ve 
Merve Örnek Tıp 
Fakültesi, geçen 
yılın okul birincisi 
Merve Pars Ankara 
Ünv Diş Hekimliği, 
Fadime Temel 
Zeynep Soydemir 
ve Nihan Suluköy 
Elektirik Eletronik 
Müh; Birkan 
Varişler İnşaat Müh; 
Kemalcân Şimşek

Bilgisayar Müh; Ali 
Haydar Güney İTU 
inşaat Müh fakül
teleri gibi bölümler 
kazandılar.
Başarılarından 
dolayı bütün öğren
cileri tebrik eden 
Okul Müdürü Nazım 
Özer, Üniversiteye 
yerleştirmede elde 
edilen %84,61'lik 
başarının son 
derece önemli bir 
başarı olduğunu 
belirterek, 'Bu oran 
önümüzdeki gün
lerde özel yetenekle 
öğrenci alan 
bölümler yerleşim, 
askeri okul sonuçla 
rını belli olması ve 
özellikle ek yerleştir 
me neticesin de 
daha da yukarılara 
çıkacak ve % 90 lık 
bir oranı yakalaya
cağımıza inanıyo
rum. Önceki yıl 
mezun olup tercih 
yapmayan yada 
istediği bölüm kaza 
namayan öğrenci
lerimiz de bu sen 
büyük başarı kazan 
dılar. Bu öğrencileri 
miz arasında iki Tıp 
ve bir Eczacılık Fak 
ve yine Boğaziçi 
gibi en iyi üniver
sitelerin çeşitli 
bölümlerini kazan 
dılar. İlçemizde Ana 
dolu Lisesi sayısı 
üçe çıktı. Biz kalite 
mizi ve üniversiteye 
yerleştirmedeki 
başarı çizgimizi 

korumaya bundan 
sonra da devam 
edeceğiz. Bu 
başarıyı elde 
etmemizi sağlayan 
okul idaresindeki 
arkadaşlarım, bütün 
yıl boyunca öz ver
ili çalışmalarını bir 
an olsun esirge
meyen öğretmen
lerimize, velilerim
ize ve dershaneler
imize teşekkür 
ediyorum' diye 
konuştu.

TİCARET MESLEK 
LİSESİ’NDA ÇITA 
YÜKSELİYOR 
2013 LYS-YGS 
Sonuçlarına göre 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
büyük bir başarı 
göstererek, 121 
öğrencisini üniver
siteli yaptı. 
2013 LYS-YGS 
sonuçlarına göre 
Ticaret Meslek 
Lisesi birçok 
öğrenci üniversiteli 
olurken, bazı 
öğrenciler kazan 
dıkları bölümle , 
ailelerin ve öğret
menlerinin gurur 
kaynağı oldular. 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 2010 
ve 2011 Yıllarında 
Türkiye genelinde 
378 Ticaret Meslek 
Lisesi arasında 
Türkiye Birinciliği 
ve 2012 yılında ise 
Türkiye İkincisi 
olarak adından söz 
ettirmişti.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Altepe ve Bahkpazarı...
Gemlik'te ilk sivil bir yapıda kentsel dönüşüm yasası kap

samında bina yapılacağı için, yıkım işi için tören düzenlenmiş.
Törene ilgi yoktu. Bizzat saydım. Zabıtası, polisi, işçisi, 

inşaat ma İlkleri, basını ve konuklara tam 55 kişi vardı..
Yapılan iş doğruydu, tören yapmacıktı.
Büyükşehir Belediye Başkanı bu törenden sonra kendilerine 

göre ad koydukları Paşa Konağı’nı gezmiş. Ben merak ediyo
rum, bu ko nakta hangi paşa kalmış, bunun öyküsünü ve bel
gesini yayınlarlarsa sevineceğim.

Daha sonra birlikte Balıkpazarından geçerlerken bölgenin en 
po püler yeri olan kahvehanelerin önünde vatandaşlarla konuş
muşlar.

Yöneticilerin halk içine girmesi güzel bir olay.
Sorunları doğrudan vatandaştan duyar ilgili...
Bahkpazarı semti benim de doğup büyüdüğüm bir yerdir.
Büyüklerimiz evden çıktıklarında mutlaka geçen zamanını 

burada geçirir, dostlar buluşur, konuklar Balıkpazarı'nda ağır- 
tanırdı.

Bir dönemde AP ve CHP İlçe binaları da buradaydı.
Balıkpazarının kendine özgü bir mimarisi ve havası vardı.
Bu hava, Mehmet Turgut döneminde yapılan restorasyon 

çalışmasıyla bozuldu. Bahkpazarı ahşap yapısından sıyrılıp, 
borularla mekanik bir hale sokuldu.

Bu nedenle, Bahkpazarı kahvehanelerin olduğu yere artık 
"Boru Pazan" deniyor.

Vatandaşlar bu yapılaşmadan hoşnutsuz. Yapılırken de 
eleştirmiştik. Dinletemedik. Vatandaşların konuşmalarını içeren 
haber belediyeden geldi. Ne diyor vatandaş: “Yabancı araçlar 
gelip geçer ken, benzin istasyonu mu? Benzini nereden ala
cağız?" diyormuş.

Başka söze gerek var mı?
Altepe, Balıkpazarı’nın yeniden projelendirilmesi için yanın

daki görevlilere emir vermiş.
Doğru bir girişim olur kanısındayım.
Balıkpazarı’nın ruhuna yeni bir proje yapılmalı.. Hem de 

buralara yıkılacak balık satış yerleri için bazı balık satış yerleri 
de konursa adına da yakışır diye düşünüyorum.

AÇIKLAMA :
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, Belediye Basın Bürosu 

aracılığıyla, dün gazetemizde çıkan haber ve benim köşe yazım 
nedeniyle bir yazılı açıklama yollamış.

Bu yazıya uygun bir zamanda yanıt vereceğim.
Bu yazılı açıklamayı, Basın Yasası ve Basın Ahlak İlkelerine 

dayanarak aynen yayınlıyorum:
"Gazetenizin 31 Temmuz 2013 tarihli sayısında Atilla Cihan 

isimli şahsın açıklamalarını ve Kadri Güler imzalı köşe yazısını 
üzülerek, şaşırarak okudum.

Tamamen hayal ürünü bu haberinize açıklama yapma gereği 
bile duymazdım, ancak yaklaşan seçim sürecinde ilçemize yöne
lik büyük hizmet ve yatırımlarımızı çekemeyen kimseler, yatırım 
ve hizmetlerimizin üzerine gölge düşürmek isteyen art niyetli 
rakiplerimize; bu tür haberler ile yalan yanlış siyasi malzeme 
yapılacaktır düşüncesiyle, bu kısa metni gönderiyorum.

Ayrıca, tamamen mesnetsiz ve hayal ürünü olan bu tür açıkla
maların, haberlerin ve yorumlann ısı tılıp ısıtılıp gündeme getiril 
meşini de kınıyorum.

Gerek hukuk mesleğini ifa ederken ve gerekse iki yılı aşkın 
görev suresince hukuk dışı hiçbir işimiz yoktur. Aynı şekilde 
Başkanvekilliği seçim süreçlerinde de hukuk dışı hiçbir girişimi 
miz olmamıştır. Hiçbir kimseye Gemlik'e hizmetten başka taah
hüdümüz de bulunmamaktadır. Hiçbir Kimseyi bir başkasını ikna 
etmek ya da korumak için görev lendirmiş değiliz. Hukuk devle 
tinde yaşıyoruz. Devletimizin polisi jandarması ve adliyesi mev
cut. Herkim ki kendisini güvende hissetmiyorsa devletin ilgili 
makamlarına müracaat eder, devletimiz de gerekli tedbirleri 
alır...

Seçildiğimizin ilk gününde "az konuşup çok iş yapacağız" 
demiştim. Bu nedenle dedikodudan ve asılsız iddia ve iftiradan 
ileri gitmeyen hususlara cevap vermek için zaman harcamıyo 
ruz. Ancak, bu beyan ve yazıların hakaret ve iftira içermesi halin 
de hukuki yollara da başvurulacaktır. 19 Ocak 2012 tarihinde 
yapılan seçim sonrasında yanıma gelen şahısla da hiçbir ilgim, 
samimiyetim olmadığı gibi, kendisine karşı bir taahhüdüm de 
yoktur. Her seçi min kazanını ve kaybedeni olur. Halkımız 
kazananı tebrik, kaybedeni ise teselli eder. Belediye 
Başkanvekili seçilmiş kişinin de tebrik edilmesi gayet doğaldır. 
Seçim atmosferi ve heyecanı devam ettiği anda yanıma gelen 
şahısların tebrikten öte bir amacı olduğunu düşünmüyorum. Bu 
hususta ben kendimden eminim. Aksi düşünce ve yorumlar beni 
ilgilendirmiyor. Kamuoyuna saygı ile duyurulur..."

Mert ÇAVDAR
Hamidiye Mahallesi, 
Gazhane 
Caddesi’nde 
emlakçı olarak 
faaliyet gösteren 
GEMLAK’ın şahini 
Mustafa Yılmaz, 
Çarşı Deresi’nden 
yayılan kötü kokuya 
daha fazla dayana
mayarak, işyerini ge 
çici olarak kapattı. 
Dereden yayılan 
kötü koku, çevreden 
çıkan toz ve sinek
lerin artışıyla esnaf 
olarak müşteri kay
bına uğradığını 
belirten Yılmaz, 
bürosunun camına 
“Pis Koku Nedeniyle 
Kapalıyız” yazısı 
asarak, uzun süredir 
tamamlanmayan 
Çarşı Deresi 3. etap 
ıslah çalışmalarını 
protesto etti. 
Mustafa Yılmaz 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Bursa 
Büyükşehir ve Gem 
lik Belediyesi’nin 
plansız ve program
sız hareket ettiğini 
belirterek, sorunun 
çözümü için ilgili 
makamlara gerekli 
başvuruyu yapacak
larını söyledi. 
Çevre esnafının 
artık dayanacak 
gücü kalmadı diyen 
Yılmaz, "1 senedir 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından yürü 
tülen çalışmaların 
ceremesini çekiyo 
ruz. Çarşı Deresi’nin 
ıslah çalışmaları 
daha tamamlanma 
dı. Belediye yetkili 
leri gerekli plan ve 
programı hazırlama

Hakimler ve 
Savcılar Yüksek 
Kurulu’nun yaz 
kararnamesi ile 
Düzce Cumhuriyet 
Savcılığından, 
Gemlik 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
atanan Mehmet 
Ayaz, gazetemizi 
ziyaret etti.

Çarşı Deresine çözüm isteyen esnaf, imza kampanyası başlattı..

mm filtresi iw Mı
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dan "Ben yaptım 
oldu" mantığıyla 
hareket ediyorlar. 
Bu anlayış 
Gemlik halkına 
zarar veriyor. 
Esnaf bir yıldır 
mağdur durumda. 
Çarşı Deresi’nden 
yayılan kötü 
kokunun insan 
sağlığına zararının 
araştırılma sı 
amacıyla Bursa İl 
Sağlık Müdürlüğü’ne 
başvuracağız. 
Araştırmanın sonu
cunu bekleyeceğiz. 
Eğer araştırmanın 
sonucunda insan 
sağlığına zarar 
olduğu tespit edilir

se Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe hak 
kında suç duyuru 
sunda bulunaca 
ğız.” diye konuştu.

KOKU BIKTIRDI 
ESNAF İMZA 
TOPLUYOR 
Öte yandan Çarşı 
Deresi’nin çevresin
deki esnaf aylardır 
çektikleri koku 
nedeniyle mağdu- 
ruyetlerinin gideril 
meşini isterken imza 
kampanyası başlat
tılar.

Mifaıttaiıııtiıtii
Gazetemiz sahibi 
ve Saş yazarı 
Kadri Güler ile 
Yazı İşleri Müdürü 
Serap Güler’e iade 
ziyaretinde bulu
nan Başsavcı 
Ayaz, Gemlik’te 
görev yapmaktan 
mutluluk duy
duğunu belirtti. 
Başsavcı Gemlik’i

Esnaf toplanan 
imzları Gemlik 
Belediyesi, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi, AKP, CHP ve 
MHP İlçe Teşkilatına 
ulaştıracak. İmza 
kampanyası 
metninde çarşı 
deresinden yayılan 
kötü kokunun müş
teri kaybına yol 
açtığı belirtilirken, 
"Mevcut durumun 
bu şekilde devam 
etmesi, insanların 
ticaret yapma alış 
kanlıklarını değiştir
miştir. Yüksek 
kiralar ödediğimiz 
işyerlerimizde bun
dan sonra da iş 
yapamama tehlikesi 
ile karşı karşıyayız. 
Yaya ve araç 
trafiğine adeta 
kapalı konuma 
gelen caddede iş 
yapan esnaflar 
olarak ticaretimiz 
büyük zarar gör
müş, hiç bir kazanç 
elde etmeden 
dükkanlarımızı 
kapamaya başlamış 
durumdayız." 
denildi.

yavaş yavaş tanı
mağa başladığını, 
iade ziyaretleri ile 
daha da iyi tanıya
cağını söyledi.
Gazetemiz arşivin
deki eski Gemlik 
fotoğraflar 
konusunda 
gazetemiz sahibi 
Kadri Güler’den 
bilgi aldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Altepe, “Paşa Konağında 
son rötuşlar yapılıyor”

Altepe, Balıkpazarı’nda vatandaşların sorunlarını dinledi

Banı Fazarı’na neni proje
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi nin Gem 
likli hanımlara yöne
lik eğitim ve kültür 
merkezi olarak resto 
re ettirdiği Paşa 
Konağı'nda son 
rötuşlar yapılıyor. 
200 yıllık tarihi ko 
nakta incelemelerde 
bulunan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, resto 
rasyon çalışmaları 
nın son aşamalara 
geldiğini, 2 ay içeri 
sinde tarihi mekanı 
hizmete açmayı plan 
ladıklarını söyledi. 
OsmanlI'dan Cumhu 
riyet dönemi eser
lerine, 2300 Bitinya 
surlarından 8500 yıl
lık arkeolojik bölge 
lere kadar her alan
daki tarihi ve kültü 
rel miras çalışmala 
rını ilçelerde de 
aralıksız sürdüren 
Büyükşehir Bele 
diyesi, Gemlik ilçe 
sindeki Paşa Kona 
ğı'm da ilk günkü 
ihtişamına kavuştu
ruyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı

ELEMAN IRANIYOR
SOLAKSUBAŞI LİMİTED 

ŞİRKETİNDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

DENEYİMLİ SATIŞ ELEMANI 
VE TEMİZLİK ELEMANI 

ARANIYOR
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR 

S^live
Yeni Yalova Yolu Umurbey Sanayi Bölgesi 

1,5.km Umurbey / Gemlik / Bursa
Tel: 0224 514 92 42

Recep Altepe 
beraberindeki AK 
Parti Milletvekili 
İsmail Aydın ve 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz ile 
birlikte tarihi konak
ta devam eden 
çalışmaları inceledi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi olarak Bursa 
nın yaşayan bir tarih 
şehri ve müze kent 
olması yolundaki 
çalışmaları sürdür 
düklerini belirten 
Başkan Altepe, bu 
kapsamda kentteki 
tüm tarihi eserleri 
bir bir ayağa kaldır 
dıkiarını söyledi.
Bunlardan birinin de 
Gemlik'te bulunan 
ve sivil mimarinin 
en güzel örnekleri 
arasında sayılan

Paşa Konağı 
olduğunu kaydeden 
Başkan Altepe, 
"Burası gerçekten 
özenle inşa edilmiş, 
ilçenin merkezinde 
çok güzel bir konak. 
Bir katı yaklaşık 450 
metrekare ve 3 katı 
tamamen kullanıla
bilecek nitelikte. 
Konak, Büyükşehir 
Belediyemize tahsis 
edilmişti. Biz de 
zaman kaybetmeden 
gerekli izinleri alıp 
restorasyon çalış
malarını başlat
mıştık. Restorasyon 
çalışmaları şu anda 
son aşamalarına 
geliyor, inşallah 2 ay 
içerisinde, tarihi 
konağın açılışını 
gerçekleştirmiş ola
cağız." dedi.

Balıkpazarı 
Kahvehane işletici
leri Altepe'ye boru 
sundurmaları anlat
tılar: "Yağmur sızı 
yor, güneş yakıyor, 
ilçenin simgesi 
Balıkpazarı semti bu 
kötü görünümle 
anılıyor. Ne kışın 
rahat ediyoruz, ne 
de yaz aylarında. 
Sel baskınını, çamu
ru mu anlatalım, 
serinleyip, dinlen
mek için geldiğimiz 
bölge de güneş ışın
ları ile nasıl 
piştiğimizi mi?" 
diye sitem ettiler. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile birlikte 
Gemlik Balık Pazarı 
Mahallesinde 
incelemelerde bulu
nan Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, ilçenin ve 
mahallenin simgesi 
olan çay bahçeleri 
bölgesinde vatan
daşlarla sohbet etti. 
Gemlik'in marka 
değerlerinden biri 
olan Balıkpazarı 
Çay Bahçeleri böl
gesinde sorunları 
dinleyen Recep 
Altepe, kahveler 
bölgesine yaklaşık 5 
yıl önce yapılan 
boru sundurmalar 
konusundaki şikâ 
yetlerin değerlendi 
rileceğini söyledi. 
Kahveciler ve vatan
daşlarla uzun süre 
sohbet eden Recep 
Altepe ve Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
Balıkpazarı Sem 
tinin özüne dönmesi

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

ğSAATTE 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

----- -WV '' -------^SUYUNU BO$AH 4Mb HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 

.kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

için gerekenin ivedi
likle yapılacağını 
söylediler.
Boru kaplama sun
durmaların yalıtımlı 
olmadığını ifade 
eden çay bahçesi 
işletmecileri, kahve
haneciler ve vatan
daşlar, "Yağmur 
sızıyor, güneş 
yakıyor, ilçenin sim
gesi Balık Pazarı 
semti bu kötü 
görünümle anılıyor. 
Ne kışın rahat edi 
yoruz, ne de yaz 
aylarında. Sel 
baskınını, çamuru 
mu anlatalım, serin
leyip, dinlenmek 
için geldiğimiz 
bölge de güneş ışın
ları ile nasıl 
piştiğimizi mi?" 
diye sitem ettiler.

BURASI BENZİNİ 
İSTASYONU MU?

Bir vatandaş da, 
Balıkpazan'nın boru 
kaplama bu sundur
malar nedeniyle 
Boru Pazarı olarak 
anıldığını vurgula
yarak, ne görsel, ne 
de amacı doğrul
tusunda bir işe 
yaramayan kapla
maların değişti 
rilmesini istedi.
Boru görünümlü 

sundurmanın daha 
çok benzin istas 
yonu benzetmesine 
sebebiyet verdiğini 
dile getiren bir 
başka vatandaş da, 
"Yabancı araçlar 
gelip geçerken, ben
zin istasyonu mu? 
Benzini nereden ala
cağız?" diye soruy
orlar.
Tarihi Balık Pazarı 
Çay Bahçeleri böyle 
mi olacaktı?" diye 
sitem etti.

YENİ PROJE 
YAPILACAK 
Projeler Müdürlüğü 
ekiplerini sohbet 
toplantısına çağıran 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Balık 
pazarı Semti için 4 
ayrı proje hazırlan
ması talimatını 
verdi. Bayram 
sonuna kadar 
yapılacak projelerin 
bölge halkı ve 
esnafının beğeni
sine sunulacağını 
ifade eden Recep 
Altepe, "Siz hangi 
projeyi beğenir 
şeniz, biz o projeyi 
yaşama geçirir, tarihi 
Balık Pazarı semtini 
özüne döndürürüz" 
dedi.
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AHAÇEİfİN HEDEFİ 50 ÖĞREHCİ TOBDIMSEHERIEB DERHEGI 
SPONSOR ARIYOB

Mert ÇAVDAR

Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı Gemlik 
Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Meziyet Tunalı 
ANAÇEV’in burs 
verdiği öğrenci 
sayısının giderek 
arttığını söyledi.
2011 yılında 22 
üniversite öğrenci
sine bursa yardımın 
da bulunan vakıf, 
2012 ve 2013 te 25 
öğrenciye burs 
verdi. Vakfa yapılan 
bağışların giderek 
arttığını ifade eden 
Tunalı, "Kutsal bir iş 
yaptığımızın bilincin 
deyiz. Her görüş ve 
düşünceden öğren
ciye burs veriyoruz. 
Eylül ayından 
itibaren hesaplarımı 
zı kontrol edeceğiz.
Yeni eğitim öğretim 
yılında kaç öğren
ciye burs verebile

ceğimizi belirleye
ceğiz. Elimizdeki 
imkanlara göre kon
tenjanımızı hazırla 
yacağız. Bu yıl 25 
öğrenciye burs 
verdik. Öğrenciler
imize yardım etme 
nin mutululuğunu 
yaşıyoruz. Vakfımıza 
gösterilen ilgi gide 
rek artıyor. Bu du 
rum bizi son derece 
mutlu ediyor. Burs 
alan öğrenciler, ban 

ka hesaplarından 
burslarını çekiyorlar 
ya da velileri gerekli 
belgeleri getirerek 
öğrenciler adına 
burslarını alabiliyor
lar” dedi.
50 öğrenciye burs 
vermek istediklerini 
berlirten Başkan 
Tunalı, "Ekonomik 
gücümüz buna yeter 
mi, 50 öğrenciye 
burs verecek sevi 
yeye ulaşabilecek- 

miyiz bilmiyo rum. 
Ancak yönetim 
kurulu arkadaşları 
mız canla başla 
bunun için çalışıyor
lar. Bu hemen ola- 
biliecek bir şey 
değil. Fakat benim 
hedefim bu 
ANAÇEV Genel 
Başkanı Profosör 
Ayla Hatırlı ile bu 
konuyu görüştüm. 
Vakfa ait yıldız 
evlerinin 20 milyon 
lira masrafı vardı. 
Bu sorunların aşıl
ması gerekiyordu. 
Ancak, Başkan 
Hatırlı elinden gelen 
yardımı yapacağına 
dair söz verdi.
Genel Başkanından, 
Genlik Şubesi 
Yönetim Kurulu 
üyelerine kadar 
herkes hedeflenen 
amacın gerçekleşti 
rilebilmesi için 
canla başla çalışı 
yor.” diye konuştu.

Türkiye Yardımseverler Derneği Gemlik 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nermin 
Güner, Gemlik’te ihtiyaç sahiplerine 
yardım etmek amacıyla faaliyetlerde 
bulunduklarını belirtti. Düzenlenen etkin
liklerin ekonomik anlamda sorunları da 
beraberinde getirdiğini ifade eden Güner, 
“Sosyal faaliyetlerimize araba bulma ko 
nusunda Gemlik Belediyesi’nden yardım 
görüyoruz. Ancak bir çok faaliyetimiz 
ekonomik anlamda derneğimizi zorlu yor. 
Bu nedenle derneğin bir sponsor bul
ması gerekiyor. Eskiden BP den yardım 
alıyorduk. Ancak şimdi Serbest Bölgede 
bize sponsor olabilecek hiç bir işletme 
bulunmuyor. İnsanlara yardım etmek 
bizim görevimiz. Şirketleri de bu amaca 
destek olmaya çağırıyoruz." dedi

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA Y Hd

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE lif
EN GÜZEL ANLARINIZI W

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Püsfa Piyanist
Meşrubat Saten Sündüiye Giydirme
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canb ihynX I» Sahne - işıkyösterisi
Servis ve ekiyrnaniar 

Sürpriz aösferi/er

MILTON
k. DÜĞÜN SALONU
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Gemlik’te özel 
Aykent ilköğretim 
Okulu’ndan sonra 
özel Hatem Sağlık 
Meslek Lisesi 
önümüzdeki eğitim 
öğretim döneminde 
hizmete giriyor. 
SYRUS Otel’de 
önceki akşam 
Gemlik, Orhangazi 
ve iznikli basın 
çalışanlarıyla 
biraraya gelen 
Hatem Gemlik 
Şubesi yöneticileri 
ve Hatem Ege 
Marmara 
Koordinasyon 
Sorumlusu Boran 
Kırkan HATEM’in 
Gaziantep’te özel bir 
hastane sahiplerinin 
adlarının kısaltılmış 

şekli olduğunu 
hatırlatarak 
başladığı konuş* 
masında, bu yıl 
Adıyaman, Aydın 
Nazilli, Bandırma, 
Bursa, Gemlik, 
Gaziantep Şahinbey 
ve Şehitkamil ilçeleri 
ile Turgutlu, Siirt ve

Şırnak Cizre 
ilçesinde aynı 
anda özel Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi açacaklarını, 
bunlardan birinin 
Gemlik’te kurul
masından mutluluk 
duyduklarını 
söyledi.

TECRÜBELİ 
İSİMLER
Gemlik kadrosunda 
tecrübeli isimlerin 
bulunduğunu belir 
ten Kırkan, “Gemlik 
Şube Müdürlüğüne 
eğitimci ve yönetici 
Mümin Torlak’ı 
getirdik. Mehmet Ali 

Zorkol arkadaşımız 
kurucu temsilciliği 
görevini üstlendi. 
Diğer personelimizle 
okulumuzda kayıt
lara başladık.
Bu yıl ki kontenjanı 
mız 265 öğrencidir. 
Okulumuza yeni 
açılmamıza karşın

ilgi büyük.
Sağlık sektöründe 
hemşire ve sağlık 
memur açığı 50 
binin üzerindedir. 
O nedenle mezun 
öğrencilerin iş bul
mama gibi bir 
sorunu olmayacak
tır.” dedi.

Osman Sertaslan, bir uluslararası firmayla yaşanan problemlerin büyük ölçüde aşıldığını söyledi.

Sertaslan’dan desteğe teşekKür..,
Gemlik Nakliyeciler Derneği Başkanı Osman Sertaslan, Gemlikli nakliyecilerin sorunlarının 

çözümünde desteklerini esirgemeyen Gemlikli sivil toplum kuruluş yöneticilerine teşekkür etti. 
Sertaslan, TIR ve kamyon sahiplerinden devletin aldığı belge paralarının aşırı yüksek olduğunu 

belirterek, bunların düşürülmesi gerektiğini söyledi.
Mert ÇAVDAR

Gemlik Nakliyeciler 
Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Osman Sertaslan 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
nakliyecilerin 
sorunlarının

■ çözümü için katkıda 
bulunan sivil

.toplum örgütleri ve 
siyasi partilere 
teşekkür etti.
Gemlik’e yatırım 
yapan uluslarası 
nitelikte kurumsal 
bir firmanın

.Gemlik’te faaliyet 
Igösteren diğer 
| nakliyecilerin pazar 
' paylarını daralttığını 
belirten Başkan 
Sertaslan, uzun 
uğraşlar sonucu 
yaşanan problem
lerin büyük ölçüde 
aşıldığını ifade etti. 
Faaliyette bulunan 
işletmelerin pazar 
paylarını korumayı 

başardığını söyle 
yen Sertaslan, 
"Sorunları çözü 
mün de bize yar 
dımcı olan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, Gemlik Es 
naf ve Sanatkarlar 
Odası, Gemlik Şo 
förler ve Otomobil 
çiler Odası ve 
siyasi partilerin 
Gemlik İlçe Teşki 
laflarına teşekkür 
ediyoruz” dedi.

NAKLİYECİLERİN 
SORUNLARI 
BÜYÜK

Nakliye işinde 
faaliyet gösteren 
işletmelerin büyük 
sorunları olduğunu 
vurgulayan Osman 
Sertaslan, "Bir 
aracımızın mazot 
fiyatı 8 bin liraya 
geliyor.
Bunun yüzde 6’sini 
devlete direk vergi 
olarak ödüyoruz.

Deniz ve hava 
yoluyla ticaret ya 
pan şirketler daha 
ucuz maliyetle faa 
liyet gösteriyorlar. 
Trafikte araç sürü 
cülerinin yaptığı 
kazalar sanki firma 
sahipleri tarafından 
yapılmış gibi maddi 
hasar bizlere öde
tiliyor. AB uyum 
standartları 
çerçevesinde hazır

lanan düzenlemeler 
var. Ancak, Avrupa 
ülkelerinde var olan 
ton farkı ugulaması 
Türkiye’de yok.
Bu durum büyük 
problem yaratıyor. 
Kamyon ve TIR 
sahipleri taşıma 
hizmeti verebilmek 
için 17 bin lira 
karşılığında bir 
belge alıyor. 
Şehirlerarası taşı

macılık için 260 bin 
liralık ayrı bir belge 
alınıyor.
Fakat denetlemeler 
sağlıklı yapılmıyor. 
Bu nedenle belge 
leri alan firmalarla, 
almayanlar arasın
da fiilen bir fark 
bulunmuyor.
Diğer sektörlerde 
vergi borçları öden
mediği zaman, 
devlet bir şekilde 

bu borcu almak için 
gerekli işlemler 
başlıyor ama iş 
yerini kapatmıyor. 
Ticaretini engel 
lemiyor.
Nakliyecilik yapan 
firmaların vergi 
borçları olduğu 
zaman, devlet 
hemen firma 
bünyesinde çalışan 
araçları trafikten 
men ediyor.
Konteynerler 
bölünmez yük kap
samındadır.
Kapağı mühürlenir 
açılamaz.
Fakat konteynerleri 
yükleyen firma, 10 
kilo fazla yük 
koysa, fazla yük 
taşındığı için ceza 
veriliyor. Kontey 
nerin kapağını açıp 
yükü boşaltsak 
suç, aynı yükle 
devam etsek yine 
suç kapsamına 
giriyor." diye 
konuştu.
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flvcılılı Kursu İlgi görmüyor
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi tarafından 
2011 yılı Eylül ayın
da verilmeye 
başlanan Avcılık 
Kursu’nun bu yıl 
yeterli katılım gös
terilmediği gerekçe
siyle açılamama ihti
mali gündeme geldi. 
Gemlik Merkez ve 
Atıcılık İstisas 
Kulübü ve Gemlik

Avcılar Kulübü 
Derneği’nden kurs 
için yapılan başvu
rularda henüz yeterli 
sayıya ulaşılamadı. 
Halk Eğitim Merkezi 
Gemlik Şubesi yet 
kilileri gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Avcılık Kursuna 
gösterilen 
ilginin giderek 
azaldığını

belirtirken, bu yıl 
kursun açılma ihti
malinin düşük 
olduğunu söyledi. 
Ülkemizde av hay
vanlarının korun
ması, geliştirilmesi 
ve devamının 
sağlanması ve av 
kaynaklarını kul
lanan avcıların 
bilinçlendirilmesi 
amacıyla açılan kurs

35 kişilik katılımla 
açılabiliyor. 
Gemlik’te bulunan 
av ve avcılıkla ilglili 
derneklerle iş birliği 
içinde açılıyor. 
Haftada en az 
15 en fazla 20 saat 
olmak üzere düzen
lenen avcılık eğiti
minin sonunda 18 
yaşını doldurmuş, 
silah taşıma

ehliyetine sahip, hali bulunmayan
kanuna göre avcılık vatandaşlara avcılık 
yapmaya engel sertifikası veriliyor.

ŞOFÖR ARANIYOR
DAMPERLİ 

TIR VE 
KAMYON ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
İRTİBAT TEL: 

0 532 292 09 21

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

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

GÜNDE DAVETİYE BASILIR

4! yo 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Haziran'da ihracat azal m ithalat arttı
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) ile 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı işbirliğiyle 
oluşturulan 2013 yılı 
haziran ayına ilişkin 
geçici dış ticaret 
verileri açıklandı. 
Türkiye'nin ihracatı, 
haziran ayında 
geçen yıhn aynı 
ayına göre yüzde 6 
azaldı ithalatı ise 
yüzde 2,8 arttı. 
Türkiye'nin ihracatı, 
haziran ayında 
geçen yıhn aynı 
ayına göre yüzde 6 
azalarak 12 milyar 
438 milyon dolar, 
ithalatı ise yüzde 2,8 
artarak 21 milyar 8 
milyon dolar olarak 
gerçekleşti.
Buna göre, ihracat, 
haziranda geçen 
yılın aynı ayına 
kıyasla yüzde 6 
azalarak 12 milyar 
438 milyon dolar 
olurken, ithalat ise 

<yüzde 2,8 artarak 21 
Tmilyar 8 milyon 

dolara ulaştı. 
İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 
geçen yıl haziranda 
yüzde 64,7 iken, bu 
yılın aynı ayında 
yüzde 59,2'ye gerile
di. Dış ticaret açığı, 
haziranda geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 18,9 artarak 
milyar 207 milyon 
dolardan 8 milyar 
570 milyon dolara 

7

çıktı.
Takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre; bu yılın hazi
ran ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
ihracat yüzde 3,2 
azaldı, ithalat ise 
yüzde 6,5 arttı. 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre ise haziranda 
bir önceki aya göre 
ihracat yüzde 2,3, 
ithalat da yüzde 2 
azaldı.
Türkiye'nin Avrupa 
Birliğine (AB) ihra-

çatı, haziranda 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 5,3 
artarak 5 milyar 171 
milyon dolara yük
seldi.
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) ile 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı işbirliğiyle 
oluşturulan geçici 
dış ticaret verilerine 
göre, AB'nin ihracat
taki payı 2012 yılının 
haziran ayında 
yüzde 37,1 iken, bu 
yılın aynı ayında 
yüzde 41,6’ya yük
seldi. AB'ye yapılan 
ihracat, aynı dönem

ler karşılaştırıldığın
da yüzde 5,3 artarak 
5 milyar 171 milyon 
dolar olarak gerçek
leşti.
En fazla ihracat 
Almanya'ya yapıldı 
Almanya, haziranda 
en fazla ihracat 
yapılan ülke oldu. 
Bu ülkeye yapılan 
ihracat, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 3,5 artarak 1 
milyar 157 milyon 
dolar olurken, 
Almanya'yı sırasıyla 
925 milyon dolarla 
Irak, 699 milyon 
dolarla İngiltere ve

605 milyon dolarla 
Fransa takip etti. 
Çin ise ithalatta ilk 
sırada yer aldı. Bu 
ülkeden yapılan itha
lat, söz konusu 
dönemler itibariyle 
yüzde 20,4 artarak 2 
milyar 73 milyon 
dolar olarak gerçek
leşti. Çin'i sırasıyla 1 
milyar 993 milyon 
dolarla Almanya, 1 
milyar 893 milyon 
dolarla Rusya 
Federasyonu ve 1 
milyar 481 milyon 
dolarla İsviçre izledi. 
İhracatta motorlu 
kara taşıtları ve 
aksam parçaları ilk 
sırada
Fasıllar düzeyinde 
en büyük ihracat 
kalemi 1 milyar 453 
milyon dolarla 
"motorlu kara taşıt
ları ve bunların 
aksam parçaları" 
olurken, bu fasih 1 
milyar 63 milyon 
dolarla "kazanlar, 
makinalar, mekanik 

cihazlar ve aletler, 
bunların aksam ve 
parçaları", 816 mily
on dolarla "demir ve 
çelik" ve 791 milyon 
dolarla "örme giyim 
eşyası ve aksesuarı" 
takip etti.

İthalatta ilk sıra 
mineral yakıt ve 
yağların 
Aynı ayda ithalatı en 
yüksek fasıl, 4 mil
yar 175 milyon 
dolarla "mineral 
yakıtlar ve yağlar" 
oldu. Bu fasih 2 mil
yar 560 milyon 
dolarla "kazanlar, 
makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler, 
bunların aksam ve 
parçalan", 2 milyar 
133 milyon dolarla 
"kıymetli veya yarı 
kıymetli taşlar, 
kıymetli metaller, 
inciler, taklit mücev 
herci eşyası” ve 1 
milyar 545 milyon 
dolarla "demir ve 
çelik" izledi.

Varlık Banşı'ntla süre uzatıldı
Yurtdışında bulu
nan varlıklarını 
Türkiye'ye getirmek 
isteyenlere vergi 
avantajı getiren 
düzenlemeyle ilgili 
verilen süre, 31 
Ekim 2013 tarihine 
uzatıldı.
Gerçek ve tüzel

kişilere ait olup yurt 
dışında bulunan 
para, döviz, altın, 
menkul kıymet ve 
diğer sermaye 
piyasası araçlarının 
ekonomiye 
kazandırılmasını 
amaçlayan "Varlık 
Barışı" ile ilgili 

düzenlemenin süre
si bugün doluyor
du. Vergi mükellefi 
olsun olmasın tüm 
gerçek ve tüzel 
kişilerin, uygula
manın imkanların
dan yararlanmak 
için vergi daire 
lerine, bankalara

ve aracı kuruluşlara 
en geç dün beyan 
ve bildirimde bulun
ması gerekiyordu. 
Başvuru süresi, 31 
Ekim 2013 tarihine 
uzatıldı.Karar, Res 
mi Gazete'de yayım 
lanarak yürürlüğe 
girdi.

RESMİ DAİRELERGEREKLİ TELEFONLAR

KAYMAKAMLIK

HASTANELER

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

513 23 29
513 10 68
513 65 29

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı
Yalova

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 04

Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

Santral 
Başkanlık
Zabıta 
BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -23 
513 45 20 
513 24 32 
514 57 96

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

Yalnız 185

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

_________ ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 
Pegasus AMBis Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberogiu-Esadaş 
Anıtur

Sahil Dav. Hast.
Mar.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

TAKSİLER

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme I 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel id. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

DENİZ OTOBÜSÜ
256 77 84
544 30 60

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

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

_____ otodüs_____
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

www.gemlikkorfezgazetesi.com

GemlikKörfez

B 
E 
R

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

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4641 

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
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ÖZEL BURSA

HEMŞİRELİK

AHMET ÇELEBİ 
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 

ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

A.T.T ve Hemşirelik 
Eğitimini alın gereceğinizi 

garantileyin....

P 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,
- 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

585 flnavı olmadan kayıt imkanı.
585puanına göre &URS 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 PERSONELİ N-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
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| flfl ZEYTİNYAĞI
www.kavlak.com.tr

ŞUBELERİMİZ: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik İstiklal Caddesi 
Yalova Yolu Satış Mağazaları ile hizmet vermekteyiz.

KAVLAK
DOĞANIN HÂZİNESİ

Ramazana özel kampanya
Tel :5120512 i

m K*YWK
Suw a

NATUREL 
SIZMA

ZEYTİN
ukavlak-corn-tf

w www.kavlik.com.tr
FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakciemlik.com

Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri
TEL & FAK 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83

E-MAIL manastiremiak@hotmail.com
www.manastiremlak.sahibinden.com 

www.ilan.com.tr/manastiremlak2 Ağustos 2013 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Dernek Başkanı Gökhan Özler, hayırseverlerin katkısıyla yardımların sürdürüldüğünü söyledi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi Kurulu Üyesi 
Cavit Mirasyedi yaşamını yitirdi

Cavit Mirasyedi son 
yolculuğuna uğurlanılı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Cavit Mirasyedi’yi uğurlarken..
Cavit Mirasyedi, bizim mahallenin çocu 

ğuydu.
Bizim kuşaktan sonraki gençlerdendi.
Rahmetli kardeşim Nuri ve arkadaşlarıy

la yaşıttı.
Nuri, 19 yaşındayken kan kanserine ya 

kalanmıştı.
Gençliğinin baharında, bu dünyadan 41 

yıl önce göçüp gitti.
Tedavi gördüğü İstanbul SSK Okmeyda 

nı Hastanesi’nde ziyarete gelen arkadaş 
lan arasında Cavit’te vardı.

O günü dün gibi anımsıyorum.
Mahalle İstanbul’a taşınmıştı. Dev. 4’de

Türkiye Kızılay Derneği Gemlik Şubesi, 46. 
ncı tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara teslim etti. Müzeyyen Turan 
ve Şükran Üçer’in destekleriyle alınan 
toplam 3 tekerlekli sandalyeyi teslim ettik
lerini söyleyen Dernek Başkanı Gökhan 
Özler, aş dağıtımı için 2 günlük desteğe 
ihtiyaçlarını olduğuhu belirtti. Sayfa 2’de

önceki gün tedavi 
gördüğü Uludağ 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde

yaşamını yitirdi. 
Cavityedi, dün son 
yolculuğuna uğur
landı. Sayfa 2’de

Muhsin TUNÇ
Merkez: 0 224 513 85 53

0 535 493 66 04
Kumla Şb.: 0 224 538 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 HAVUZLIJ

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.kavlik.com.tr
http://www.manastiremlakciemlik.com
mailto:manastiremiak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi Kurulu Üyesi Cavit Mirasyedi yaşamını yitirdi

Cavit Mirasyedi son yolculuğuna uğurlandı

2 yıldır kanser 
tedavisi gören 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
üyesi Makina 
Mühendisi Cavit 
Mirasyedi, önceki 
gün tedavi gördüğü 
Uludağ Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde 
yaşamını yitirdi. 
Mirasyedi’nin 
cenazesi, dün öğle 
namazından sonra

Merkez Solaksubaşı 
Camiinde kılınan 
cenaze namazının 
ardından ailesi ve 
sevenleri tarafından 
son yolculuğuna 
uğurlandı.
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, CHP 
İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
AKP İlçe Başkanı Necdet Yılmaz, Sanayi Odası

Gemlik Ticaret ve Yönetim Kurulu ve

Meclisi üyeleri, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, sivil toplum 
kuruluşla rımn ve 
sanayi kuru
luşlarının temsilcileri 
ile Mirasyedi ailesi, 
yakınları, dayısı 
eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile 
sevenleri cenaze 
töreninde hazır

bulundular. 
Mirasyedi’nin 
cenazesi, cenaze 
namazının kılın
masından sonra 
İlçe mezarlığında 
sevenleri tarafından 
toprağa verildi. 
Cenazeye TSO 
Başkanı Kemal Akıt 
ve TOBB Genel 
Kurul üyeleri, 
Ankara’da yapılan 
ğene'ı küFUİ 
nedeniyle katılamadı

Dernek Başkanı Gökhan Özler, hayırseverlerin katkısıyla yardımların sürdürüldüğünü söyledi

Ma» Derneği 46. tekerlekli sandalyeyi dağıttı
Mert ÇAVDAR

Kızılay Derneği’nin 
engelli vatan* 
daşlara yaptığı 
tekerlekleri 
sandalye yardımları 
devam ediyor.
Türkiye Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Gökhan Özler 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, engelli 
vatandaşlara Ocak 
ayından bu yana 46 
tekerlekli sandalye 
verildiğini söyledi.
Yapılan yardımların 
memnuniyet verici 
olduğunu söyleyen 
Özler, "Kızılay 
Derneği olarak her 
zaman halkımızın 
yanındayız.
Kutsal Ramazan

aylarında dağıttığı 
m ız erzak yardım
larının yanı sıra 
ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara 
yardım için düzen-

/ediğimiz çeşitli 
uygulamalar her 
zaman düzenli ola 
rak devam ediyor. 
Tekerlekli sandalye 
yardımları da bun-

lardan biri.
Yardım severler bizi 
yalnız bırakmıyor.
Ancak, yardım
larımızı bekleyen 
daha çok engelli

vatandaşımız var. 
Bu vatandaşları 
mızın sorunlarının 
çözüme ulaştırılma 
sı için daha çok 
bağışa ihtiyacımız

var. En son 
Müzeyyen Turan ve 
Şükran Üçer adlı 
yardım severlerin 
yaptığı bağışlarla 
yürüme engelli 
bireylere tekerlekli 
sandalye yardımın
da bulunduk. 
Böylece tekerlekli 
sandalye verdiğimiz 
vatandaşlarımızın 
sayısı 46’ya ulaştı. 
Yapılan bağışları en 
doğru şekilde 
değerlendiriyoruz. 
İhtiyaç sahiplerini 
belirliyoruz ve ona 
göre hareket edi 
yoruz.” diye konuş* 
tu.
Özler, aş dağıtımı 
için iki günlük 
desteğe ihtiyaçları 
kaldığını belirtti.

_www.gemllkkorfezgazetesi.com

_www.gemllkkorfezgazetesi.com
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11 tasınflaki çocuk boğularak caımnli
Edinilen bilgiye 
göre ikamet ettiği 
Çırpan 
Mahallesi'nden 300 
metre mesafedeki 
Kirmasti Deresi'nin 
kenarına giden 11 
yaşındaki ilkokul 
öğrencisi 
Gündoğan Çam ve 
iki arkadaşı, akşam 
saat 17.00 sıraların
da dereye girerek 
serinlemek istedi. 
Gündoğan Çam, 
“Bakın size nasıl 
yüzülür öğreteyim” 
diyerek suya atladı 
ve kısa bir süre 
sonra gözden kay
boldu. Diğer iki 
arkadaş, bir süre 
Gündoğan Çam’ın 
sudan çıkmasını 
bekledikten sonra 
paniğe kapılarak 
evlerine gitti.
Kimseye hiçbir şey

Beton Mikseri Perene Udu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde dereye 
uçan beton mik
serinin sürücüsü 
ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl 
istikametinden 
Ankara istikame
tine giden 36 yaşın
daki Ayhan Sevim 
yönetimindeki 49 
AY 115 plakalı 
beton mikseri, 
sürücünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu

Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde devriye 
görevi sırasında 
polis ekiplerinin 
durumundan 
şüphelendiği 
kişinin üzerinden 
ruhsatsız tabanca 
çıktı.
Şahabettinpaşa 
Mahallesi'nde 
devriye gezen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri,

emniyete bildirdi.anlatmayan çocuk
lar, ertesi gün 
sabah saatlerinde 
sürekli 3 kişi gittik
leri börekçiye 2 kişi 
gitti. Börekçi 
Selahattin 
Tunçalp’ın, “Diğer 
arkadaşınız 
nerede?” diye sor
ması üzerine iki 
arkadaş yaşadıkları 
olayı Tunçalp’e 
anlattı. Esnaf da 
durumu hemen

Rüştiye köyü yakın
larında dereye 
uçtu. Takla atarak 
yolun sağındaki 
dere yatağına uçan

kamyon, ağaca 
çarparak durabildi.; 
Kaza sonucu 
yaralanan Ayhan 
Sevim'e ilk müda

bir kişinin duru- P’AJ8'0?'’. 
mundan şüphelen- kişinin üzerinde

KIYAFETLERİ 
DERE 
KENARINDA 
BULUNDU 
Çocukların 
ifadesini alan 
emniyet ekipleri, 
olayın meydana 
geldiği yere giderek 
incelemelerde 
bulundu. Kayıp 
çocuğun kıyafet
lerini dere kena 

rında bulan ekipler, 
Yalova’dan dalgıç 
ekip çağırdı. 
Bölgede balıkçılık 
yapan bir vatandaş 
da eşiyle birlikte 
kayığa binerek 
arama çalışmaları
na yardım etti.
Yalova Deniz 
Polisi Sualtı Ekip 
Amirliğinden gelen 
4 kişilik dalgıç 
polisler, talihsiz 
çocuğun cesedini 
suya girdiği 
yerin 1 metre 

önünde ve 7 metre 
derinlikte buldu. 
Boğulduktan 24 
saat sonra sudan 
çıkarılan çocuğun 
cenazesi, 
Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor 

haleyi çevredeki 
vatandaşların 
haber vermesi 
üzerine 112 Acil 
Servis ambulansın
daki sağlık 
görevlileri yaptı. 
112 Acil Servis 
ambulansıyla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi'ne kaldırılan 
yaralı, burada 
müşahede altına 
alındı. Kazayla ilgili 
gerekli tahkikatın 
sürdüğü belirtildi 

arama yapan polis 
ekipleri, bir adet 
ruhsatsız tabanca 
ele geçirdi. 
Şüpheli Ö.A. 
hakkında "6136 
Sayılı Ateşli 
Silahlar Kanunu'na 
muhalefet" 
suçundan hakkında 
işlem yapıldı.
Olayla ilgili 
soruş turma 
başlatıldı.

Kendini aslıktan 
Sonra 'Öldü' Dite 

Üzeri örtülen Genç, 
53 Gün Sonra 

Yaşamını Yitirdi
Bursa'da geçen 9 
Haziran tarihinde 
onarım halindeki 
bir binanın altıncı 
katında kendini 
iple astıktan sonra 
öldü diye üzeri 
örtülen, ancak 112 
ekiplerinin müda
halesi sonucu 
yaşadığı anlaşılan 
28 yaşındaki 
Cihan Güner, 53 
gündür tedavi 
gördüğü has
tanede yaşamını 
yitirdi.
Bursa’nın en işlek 
caddelerinden 
olan Atatürk 
Caddesi'nde 9 
Haziran tarihinde 
meydana gelen 
olayda, Atatürk 
Anıtı karşısında 
bulunan binanın 
onarım amacıyla 
kurulan iskelesin
den 6'ıncı kata 
çıkan Cihan 
Güner, borulara 
bağladığı ipi boy
nuna geçirerek 
kendisini boşluğa 
bıraktı.
Vatandaşların 
ihbarı üzerine olay 
yerine gelen polis 

K AŞ€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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ekipleri nabzının 
atmadığını fark 
ettikleri Cihan 
Güner'in 'öldü' 
diyerek üzerini 
örttü.
Bir süre sonra 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri binanın 
6'ıncı katında asılı 
halde kalan Cihan 
Güner'in 
yaşadığını fark 
etti. Ekipler 
tarafından asılı 
bulunduğu ip 
kesilerek sedyeye 
konan Güner, 
ambulansla 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Burada yapılan 
müdahalenin 
ardından özel bir 
hastaneye sevk 
edilen Güner, 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
53 gündür tedavi 
gördüğü has
tanede dün akşam 
yaşamını yitirdi. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruş
turmanın devam 
ettiği öğrenildi
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadn_guler@hotmail.com

Cavit Mirasyedi’yi uğurlarken..
Ağahlar, Azizler, Tavuk Hasanlar, Salihler, 

Basriler, Sadullahlar, Ibrahimlerle birlikte 
geçti gençlik yılları..z*.

1970’li yılların siyasi ortamında kendi 
inancına göre tercihleri oldu...

Her genç gibi o da bir görüşün arkasında 
durdu.

Hem de dik durdu.. Bunun faturasını 12 
Eylül faşist darbesinden sonra çok çekti.

Tutuklandı, içeri atıldı, işkence gördü.
Okulunu bitiremedi bir süre...
Arkadaşları mezun olduğu halde, o ola

mamıştı.
Adam mı öldürmüştü? Vatanını mı sat

mıştı? İnancına ihanet mi etmişti? Hayır.
Ama, 12 Eylül faşizmi, o günlerin acısını 

gençlerden çıkar dı. Cavit’te o gençlerdendi.
Bu ona koydu. İçine kapandı, sessizleşti...
Sonraki yaşamında mütevazi kişiliği ile 

Makina Mühen dişliği yapmaya çalıştı.
Aylarca iş gelmediği günlerini de biliyo

rum.
Sabretti, babadan kalma zeytinliklerine 

bakarak geçimini sürdürmeye çalıştı.
Evlendi, babasının adını verdiği bir oğlu 

oldu.
Sabretmesini bildi. Gün geldi, para da 

kazanmaya başladı.
Hatta.. Gemlik Vergi rekortmenleri arasına 

girdi.
Sıkıntılı günleri geride kalmıştı, Haşan da 

büyüyordu...
Sosyal yaşamdan kopmadı. Dostlarıyla 

blrarada olur, ayda bir yemek yerler, dünü, 
bugünü, yarını konuşurlardı.

O dost sofralarına zaman buldukça 
katılırdım.

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi oldu, 
sosyal yaşama oradan katıldı.

İki yıl önceydi sanırım, ameliyat olmuştum.
Geçmiş olsuna geldi. Sırtlarının ağrıdığı 

söyledi.
ihmal etme dedim.
Doktora gitti. Duyduklarımız kötüydü.
O lanet hastalığa yakalanmıştı...
İki yıldır tedaviye devam ediyordu.
İşyerini arkadaşına bırakmak zorunda 

kaldı.
Ama yine de hayattan kopmadı.
Haziran ayında yapılan Ticaret ve Sanayi 

Odası meslek komite seçimlerine katıldı.
Bir gün beni aracjı ve bir sağlık kurumunun 

adını söyledi. Tanıyıp tanımadığı sordu.
Aynı komitedeymiş, destek vermelerini 

isteyecekti.
Yararım dokunamadı. Tanımıyordum.
Ama o haliyle, sağlıklılar gibi kendini 

seçim mücadelesine verdi.
Önce meslek komitesine girdi, sonra Oda 

Yönetim Kuru lu’na. Hem de 2 listede de adı 
vardı.

O günlerde yoruldu.
Mazbatasını bile almaya gelemedi.
Yönetim kurulu toplantılarına da katıla

madı. Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni 
binasınında görev yapmak kısmet olmadı.

Mel’un hastalık sardı bedenine...
Geçen cumartesi akşamı Kumla da Murat

Atasoy ile karşılaştım.
Murat, yakın doslarındandı.
“-Marazı" (Cavit’e arkadaşları Maraz derler

di) telefonla aradım, eşi çıktı, görüşemedim.
Kardeşini aradım, o da birşey yapamadı." 

dedi. Durumu ağırlaşmıştı anlaşılan.
Hastaneye kaldırıldığını da duymadım.
Ta ki, dün sabah GTSO’dan Ayhan 

arayasıya ve kötü haberi veresiye kadar.
Gemlik’ten bir Cavit Mirasyedi geldi, geçti.
Toprağı bol, kabri ışık şaçsın... Güzel bir 

arkadaşımızı kaybettik.
Ailesine sabırlar diliyorum.

TOBB tarihinin en 
sessiz ve siyasetsiz 
Genel Kurulunda 4. 
kez TOBB Başkanı 
olan Rıfat 
Hisarcıkhoğlu, 
delegelerin kul
landığı geçerli 
oyların tamamını 
aldı.
TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversite
sindeki 69. Genel 
Kurul'da, Hisarcık!) 
oğlu, toplam bin 734 
delegenin imzasıyla 
aday gösterildi. 
Tek aday olarak 
seçimlere giren 
Hisarcıkhoğlu, 
geçerli oyların tama 
mini alarak 4 yıl 
süreyle TOBB 
Başkanı oldu. 
Böylece 16 Haziran 
2001'de ilk kez 
başkan olan Hisar 
cıkhoğiu, 4 kez 
başkanlık görevini 
sürdürmüş olacak. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsası 
Başkan ve Genel

Kurul delegelerin de 
katıldığı genel kurul
da, yeni TOBB 
Yönetim Kurulu ise 
şu isimlerden oluş
tu:
İbrahim Çağlar 
(İstanbul Ticaret 
Odası Başkanı), 
Harun Karacan 
(Eskişehir Ticaret 
Odası Başkanı), 
Necdet Özer (Denizli 
Ticaret Odası 
Başkanı), Ender 
Yorgancılar (Ege 
Bölgesi Sanayi

Odası Başkanı), 
Memiş Kütükçü 
(Konya Sanayi 
Odası Başkanı), 
Çetin Osman Budak 
(Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı), İbrahim 
Burkay (Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı), 
Salih Zeki Murzioğlu 
(Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı), Cengiz 
Günay (Tekirdağ 
Ticaret ve Sanayi

Odası Başkanı), Faik 
Yavuz (Ankara 
Ticaret Borsası 
Başkanı), Çamur Ali 
Kopuz (İstanbul 
Ticaret Borsası 
Başkanı), Şahin 
Bilgiç (Adana 
Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı), 
Ebubekir Bal 
(Diyarbakır Ticaret 
Borsası Başkanı), 
Halim Mete (İstanbul 
Deniz Ticaret Odası 
Başkanı)."

Yedek subay celbinden itibaren 
tıp doktoru ayrımı kaldırıldı

Askerlik 
Şubesi’nden 
yapılan yazılı açık
lamada Ağustos 
2013 Yedek Subay 
Celbinden itibaren, 
test ve mülakat 
faaliyetleri ile 
karışık sınıf ve tıp 
doktoru ayrımının 
kaldırıldığı 
belirtildi. 
Seçim ve 
sınıflandırma işlem
lerinin Milli 
Savunma Bakanlığı 
Asker Alma Daire 
Başkanlığı tarafın
dan yapılacağı vur

gulanan açıklama
da, "Yedek Subay 
Celbinden itibaren 
Test ve Mülakat 
Faaliyetleri ile 
karışık sınıf ve tıp 
doktoru ayrımı 
kaldırılmıştır.
Yedek subay 
dönemleri er celp 
dönemleriyle bir
leştirilerek, Şubat, 
Mayıs, Ağustos ve 
Kasım olmak üzere 
dört celp olarak 
düzenlemiştir.
Yönetmelik gereğin 
ce seçim ve 
sınıflandırma işlem

leri, yükümlülerin 
istekleri de dikkate 
alınarak, meslek 
bilgisi, tahsil duru
mu, akademisyen
lik durumu, sağlık 
durumu, yaş, fizik
sel özellik, lisans 
bitirme notu ile 
yabancı dil notu 
nota tahvil edilecek 
ve seçim bu not 
üzerinden yapıla
caktır.” denildi.
Yapılan açıklama
da, 4 Kasım 2013 
tarihleri arasında 
yedek subay cel
bine tabi olan

yükümlülerin 1-30 
Eylül 2013 tarihleri 
arasında seviki 
öncesi hazırlık 
iişlemleri yaptırmak 
üzere Askterlik 
şubelerine başvur
maları istendi, 
e, bilgisayar kul
lanılarak başvuru 
formunun doldurul
ması halinde işlerin 
daha hızlı yürüye
ceği bildirildi.Seçim 
ve sınıflandırma 
sonuçlarının ise 25 
Ekim 2013 tari
hinde açıklanacağı 
belirtilidi.

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

O 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
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Tibel Otel altına yaptırılan tuvaletin kapıları kapatıldı

} m önce yapılan luualet kullanılamaz mit seldi
Mttt GftYPAR

Gemlik Belediyesi 
tarafından, yıktırılan 
Tibel Otel’in altına 
yaptırılan tuvaletler 
kullanılamaz hale 
geldi.
Balık Satış 
Mağazalarının 
yanında bulunan ve 
Belediyece bir süre 
önce yıktırılan 
tuvaletin yerine Tibel 
Otel altında 10 bin
lerce lira harcanarak 
yaptırılan yeni 
tuvaletler, yıkım 
çalışmaları sırasında 
kullanılamaz hale 
geldi.
Çeşmeleri sökülen 
tuvaletler, pislik 
içinde kalırken, 
tuvaletlerin kapıları 
da kapatıldı.
İhtiyacını gidermek 
isteyenler, deniz

tarafındaki 
pencereyi kırarak 
içeri girip, suyu 
akmayan tuvaletler 
de ihtiyaçlarını 
giderince, pislik ve 
kokudan tuvaletlere 
girilmez oldu.

Çevre esnafı tuvalet
lerin bu durumda 
olmasından 
şikayetçiler.
Esnaf, “İhtiyacımızı 
giderkek için 
Çarşı Camiine git
mek zorunda

kalıyoruz.
Buraya 2-3 ay önce 
onbinlerce lira mas
raf yapılarak yap
tırılan tuvaletlerin 
halini gören bir yet 
kili yok mu?” 
diyorlar

BfiSSAfelIĞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odamız Meclis ve Yönetim Kurulu üyemiz

Mak. Müh.
Cavit Mirasyediyi 

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz» 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve 

yakınlarına başsağlığı dileriz.

PaşaAGDEMİR Kemal AKIT

GTSO Meclis Başkanı GTSO Yönetim Kurulu Başkanı



2 Ağustos 2013 Cuma Gemlik KHrfez Sayfa 6

MIiWiiİMİİiMİ|İIW
Gemlik Belediyesi 
Karacaali Köyü'nün 
Çöp Yığınları soru
nuna el koydu. Çöp 
toplama konusunda 
muhtarlığın yetersiz 
kalması üzerine 
harekete geçen 
Gemlik Belediyesi, 
turistik tatil köyüne 
30 adet çöp kontey 
neri yerleştirdi.
Köyün ve çevresinin 
çöp toplama çalış
masını da üstlenen 
Gemlik Belediyesi, 
köylülere ve köy 
bölgesinde tatile 
gelen yazlıkçılara 
derin bir nefes 
aldırdı. Arazi yolları
na gelişigüzel 
dökülen ve zama 
nında toplanmayan 
çöpler Karacaali 
Köyü'nde büyük 
sorun yaratırken 
şikâyetlere de 
neden oluyordu. 
Bundan önce çöp 
toplama işini 
sürdüren Karacaali

Köyü Muhtarlığı 
çöp toplama işi 
için belediyeye izin 
vermeyince, 
şikâyetlere söz 
konusu olan çevre 
kirliliği, kötü koku 
ve görsel kirlilik 
konusunda çalışma 
yapılamıyordu. Söz 
konusu sıkıntının 
çevre kirliliğine 
sebebiyet verip, art
ması üze 
rine Gemlik kay
makamlığı ve 
Gemlik Belediyesi 
duruma el koydu. 
Çevre Sağlığı her 

şeyin önündedir 
diyen Gemlik 
Kaymakamlığı ve 
Gemlik Belediyesi 
çöp toplama işini 
Karacaali Köyü 
Muhtarlığından aldı. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Karacaali 
bölgesindeki arazi 
yolları çöp yığınları
na dönmüştü. 
Görsel kirlilik bir 
yana kötü koku 
halkı canından 
bezdiriyordu.
Çevre Sağlığı ve 
insan sağlığı

paralel tehlike altın
daydı. Muhtarlıkla 
yapılan görüşmel
erde de sorun 
çözülmedi. Gemlik 
Kaymakam lığı 
konuya büyük 
duyarlılık gösterdi. 
Şimdi çöp 
toplama işini 
belediye olarak 
biz yapacağız. 
Bu çalışmanın ilk 
etabında köyümüze 
30 adet çöp 
konteynırı gön
derdik. Turizme 
yönelik yatırım 
projelerini hayata 
geçirirken, turistik 
tatil beldemizi bu 
tür sıkıntılarla 
baş başa bıraka
mazdık. Çöp yığın
larını ortadan 
kaldırdık. Karacaali 
Köyü de artık emin 
ellerdedir. Halkımı 
za, yazlıkçılarımıza 
hayırlı uğurlu 
olsun" dedi.

lıftlınM
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşı 
minin yeni markası olan BUDO, arefe 
günü ve Bayram boyunca yenilenen tar
ifesi ile hizmet verecek. Arefe günü 
Mudanya'dan ilk sefer 07.00'da başlar 
ken, son sefer de 21.15’te gerçekleşecek. 
Aynı gün Kabataş'tan ilk sefer 08.30'da, 
son sefer ise 21.15'te yapılacak. Bayra 
mın birinci, ikinci ve üçüncü günü boyun 
ca karşılıklı olarak 5 sefer yapılacak. 
Seferlere başladığı günden bu yana eko 
nomik, konforlu ve müşteri memnuniyeti
ni ön planda tutan hizmet anlayışıyla 
vatandaşlardan yoğun ilgi gören Bursa 
Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), arefe 
ve Bayram boyunca ulaşımda bir sorun 
yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldı. 
Hüdavendigar, Nilüfer Hatun ve Yıldırım 
Beyazıd adlı gemileriyle hizmet veren 
BUDO, özellikle arefe günü yaşanacak 
yoğunluğu dikkate alarak sefer sayısını 
karşılıklı olarak 7'ye çıkardı. Arefe günü 
Mudanya'dan ilk sefer 07.00'da 
başlarken, son sefer de 21.15'te gerçek
leşecek. Aynı gün Kaba taş'tan ilk sefer 
08.30'da, son sefer ise 21.15'te yapılacak. 
Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü 
boyunca karşılıklı ola rak 5 sefer yapıla
cak. Pazar günü ise, karşılıklı olarak 7 
sefer gerçekleştirilecek.

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA HU

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE lif
EN GÜZEL ANLARINIZI W

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. : K
fysfy Piyanist
Meşrubat Sctfen Stındüiye Giydirme
Çerez NiKnhMnscisı

Rhk İnternetten Cnnb tyym
Snkne - Işıkyösferisi 
Servis ve ekjpmnn/nr 

^39^^ Sürpriz yösterHer

MILTON
k DÜĞÜN SALONU

ı
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Bayram trafiği alarmı verildi
önümüzdeki hafta 
Perşembe günü 
başlayacak olan 
Ramazan Bayramı 
nedeniyle, yarın 
akşamdan yola çık
abilecekler dikkate 
alınarak karayolu 
ve denizyollarında 
bir dizi önlemler 
alındı. Yarından 
itibaren TEM 
Otoyolu'nda tüm 
bakım ve onarım 
çalışmaları durdu
rulurken, başta İDO 
olmak üzere deniz 
işletmeleri de yarın 
akşamdan itibaren 
ek seferler koydu. 
Her Bayram olduğu 
gibi bu Ramazan 
Bayramı öncesinde 
de, İstanbul'u 
Anadolu'ya 
bağlayan köprü 
konumundaki 
Kocaeli'de de bir 
dizi önlemler alındı. 
Hem İstanbul'da, 
hem diğer kentlerde 
binlerce kişinin 
işlerini ayarlayıp 
şehir dışında 
geçirecekleri 
Bayram tatili 
süresini 9 güne

çıkarma hesabı 
yaptığı bilindiğin
den hem Valilikler, 
hem seyehat şirketi 
ile deniz hattı işlet
meleri yarın akşa
ma göre önlem aldı. 
Kocaeli'de TEM ve 
D-100 Karayolu ile 
İzmit Yalova Yolu 
olarak da bilinen E- 
130 Karayolu'nda 
yoğunluk olabile
ceği beklendiğin
den, Kocaeli 
Valiliği'nce 
Karayolları ve 
belediyelerle de 
görüşmeler 
yapılarak bakım ve 
onarım çalışmaları
na ara verilmesi 

sağlandı. Bu arada 
İzmir- Bursa ve 
Yalova yönüne 
gidecek olan araç 
sürücülerinin 
Gebze 
Eskihisar'dan feri
botla Yalova 
Topçular'a 
geçmeleri, İzmit 
kent içi geçişini 
kullanmamaları 
önerildi.

DENİZ HATLARINA 
TAKVİYE
Bu arada İDO da, 
başta Gebze 
Eskihisar ile Yalova 
Topçular arasındaki 
feribot hattına 
takviye gemiler 

koydu. İDO'dan 
yapılan açıklamada 
tüm hatlarda uygu
lanacak ek seferler, 
Bayram tatili 
boyunca oluşacak 
yoğunluk ve talebe 
göre belirlendi. 
Bayram tatili 
süresinde 3 bin 300 
sefer yapacağı 
belirtilen İDO 
Eskihisar; Topçular 
hattında 17 gemi 
doldur boşalt yön
temiyle aralıksız 
hizmet verecek. İDO 
Bayram boyunca 
192 ek sefer, tüm 
hatlarda toplam 3 
bin 200 sefere 
ulaşıp 2 milyon 700 

bin yolcu ve 225 
bin araç kapasite
sine ulaşılabileceği
ni tahmin ediyor. 
Bu arada İDO'nun 
7-11 Ağustos tarih
leri arasında tüm 
biletli hatlarda sat
tığı bilet sayısının 
ise bugünden 85 
bine ulaştığı 
bildirildi.
İDO'nun Ramazan 
Bayramı Tarifesi 
arife günü olan 7 
Ağustos Çarşamba 
günü başlayıp, 8-9- 
10 Ağustos Bayram 
günleriyle birlikte 
dönüş trafiğinin 
yoğunlaşacağı 11 
Ağustos Pazar 
gününü de kapsıyor

DİĞER HATLAR 
Arife günü olan 7 
Ağustos Çarşamba 
gününden, dönüş 
trafiğinin yoğun 
olacağı 11 Ağustos 
tarihine kadar tar
ifesini yeniden 
beiirieyen İDO, 
Yenikapı- Bursa- 
Yenikapı hızlı feri
bot hattında ek 26, 
Yenikapı-

Bandırma- Yenikapı 
hızlı feribot hattında 
ek 17, Yenikapı- 
Yalova- Yenikapı 
hızlı feribot hattında 
ek 38 ve Pendik- 
Yalova- Pendik hızlı 
feribot hattında ek 
32 sefer koydu. 
Aynı şekilde, deniz 
otobüsü dış hat
larında da, Kartal- 
Yalova- Kartal hat
tında ek 16, İstan
bul- Marmara- 
Avşa- İstanbul hat
tında ek 22, İstan
bul- Armutlu Tatil 
Köyü-Armutlu- 
Kumla- İstanbul 
hattında ek 8, İstan
bul- Çınarcık- 
Esenköy- İstanbul 
hattında ek 13, 
Yenikapı- 
Bandırma- Yenikapı 
hattında ek 10 ve 
Yenikapı- Yalova 
Yenikapı hattında 
ek 10 sefer 
belirleyen İDO, 
rahat ve hızlı 
ulaşımları için yol
cularına böylece 
toplam 192 ek sefer 
sunmuş oldu

ELEMAN flRAHIYOB
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
Tel: 0224 514 92 42

TEŞEKKÜR
Eşim Suna Ekinci’nin diz protez 

ameliyatını başarıyla gerçekleştiren 
Orhangazi Devlet Hastanesi 

Ortopedi Uzmanı 
Sayın Şener Özbölük’e ve 

birlikte çalıştığı hastane personeline 
ayrıca bizzat gelen veya telefon ile 

arayan tiim dost ve akrabalara 
teşekkürlerimi sunarım.

Selahattin EKİNCİ 
DP Gemlik İlçe Başkanı

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

o SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİKİ
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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İlk ve ortaokul kayıt işlemleri tamamlandı
MEB'den yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, 2013-2014 
eğitim öğretim yılı 
için bütün resmi 
okulların 1. ve 5. 
sınıflarına öğrenci 
kayıtları, çocukların 
MERNİS bilgileri 
esas alınarak 
ikametgahlarına en 
uygun okula, her
hangi bir başvuru 
olmaksızın, e-Okul 
Yönetim Bilgi

Sistemi üzerinden 
yapıldı.
Bu yolla, mecburi 
ilköğretim çağına 
giren 1 milyon 863 
bin 230 çocuk 
1.sınıflara, 1 milyon 
237 bin 986 öğrenci 
ise 5. sınıflara yer
leştirildi.
TC KİMLİK NO İLE 
ÖĞRENİLECEK 
Veliler, Bakanlığın 
http://www.meb.gov.t 
r internet adresinde 

yer alan Veli 
Bilgilendirme 
Sisteminden, çocuk
larının TC kimlik 
numaralarını yaza 
rak, yerleştirildiği 
okulu ve okulun ileti 
şim bilgilerini öğre 
nebilecek. Bu uygu
lama ile veliler, her
hangi bir kırtasiyeci
likle uğraşmadan, 
zaman kaybetme 
den, belge temin 
etmeden ve başvuru 

ücreti, kayıt parası, 
zorunlu bağış gibi 
tartışmalara girme
den çocuklarının 
kayıtlarını gerçek- 
leştirecek.Doğum 
tarihleri 2008 Nisan- 
Eylül aylarında bulu
nan ve dolayısıyla 
kayıtları veli isteğine 
bağlı çocuklar da 
ikametgahlarına en 
uygun ilkokullara 
geçici olarak yer
leştirildi. Bu yaş

grubundaki 
çocuğunu birinci 
sınıfa göndermek 
isteyen velilerin 
okula yazılı istekte 
bulunmaları okula 
kesin kayıtları için 
yeterli olacak.

Aynı şekilde ilk 
okulu tamamlayan 
tüm öğrencilerin, 
ortaokul 5. sınıfa 
kayıtları da MERNİS 
üzerinden adres 
uyumlu olarak 
yapıldı.

ŞOFÖR ARANIYOR
DAMPERLİ 

TIR VE 
KAMYON ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
İRTİBAT TEL: 

0 532 292 09 21

EtEMAN
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

http://www.meb.gov.t
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Çuualla trafik cezaları postaya «eriliyor
Vergi daireleri, 
çuvalda bekleyen 
trafik cezalarını sis
teme işlemeye 
başladı. 4 ay içinde 
tamamlanacak olan 
bu çalışma sırasında 
araç sahiplerine 
sürpriz trafik 
cezaları gelecek.

Yıllar önce kesilen 
trafik para cezalan 
sisteme geç 
işlendiği için araç 
sahiplerine sürpriz 
ceza çıkıyor. Çok 
sayıda sürücü birkaç 
yıl öncesindeki trafik 
para cezası ile 
bugün karşılaştı.

Gelir idaresi 
Başkanlığı (GİB) 
çuvalda bekleyen hız 
ihlali, park yasağı ve 
emniyet kemeri tak
mama gibi sebepler
le kesilen ceza mak
buzlarını bitirmek 
amacıyla vergi 
dairelerine dört aylık 
süre verdi.

Bu süre boyunca 
sisteme işlenecek 
makbuzlar sebebiyle 
çok sayıda araç 
sahibine 1 Ocak 
2012 öncesindeki 
ihlallere ilişkin ceza 
gönderilecek. 
Geçen yıl başından 
itibaren kesilen 
cezalar kağıt yerine 
dijital ortamda 
emniyetten Maliye'ye 
gönderildiği için 
bunlara ilişkin bir 
sorun yaşanmıyor.

14 MİLYON MAKBUZ 
KESİLDİ
Ohaberine göre, 
merkezin uyarısı ile 
birlikte İstanbul, 
Ankara ve İzmir 
başta olmak üzere 
araç sayısının fazla 
olduğu şehirlerdeki 
vergi dairesi başkan
lıklarında alarm veril 
di. Bu kapsamda 
vergi dairesi başkan
lıkları, ilçelerden 
merkeze personel 
kaydırmanın yanı 
sıra kamyonlara yük

lenen çuvalları 
ilçelere gönderme 
yoluna gidiyor.

Maliye Bakanlığı'nın 
bu konudaki hedefi 
yıl sonuna kadar, 
kesilen tüm trafik 
para cezalarının 
elektronik ortamda 
sisteme işlenmesi. 
Vergi dairelerine bu 
kapsamda geçmiş 
yıllarda 14 milyon 
ceza makbuzu gön
derilmişti. Bunun 
önemli bir bölümü 
sisteme işlendi.
Maliye trafik ceza 
makbuzlarının 
sürücülere gönde 
rilmesi sürecinde 

yaşanan aksaklığa 
neden olarak 
emniyeti gös
terirken, emniyet ise 
postadan kaynaklı 
sorun olabileceğine 
dikkat çekiyor.

YENİ ARACA ESKİ 
CEZA

Yıllar önce kesilen 
trafik cezaları gecik
meli olarak sisteme 
işlendiği için fatura 
bir başka sürücüye 
de çıkabiliyor. Yeni 
araç alan birçok kişi 
taşıtın eski sahibinin 
borcunu ödemek 
zorunda kalabiliyor.
Örneğin 2009'da 100 

lira ceza kesilen bir 
kişiye gecikme 
faiziyle birli kte350 
liralık ödeme mak
buzu gönderildi.

İKİ AYDA 7 MİLYON 
LİRA TAHSİL EDİLDİ

Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel 
Müdürlüğü'nün veri
lerine göre 2013 yılı 
bütçe hedefi için 
trafik para cezası 
tahsilatı 82 milyon 
15 bin lira olarak 
öngörülüyor. Ancak 
geçen yıllardan 
kalan ve ocak ayın
da kesilen cezaların 
tutarı yılın ilk ayında 
246 milyon 848 bin 
TL. Şubat ayında ise 
sadece 135 bin 
liralık tahakkuk 
gerçekleşmiş.

Trafik para cezasının 
tahsilat rakamına 
bakıldığında ise 
Ocak 2013'te 4.2 
milyon lira, şubatta 
ise 2.8 milyon 

liralık tahsilat 
gerçekleşmiş. Yılın 
iki aylık döneminde 
tahsil edilen trafik 
para cezası miktarı 
ise 7 milyon TL. 
Maliye’nin verilerine 
göre kamu, yıl 
sonuna kadar yargı, 
vergi, idari ve diğer 
para cezalarından 
toplamda 6.6 milyar 
liralık ceza kesmeyi 
hedefliyor.
Yılın ilk iki ayında 
toplam tahsil 
edilen para cezası 
miktarı ise 1 
milyar 54 
milyon TL. Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
verilerine göre trafik 
cezalarının büyük 
bölümü ihbarlı 
yazılıyor. 2012'nin 
tamamında emniyet 
kemeri kullanmama, 
aşırı hız, alkollü 
araç kullanma gibi 
suçlar nedeniyle 10 
milyon 72 bin ceza 
uygulandı. Bunun 
parasal değeri ise 
1.6 milyar TL

Türkiye'nin Çin'e ihracatı 6 ayda yüzde 39 arttı
Türkiye'nin, 
dünyanın önemli 
ithalatçı 
ülkelerinden Çin'e 
ihracatı, bu yılın ilk 
6 ayında, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 39 
artarak 1 milyar 766 
milyon dolar oldu. 
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerinden yapılan 
derlemeye göre, 
2012 sonu itibariyle 

2 milyar 833 milyon 
dolar olan Çin'e 
ihracat, bu yılın 
ocak-haziran döne
minde önemli oran
da artış gösterdi. 
Birçok sektörün 
çok önem verdiği 
Çin pazarına ihra
cat, 2012 yılının ilk 
yarısına göre yüzde 
39 artarak yaklaşık 
1,8 milyar dolara 
ulaştı. Söz konusu 
dönemde iki ülke 

arasındaki dış 
ticaret hacmi de 
yüzde 18.7 artış 
kaydederek 13,8 
milyar dolar olarak 
hesaplandı.
ihracat kalemleri 
açısından değer
lendirildiğinde bu 
yılın ocak-haziran 
döneminde Çin'e 
yapılan metal 
cevherleri, cüruf ve 
kül ihracatı geçen 
yılın aynı dönemine 

kıyasla yüzde 92 
artarak 389,2 mily
on dolardan 749,9 
milyon dolara yük
seldi. Anılan 
dönemde tuz, 
kükürt, topraklar ve 
taşlar, alçılar, 
kireçler ve çimento 
ihracatı da yüzde 
32 artışla 367,4 
milyon dolardan 
484,7 milyon 
dolara çıktı. Aynı 
dönemde 

yaklaşık 3,5 katına 
çıkan pamuk ihra
catı da 12.7 milyon 
dolardan 44,5 mil 
yon dolara yüksel
di. Yıllar itibariyle 
bakıldığında da 
2007-2012 arası 
dönemde yaşanan 
küresel krize rağ
men, Çin'e ihracatın 
hiç gerileme göster
memesi dikkati 
çekti. 2007'de 
1 milyar 39 milyon 

dolar olan ihracat, 
2012 sonunda 
yaklaşık 3 
katına çıktı.
Bu yılın haziran 
ayında ithalatta 
Çin ilk sırada 
yer aldı.
Bu ülkeden yapılan 
ithalat, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 20,4 artarak 
2 milyar 73 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat ^55
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 1° 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 10 ^8

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

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 Eğltlfn 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 Tos. 513 23 94

VAPUR - FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (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
Akcan Petrol B13 1O 7B
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 46
Boyza Petrol 613 01 031

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Bağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
OIHLİK'İN İLK o0NL0K SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4642 

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)

tiiiıtaM
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
10:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321



GemlikKSrfez

ÖZEL BURSA

HEMŞİRELİK
- 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 kurulularında, sürücü kurslarında 

ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilirler

AHMET ÇELEBİ 
ANADOLU SAĞUN MESLEK LİSESİ 

ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

A.T.T ve Hemşirelik 
Eğitimini alın geleceğinizi 

garantileyin....

•i ~ *

Acil 
Tıp Teknisyenliği

- Özel sağlık kuramlarında,
- Çeşitli kurumların bünyesinde bulunan a
sağlık birimlerinde,
- Pansiyonlu okullarda,
- Yıldızlı otellerde,
- İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 
- İlaç şirketlerinde ve kreşlerde, 
- Sürücü kurslarında iş bulma olanağı.

S'BSduıavı olmadan kayıt imkanı.. 
585 puanına göre ‘B'tfRS imkanı.

Servis hizmetimiz mevcuttur.
Yatılı kalma olanağı sağlanır. 
Avrupa’da staj imkanı sağlanabilir

SOSYALALANLARIMIZ: VOLEYBOL - BASKETBOL - MASA TENİSİ - SATRANÇ

STAJ YAPILACAK ÖZEL HASTANELERDE, ALINACAK PERSONELİN TAMAMI, 
OKULUMUZDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERDEN ALINACAKTIR.

İzmir Yolu Caddesi No: 341 Nilüfer/BURSA TEL: O 224 413 42 75-76 GSM: O 546 60 61616
www.ahmetcelebisml.com

http://www.ahmetcelebisml.com


Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com
Sebahattin DEMİR/Emlak Müşaviri

TEL&FAX: 02245173310 CEP: 0532 744 33 83
E-MAIL manastiremlak@hctinail.com

www.manastiremlak.sahibinden.com 
www.ilan.com.tr/manastiremlak3 Ağustos 2013 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

1 metreküp suya 21 lira fatura geldi

Sn faturası isyan ettirdi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Silivri'ye engel...
5 Ağustos Pazartesi günü Silivri Ceza 

evinde yapılacak olan Ergenekon 
davasında karar günü.

Bunun için Türkiye’nin dört bir köşesin
den binlerce insan pazartesi günü son 
duruşmaya giderek, tarihi bir karara tanık 
olmak istemektedir.

Bunun hazırlıkları yapılırken, dün İstan- 
• । bul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet

Müdürü Hüseyin Çapkın ve İl Jandarma 
Alay Komutanı ile yaptığı basın toplantı 

• sıyla Silivriye gelmek isteyenlerin İstan
bul’a sokulmayacağını açıkladı. 4’de

Kayhan Mahallesi, 2 Nolu Caddede faaliyet gös 
teren Demir Döküm Yetkili Servisi, Yar Sıhhi 
Tesisat’ın sahibi Nedret Yar, iş yerine gelen su 
faturasına tepki gösterdi. Yar, gazetemize yap
tığı açıklamada, “1 ton su 6 lira 32 kuruş 
ancak, 1 metre küp suya 21 lira fatura kesiliyor. 
Bu durumu anlamakta zorluk çekiyorum. Bu 
fatura kabul edilemez.” dedi. Sayfa 5’de

Gemlik Duyarlılık ve Dayanışma 
Derneği, uyuşturucu kullanımına 

karşı imza topluyor.

BAŞKA 
KİİBBAIAB 
ÖLMESİN

Gemlik Duyarlılık 
Ve Dayanışma Plat 
formu Derneği, 
uyuşturucu kullanı 
minin önüne geç 
mek amacıyla 
“Uyuşturucuya 
Hayır” isimli imza

kampanyası 
düzenledi. CİUS 
Alışveriş Merkezi 
önünde devam 
eden kampanya 7 
Ağustos’a kadar 
sürecek.
Haberi sayfa 2’de

Muhsin 7UKİÇ
Merkez 10224513 85 53

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

Kurşunlu Şb. 10 535 493 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.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hctinail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Islah çalışmalarında plan ve program yetersizliği yaşanmaya devam ediyor.

Aydüğılu; "FITııe ait kablolar sorun yaratıııor’
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan gerçekleştirilen 
Çarşı Deresi Islah 
çalışmalarının yarat
tığı sorunlar yankı 
uyandırmaya devam 
ediyor.
Islah çalışmaları 
PTT’ye ait internet 
kablolarına zarar 
verileceği endişe
siyle durdurulmuştu. 
Çalışmaları 
üstlenen Aydoğdu 
Yapı İnşaat 
Limited Şirketi’nde 
faaliyet gösteren 
Mühendis Ozan 
Aydoğdu firma 
olarak üzerlerine 
düşen görevi 
yaptıklarını belir
tirken, PTT’ye ait

söylerek taşeron fir
madan gelecek eki 
bin PTT kablolarını

düzenleyeceği 
söylendi. Hala bek
liyoruz." dedi

aldık. Ancak, gön
derilen ekip bu soru 
nu çözemeyeceğini

kabloların yarattığı 
sorunların hala 
çözülemediğini 
söyledi. Aydoğdu 
yaptığı açıklamada, 
"Bu kabloların 
düzenlenmesi 
veya çalışmalarda 
zarar görmeyecek 

bir pozisyona 
getirilmesi bizim 
sorumluluğumuzda 
değil.
Bu Türk Telekomun 
sorumluluğunda. 
Sorunun çözümü 
için Türk Telekom 
yetkililerinden söz

Gemlik Duyarlılık ve Dayanışma Derneği, uyuşturucu kullanımına karşı imza topluyor.

BAŞKA KİİRRAEAR ÖLMESİN
GEMLİK DUYARLILIK

>dJrFORMUQERK«j' ‘

Mert ÇAVDAR

Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma 
Platformu Derneği, 
uyuşturucu kul
lanımının önüne 
geçmek amacıyla 
“Uyuşturucuya 
Hayır” isimli imza 
kampanyası 
düzenledi.
Önceki gün, Gemlik 
İskele Meydanın’da 
başlayan imza kam
panyası, dün de 
Gemlik CİUS Alış 
veriş Merkezi 
önünde devam etti.

Uyuşturucu kullanan 
15 yaşındaki, 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu Öğencisi 
Kübra Oral’ın, 
AVM’nin beşinci 
katından atlayarak 
intihar etmesi, 
Gemlik kamuoyunda 
büyük yankı 
uyandırmıştı.
Benzer olayların bir 
daha yaşanmasını 
istemeyen Dernek 
üyeleri "Başka 
Kü hralar Ölmesin” 
sloganıyla imza 
topluyor.
Vatandaşların yoğun 

ilgli gösterdiği kam
panyada şimdiye 
kadar 100’ün üzerin 
de imza toplandı. 
Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma 
Platformu Der 
neğin’den yapılan 
açıklamada, genç
lerin uyuşturucunun 
zararlarına karşı bi 
linçlenmesi gerektiği 
ifade edilirken, 
Ramazan Bayramı' 
ndan sonra uyuştu
rucuyla mücadele 
için paneller düzen
leneceği belirtildi. 
Gençlerin büyük bir 

tehlikeyle karşı 
karşıya olduğu vur
gulandı.
Açıklamada 
"Gemlik Duyarlılık 
ve Dayanışma 
Derneği olarak uyuş
turucuya karşı baş 
/attığımız mücadele 
m izde Gemlik 
Halkımızın tam 
desteğini arkamızda 
hissediyoruz.
Bu duygularımızı 
pekiştirmek maksadı 
ile başlattığımız 
imza kampanyamız
da bir kez daha 
gördük ki halkımız 

bu konuda müthiş 
duyarlıdır. Bu konu
da dernek Başkanı 
mız Mehmet 
Uzunkaya tam 
destekçimiz olup 
desteğini esirgeme 
yen halkımıza ve 
Gemlik Basınına 
sonsuz teşekkürler 
ediyoruz.
Uyuşturucuyla 
mücadele konusu ile 
ilgili projemiz kap
samında Ramazan 
Bayramından hemen 
sonra gençlerimizi 
ve ebeveynleri bilinç 
lendirecek panel ler 

yapmak için hazırlık- 
lanmız devam etmek 
tedir. Bu panellerin 
herkes için faydalı 
olacağı kanısın
dayım. Lütfen 
halkımız bu pa 
netlere tam katılım 
sağlasınlar hem bil
inçlensinler hem 
evlatlarını koru
manın yollarını 
öğrensinler." denil
di.
Yoğun ilgi gören 
imza kampanyası 7 
Ağustos'a kadar 
devam edecek.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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dikeli koca tııcakla dehşet saptı
Bursa’da bir kişi 
anlaşmalı boşan
mak istediği eşini 
birlikte gittikleri 
avukatlık bürosun
da bıçak zoruyla 
rehin aldı.
Şahıs, polisin uzun 
süren gayetleri 
sonunda ikna 
edilebildi. Edinilen 
bilgiye göre, olay 
merkez Osmangazi 
ilçesi Uluyol 
Caddesi’ndeki bir 
avukatlık bürosun
da meydana geldi. 
Ahmet ile Nevin K. 
çifti aralarındaki 
anlaşmazlıklardan 
dolayı anlaşarak 
boşanmak istedi. 
Çift avukatla 
konuştuğu sırada 
Ahmet K. eşine, 
‘Seni başkalarıyla 
görmüşler. Beni 
aldattın’ dedi. 
Bunun üzerine çift 
tartışmaya başladı. 
Avukat ileyanında

İnşaatta calışanüniversite öğrencisi 
merdiven Hoşluğuna düşerek can verdi
Orhangazi’de, 
çalıştığı inşaatta 
6'ncı kattan merdiv
en boşluğuna 
düşen üniversite 
öğrencisi hayatını 
kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 
harçlığını çıkarmak 
amacıyla Muradiye 
Mahallesi'ndeki 
özel tıp merkezinin

bulunan çalışanı 
tartışan çifti ayır
mak istedi.
Tartışma esnasında 
Ahmet K., yanında 
getirdiği bıçağı çek
erek avukat ve 
çalışanını dışarıya 
çıkardı. Telaş 
esnasında 
dışarıya çıkan 
avukat da ayağını 
burktu. Avukatın 
yanında çalışan 
kişi, durumu polis 
ve 112 ekipleri 
bildirdi. Olay yerine 
gelen 112 ekipleri 

ek inşaatında 
sıvacılık yapan 
kişinin yanında 
çalışan Karadeniz 
Teknik Üniversitesi 
(Ktü) öğrencisi 
Ahmet Eraslan (21), 
6'ncı katta bastığı 
alçıpan ve suntanın 
kırılması sonucu 
yaklaşık 17 metre 
yükseklikten merdi

ayağı burkulan 
avukatı hastaneye 
götürdü.

POLİS ŞAHSI İKNA 
ETMEK İÇİN TER 
DÖKTÜ
Avukatın yanındaki 
çalışan kişinin 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen polis ekipleri, 
geniş güvenlik 
önlemleri aldı.
Ekipler, şahsı ikna 
etmek için uzun 
süre ter döktü.
Polisin ikna 

ven boşluğuna 
düştü. Beton zem
ine çarparak ağır 
yaralanan ve tıp 
merkezinin acil 
servisine kaldırılan 
Eraslan, buradaki 
ilk müdahalesinin 
ardından Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 

çabalarına karşılık 
Ahmet K. ikna 
olmayıp dışarıya 
çıkmak istemedi. 
Daha sonra olay 
yerine gelen 
Asayiş Şube 
Müdür Yardımcısı 
Erol Turan, 
Ahmet K.'nin bir 
şey yapmadan 
dışarıya çıkmasını 
isteyerek, 
“Buradan çıkın, 
seni eşinle iste
diğin yerde 
görüştüreceğim. 
Burada olmuyor. 
Herkes bizi izliyor. 
Dışarıda dilediğin 
kadar konuşa
bilirsin” dedi. Uzun 
süren gayretler net
icesinde şahıs, 
kapıyı polis ekipler
ine açtı. Ekipler, 
Ahmet ile Nevin K. 
çiftini ifadesini 
almak üzere 
emniyete 
götürdü.

edildi.Eraslan, 
yoğun bakımda 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Olayı öğrenerek 
hastaneye gelen ve 
sinir krizi geçiren 
anne Atiye ile baba 
Haşan Eraslan'a, 
sağlık ekiplerince 
müdahale edildi

Bursa Emniyet 
MüdUrlüBii'nden 
eş zamanlı silah 

operasyonu

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan 12 adrese eş 
zamanlı yapılan 
operasyonda 7 
adet ruhsatsız 
tabanca ve 495 
adet mermi ele 
geçirildi. Gözaltına 
alınan 12 kişiden 
4’ü emniyetteki 
ifadesinin ardın
dan serbest bira 
kıhrken, 8’i ise 
adliyeye sevk 
edildi.
Edinilen bilgiye 
göre Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Organize Suçlar 
Büro Amirliği ekip
leri, 3 ay süren 
çalışmanın ardın
dan belirlenen 12 
ayrı adrese eş 
zamanlı operas 
yon yaptı. Gürsu 
ve Kestel 
ilçelerinde yapılan 
baskınlarda 
12 kişi gözaltına 
alındı.

"ARAZİDE SIKINTI 
OLMAZ" 
Yapılan operas 
yonlar neticesinde 
zanlılardan 7 adet 
ruhsatsız tabanca 
ile 495 adet mermi 
ele geçirildi. 
Zanlıların 
piyasadan aldıkları 
tabancaları, 
silahlara olan mer
akları ve arazide 
kullanılmasında 
sıkıntı yaşanmaya
cağını düşün
meleri nedeniyle 
köylülere sattığı 
belirlendi. 
Gözaltına alınan 
12 kişiden 4'ü 
emniyetteki 
ifadesinin ardın
dan serbest 
bırakıldı. Bursa 
Emniyet Müdür 
lüğünde sorguları 
tamamlanan K.A. 
ve oğlu G.A. ile 
S.E., S.S., V.S., 
S.D., O.D. ve A.O. 
U., "iştirak halinde 
silah ve mermi 
ticareti yapmak" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi

Bora »anarttn 2, fcanan aüstü
Orhangazi’de evin
de badana yapan 
yaşlı adam ikinci 
kattan düşerek 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre olay 
Orhangazi ilçesi 
Erenler 
Caddesi'nde mey
dana geldi. Evinde 
badana yapan 
Abdürrazak Atalay 
(69), balkondan 
duvarı boyamaya

çalışırken dengesi
ni kaybetti. Şahsın, 
evin 2. katından 
bahçeye düştü

ğünü gören vatan
daşlar, yaşlı adama 
ilk müdahaleyi 
yaptı. Çevredeki

lerin haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen 112 ekipleri 
şahsı, Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
götürdü. Hastaneye 
getirilen yaşlı 
adama doktorlar 
müdahalede bulu 
nurken, yaşlı ada 
mın hayati tehlike 
sinin olmadığı 
öğrenildi. Olayla 
alakalı soruşturma 
başlatıldı

KAŞEDE 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
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Silivri’ye engel...
Vali Mutlu, Ergenekon karar duruşmasına 

izleyici alınmayacağı konusunda 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin kararı olduğuna dikkat çekerek, 
vatandaşları erken uyardıklarını söyledi.

Mahkemenin talimatına göre, tutuklu yakınları, 
tutuksuz sanıklar, milletvekilleri ve sanık
avukatlarının duruşma katılabilecek, ancak, 
izleyici alınmayacak.

Vali Mutlu, 2911 sayılı yasaya dayanılarak 
Silivri önünde toplanılmasına izin vermeyecek
lerini de açıkladı. ‘İstanbul’a gelmeyin’ diyor.

Toplantı ve Gösteri Yasasına göre, önlem alı
nacağını açıkladı.

Silivri Tutuk ve Cezaevi önünde kararı
bekleyecek olan vatandaşların demokratik hak
ları böylece engellendi.

Bu karara uyutmayacağı belli.
Anlaşılan o ki, Ramazan Bayramı öncesi yine 

ortalık karışacak.
Vatandaş demokratik hakkını kullanmak 

isteyecek... Devlet ise engelleyecek.
Aynı, Taksim’deki gibi...
Sanırım stokları tükenen biber gazları takviye 

edilmiştir.
İstanbul’un terkoz suyu ile TOMA’lar dolmuş, 

biraz da biber gazı eklenmiştir içine.
Ne olur, ne olmaz diye...
Türkiye’nin, Erdoğan hükümeti ile hedefi İleri 

demokrasi!
İşin ilginç yönü, Yaş görüşmelerinin yapıldığı 

bir dönem de, Ergenekon duruşmasının karar 
gününün denk gelmesidir.

İçeride 37 general tutuklu.
Erdoğan ile çalışmış Genel Kurmay Başkanı 

tutuklu!
TSK, Deniz Kuvvetlerinde ve Hava Kuvvetle 

ri’nde komutan bulma da zorlandığı bir sırada, 
korgeneraller, orgeneralliğe terfi ettirilerek 
krizin aşılmasına uğraşılıyor.

Bayram öncesi Türkiye bir krize girecek mi?
Silivri duruşmalarını izlemeye gitmek kararın

da olanlar giderse ne olacak?
Yeni bir Taksim mi yaşanacak?
Duruşmaya girmeseler bile demokratik bir hak 

olan toplanma özgürlüğünün engelenmesini bu 
hükümet dünyaya nasıl anlatacak.

Görünen o ki, AKP hükümeti kitlelerden 
korkuyor.

Bunun için giderek daha otoriter, daha baskıcı 
oluyor.

BEKLENEN OLDU...
Günler önce yazdım.
Çarşı Deresi’nin yeniden düzenlenme çalış

maları nedeniyle PTT önündeki köprü yıkılınca 
trafik, Gazhane Caddesi'nden Bora Sokak 
yoluyla İstiklal Caddesine bağlandı.

Ama hiçbir trafik işareti yok.
İstiklal Caddesinde, Paşa Otel’in köşesindeki 

“Tek yön" tabelası, Gazhane Caddesine gidişi 
gösteriyor.

Bunu gören sürücüler, bizim sokağa girince 
karşı yönden gelen araçla karşılaşıyor.

Her gün bu sıkıntı yaşanıyor.
Dün, İstiklal Caddesinden gelen bir araç 

sürücüsü ile karşı yönden gelen bir bayan 
arasında çok çirkin tartışma yaşandı.

Bayana yapılmadık hakaret kalmadı.
Buna bölge esnafı tanık oldu.
Gazhane Caddesi'nden gelen kamyon ve 

kamyonetler Bora Sokak’tan geçemiyor.
Dar yolda otopark yasaklanmadığı gibi, trafik 

işaret düzenlenmesi yapılmadığı için keşmekeş 
sürüyor.

Bu ilçenin bir sahibi yok.
Varsa, bugün Bora sokağa gelsin, durumu 

görsün.

TOBB iftarımla Gemlik zeytini tanıtıldı
Gemlik Ticaret 
Borsası heyeti 
Ankara’da gerçek
leştirilen 69. ncu 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
Genel Kurulundan 
döndüler.
Gemlik Ticaret 
Borsası’ndan 
yapılan açıklamada, 
31 Temmuz 2013 
günü Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği Merkezinde 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Meclis Başkanı 
Cemil Çiçek ve çok 
sayıda Bakanın 
katıldığı iftar 
yemeğinde, "Gemlik 
Zeytini" tanıtımının 
yapıldığı belirtilerek, 
“Heyetimizi katılım
cılardan çok büyük 
övgü almıştır” denil
di.
Yemek sonrasında 
Meclis Başkanı

Cemil Çiçek ve 
TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıkhoğlu, 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar'ı telefon 
ile arayarak kut
ladığı belirtildi. 
GTB Başkanı İlhan 
Acar, “Katıldığımız 
TOBB genel kuru
lunda Gemlik zey
tinin tanıtmaktan 
dolayı büyük mutlu
luk duyduk. Siya 
silerimizden ve 
TOBB Başkanımız

dan övgüler geldi. 
Her fırsatta ve her 
ortamda Gemlik zey
tinimizi tanıtmayı 
sürdüreceğiz.

Gemlik zeytini hak 
ettiği yere gelme
lidir. Bunun mücade 
leşini vermeye de 
vam ediyoruz.” dedi.

Fatih Mehmet Güler 5 Ağustos’ta düzenlenecek büyük eyleme katılacak.

Güler, Silivri yolcusu
Hakkında açılan 
davalar nedeniyle 
İçişleri Bakanlığı 
tarafından görevin
den uzaklaştırılan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Türkiye Gençlik 
Birliği tarafından 
düzenlenen 5 
Ağustos Silivri 
eylemine katılacak. 
4 Ağustos’ta TGB 
ve Milli Merkez 
Temsilciler Meclisi 
Gemlik Teşkilatıyla 
beraber Silivri’ye

hareket edecek olan 
Fatih Mehmet Güler 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 5 
Ağustos’un son 
derece önemli bir 
gün olduğunu 
söyledi. Kamuoyun 
da yankı uyan dıran 
Ergene kon ve 
Balyoz davlarındaki 
geliş meleri dikkatle 
ta kip ettiğini 
berlirten Güler, “En 
başından beni süre
ci medyadan takip 
ediyorum. Gerçek 
ten Türkiye’nin

siyasi tarihinde iz 
bırakacak gelişme 
ler yaşanıyor. Ben 
bir hukuksuzluk 
mağduruyum. Bu 
nedenle Silivri 
Cezaevi’nde yaşa 
nan hukuk dışı 
uygulamalara tepki 
göstermek amacıyla 
diğer duyarlı 
Gemlikli vatandaşlar 
ile birlikte Silivri’ye 
gidece ğim. Balyoz, 
Ergenekon, İrtica İle 
Mücadele eylem 
planı davalarında 
yaşananlar tüm

Türkiye’nin malumu. 
Ben de hukuk dışı 
uygulamaların bir 
mağdurum. Ancak, 
Silivri Ceza evi’nde 
yatan asker, 
siyasetçi ve aydın
lara baktığımda 
yaşadığım mağ
duriyetin bunun 
yanında bir hiç 
olduğunu görüyo
rum. Onlar yıllardır 
hapisteler. Ve ne 
için yargılandıkları
na dair kamuoyu 
vicdanını tatmin 
edecek yeterli bir 
açıklama yapıla
madı. Bu nedenle, 5 
Ağustos’ta Siliv 
ri’de olacağım” diye 
konuştu.

BAŞSAĞIIĞI
Derneğimizin kurucu üyelerinden 

yurtsever, devrimci, Atatürkçü insan, 
sevgili dostumuz Cavit Mirasyedinin 

kaybının acısını tüm Gemlikliler ile paylaşıyoruz.
Yolu Yolumuzu aydınlatacak 

ADD GEMLİK İLÇE YÖNETİMİ
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1 metreküp suya 21 lira fatura geldi

Su laturası isvan eM
Kayhan Mahallesi, 2 
Nolu Cadde de faa 
liyet gösteren Demir 
Döküm Yetkili 
Servisi, Yar Sıhhi 
Tesisat'ın sahibi 
Nedret Yar, iş yeri 
ne gelen su 
faturasına tepki 
gösterdi.
Su kullanımında 
uygulanan fiyat 
politikasını eleştiren 
Yar gazetemize yap
tığı açıklamada, “1 
ton su 6 lira 32 
kuruş ancak, 1 
metre küp suya 21 
lira fatura kesiliyor. 
Bu durumu anla
makta zorluk çeki 
yorum.
Türkiye 3 tarafı 
denizlerle çevrili bir 
ülke. Gemlik hemen 
Körfez’in yanında 
kurulmuş bir ilçe, 
Gemlik’in etrafını 
çevreleyen yollarda 
deniz ve göller 
bulunuyor.
Ancak, buna rağ
men vatandaş 
çeşme suyundan 
ucuza yararlanana 
yorsa, bunun 
sorumlusu kim 
bilmiyorum. 
Bu fatura kabul 
edilemez.
Kesilen bu faturalar
la, uygulanan bu 
vergi sistemiyle 
belediyelerde 
paranın tükenmesi 
mümkün değil.
Ödediğimiz faturalar 
vatandaşın maddi 
gücünün çok 
üstünde. Bu duru

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜND€ DfW€TİY€ BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin ...

41 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GCJl-SR. AJAMS
MATBAACILIK -i YAYINCILIK ir REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

mu kamuoyuyla 
paylaşmak istedik. 
Buradan yetkililere 
sesleniyorum. 
Dükkanda temizlik 
ve gıda amacıyla 
kullandığımız su 
karşılığında nasıl 
böyle yüklü bir fatu
ra ödüyoruz.

Eğer bu şekilde 
devam ederse, 
vatandaş çok güç 
durumda kalacaktır. 
Bu problemin yet 
kililer tarafından en 
kısa zamanda çözü 
me kavuşturul
masını bekliyoruz." 
diye konuştu.

MMTM ve TGB yöneticileri CHP’yi ziyaret etti

Sertaslan, “Yerel segmler 
ülkenin geleceğini helirleyecek"

MiHi Merkez 
Temsilciler Meclisi 
ve Türkiye Gençlik 
Birliği Gemlik 
Şubesi üyeleri CHP 
Gemlik İlçe 
Başkanlığını ziyaret 
etti.
MMTM Gemlik Şube 
Başkanı Muharrem 
Çelik ve TGB 
Gemlik Yönetim 
kurulu üyelerinin 
katıldığı ziyarette, 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, CHP 
Gemlik İlçe Yönetim 
Kurulu ve gençlik 
kolları üyeleri de 
hazır bulundu.
Milli Merkezi son 
derece olumlu bir 
gelişme olarak 
değerlendiren 
Başkan Sertaslan, 
“Gemlik’teki tüm 
vatandaşlarımızın 
Atatürk’te birleşme
si için son derece 
önemli bir çalışma. 
Cumhuriyetin 
kazananlarının teh 
like altında olduğu 
şu günlerde tüm 
vatandaşların 
Atatürk’te birleş 
meye ihtiyacı var. 
Hem şahsım hem 
de kurumsal kim
liğim adına Milli 
Merkez üyelerinin 
gerçekleştirdiği 
ziyaret bizi son 
derece memnun 
etti."
CHP’nin Silivri Ceza 
evin’de bulunan 
sanıklar ve devam 
eden yargı süreciyle 

ilgiili hassa siya- 
tinin belli olduğunu 
belirten Sertaslan, 
“Genel Merkezimiz 
her ne kadar bu 
doğrultuda bir karar 
almasa da 5 Ağus 
tos’ta Silivri’ye gide 
cek, arkadaşları 
mızın talepleri ne 
yeşil ışık yakıyoruz. 
Gelin 4 Ağustos 
gecesi Gemlik Mey 
danından Silivri’ye 
hareket edecek oto
büsleri beraber dol 
duralım. Bu konuda 
elimizden geleni 
yapalım." dedi.

YEREL SEÇİMLER 
SON DERECE 
ÖNEMLİ.
Yaklaşan yerel 
seçimlerin son 
derece önemli oldu 
ğunu vurgulayan 
Sertaslan, “Bu 
seçim ülkenin gele
ceğini belirlemek 
amacıyla son 
derece önemli bir 
seçim olacak. 
Ulu Önder Atatürk’ 
ün Türk Milleti ile el 
ele gerçekleştirdiği 
Cumhuriyet Devrim 
leri bu gün hükümet 
tarafından tehtit 
altındadır.
Başbakan yaptığı 
açıklamada, ‘kimse 
bizi sevmek zorun
da değil.’ dedi. 
Elbette değil.
Ancak, sen bu 
ülkenin Başbakanıy 
san tüm kesimlere, 
farklı düşünen vatan 
daşlara saygı duy

mak zorundasın. 
Seçim sonuçlannın 
açıklanmasının 
ardından yaptığı 
balkon konuşmasın
da tüm kesimlere 
eşit mesafede, farklı 
siyasal tercihlere 
saygı duyan bir 
Başbakan imajı 
yaratmaya çalıştı. 
Fakat, AKP‘nin tüm 
uyulamaları bunun 
tersini göstermiştir. 
Yerel seçimler bu 
ülkenin ve memleke 
tin istikbalinin belir 
neceği seçimlerdir. 
Önümüzdeki en 
önemli konu yerel 
seçimlerdir.
Kamuoyuna açıkla
mayacağımız meclis 
üyesi adaylarımızda 
tüm Gemlik halkı 
kendini görecek. 
Adaylanmızın ne ka 
dar Gemlik’in ihti 
yaçlarına cevap ve 
ren ve halka hizmet 
etmeye gönüllü kim
seler olduğunu göre 
çekler." diye 
konuştu.
MMTM Gemlik Şube 
Başkanı Muharrem 
Çelik, Hapse 
giren, BDP Belediye 
Baş kanlarının 
serbest bırakılarak 
görevle rine devam 
ettiğini belirtirken, 
Fatih Mehmet 
Güler’in 
hiç bir mahkumiyeti 
olmamasına rağmen 
hakkı olan Belediye 
Başkanlığı görevini 
yapamadığını 
söyledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesLCom

http://www.gemlikkorfezgazetesLCom
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Yeşilay internet Bağımlılığı ile üt mücaılele tıM
Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti, BTK ile 
internet bağımlılığı 
ve güvenli internet 
kullanımı üzerine 
işbirliği protokolü 
imzaladı. Bilgi 
Teknolojileri ve 
iletişim Kurumu 
(BTK) Başkanı Dr. 
Tayfun Acarer, nesil* 
lerini koruyabilen 
toplumlann gele
ceğinin parlak ola
cağını söyledi. 
Protokolün imza 
töreninde konuşan 
Acarer, internetin 
1969 yılında 
keşfedildiğini anım
satarak, Türkiye'nin 
aylık 32-33 saat 
internet kullanımı ile 
Avrupa'da Ingiltere'
den sonra ikinci 
sırada yer aldığını 
belirtti.
Türkiye'nin sosyal 
paylaşım sitesi kul
lanımında da üst 
sıralarda olduğunu 

aktaran Acarer, 
Türkiye nüfusunun 
neredeyse yarısının 
sosyal paylaşım 
sitesi üyesi 
olduğunu ifade etti. 
Her akıllı telefonun 
bir mobil bilgisayar 
olduğunu kaydeden 
Acarer, yürümeyi 
yeni öğrenen çocuk
ların bile bugün 
tablet bilgisayar kul
lanabildiğinin altını 
çizdi. Acarer, nesil
lerini koruyabilen 
toplumlann gele
ceğinin parlak ola
cağını kaydetti. 
Yeşilay Başkanı 
Prof. Dr. M. Ihsan 
Karaman ise çağın 
ilerlediğini, bağım
lılık türlerinin 
geliştiğini ve buna 
yeni yeni türlerin 
eklendiğini söyledi. 
Karaman, başta 
dünya olmak üzere 
son yıllarda 
Türkiye'de de dikkati

çeken teknoloji 
bağımlılığı adında 
yeni bir bağımlılık 
türü olduğunu 
aktardı. Tüketicilerin 
teknolojinin çok 
fazla faydasını gör 
düğünü aktaran 
Karaman, yine de 
herşeyin bir usulü, 
bir kararı olduğunu 
dile getirdi.
Karaman, teknolo
jinin savaşı da kese
bileceğini, kötüye 
kullanıldığında başı 
da kestirebileceğini 

ifade etti. 
Telekomünikasyon 
iletişim Başkan 
Vekili Osman Nihat 
Şen de protokol kap
samında iki kuru
mun ortak çalış
malar yapacağını, 
çalışma gruplarının 
oluşturulacağını, 
anket çalışmaları 
yapılacağını, özellik
le toplumsal farkın- 
dalığın artırılmasına 
dönük çalışmalar 
yapılacağını söyledi. 
Protokol ile bilişim 

teknolojileri, elek
tronik haberleşme 
hizmetleri, internetin 
güvenli kullanımı, 
güvenli internet 
hizmeti ve teknoloji 
bağımlılığı gibi 
konularda toplumda 
ve özellikle 
gençlerde farkın- 
dalık oluşturmak 
amaçlanıyor.
İşbirliği kapsamında 
ilköğretim, ortaöğre
tim ve lise seviye 
sindeki öğrencilerin 
internet ve teknoloji 

kullanımında 
karşılaştıkları cinsel 
içerik ve istismar, 
siber zorbalık, şid
det, sanal kumar ve 
benzeri durumlar da 
incelenerek bu tip 
olumsuzlukların 
engellenmesi için 
yöntemler geliştirile
cek. işbirliği 
süresince teknoloji 
bağımlılığı üzerine 
farkındahk oluştur
mak üzere 
Türkiye’de başlıca 
hizmet sağlayıcısı 
kurum ve şirketlerle 
bir araya gelinmesi 
de planlanıyor. 
Çalışma grupları 
oluşturularak üretile
cek stratejilerin 
hedef kitlesi çocuk 
ve ergenler, anne- 
babalar, yetişkin 
bireyler, eğitimciler, 
psikolog, psikolojik 
danışman, psikiyat 
rist ve doktorlar 
olacak

Facebook, artık daha güvenli
Facebook, kul
lanıcılarının daha 
güvenli bir şekilde 
ağa bağlanabilmesi 
için HTTPS pro
tokolüne geçtiğini 
duyurdu. 
Daha önceden kul
lanıcı tercihine 
bırakılan protokol 
seçimi artık tek 
model haline getir
ilirken ağ bağlantısı 
tüm Facebook kul
lanıcıları için 
HTTPS üzerinden 
sağlanacak.

Facebook'un resmi 
bloğunda duyur
duğu bu önemli 
güvenlik değişimi, 
kullanıcıların 
tarayıcısı ile 
Facebook sunucu
ları arasındaki 
iletişimi daha 
sağlam temellere 
oturtacak. Tvvitter 
birkaç yıl önce 
HTTPS protokolüne 
geçiş yapmış 
olmasına rağmen 
Facebook protokol 
seçimini kul

lanıcıların tercihine 
bırakmayı seçmişti. 
Facebook, bu tercih 
modeli ile birlikte 
kullanıcıların ancak 
üçte birinin siteye 
HTTPS ile bağ
landığını söylerken 
artık 1 milyarı 
geçen Facebook 
kullanıcılarının 
tümünün varsayılan 
protokolü HTTPS 
olacak.
ARTIK FACEBOOK 
DAHA GÜVENLİ 
HALE GELDİ

Facebook'un 
HTTPS'ye geçme
siyle kullanıcıların 
profillerinin ele 
geçirilmesi ve 
üçüncü kişilerin 
hesaplarını kontrol 
etmesi daha zor
laşacak. Böylelikle 
Facebook kul
lanıcılarının ağ 
içinde gezinme ve 
mesajlaşma aktivi 
telerini daha güven
li hale getirmiş ola
cak. Kullanıcılar 
adres çubuğuna

Facebook yazdığı 
takdirde otomatik 
olarak HTTPS pro
tokolünden 
bağlanacağı için 
ekstradan ayarlarıy
la oynamak zorun
da da kalmayacak

lar. Kullanıcıların 
HTTPS kullanımını 
bir grafikle açık
layan Facebook, bu 
kullanımın şimdiye 
kadar %35'e kadar 
yükseldiğini gözler 
önüne seriyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat Y55
Jandarma İmdat 150
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
DENİZ UÇAöl 613 66 13
Psgasus Akmis Seyahat 614 «3 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanbarogiu-Eaadaş 514 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
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim 0lüd. 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

VAPOB-FEBİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (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 Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Dsvlst Hastanesi 617 34 00
Sahil Dav. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 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

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

Akçen Petrol 1 7B
MAR-PET s13 30 33
Tuncay Otogaz si 3 16 45
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI : 4643 
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 ĞEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeti : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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SİNEMASI 

HIZU VE ÖFKELİ 6: 
11:45-14:00- 
16:45-21:30 

NERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321



GemlikKSrfez

ÖZEL BURSA

HEMŞİRELİK

AHMET ÇELEBİ
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

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, 
- 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 

585 Mnavı olmadan kayıt imkanı... 
585puanına göre 'BİA'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: 341 Nilüfer I BURSA TEL: O 224 413 42 75 -76 GSM: O 546 60 61616
www.ahmetcelebisml.com

http://www.ahmetcelebisml.com
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastirwibkqemlik.com

Seba hattın DEMİR / Emlak Müşaviri
Ta&FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 

E-MAIL manastirennlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com 
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Köfteci Yusuf’a ilk günde büyük ilgi..

Güngör MİM hizmete sinil
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yeni bir marka...
Gemlik, büyüyen nüfusu ile birlikte 

marka kenti olmayı da sürdürüyor.
Bir süredir, yapımı devam eden Güngör 

AVM nihayet açıldı.
Tam olarak olmasa da, Bursa’nın büyük 

markası Köfteci Yusuf ve Şok mağazası 
ile kapılarını bayram öncesi açtı.

Yıllar önce, babadan zeytinci rahmetli 
Cemal Öner, Ilıca Caddesi’ndeki büro ve 
deposunu, bugünkü Güngör AVM olan 
arsada yaptırdığı binaya taşıdığında bana 
inşaatını gezdirmişti. Devamı 4’de

Merkezi Gemlik’te olan Güngör Zeytin 
cilik A.Ş. tarafından Gemlik Shell ve 
Gemlik Özdilek arasında yapılan Gün 
gör AVM kapılarını Gemlik halkına açtı. 
Bursa’nın tanınmış markası Köfteci 
Yusuf’un da 150 kişilik kadrosu ile 
AVM’nin iki katında yer aldı. Güngör 
AVM Sorumlusu Atıl Güngör, hizmete 
giren AVM’nin Gemlik’in marka değerini 
yükselteceğini, AVM’de en az 200 perso 
nel çalıştırarak, ilçede istihdama destek 
olunacağını söyledi. Haberi sayfa 2’de

İşçi Partisi, TGB İP ve Ulusal Kanal 
yöneticileri ile TGB yöneticilerinin
R tutuklanmasını kınadılar

İP we TGB,‘Silivrive
gideceğiz”

İşçi Partisi ve Türki 
ye Gençlik Birliği 
Genel Merkez bina 
sının polis tarafın
dan basılarak, parti 
ve TGB üyelerinin 
göz altına alın
masına İşçi Partisi 
ve TGB Gemlik İlçe

Teşkilatı Üyeleri, 
Gemlik Meydanı 
Atatürk Anıtı 
önünde düzenle
nen basın açıkla
masıyla tutukla
malara sert tepki 
gösterdi.
Haberi sayfa 5’de

Muhsin 7UNÇ

INŞ. LT 
www.onanka.

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
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.manastirwibkqemlik.com
mailto:manastirennlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.eoin
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.onanka
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Köfteci Yusuf’a ilk günde büyük ilgi..

Güngör ftVM hizmete Mirdi
Merkezi Gemlik’te olan Güngör Zeytincilik 
A.Ş. tarafından Gemlik Shell ve Gemlik 
Özdilek arasında yapılan Güngör AVM 
kapılarını Gemlik halkına açtı. Bursa’nın 
tanınmış markası Köfteci Yusuf’un da 150 
kişilik kadrosu ile AVM’nin iki katında yer 
aldı.

Güngör AVM Sorumlusu Atıl Güngör, hizmete 
giren AVM’nin Gemlik’in marka değerini yük
selteceğini, AVM’de en az 200 personel 
çalıştırarak, ilçede istihdama destek olu
nacağını söyledi. Şok, Çocuk Oyun Parkı ve 
Güngör Zeytinlerinin kendi ürünlerini satıla
cağı Elit Mola Güngör AVM’de yer alacak.

Gemlik yeni bir 
alışveriş merkezine 
daha kavuştu. 
Özdilek Gemlik 
Alışveriş 
Mağazası’nın 
önünde bulunan 
eski zeytin depo
sunu AVM’ye 
dönüştüren yeni 
sahipleri Güngör 
Zeytincilik, Güngör 
AVM’yi hizmete 
açtı.
Cuma akşamı 
hizmete sessiz 
sedasız giren 
Güngör AVM’nin 2 
katı Ünlü Köfteci 
Yusuf tarafindan 
kiralandı.
Açıldığı andan 
itibaren AVM nin 
ilgi gördüğünü 
söyleyen Göngör 
AVM sahiplerinden 
Atıl Güngör, 
"Hedefimiz Rama 
zan Bayramına AVM 
yi hizmete açmaktı. 
Bazı eksiklerimizle 
birlikte AVM’yi 
açtık. Şu anda 
AVM’mizde Köfteci 
Yusuf, ‘Şok’, Çocuk 
Oyun Parkı

Atıl Güngör

faaliyete girdi. 
Güngör zeytincilik 
A.Ş. nin kendi ürün
lerinin satılacağı 
giriş katındaki "Elit 
Mola" bölümünde, 
düzenleme çalış
malarımız devam 
ediyor. Sabah kah
valtısının da verile
ceği bu bölümde, 
başta Gemlik zeyti
ni olmak üzere, 
kendi ürünlerimizi 
pazarlayacağız."

kısa zamanda 
Güngör AVM’nin 
Gemlik’in marka 
değerini yükselte
ceğini, işyerlerinin

tası olacağına 
dikkat çekti. 
Güngör, "AVM 
m izin zemin katında 
50 araçlık otoparkı

İstanbul Bursa 
yolundan geçenler 
ile Bursa İstanbul 
arasında gidiş
lerinde uğrak nok-

GEMLİK İN MARKA 
DEĞERİ 
YÜKSELECEK 
Güngör AVM yetki 
lisi Atıl Göngör,

mız mevcut.
Zemin katın bir 
bölümü starpark 
olarak çocuklara 
hizmet verecek. 
Kendi ürünlerimizin 
satılacağı "Elit 
Mola" bölümü kısa 
zamanda faaliyete 
geçecek.
Giriş katında şimdi
lik geçici olarak 
oyun grupları 
koyarak çocukların 
bayramda eğlen
melerini sağlaya
cağız. Bu bölümde 
kiraya vereceğimiz 
yerlerimiz mevcut, 
istekliler var görüş 
meleri sürdürü 
yoruz. Üst katlar ise 
tamamen Köfteci 
Yusuf’a ait.
Bu bölümde 150 ye 
yakın personel 
görev yapmakta. 
Diğer bölümlerle 
200 ü aşkın perso 
nel AVM mizde 
ekmek yiyecektir. 
Güngör AVM’nin 
Gemlik’in marka 
değerini yükselte
ceğine inanıyoruz.” 
dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemllkkorfezgazetesi.com

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
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Olûmıiil ile sarili iisilılti çarpıştı: 2 »aralı
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde otomobil 
ile şarjh bisiklet 
çarpıştı. Kazada 
bisiklette bulunan 2 
kişi ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl'den 
Alanyurt istikame
tine seyir halinde 
olan sürücü S.B. 
yönetimindeki 16 
KCH 07 plakalı oto
mobil, yaya üst
geçidinin bulun
duğu mevkide 
direksiyon hakimi 
yetinin kaybedilme
si sonucu kontrold
en çıkarak, önünde 
gitmekte olan 
sürücü Tuncer 
Kara'nın yönetimin
deki şarjh bisiklete 
çarptı. Bisikletin 
sürücüsü Tuncer 
Kara ile arkasında 
bulunan Hüseyin 
Karakaş bisikletten 
düşerek tratuara

MllliH stl*itil MIllllll IMİMIİI
Bursa'da ormanlık 
alanda yürüyüşü 
çıkan genç den
gesini kaybedince 
yaklaşık 30 metre
lik uçurumdan 
yuvarlandı 
Edinilen bilgiye 
göre olay Merkez 
Yıldırım İlçesi 
Fidyekızık 
Mahallesi’nin üst 
kısmında bulunan 
ormanlık alanda 
meydana geldi. 
Akşam saatlerinde

8 ınlıli Misi, lıt alt imi lılıılı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde boş bir 
arazide baygın 
bulunan madde 
bağımlısı 3 genç 
hasteneye 
kaldırıldı. 
İlçede boş bir 
arazide baygın 
halde bulunan üç 
genci gören vatan
daşlar polise haber 
verdi. Vatandaşlar 
daha sonra da 
gençleri otomo

çarpıp ağır 
yaralanırken, şarjh 
bisiklet asfaltta 
yaklaşık 50 metre 
sürüklendi. Çarp
manın ardından hızı 
kesilmeyen özel 
otomobil, yolun 
sağında bulunan 
kaldırıma çıktı. 
Kaldırım üzerinde 
ilerleyen özel oto
mobil, kaldırımdaki 
ağaç ile aydınlatma 
direğini kökünden 
söktükten sonra 
evin beton bahçe 
duvarına çarparak 

yürüyüş yapmak 
için ormanlık 
alana giden Adem 
Enes Yaşlı(20) 
yürürken bir anda 
dengesini kaybetti. 
Dengesini kaybed
ince 30 metrelik 
uçurumdan düşen 
genç, ağaca 
tutunarak durabildi. 
Bağırarak sesini 
duyurmaya çalışan 
Yaşh’yı parkta 
bulunan gençler 
fark etti.

billerle İnegöl Dev 
let Hastanesi'ne gö 
türdü. Polis, hasta 
neye getirilen genç

lerin madde bağım
lısı A.T.(16), 
O.A.(14) ve M.A.(15) 
olduğunu belirledi.

ancak durabildi. 
Kazayı yaralan
madan atlatan özel 
otomobilin 
sürücüsü S.B., 
yerde kanlar içinde 
yatan iki şahsı 
görünce, kazanın 
şokunu atlatama- 
yarak, olay yerini 
terk edip Alanyurt 
Polis Merkezine 
sığındı.

YOLDAN GEÇEN 
DOKTOR 
YARALILARA 
MÜDAHALE ETTİ

Parktaki gençlerin 
ihbarı üzerine olay 
yerine gelen polis 
ekipleri Adem 
Enes’i buldu. 
Polislerden sonra 
gelen Sivil savun
ma ekiplerinin yak
laşık 2 saatlik bir 
çalışmasının ardın
dan bulunduğu yer
den çıkartılan Yaşlı 
, kontrol amaçlı 112 
ekipleri tarafından 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 

Kazanın ardından 
şarjh bisikletin 
üzerinden düşen 
Tuncer Kara ve 
Hüseyin Karakaş'a 
yoldan geçen bir 
doktorun yardım 
ettiği ve 112 Acil 
servise haber 
verdiği bildirildi. 
Yaralılar, haber ver
ilmesi üzerine olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis Ambu 
lanslarındaki sağlık 
görevlilerinin titiz 
bir şekildeki müda
halesinin ardından, 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine götürü 
lerek, buradaki 
gerekli işlemlerden 
sonra Hastanede 
tedavi altına 
alındılar. Yaralıların 
sağlık durumlarının 
ciddi olduğu, kaza 
ile alakalı tahkikatın 
sürdüğü bildirildi

Hastanesine 
kaldırıldı. Talihsiz 
gencin elinde hafif 
çizikler meydana 
gelirken , sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Adem Enes 
Yaşlı’nın Ameri 
ka’nın Boston 
şehrinde elektrik 
mühendisliği 2. 
sınıf öğrencisi 
olduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Hastanede yapılan 
müdaheleye rağ
men kendilerini ge 
lemeyen gençler, 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Has 
tanesi'ne sevk edil
di. Polis, 3 gencin 
bulunduğu bölgede 
yaptığı incelemede 
sentetik uyuşturu
cu Bonzai buldu. 
Olayla ilgili soruş
turmanın sürdüğü 
bildirildi

IHruşturucu parası 

işyerinde kameralara 
yakalandı

Bursa’da sahur 
vaktinde bir iş 
yerinden 82 ekran 
TV ve bir miktar 
bozuk para çaldığı 
öne sürülen zan
lının, malzemeleri 
satarak uyuşturu
cu aldığı ortaya 
çıktı.
Pastaneden 
çaldığı dev tele
vizyonu kucağında 
taşıyan zanlı, 
güvenlik kamerası 
tarafından da 
görüntülendi. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Yıldırım ilçesi 
Kurtuluş Caddesi 
üzerindeki bir pas
tanede meydana 
geldi.
Perşembe sabahı 
cadde üzerindeki 
pastanenin yanına 
gelen Hüseyin K. 
(20), etrafı kontrol 
ettikten sonra, sert 
bir cisimle kapıyı 
zorlayarak açtı. 
İş yerinin içindeki 
kasayı kurcalayan 
zanlı, içerisinde 
bulunan bozuk 
paraları aldı. 
Hüseyin K., daha 
sonra iş yerinin 
içerisindeki 82 
ekran LCD TV’yi 
alarak uzaklaştı.

ZANLI 
TELEVİZYONLA 
KAMERADA 
Zanlının kaçma anı 
ise, yan taraftaki 
bir iş yerinin

BM ABONEOIDUNUZMU?
tııılrlı luılıılıılmlıunııl 

güvenlik kamera 
sınca saniye 
saniye görüntüle
di. İş yerine 
geldiğinde pas
tanesinin dağınık 
olduğunu gören 
dükkan sahibi 
durumu polise 
bildirdi. Olay ye 
rine gelen polis 
ekipleri, parmak izi 
çalışması yaptı.

HIRSIZLIĞI 
UYUŞTURUCU 
ALABİLMEK İÇİN 
YAPMIŞ 
Çevredeki güven
lik kameralarından 
yola çıkan Yıldırım 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği 
Ekipleri zanlıyı 
kısa sürede 
yakaladı. Bin 500 
TL değerindeki 
televizyonu 
Beyazıt Mahallesi 
Kartal Sokak bir 
şahsa sattığı ve 
parayla "torbacı" 
diye tabir edilen 
kişilerden esrar 
aldığı öğrenildi. 
Daha önceden 
hırsızlık suçundan 
bir çok kaydı bulu
nan Hüseyin K., 
adliyeye sevk edil
di. Ayrıca Haşan 
K.'nın emniyetten 
çıkışında televiz 
yonu çaldığı gece 
giydiği elbiseleri 
ve parmak arası 
terlikleri ise dikkat 
çekti.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA A
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yeni bir marka.
O günlerde, Orhangazi Gemlik yolu 

üzerinde ne Özdilek, ne Baktat, ne Körfezim 
zeytinyağları vardı.

Cemal Ağabey, yaklaşık 200 tonluk havuz 
larını gezdirirken, yol tarafına da öner Zey 
tinlerinin satış mağazasını yapıyordu.

Cemal öner’in ölümünden sonra çocukları 
uzun süre babalarının yaptığı binada hizmet 
verdiler sonra başka bir zeytincilik firması
na, Güngör Zeytincilik’e sattılar binayı ve 
arsayı..

Güngör Zeytincilik bu arsaya büyük para 
bağladı.

Eski depolan yıktı.
2009 yılında yaptırdığı proje ile yeni binayı 

yaptırmaya başladı.
Bina yükseldi ama ne yapıldığını bir türlü 

anlayamadık.
İnşaat bir süre aksadı.

Ama büyük harcama yapıldı.
Sonunda bugünlere geldik.
Gemlik’e yeni bir AVM kazandırıldı.
Tutar mı tutmaz mı derken, bir de baktık kı 

bir marka adı çıktı öne...
Köfteci Yusuf...
Son yıllarının Bursa da en büyük markası 

bence...
Yeme içme sektöründe Bursa da böylesi 

ne duyuiau he de ğ'ofüîuû.
İnsanlar karnını ucuza ama lezzetli doyu

ruyordu Köfteci Yusufta...
Yusuf, İnegöl Köftesini solladı..
Binlerce kişiye aynı anda hizmet veren 

böyle bir işyeri herkesi şaşırttı.
Karın doyurmanın yanında, et ürünlerinin 

satılmaya başlaması ile Köfteci Yusuf’un 
konsepti değişti.

Hem doyuran, hem de çıkarken eli boş 
gidilmeyen bir mekan oldu.

Köfteci Yusuf Bursa’da şube açarken, 
Orhangazi, İznik, Mudanya Yolu, Susurluk 
ve Yalova şubelerini de hizmete soktu.
0 artık bir marka oldu, bölgesel başlayan 

şubeler, yakında büyük kentlere de açılır 
mutlaka.

Güngör AVM, çok katlı bir yapı olmadığı 
için konsepsti ne olacak diye düşünülürken 
Köfteci Yusuf ile anlaşma yapılınca, 2 kat 
Yusuf’un oldu.

Yusuf’un Gemlik’e açılması, kent içindeki 
lokantaları etkileyecek.

Bir çoğunun işleri azalacak.
Bu kaçınılmaz.
Çünkü Yusuf’ta, 7 liraya karın doyurula- 

biliniyor.
Güngör Zeytincilik, girişte kendi ürünlerini 

pazarlayacak ‘Elit Mola’ adlı bir gıda şarkü
teri ve sabah kahvaltısı veren modern mağa 
za açacak.

Kalan boş yerler ise kiracı bekliyor.
Buraya hangi markalar gelecek belli değil.
Ancak Yusuf'un çekiciliğinde kısa zaman

da dolacağını umuyorum.
Gemlik büyük bir kent olmanın yararlarını 

da zararlarını da birlikte yaşayacak.
Bir yandan markalar kenti olacak, öte yan

dan nüfus artışının getirdiği sıkıntıları göğüs 
leyeceğiz.

Hayırlı olsun diyorum.

I İstiklal Caddesi’nden Orhangazi Caddesi girişindeki yeni yerine taşındı

ING Banknenl binasınıla
İstiklal Caddesi’nde 
müşterilerine hizmet 
vermekte olan 
İNG Bank, yeni iş 
yerine taşındı. 
Kurulduğundan 
beri İstiklal 
Caddesi’nde 
Gemliklilere hizmet 
veren İNG Bank, 
hizmet binasında 
yaşanan bazı sorun
lar nedeniyle 
Orhangazi Caddesi 
gişinde yeni yapılan 
bir inşaatın alt katını 
kiraladı.
İnşaat çalışmasının 
tamamlandığı bina
da, banka ile ilgili 
düzenlemelerinin

Yeterli katılım gösterildiği takdirde Eylül ayında başlayacak

HEM ana sınıl kayıtları haşladı
Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
Ana Sınıfı kayıtları 
başladı.
Tam ve yarım gün 
olarak belirlenen 
anasınıfı kayıtları 
yeterli sayıya 
ulaşıldığı takdirde 
2013-2014 eğitim 
ve öğretim yılı 
Eylül ayında

Han'ılan Bursa'va Manan Valiılen Kürtçe Heıla
Son Valiler 
Kararnamesi ile 
Bursa'ya atanan 
Van Valisi Münir 
Karaloğlu, Tvvitter 
adresinden Vanlı 
lar'a Kürtçe Allah 
sizden razı olsun 
(Xwede ji te razi be) 
diye tvveet atarak 
veda etti. Vali Karal 
oğlu'nun veda 
mesajına takipçileri 
duygu dolu tvveet- 
ler atarak karşılık 
verdi.
"HERKESTEN 
HELALLİK 
İSTİYORUM" 
Yaklaşık 4.5 yıldır 
Van'da görev 
yapan Vali Münir

yapılması üzerine, 
hafta sonunda 
İstiklal
Caddesi’ndeki eski

yerinden yeni 
binasına taşınan 
İNG Bank, bugün
den itibaren müşte

rilerine yeni 
binasında hizmet 
vermeye başlaya
cak.

4ALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ i 
ÂNA SINIFI KAYITLARIMIZ TAM

E YARIM GÜN OLARAK BAŞLAMIŞTIR,;
DUYURULUR®’

TEL : 513 18

eğitime baştana 
cak.

Karaloğlu, Bursa 
Valiliği'ne atandı. 
Vali Münir Karaloğ 
lu'nun Van'dan 
ayrılması Tvvitter de 
kendisini takip 
eden birçok Vanlı'yı 
üzdü. Vali Karaloğ 
lu, kararnamenin 
açıklanmasının 
ardından Tvvitter 
adresinden veda 
tvveet'i attı. Vali 
Karaloğlu'nun 
"Inaniyorum ki Van 
Umram'nda hep 
birlikte hoş bir 
şada bıraktık. Allah 
hepinizden razi 
olsun. Xwede ji te 
razi be. Van bana 
çok şey öğretti.

Eğitime katılacak 
öğrenciler için Halk

Kendimi aynı za 
manda Vanlı hisse 
diyorum. Bursa’da 
bir hemşehriniz 
olduğunu unutma 
yın. Hepimiz 
insanız. Kusurları 
mız olabilir. Belki 
kalp kırmışımdır. 
Bilmeden kırdığım 
herkesten helallik 
diliyorum. Kaidedir, 
her doğan ölür. Her 
yeni eskir. Van'daki 
görev süremi 
tamamladım" dedi.
"ÇİÇEKLERİN 
VALİSİ YOLUNUZ 
AÇIK OLSUN" 
Bunun üzerine, Vali 
Karaloğlu'nun bilim 
insanlarından, dok

Eğitim Merkezi 
Müdürlüğüne 
başvuruların şah
sen yapılması 
gerekirken, ön 
kayıt aşamasında 
sadece öğrencinin 
nüfus cüzdanı 
fotokopisinin 
verilmesi yeterli 
olacak.

torlara, gazeteci
lerinden işadamla 
rina birçok takipçi 
si veda mesajına 
Tvvitter üzerinden 
cevap yazdı.
Takipçiler, 'Kolay 
değil bu topraklar
da devletin asık 
suratından mahçup 
halka şefkat elini 
uzatmak. Başardi 
niz', 'Valinin gidişi 
yanlılara üçüncü 
deprem etkisi 
yarattı', 'Güle güle 
balıkların, kuşların, 
böceklerin, çiçek
lerin Valisi, yolunuz 
açık olsun'" şek
linde mesajlar 
yazdı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İ^çi Partisi, TGB İP ve Ulusal Kanal yöneticileri ile TGB yöneticilerinin tutuklanmasını kınadılar

İP ve TCB, “Silivri'ye gideceğiz”
önceki gün sabah 
saat 10.00 da işçi 
Partisi ve Türkiye 
Gençlik Birliği Genel 
Merkez binasının 
polis tarafından 
basılarak, parti ve 
TGB üyelerinin göz 
altına alınması 
kamuoyunda büyük 
yankı uyandırdı, 
işçi Partisi ve TGB 
Gemlik ilçe Teşkilatı 
Üyeleri, Gemlik 
Meydanı Atatürk 
Anıtı önünde düzen
lenen basın açıkla
masıyla tutukla
malara sert tepki 
gösterdi.
Basın açıklamasında 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, CHP 
Yönetim Kurulu ve 
Gençlik Kollan ve 
Milli Merkez Temsil 
çiler Meclisi Gemlik 
Şubesi üyeleri de 
hazır bulundu.
TGB Gemlik İlçe Yö 
netim Kurulu Üyesi 
Batuhan Kazan, yap

tığı açıklamada, 
İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni 
Mutlu’nun açıkla
malarını kabul edile
mez olarak değer
lendirdi.
5 Ağustos'da tüm 
yurtseverlerle Silivri’ 
de olacaklarını belir 
ten Kazan, “Bu gün 
sabah saatlerinde 
TGB, Ulusal Kanal 
ve İşçi Partisi Yöne 
tim Kurulu üyelerini 
yapılan Şafak 
Baskınıyla hukuksuz 
bir şekilde gözaltına 
alınarak 5 Ağustos 
Silivri dayanışmasını 

baltalamak ve yurt
sever halkın iradesi
ni kırmak için AKP 
diktatörlüğü yine 
basit oyunlarına 
devam etmektedir. 
Yapılan göz altılar ve 
aramalar gösteriyor 
ki, AKP Hükümeti 
Türk Milletinden 
korkmaktadır. 
Kiminle uğraştıkla 
nnı hala bilmiyorlar. 
Destanlar yazan 
Türk Milletin 5 Ağus 
tos günü Silivri’de 
bir destan daha 
yazacaktır. Unutma 
sınlar ki baskılar bizi 
yıldıramayacaktır "

dedi.
İP adına açıklama 
yapan işçi Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Muharrem Çelik, ba 
zı medya organların
da çıkan haberleri 
eleştirirken, basın 
aracılığıyla olayların 
çarpıtılmak istendiği 
ni belirtti. AKP Hükü 
metinin demokrasiyi 
ayaklar altına aldığı 
m söyleyen Çelik, 
“Yandaş basında 
sanki Silivri Ceza 
evi’ni basıp oradaki 
tutuklu bulunan 
sanıkları çıkaracak- 

gibi bir hava 

yaratılıyor. Biz ‘Siliv 
ri yıkılacak’ diye slo
gan atarken, bunu 
mecazi anlamda 
söylüyoruz. Bizler 
terörist değil, yurt 
sever insanlarız.
Günlerdir 5 Ağustos 
Silivri buluşmasını 
engelleşmek için 
demokrasiye aykırı 
uygulamalarda 
bulunuyorlar. Afiş 
asan arkadaşlarımız 
haksız ve hukuka ay 
kırı bir şekilde göz 
altına alındı.
Afişlerimiz kanuna 
aykırı bir biçimde 
indirildi. Şimdi de 

devreye İstanbul Va 
lisi ve İçişleri Ba 
kanı girdi.
Ben, defalarca çağn- 
da bulundum bura 
dan yine çağrı yapı 
yorum. AKP’ye oy 
veren duyarlı 
Atatürkçü vatan 
daşlarımıza 
sesleniyorum.
Büyük Ortadoğu 
Projesinin eş baş 
kanlığını üstlenen, 
AKP’ye oy vermeyin. 
Gelin hep birlikte bu 
hükümeti sandığa 
gömüp daha güzel 
bir Türkiye kuralım.” 
diye konuştu.

BftSSüfe Ll 61
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odamız
Meclis ve Yönetim Kurulu üyemiz

Mak. Müh.
Cavit Mirasyedi’yi

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve 

yakınlarına başsağlığı diler, acılarını paylaşırız

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
ODA PERSONELİ

YENİ AÇILACAK 
ELİT MOLA CAFE

KAHVALTI SALONU 
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖR AVM 
Hisar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdilek yanı GEMLİK 
0 507 580 31 21 
0 532 654 28 46
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MrtİÖ!
Gemlik Yardım 
Sevenler Derneği 
Gemlik Ticaret 
Borsası’m ziyaret 
ederek, dernekleri 
ne bugüne 
kadar yapılan 
yardımlar için 
teşekkür ettiler. 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
özden Çakır, 
Gemlik halkına olan 
yardımların artarak 
devam edeceğini 
söyledi.

ESNAF 
ODASINDAN 
ZİYARET
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Yönetim Kurulu 
üyeleri Başkan 
İbrahim Talan 
Başkanlığında 
Ticaret Borsası’m 
ziyaretlerinde, 
Başkan Yardımcısı

Özden Çakır iki 
grubu birden kabul 
etti.
Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası Başkanı 
İbrahim Talan, İlhan 
Acar ekibinin yeni 
den Borsa yöne
timine seçilmesi 
nedeniyle ‘hayırlı 
olsun’ ziyaretine 
geldiklerini söyledi. 

Ziyarette Gemlik 
Ticari hayatı hakkın
da fikir alışverişin 
de bulunuldu.
Başkan Yardımcısı 
Özden Çakır, “Ticari 
faaliyetlerimizin 
daha pürüzsüz 
yürütülmesi 
amacıyla bir takım 
problemlerin aşıl
ması için hükümet 

nezlinde çalışmalar 
yapıyoruz.” dedi. 
Gemlik Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
yöneticileri de 
geçtiğimiz günlerde 
Borsa’yı ziyaret 
ederek, göreve 
yeniden seçilme 
terinden dolayı 
yöneticileri kut
ladılar.

CHP'den Rainiz tıcetin'e 
Hayırlı olsun 'ziyareti

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ve Yö 
netim Kurulu ve 
Meclis üyeleri, 
Gemlik Emniyet 
Müdür Yardımcılığı 
görevine atanan 
Ramiz Erçetin'i 
ziyaret ederek yeni 
görevinde başarılar 
diledi.
Ziyarette konuşan 
Sertaslan, Erçetin’e 
her zaman yanların
da olacaklarını, 
ellerinden gelen 
desteği verecekleri

V AVI D Gemlik ^us Müdürlüğünden aldığım 
lıAl 11 n^us c^anımı kaybettim.
——— Hükümsüzdür. İSMAİL ALTIN

ni belirterek, 
“Yaptığınız görevin 
çok kutsal ve zor 
olduğunu biliyoruz. 
İlçe Emniyeti halkın 
huzur ve güven 
içinde yaşamlarını 
sürdürmeli polisin 
görevini layı kıy la 
yapmasıyla müm 
kündür. Gemlik’te 
son yıllarda büyük 
olayların yaşanma
ması bizleri mutlu 
ediyor. Bu duru
mun devam ede
ceğini sanıyoruz.” 
dedi.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

TOPLUMUN BİLİNÇ DÜZEYİ...
Toplumları 

incelerken önce 
bireylerin yaşam 
düzeylerine, 
eğitim-kültür ve 
ekonomik durum
larına bakarız. 
Eğitim durumu 
ileri olan toplum- 
ların gelişmişlik 
düzeyleri de 
ilerdedir. Güzel 
sanatlara verilen 
değer de toplum- 
ların bir bakıma 
gelişmişlik ölçüsü 
dür. Dünya toplum 
larına bir bakın. 
Müzik, tiyatro, re 
sim, heykel, sine
ma ve edebiyat 
gibi sanatlar birey
lerin en önemli 
besin kaynağı 
olmuştur. Kent 
meydanlarını hey 
kellerin nasıl süs
leyip güzelleştir 
diğini görmüşsü 
nüzdür. Tiyatro, 

konser ve sergi 
salonları her gün 
insanlarla dolup 
taşmaktadır.

Türk toplumunun 
dünyadaki yeri 
nedir?

OsmanlInın 
yıkılıp Cumhuriyet 
Türkiye'sinin kurul 
masıyla gelişme 
yolunda büyük 
adımlar atan Türki 
ye Atatürk'ün saye 
sinde Çağdaş top 
lumların yanında 
yer alma savaşını 
başarıyla verirken 
1950'den günümü 
ze dek süren yoz 
iktidarlar sayesin 
de güzel sanatlara 
sırtını dönmüş, 
dışa bağımlı ve 
geri kalmış bir ülke 
adını almıştır. 
Eğitim de nitelik 
değiştirerek, üre
timden uzak
laşarak, ezberci bir 

özellik kazanmıştır. 
Bizi yönetenler 

ülkenin çok gelişti 
ğini, Dünya'daki 
gelişmiş ülkelerle 
yarışabilecek dü 
zeye ulaştığım 
söyleyedursunlar, 
bunlar birer göz 
boyamadan ibaret
tir.

Dünya'da saygın
lığı olma yan, 
ekonomik yönden 
bağımsızlığını 
koruyamayan, 
yeniliklere imzasını 
atamayan, sanatta 
varlığını kanıtlaya- 
mayan bir ülkenin 
gelişmişti ğinden 
nasıl söz edebili
riz?

Geçen yıllarda bir 
bilim insanı Celal 
Şengör, televizyon
da konuşuyor ve 
şunları söylüyor
du:

''Atatürk'ten

sonra uyguladığı 
mız eğitimle cahil 
insanlar yetiştiri 
yoruz.

Zaman içinde 
cahil (yeterince 
bilgi, beceri kazan
mamış) yöneticiler 
üniversite yöneti 
yor.

Cahil insanlar 
ülke yönetiyor ve 
cahil öğretmenler 
okullarda görev 
yapıyor. Yetişen 
kuşak böylece 
cahil bir şekilde 
yetişiyor."

Okullarda dersler 
kişiyi kendine, 
yaşadığı topluma 
yabancı kılıyor. 
Yaşamla bağımızı 
koparıyor. 
Böylelikle bireyler 
düşünme yetisini 
yitiriyor.

Aklını kullana
mayan, sorgulama 
ve yargılamadan 
uzak, özgürleşe- 
meyen yurttaşların 
sayısı her gün 
daha da artıyor.

Oysa insanları 
diğer canlılardan 
ayıran en önemli 
özellik düşünme 
gücüne sahip 
olmalarıdır.

Bu gücünü kul

lanamayan can
lılara nasıl insan 
diyebiliriz?

Düşünen,çağdaş 
insan hem 
çevresinden hem 
de yaşadığı çağ
dan sorumludur. 
Gerçekten 
toplumumuzda bu 
sorumluluğu 
duyan kaç kişi var 
dersiniz?

Bu nedenle 
okuyan, araştıran, 
kendini yenileyen 
yurttaşlarımızın 
sayısı ancak 
devede kulak 
sayılır!

Sokaklarda 
vatandaşlara soru
lan sorular ve alı
nan yanıtlar 
halkımızın bilinç 
düzeyini, eğitim ve 
kültür birikimini 
ortaya koymuyor 
mu?

Niçin verilen 
yanıtlara gülü 
yoruz? Biz buyuz!

Seçimler yak
laşıyor.
Türk halkı nelerin 

karşılığında kim
lere, niçin oy vere
ceğini biliyor mu?

Birileri bizim 
adımıza birilerini 
milletvekili tayin 

edecek ya da 
belediye başkanı 
diye gösterecek, 
biz vatandaşlar da 
demokrasinin 
gereği olarak bu 
kişilere oy vere
ceğiz.

Böylelikle halkın 
iradesi sandığa 
yansıyacak!

Ve Dünya'ya biz 
demokrasiyle 
yönetiliyoruz diye
ceğiz.

Bizden başka kim 
inanır bu safsa
taya? Hâlâ okuma 
yazma bilmeyen 
milyonlarımız 
varken...

Türkiye'de gerçek 
anlamda demokra 
sinin işlemesini ve 
gelişmesini istiyor
sak önce halkın 
gerçek anlamda 
eğitimini sağlamak 
ve bilinç düzeyini 
yükseltmek zorun
dayız.

Bu yapılmadığı 
sürece kimsenin 
demokrasiden söz 
etmeye hakkı yok
tur.

Yapılanlar sadece 
bir aldatmacadır!

Kendi kendimizi 
boş yere aldatma 
yalım.

Bakan Saiin: HersiaBleıin kanalılması Meclis'in liinılenıiııae nalı"
Analitik Dershanesi 
Kurucu Müdürü Adil 
Güngör, AKP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Bakan Mehmet Ali 
Şahin’in dershane 
terini kapatılacağı 
konusundaki 
söylemlere yaptığı 
açıklama ile nokta 
koyduğunu ve 
Bakanlar Kurulu ve 
Meclis gündeminde 
böyle bir konunun 
olmadığını söylediği
ni bildirdi.
Güngör açıklaması 
m şöyle sürdürdü: 
“AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı'nı n, 
"Dershaneleri kapa 
tacağız." çıkışına 
rağmen ortada bir 
yasal düzenleme 
olmadığına dikkat 
çekti.
Şahin, "Dolayısıyla 

dershaneler ka 
patılmış değildir. 
Fakat bazı istismar
cılar, sanki 
dershaneler ka 
patılmış gibi bir 
hava vererek vatan
daşı kandırabilir. 
Buna karşı dikkatli 
olmak gerekir. 
Zaman'ın bu haberi, 
halkı uyarmak adına 
yerinde bir haberdir. 
Vatandaşların bu tür 
haberlere kanma
ması gerekir." yoru
munu yaptı.
Mehmet Ali Şahin, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
direktifiyle AK Parti 
Genel Merkezi 
bünyesinde kurulan 
'Dershane 
Komisyonu'nun da 
başkanı idi. 
Komisyon, 'ders 
hanelerin kapatıl
masının yol açacağı 
mahzurları' anlatan 

raporunu, geçtiğimiz 
mayıs ayında Erdo 
ğan'a sunmuştu.
Bakan Avcı da 4 
Temmuz'da düzen
lediği basın toplan
tısında, "Dershane 
ler önümüzdeki yıl 
kapatılacak." demiş 
ve velilere kayıt için 
acele etmeme 
çağrısında bulun
muştu.
Şahin, bu karara 
bazı çekinceler 
getiriyor. "Sayın 
Bakan'ın böyle bir 
açıklama yap
masının sebebini ve 
gerekçesini bile
mem. Fakat bizim 
hazırlamış olduğu
muz o raporu da 
mutlaka 
incelemişlerdir." 
diyen Şahin, der
shaneleri oluşturan 
şartlar ortadan 
kaldırılmadan ya da 
kapatıldıktan sonra 

gün yüzüne çıkacak 
problemlerle ilgili 
tedbirler alınmadan 
adım atılmaması 
gerektiği görüşünde. 
Bu alanla ilgili mut
laka bir düzenleme 
yapılacağına işaret 
eden genel başkan 
yardımcısı, şu 
ifadeleri kullandı: 
"Dershaneler özel 
okul lara dönüşe
cekse de kapatıla
caksa da bir yasal 
düzenleme şart. Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
dershaneler kapatıla
cak diye bir açıkla
ma yaptığına göre, 
herhalde bir yasal 
düzenleme üzerinde 
de çalışıyordun 
Fakat ne Bakanlar 
Kurulu'nun günde
minde ne de Meclis 
gündeminde böyle 
bir konu yok şu 
anda. Dershaneler 
nasıl özel okullara 

dönüştürülecek, 
devlet kendilerine 
hangi katkıları 
sağlayacak, bü tün 
bunların da ayrıca 
görüşülmesi, düşü 
nülmesi ve yapılacak 
yasal düzenlemenin 
bunları da içermesi 
gerekir.
Dolayısıyla sadece 
'dershaneleri kapat
tık' demekle çözüle
cek ve ortadan 
kaldırılacak bir 
sorunla karşı karşıya 
değiliz. Birçok 
yönüyle incelen
mesi, değer
lendirilmesi gereken 
bir gerçekle karşı 
karşıyayız." 
Kendilerinin korniş 
yon olarak çalışma 
yaparken dünya 
örneklerini de 
incelediklerini belir 
ten Mehmet Ali Şa 
hin, şu değerlendir 
meleri yaptı: "Bazı 

ülkeler, ki Güney 
Kore onlardan 
biridir. Bir zamanlar 
dershaneleri yasak
lamış, ama olumsuz 
sonuçlarını görünce 
daha sonra tekrar 
dershaneciliğe izin 
vermiş. Hatta yasak
lamadan önceki 
durumla şimdiki 
durum kıyaslandığın 
da, dershaneciliğin 
çok daha yaygın bir 
hale geldiğini görü 
yoruz. O bakımdan, 
dünya örneklerini de 
göz önünde bulun
durarak hareket 
edilmesinde yarar 
görüyorum.
Yani önümüzde bir 
örnek varken den
eme yanılma yön
temiyle yol almak- 
tansa bu örnekler
den hareketle iş yap
manın daha doğru 
olacağını düşünüyo
rum."

‘Gemlik Körfı 'X9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mert ÇAVDAR

Zeytinspor Genel 
Sekreteri İhsan Ünlü 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
geçmişte Türkiye 
Bayanlar Futbol 
Liginde elde edilen 
başarılara yenisini 
ekleyeceklerini ifade 
etti.
Vefat eden eski 
Bursaspor Genel 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı adına futbol 
turnuvası düzen
leneceğini ifade 
eden Ünlü, 
"Zeytinspor olarak 
turnuvaya katıla
cağız. Alt yapı 
takınılanınızda bu 
turnuvada yerlerini 
alacaklar. Turnuca 
merhum İbrahim 
Yazıcı’nın anısını 
yaşatmak için düzen 
lenecek. Bu yıl ilk 
defa gerçekleştirile
cek turnuva her yıl 
belirlenen tarihlerde 
tekrarlanarak

geleneksel hale 
getirilecek. Kura 
çekimleri 24 
Ağustos’ta yapıla
cak, kurada eşleşen 
takımlar, 31 
Ağustos, 1 Eylül 
tarihleri arasında 
maç yapacak. 
Turnuvaya Ankara 
Atlantisspor, 
Beşiktaş, Dudullu 
spor, Nurçak Spor 
ve Almanya’dan bir 
takım katılacak. 
Takımlar Federas

yon tarafından 
yaşları ve cinsiyet
lerine göre 5 
kategoride belir
leniyor” dedi.

GEMLİK’İN 
ADINI 
□UYARACAĞIZ
Geçmiş dönemde 
elde edilen 
başarıları devam 
ettirmeyi hedefledik
lerini belirten 
Ünlü, “Her şeyden 
önce sportif

ŞOFÖR ARANIYOR
DAMPERLİ 

TIR VE 
KAMYON ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
İRTİBAT TEL: 

0 532 292 09 21

başarılarımız la 
Gemlik’in adını 
duyurmak istiyoruz. 
Ibraihm Yazıcı 
Futbol Turnuvası 
bunun için iyi 
bir fırsat.
Türkiye’nin belki de 
ilk kurulan ilçe 
takımıyız. 1998 de 
Türkiye Futbol 
Şampiyonasında 
Bayanlar Takımımız 
birinci olmuştu. 
Artık çok daha 
iyi ve yenilenmiş bir 
Zeytinspor var. 
Elde ettiğimiz ve 
edeceğimiz tüm 
başarılara katkıda 
bulunan tüm 
arkadaşlarımıza ve 
sporcularımıza şim
diden teşekkür edi 
yorum. Gemlik kamu 
oyunu arkamızda 
görmek istiyoruz. 
Biz sahada Gemlik 
için mücadele 
edeceğe Gemlik 
halkı bizi yalnız 
bırakmayacaktır. ” 
diye konuştu.

ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK 

YATILI VEYA GÜNDÜZ
ÇALIŞABİLECEK
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

Müracaat
Tel: 0 533 388 43 76

2. lig hedefiicin imıalar atıldı

2.Lif hedefi için transfer çalışmalarını 
sürdüren Gücümspor Kulübü 2. lig hedef 
leri doğrultusunda Basketbol A Takımına 
2.lig takımlarından Final Spor Kulübü’n 
den Can Efe Yıldırım İstanbul Teknik 
Ünüversitesi’nden Rıdvan Çalışkan ve 
geçen sezon kendi bünyesinde bulunan 
Berkay Yunu ile bir yıllık sözleşme imza
layarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2013-2014 
Türkiye Basketbol sezonunda ilçemizi 
deplasmanlı lig de temsil etmekle kalma
yarak basketboldaki çıtamızı bir adım 
daha yukarı taşımayı hedefiiyoruz.Bu 
hedefimizi gerçekleştirmek için yap
tığımız bu transferler takımımızın gücünü 
artıracak olup hedefimizin yeni sezonda 
2. lig olduğunu ve bu hedef için çalış
malarımıza hız verdiğimizi göstermekte
dir” denildi.

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

TEM* A “SUYUNU BOŞA 
âb HARCAMA”

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

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
matbaacilik -yayincilik - reklamcilik Tel i (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95
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Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in 
imzaladığı tebliğe 
göre, e-ticaret yapan 
firmalar, artık müş
terilerine kağıt fatura 
yerine e-fatura 
düzenleyecek.
Maliye Bakanlığı, e- 
ticaret sektörünün 
uzun zamandır bek
lediği değişikliği 
hayata geçiriyor. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafın
dan yürütülen e- 
Arşiv Uygulamasının 
yürürlüğe girmesi ile 
internet satışları 
daha hızlı, güvenli 
ve düşük maliyetle 
yapılabilecek.
Uygulamadan, 
başlangıç aşamasın
da gerekli şartları 
yerine getiren 
mükellefler yararlan
abilecek ancak 
uygulama, 1 Ocak 
2015 itibariyle inter
net üzerinden satış 

yapan tüm mükel 
leflere zorunlu hale 
gelecek.
Bakan Şimşek, 
konuya ilişkin AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, uygula
manın, tüketicilerin 
internet alışverişler
ine ait faturalarının 
güvenli şekilde alın
masını sağlaya
cağını ve sahte fatu
ra riskini ortadan kal 
dıracağını bildirdi. 
Uygulamanın hayata 
geçmesiyle internet 
üzerinden gerçek
leşen işlemlerin 
izlenmesi yanında, 
bu alanda ortaya 
çıkabilecek vergi 
kayıp ve kaçağını 
önlemede de önemli 
bir adım atılmış ola
cağını belirten 
Şimşek, konu ile 
ilgili tebliğ taslağının 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının inter
net adresinde yayın

lanacağını ifade etti. 
- "Uygulama, e- 
ticaret firmalarına 
maliyet avantajı 
sağlayacak" 
Yapılan düzenle
meyle, e-ticaret 
yapan firmaların 
kağıt faturanın 
baskı, posta ve e- 
arşiv maliyetlerinden 
tamamen kurtula
cağını anlatan 
Şimşek, şunları 
kaydetti: 
"Düzenleme öncesi 
mevzuat hükümler
ine göre bu firmalar 
düzenledikleri e-fa 

turaları 10 yıl süre 
ile kağıt ortamında 
saklamak zorunday
dılar. Tebliğle yapı 
lan düzenlemelere 
göre ise e-ticaret fir
maları bundan böyle 
e-faturalarını elek
tronik ortamda 
muhafaza edebile
cekler. e-ticaret fir
malarının yapılan bu 
düzenleme ile önem
li ölçüde bir maliyet 
avantajı sağlamaları 
bekleniyor, e-fatura 
düzenlemek isteyen 
e-ticaret firmalarının, 
bunun için Maliye

Bakanlığından izin 
almaları gerekecek." 

"Tüketicilere de 
büyük kolaylık 
sağlanacak" 
Düzenlemenin, inter
net sitelerinden 
alışveriş yapan 
tüketicileri de yakın
dan ilgilendirdiğini 
belirten Şimşek, bu 
kişilerin de alışveriş 
yaptıklarında fatu
ralarını cep telefon
larına veya e-posta 
adreslerine gönder
ilmesini talep ede
bileceğini söyledi. 
Şimşek, ilgili sitel- 
erce gönderilecek 
bu faturaların, 
kanuni olarak geçerli 
bir belge kabul 
edileceğini ifade etti. 
- "Kredi kartı satış 
bilgileri, e-fatura ile 
eşleştirilecek" 
Düzenlemeyle 
kayıt dışı ekono
minin de önemli 
ölçüde önüne 

geçmeyi hedefledik
lerini vurgulayan 
Şimşek, sözlerini 
şöyle tamamladı: 
"e-ticaret firmaları 
tarafından düzenle
nen e-faturalar, 
Maliye Bakanlığı sis
temi tarafından kon
trol edilerek beyan 
edilip edilmediği de 
çapraz kontrollerle 
denetlenecek, 
e-ticaret firmalarına 
ait kredi kartı satış 
bilgileri bir süredir 
Bakanlık sistemine 
aktarılıyor, e-ticaret 
firmalarına ait 
kredi kartı satış bil
gileri ile e-fatura 
bilgilerinin çapraz 
kontrolü ile hem 
mal hem de para 
hareketi çapraz 
kontrollerle 
denetlenebilecek. 
Böylece bu alandan 
kaynaklanan vergi 
kaybı da önemli 
ölçüde önlenecek."

Tüketicilere "havram Kremsi" uyarısı
Tüketiciler Derneği 
Genel Başkanı 
Ağaoğlu: "5 bin 
liralık kredi çekecek 
bir tüketicinin 
cebine, kredi tespit 
ücreti, komisyon, 
kaza sigortası ve 
bunların vergi 
kesintileriyle 4 bin 
630 lira geçiyor" 
Tüketiciler Derneği 
(TÜDER) Genel 
Başkanı Aydın 
Ağaoğlu, 5 bin 
liralık "bayram kre

disi" çekecek bir 
tüketicinin eline, 
kredi tespit ücreti, 
komisyon, kaza sig
ortası ve bunların 
vergi kesintileriyle 
4 bin 630 lira 
geçtiğini belirterek, 
"Günde 4 lira 
kandırmacalarına 
aldanan tüketiciler, 
birkaç gün keyif 
sürecekleri tatil
lerinin, yıllar boyun
ca sürecek bir borç 
ödeme kabusuna 

dönmemesine 
dikkat etsin" dedi. 
Ağaoğlu, yaptığı 
açıklamada, 
Ramazan Bayramı 
yaklaştıkça banka 
ların adeta kredi 
yarışına girdiğini, 
televizyon kanalları 
ve gazetelerin, 
buna ilişkin reklam
larla dolduğunu 
söyledi.
Bankalarca adeta 
"mesaj bombardı- 
manı"na maruz 

kalan tüketicilere, 
dikkatli olmalarını 
ve zorunlu 
olmadıkça krediye 
yönelmemelerini 
öneren Ağaoğlu, 
bankaların da kredi 
limitlerini, müşteri
lerin maddi durum
larına göre belir
lemesi gerektiğini 
vurguladı.
Derneğe ulaşan bir 
tüketicinin, çektiği 
bayram kredisi ve 
kesintilere ilişkin 

belgeyi gösterdiğini 
dile getiren Ağaoğ 
lu, şunları kaydetti: 
"5 bin liralık kredi 
çekecek bir 
tüketicinin cebine, 
kredi tespit ücreti, 
komisyon, kaza 
sigortası ve bun
ların vergi kesinti
leriyle 4 bin 630 lira 
geçiyor. Tüketici 5 
bin liranın faizini 
ödüyor ama eline 
370 lira eksik geçi 
yor. 100 lira kredi 

tespit ücreti, kredi 
tespit ücreti 
üzerinden alınan 
gider vergisi 5 lira, 
komisyon 208,33 
lira, komisyon tutarı 
gider vergisi 
10,42 lira, komisyon 
tutarı üzerinden 
kaynak kullanımı 
destekleme fonu 
kesintisi 31,25 lira, 
ferdi kaza birim 
tahsilatı 15,75 lira. 
Bunlar cebe girme
den kesiliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye
Polis İmdat
Jandarma İmdat 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

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 72
Kanboroğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O rm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
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-FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK 3İYKSİ

MMlttİ

E 
R 
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Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haet. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 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

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

________ 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

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 s13 1o 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4644 

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 

HIZUVEÖFKELİ6: 
11:45-14:00- 
1645-21:30 

NERKEZ 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 Hemşirelik 
Eğitimini alın gele ”~ =

garantileyin 
_ «A M

ecegımzı

1

■

HEMŞİRELİK

Acil
’l' 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 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 kurumlarında, sürücü kurslarında 

ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilirler

Mnavı olmadan kayıt imkanı... 
S'BS puanına göre 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 61616
www.ahmetcelebisml.com

http://www.ahmetcelebisml.com
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MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri 
TEL&FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 

E-MAIL manastirenilak@hotmail.com 
www.manastiremtak.sahiblnden.com 

www.itan.com.tr/manastiremlak6 Ağustos 2013 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Emekli Orgeneral eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ’un da yargılandığı davada Başbuğ’a müebbet cezası verildi.

Ergenekon davasında ceza yağdı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmait.com

Güne Bakış

Ergenekon...
"Hükümeti cebir ve şiddet kullanarak 

ortadan kaldırmaya veya görevlerini 
kısmen ya da tamamen yapmasını 
engellemeye teşebbüs" şuçlamasıyla 5 
yıl önce başlayan Ergenekon tutukla
maları ve yargılamalarında dün karar 
günüydü.

Silivri’de kurulan özel mahkemelerde 
yapılan yargılamada 66’sı tutuklu, 275 
sanıklı, 23 iddianamesi olan davada 13. 
Ağır Ceza Mahkemesi sanıklara ceza 
yağdırdı. Devamı sayfa 4’de

Ergenekon davasında İstanbul 13. 
Ağır Ceza Mahkemesi kararını açık
ladı. Kararın iki aşamadan oluş
tuğunu ifade eden Mahkeme Başka 
nı Haşan Hüseyin Özese, birinci 
aşama da sanıklar hakkındaki hük
mün, ikinci aşamada ise sanıkların 
tutukluluk durumu ve taleplerinin yer 
aldığını ifade etti. Okunan Ergenekon 
kararlarına göre 21 sanık hakkında 
beraat kararı verildi. Haberi 7’de

İhalede en düşük fiyatı Yunusoğulları İnşaat Limited Şirketi verdi.

6 köye sulama havuzu yapılacak
Gemlik Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından gerçekleştirilen ilçemize 
bağlı 6 köyde yapılacak sulama amaçlı havuz inşaatı yapımı için açılan iha
leyi, Yunusoğulları İnşaat Limidet Şirketi kazandı. Haberi sayfa 2’de

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR 

kAi iLrl* "Tl • KUMSAZ’DA VADELİ ARSALARrlUnSln I UNL. • SANAYİİrDEPOLAMA-BENZİNLİKARSALARI
KONUT ARSALARI-„ I A AA J PJA AF M • KAT KARŞILIĞI ARSALAR Merkez: 0224 513 85 53 • KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU
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İhalede en düşük fiyatı Yunusoğulları İnşaat Limited Şirketi verdi.

6 köye sıılama haımzıı yapılacak
Gemlik Köylerine 
Hizmet Götürme 
Birliği tarafından 
gerçekleştirilen 
ilçemize bağlı 6 
köyde yapılacak 
sulama amaçlı 
havuz inşaatı 
yapımı için 
açılan ihaleyi, 
Yunusoğulları 
inşaat Limidet 
Şirketi kazandı. 
Açık usulle 
yapılan ihaleye, 
Aktaşoğul lan 
inşaat, Öz Ufuk 
İnşaat, Mücahit Çak
mak İnşaat ve 
Yunusoğulları İnşaat 
Şirketi katıldı.
İhalede en düşük 
fiyatı Yunusoğlu

Toplu sözleme görüşmeleri 20 Ağûstos’ta başlıyor... 

Türk Metal, Murat Otomat 
ile masaya oturuyor

Mert ÇAVDAR

Murat Otomat 
Sanayi’de Türk 
Metal Sendikası 
üyesi çalışanlarla 
işveren arasındaki 
sorunların çözümü 
için yapılacak toplu 
görüşmeler 
20 Ağustos’ta 
başlayacak. 
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı 
Kemal Durmaz, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada toplu 
görüşmeler için hiç 
bir engelin 
kalmadığını belir
tirken, “Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nca yetki 
tespiti yapıldı ve 
yetki belgesi verildi. 
Sendikalı arkadaşla 
rımızın beklentileri 
bizim için son 
derece önemli.
Arkadaşlarımızla bir 
araya geldik.
Murat Otomat 
Sanayi’de çalışan

Mühendislik İnşaat 
Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi verdi. 
Kaymakamlık 
tarafından özel sek
törle birlikte gerçek
leştirilmesi plan

Kemal DURMAZ

arkadaşların yüzde 
70’i sendikamıza 
üyedir. Sendikalı 
arkadaşlarımızın 
büyük sorunları var. 
Bu sorunların 
çözümü için elimiz
den geleni yapaca 
giz. İşçi arkadaşları 
mızla da bir araya 
geldik. Bir görüşme 
taslağı hazırladık. 
Bu taslağa göre iş 
verenin durumunu- 
da göz önüne alarak 

lanan sulama 
havuzu yapım işi 
Cihatlı, Yeniköy 
Fındıcak, Güvenli, 
Katırlı, Muratoba ve 
Adliye köylerini 
kapsıyor.

toplu görüşmeleri 
yürüteceğiz." dedi.

YENİ BİR SAYFA 
AÇILIYOR

İş yerinde sorunsuz 
ve iki tarafında mem 
nun kalacağı yeni 
bir sayfanın açıl
ması gerektiğini 
söyleyen Durmaz, 
"Uzun süredir 
devam eden prob
lemlerin çözümü 

Sulama havuzu 
yapımı işini 
Yunusoğulları 
Mühendislik firması 
tarafından KDV 
hariç 255 bin liraya 
yapılacak.

için artık gerekli 
adımlar atılmalı. 
Umarız toplu görüş 
melerden hem şendi 
kah arkadaşlarımızı 
hem de işvereni 
memnun edecek 
bir sonuçla toplu 
görüşmeleri son- 
landırırız.
İşverenle diyaloğu- 
muz neticesinde 
zaman tespitini de 
yaptık.
Toplu görüşmeler 
20 Ağustos 2013 
günü başlayacak. 
Sendikalı 
arkadaşlarımızın 
yaşadığı sorunlar 
artık geride kalmalı. 
Biz sadece ücret 
sendikacılığı değil 
aynı zamanda 
sosyal bir sendika 
cılık anlayışımda 
benimsiyoruz. 
Bu nedenle, 
sendikalı işçilerin 
tüm beklentileri 
bizim için büyük 
önem taşır." diye 
konuştu.

Türk Kızılayı Gemlik Şubesi 88 
öğrenciye yardımda bulunuyor

Gökhan özler, 
“Ramazan

yardımlarından 
memnunuz"

Türkiye Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Gökhan Özler 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Ramazan 
nedeniyle derneğe 
yapılan yardımların 
arttığını belirtti. 
Ramzan aylarında 
gerçekleştirilen 
yemek yardım
larının yanı sıra 
düzenli olarak kuru 
erzak yardımı 
yapıldığını ifade 
eden Özler, 
“Her şeyden önce 
Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi 
olarak Gemlik 
halkının yanında 
yız. İhtiyaç sahip
lerini belirlemek ve 
ulaştırılan yardım
ları doğru adresle 
rine ulaştırmak 
bizim görevimiz’ “ 
dedi.

RAMAZAN 
AYLARINDA 
YARDIMLAR 
ARTIYOR 
Ramazan aylarında 
dernek faaliyetleri 
ne gösterilen 
ilginin arttığını 
söyleyen özler, 
“Ramazan ayı bir
lik ve beraberliğe 
olan ihtiyacımızın 
en çok hatırlandığı 
zamanlar. Bu 
dönem de 
derneğimize gelen 
yardımlar artıyor. 
Biz de gelen 
yardımları ihtiyaç 
sahiplerine 
ulaştırıyoruz.

Tekerlekli sandalye 
yardımlarının yanı 
sıra, vatandaşlar 
başka konularda 
da yardımda 
bulunu yorlar. 
İkinci el kıyafet ve 
ev eşyaları, çeiştli 
gıda ürünleri, son 
tarihi geçmemiş 
ilaçlar, iplik, yün, 
kırtasiye 
malzemeleri yar 
dimi da yapıyoruz. 
Vatandaşlar Kızılay 
Derneği’ne ilgi 
gösteriyorlar. 
Şu an ilk ve orta 
öğretimde okuyan 
88 öğrenciye 
çeşitli yardımlarda 
bulunuyoruz. 
18 Üniversite 
öğrencisi de 
dernek faaliyetle 
rimizden yarar
lanıyor, 
öğrencilerin 
sağlıklı bir eğitim 
alabilmeleri ve 
başarıyla eğitim 
hayatlarını devam 
ettirebilmeleri için 
Kızılay Derneği 
olarak Gemlik 
halkıyla el ele 
üzerimizde düşen 
vazifeyi yerine 
getiriyoruz.
Bundan büyük 
mutluluk 
duyuyorum. 
Tekerlekli sandalye 
yardımı yaptığımız 
engelli vatandaşla 
rımızın sayısı 47 ye 
yükseldi.
Şimdi 48. tekerlekli 
sandalyemizi 
ihtiyaç sahiplerine 
ulaştıracağız." diye 
konuştu.
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ATM cihazlarına 
düzenek kurup 
vatandaşların kart 
bilgilerini kopyala
yarak internet 
üzerinden Uzak 
Doğu ülkelerine 
gönderdiği ve 
buradan da kendi 
hesaplarına para 
aktardıkları iddia 
edilen suç örgütü 
çökertildi.
Örgütün telefon 
görüşmelerinde 
ATM’ye yerleştirdik
leri cihaz için 'elma' 
şifresini kullandık
ları belirlendi 
Edinilen bilgiye 

göre Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Siber Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü; İstan
bul, Bursa ve 
Antalya’da bazı 
bankaların 
ATM’lerine düzenek 
yerleştirildiği bil
gisini aldı. Ekipler 
yaptıkları çalış
malar neticesinde 
ATM cihazlarına 
düzenek yer?- . 
leştirdikleri öne 
sürülen ve araların
da 9 yıl kesinleşmiş 
hapis cezası 
bulunan ve çeşitli

suçlardan 
sabıkasının bulun
duğu öğrenilen 
çete lideri Ahmet 
D., yöneticileri 
Kadir Ç. ve Bayram 
A. ile elemanları 
Recep P., Serhat T., 
Levent A. ve İdris 
B.'yi gözaltına 
alındı.
KREDİ KARTI 
BİLGİLERİNİ UZAK 
DOĞU 
ÜLKELERİNE 
GÖNDERMİŞLER

Zanlıların ATM’lere 
yerleştirdiği 
düzenekleri yurt 
dışından getirdiği 
öğrenildi. Zanlıların 
ATM cihazlarının 
kart takılan 
haznesine düzenek 
koyup bu cihazları 
kullanan vatan

daşların kart bilgi
lerini kopyaladıkları 
anlaşıldı. Çetenin 
bu verileri internet 
üzerinden bir Uzak 
Doğu ülkesine gön
dererek hesaplar
daki paraları 
boşaltıp kendi 
hesaplarına 
aktardıkları ortaya 
çıktı.
ELMA GELDİ Mİ?" 
Çete şu ana kadar 
136 vatandaşı mağ
dur ederken, 
hesaplardan şu ana 
kadar 65 bin lira 
çekildiği öğrenildi. 
Çete elemanlarının 
ATM eihâzmâ yer
leştirdikleri 
düzeneğe 'elma' 
adını verdikleri ve 
zaman zaman 
telefonda, ‘Elma 
geldi mi?

Elmayı aldınız 
mı?’ şeklinde 
şifreli konuşmalar 
yaptıkları belirtildi.
Çete lideri 

olduğu öne 
sürülen 34 yaşında
ki Ahmet D.’nin ele
manlarına 3 ayda 
bir ev ve bir araba 
kazanacakları 
vaadinde bulun
duğu ancak bu işe 
girdikleri 6 ay 
içinde toplam mas
raflar da dahil 65 
bin lira dağıttığı 
ortaya çıktı. 
9 yıl kesinleşmiş 
hapis cezasıyla 
aranan ve 4 
değişik suçtan 
sabıkalı Ahmet D. 
ile diğer çete ele
manları, “Suç işle
mek için örgüt kur
mak, örgüte üye 
olmak, yönettikleri 
örgüt kapsamında 
banka ve kredi 
kartlarının 
kötüye 
kullanılması, 
kişisel bilgileri 
hukuka aykırı 
olarak ele geçirip 
başkalarına ver
mek” suçundan 
adi iyeye sevk 
edildi.

Bursa'da dev 
uyuşturucu
operasyonu

Bursa Jandarma 
Komutanlığı 
ekipleri, 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde hazine 
arazisine ekilmiş 
16 bin kök kenevir 
ele geçirdi 
Bursa II Jandarma 
Komutanlığınca 
yapılan istihbarat 
çalışmaları sonu
cunda, Bursa’nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde narkotik 
ve psikotrop 
madde imal ve 
ticareti 
yapıldığının tespit 
edilmesi üzerine 
Cumhuriyet

Başsavcılığının 
talimatıyla ope 
rasyon başlattı. 
Jandarma 
Narkotik Madde 
Arama Köpekleri 
Varis ve Acil’in de 
katılımıyla yapılan 
aramalarda, hazine 
arazisine ekilen 3 
tarlada 15 bin 989 
kök kenevir bitkisi 
ele geçirdi.
Yapılan bu 
operasyonla 3 bin 
kilo esrar üre
timine engel olun
du. Olayla ilgili 
gözaltına alınan 4 
kişi, adli makam
lara sevk edildi.

Barsa'ıla kıımar lıaslııni: 29 siizaltı
Bursa’da polis ekip 
leri, kumar oynatı 
lan iş yerlerine yap
tıkları operasyonda 
29 kişiyi gözaltına 
aldı.
Edinilen bilgiye 
göre Bursa Emni 
yet Müdürlüğü 
Asayiş Şube Müdür 
lüğüne bağlı Ahlak 
Büro Amirliği ekip
leri, bazı iş yer
lerinde kumar

Feci kazada ölümden dtindii
Kaza, Orhangazi- 
Iznik karayolu, eski 
belediye mezba- 
hanesi yakınlarında 
meydana geldi. 
Edinilen bilgilere 
göre Ali E. (17), 
16 VP 867 plakalı 
motosikleti ile 
İznik istikametine

oynandığı bilgisine 
ulaştı. Ekiplerin 
yaptıkları çalış

malar neticesinde 
25 iş yeri hakkında 
"kumar oynanması

gitmek istediği 
esnada eski mezba- 
hane kavşağındaki 
viraja hızlı girdi. 
Kontrol den çıkan 
motosiklet yol 
kenarındaki beton 
elektrik direğine 
çarptı.
Başından ve 

vücudunun 
çeşitli yerlerinden 
yaralanan genç 
sürücü Ali E’ye ilk 
müdahaleyi çevre
deki esnaf yaptı. 
Olay yerine çağrı 
lan ambulansa alı
nan Ali E. Orhan 
gazi Devlet Hasta 

için yer ve imkan 
sağlama"suçundan 
işlem yapılırken, 29 
kişi ise gözaltına 
alındı. Ayrıca ekip 
ler, 115 şahsa "ku 
mar oyna mak"tan 
20 bin 930 TL para 
cezası kesti. Kumar 
kastıy la elde 
edilen 2 bin 300 TL 
ise kamu mülkiye 
tine bırakıldı.

nesi’ne kaldırılarak 
burada tedavi 
altına alındı.
Genç adam burada
ki ilk müdahalenin 
ardından hayati 
tehlike kaydı ile 
Bursa Devlet 
Hastanesi’ne sevk 
edildi

Fulmsa aracılılı eden
şahıs miültlandı

Bursa’da ‘Fuhuşa 
aracılık’ suçundan 
hakkında 3 yıl 
4 ay kesinleşmiş 
hapis cezası bulu
nan bir kişi 
tutuklandı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Aranan 
Şahıslar Büro 
Amirliği ekipleri, 
son bir hafta 
içinde vatan
daşların huzuru 
için birçok 
operasyon gerçek
leştirdi. Yapılan 
operasyonlar net
icesinde 156 kişi 
gözaltına alındı. 
Haklarında kesin

'Gemlik Körfez’ wpllorfezgazetesi.com

leşmiş hapis ceza
sı bulunan 
zanlılar adli mer
cilere sevk edildi. 
Aralarında Zorla 
ırza geçme, 
dolandırıcılık ve 
tutuklunun kaç
ması suçlarından 
aranan S.Y., ceza
evinden firar 
suçundan aranan 
M.B., fuhuşa 
aracılık suçundan 
aranan B.K., ile 
adam öldürme 
suçundan aranan 
M.T.’nin de bulun
duğu 34 kişi 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi

wpllorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Yenişehir Ziraat Bankası Müdürü Cüneyt Öztürk Gemlik’teki görevine başladı.

Bimi Bankası MMiiıli değiştiKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Ergenekon
Ergenekon davasının özü, 2002 yılında iktidara gelen 

AKP hükümetini, ordu içindeki generaller, albaylar vb. ile 
akademisyenler (bazı üniversite rektörleri), gazeteciler, 
aydınlar, İşçi Partisi Genel Başkanı ve genel başkan 
yardımcısı gibi kişiler, emekli subaylar, gizli terör örgütü 
kurarak, cebir ve şiddet kullanarak devirmeye teşebbüs 
etmekten yargılandılar.

İşin ilginç tarafı, AKP iktidarı tarafından Genel Kurmay 
Başkanlığına getirilen ve Başbakan Erdoğan ile 3 yıl 
çalışan emekli Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ da bu 
davadan tutuklandı.

Ömrü teröristlerle mücadele ile geçen bir komutan bu 
davada müebbet cezası aldı.

Türkiye bu dava ve tutuklamalar nedeniyle ikiye bö 
lündü.

Duruşmalar Silivride kurulan özel tutukevinde yapıldı.
1960 askeri ihtilalinde tutuklanan DP’lileri nasıl Yassı 

Ada'da özel askeri mahkemede yargılarlarsa, bu kez 
mahkeme heyeti askeri olmasa da, sivil görüntülü 
yargıçlarca yargılandı.

Ergenekon davalan bana göre, askerin vesayetini sıfırla
mak adına projelendirilen bir planın parçasıdır.

Gerçek ergenekon ile buna sonradan eklenen ergene 
kon masalı karıştırılarak, ileri demokrasi, yargının bağım 
sizliği kılıfı içinde yürütüldü.

PKK teröristlerinin gizli tanıklık yaptığı bir yargılama ile 
adalet sistemi ve adalet duygusu yara aldı.

Toplumun yarısı, bu davanın sanıklarının büyük çoğun
luğunun suçsuzluğuna inanıyor.

İnanmayanlar, bu senaryonun içinde olanlarla, AKP yan
daştandır.

Dün,. 275 sanık hakkında mahkeme heyeti kararı verdi.
Kararın açıklanmasını sanıklannın aileleri bile alınma 

yan bir mahkeme yapıldı.
Mahkemenin vereceği karan dinlemek isteyenler Silivri' 

ye sokulmadı.
Silivri’ye gidecek olan araçlann -Gemlik'te olduğu gibi- 

şoförleri tehdit edildi, korkutuldu, baskı uygulandı.
Demokratik eylemleri yasaklandı..

- Silivri’ye polis ve asker yığıldı...
Bu mu ilen' demokrasi?
Gazeteci Mustafa Balbay mı, Tuncay Özkan mı, yoksa 

Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, Mehmet Haberal mı, Doğu 
Perinçek mi, Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu mu, Kemal Alem 
daroğlu mu seçimle iktidara gelen meşru hükümeti devire
ceklerdi?

Bunlara kargalar bile güler...
Binlerce sayfalık iddianameler, yıllarca süren yargıla

ma... Hukuk ihlallerinin yaşandığı duruşmalar...
Sonu başından belli olan bir durum.
Dün, Türkiye, Silivri’deki yargılamanın kararlarını din

lerken şok yaşadı.
Kararlar toplum vicdanını sızlattı.
Adalete olan güveni sarstı...
Genel Kurmay Başkanını terörist ilan eden bir yargıla

mayı ve sonuçlan toplumu böldü.
Bu oyunun sonucu hemen alınmayacak.
Kararların yargıtay aşaması uzayacak ve sonuçta kesin

leşse de seçimlere gidilirken, ülkede barışın kurulması 
adına bir de bakacağız ki, AKP meclise bir af yasası getir
miş.

Meşru hükümeti cebir ve şiddet kurarak terör örgütü 
kuran ergenekon suçluları ile çocuk katili, milliyetçi kült
lerin kahramanı Abdullah Öcalan ve içerdeki PKK militan
larına da af istenecek.

Olmaz olmaz.
Oyun ortada...
AKP ile 2013 projeleri geleceğin dindar, muhafazakar, 

pan İslamcı Türkiyesi'nin kurulma planları sürecek.
Hem de ileri demokrasi adına.
Görerek yaşayacağız.
Giderek daha baskıcı, muhaliflerini sindiren ve yok eden 

kendine demokrat süsü veren bir iktidarla karşı karşıyayız.

Ziraat Bankası 
Gemlik Şube Müdür 
lüğü’ne Cüneyt 
Öztürk atandı.
Gemlik Ziraat 
Bankası Müdürlüğü 
görevini yürüten 
Hayati Karlıca’nın 
görevinden alınarak 
Bursa Bölge 
Müdürlüğü’ne veril 
mesi ardından, 
Yenişehir Ziraat 
Bankası Müdürü 
Cüneyt Öztürk, 
Gemlik Şube 
Müdürlüğü’ne 
atandı.
YAŞAR NURİ 
ÖZTÜRK’ÜN OĞLU 
Özel bankalarda 
görev yaptıktan 
sonra Ziraat Bankası 
kadrolarına geçen

Oztürk’ün oğlu. Ziraat Bankası’nın

GÖREVE BAŞLADI 
Dün sabah perso 
netiyle tanıştıktan 
sonra görevine

portföyünü büyüt
mek ve bankacılık 
hizmetlerini her 
alana yaymak ola
caktır.” dedi.

Bankası’nda uzun
yıllar görev 
yapan Ali Kuzucu 
yeniden Gemlik 
Şu besi ’n de göreve 
başladı.

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

[g^/yusufköfte www.kofteciyusuf.com @kofteciyusuf W 

başvurmak için: secretcv.com

Gemlik 
lisesi 
mezunları 
buluşuyor
Gemlik Lisesi 
1983 mezunları 10 
Ağustos’ta Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi Atatepe Sos 
yal Tesisleri’n de 
bir araya gelecek. 
Gemlik Lisesi 
1983 mezunların
dan yapılan açıkla
maya göre uzun 
yıllar ayrı kalan 
okul arkadaşları 
nın birbirlerini gör 
me fırsatını yakala 
yacakları belir
tilirken, “Sosyal 
yaşam içinde, ha 
yatımızın durağan 
akışını takip eden 
günlerde eski dost 
larımızı, lise yıl
larımızı yaramaz 
tıklarımızı, başarı 
larımızı,gençlik yıl
larımızı, yıllar 
önce beraber oldu 
ğumuz arkadaşları 
mızı bir arada göre 
cegiz. Dünü, bu 
günü, yarını yaşa
mak ve tamamla
mak için 10 Ağus 
tos günü Atatepe 
Sosyal Tesisleri’n 
de Gemlik Lisesi 
1983 yıl mezun
larını bir arada 
görmek istiyoruz" 
denildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.kofteciyusuf.com
secretcv.com
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Silivri’ye gidecek aracın şoförü göz altına alınmaktan korktuğu için gelmedi

Çelik: "Korku imparatorluğu yıkılacak”
Mert ÇAVDAR

5 Agustos’ta gerçek
leştirilecek olan 
Silivri eylemine katıl
mak için önceki 
gece Gemlik 
Meydam’nda topla 
nan vatandaşlar, 
yolcuları taşıyacak 
otobüsün gelmeme
si üzerine büyük 
şaşkınlık yaşadı. 
Şoförün göz altına 
alınmaktan korktuğu 
gerekçesiyle gelme 
diği öğrenilirken, 
Atatürk Anıtı önün 
de toplanan vatan
daşlar hükümeti 
protesto etti. 
İşçi Partisi, Türkiye 
Gençlik Birliği, Milli 
Merkez Temsilciler 
Meclisi ve CHP Gem 
lik İlçe Teşkilatı üye 
lerinin katıldığı 
protestoda, 
“Mustafa Kemal’in 
askerleriyiz.’ Her Yer 
Silivri, Her Yer 
Direniş, Yeminler 
edildi yıkılacak

Silivri’’ solganları 
atıldı.
işçi Partisi ve Milli 
Merkez Gemlik ilçe 
Başkanı Muharrem 
Çelik, yaptığı açıkla
mada AKP’nin artık 
çöküş sürecine girdi 
ğini belirtirken, “Ya 
şananlar ortada.
AKP Hükümeti artık 
bir diktatörlük halini 
almıştır.
Yurtseverleri, aydın
ları korkutarak sin 
dirmeye çalışıyorlar. 
Bu akşam burada 
yaşananlar, şoför 
arkadaşımızın göz 
altına alınmaktan 

korktuğu için 
gelmemesi kurulmak 
istenen korku 
imparatorluğunun 
bir göstergesidir. 
Günler öncesinden 
Silivri buluşması için 
yandaş medyada 
kirli bir propaganda 
başladı. Sözde bu 
ülkenin yurtsever 
insanları Silivri’ye 
gidip, cezaevini 

basacaklarmış ve 
oradaki tutuklu 
sanıkları kaçıracak
larmış. Bizler 
anayasanın ve 
demokrasinin bizlere 
vermiş olduğu hak
larımızı kullanıyoruz. 
Hiç bir şekilde silaha 
ve şiddete bulaş
madan meşru talep
lerimizi dile getiri 
yoruz. Ve devam ede 

ceğiz baskılar bizi 
yıldıramaz.’’ dedi. 
Ardından söz alan 
Milli Merkez Temsil 
çiler Meclisi Gemlik 
Şube üyesi Canan 
Bölük yaşananların 
kabul edilemez oldu 
ğunu belirtirken, 
“Her şeyden önce 
Silivri Mahkemesini 
izlemek için getirilen 
yasaklar kabul 
edilemez. Ben, bir 
öğretme nim. 27 yıl
lık öğretmenlik ha 
yatımda hiç bir 
zaman Atatürk ilke 
ve devrimlerinden 
ayrılmadım, öğrenci

lerimi de bu doğrul
tuda yetiştirdi. Bizler 
inançlı insanlarız.
Aydınlık geleceğe ve 
bu ülkenin yurtsever 
aydınlarına inanı 
yoruz. Terörist başı 
nın bile mahkemesi 
televizyonlardan 
naklen yayınlanır 
ken, Silivri Mahke 
melerine seyirci 
alınmıyor.
Bu nasıl bir hukuk 
devleti. Ben vergimi 
veren, vatanına bağlı 
bir vatandaşım.
Ancak, Anayasaya 
aykırı olarak benim 
seyahat özgürlüğüm 
kısıtlanıyor.
Baskılar bizi yıldıra- 
maz. Mücadeleye 
devam edeceğiz.” 
diye konuştu.
Protestonun 
ardından bazı gös
tericiler evlerine 
dönerken, TGB 
üyesi 20 kişi 
özel araçlarla 
Silivri’ye hareket 
etti.

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Halı Yıkama /.'MNHSMMHHBI

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstrici temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

Okul
Belediye
Fabrika
Tüm resmi kuramlara
Temizlik ürünleri

kampanyası

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş hattımız
0 506 898 31 88 ■ 0 536 524 32 89

YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE

KAHVALTI SALONU
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖR AVM 
Hisar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdilek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21 
0 532 654 28 46
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Bursa Bayrama hazır
İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü ekipleri, 
ramazan bayramı 
öncesi fırınları 
denetledi. 
Ramazan ayının 
gelmesi ile 
Gürsu’da faaliyet 
gösteren 
20 fırında 32 
denetlendi.
Yapılan kon
trollerde, işlet
melerin başta 
hijyen ve sağlık 

kurallarına 
uygunluğu olmak 
üzere, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanlığının ön 
gördüğü şekilde 
üretim yapıp 
yapmadıkları, 
Bakanlık tarafından 
belirlenmiş 
üretim normlarına

Gemlik KBrffez
•■■LİK'İN İLK SOMLOK SİYASİ SAZSTBSİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

(katkı maddeleri, 
tuz oranı vb) uyup 
uymadıkları, 
denetlendi.
Gıda denetçisi 
görevlilerce yapılan 
uygulamaların 

bazılarına İlçe 
Müdürü Yahya 
Işık, bizzat nezaret 
ederek tespit 
edilen eksikliklerle 
ilgili işletme sahip
lerine uyarılarda 

bulunarak, en 
çok tüketilen gıda 
ürünlerinden biri 
olan ekmek üretimi 
ve satışı aşamasın
daki durumu 
gözlemledi.

Bursa Valiliği, 
Ramazan Bayramı 
öncesinde tüm 
kurum ve kuru
luşlarda hazırlık
ların tamam
landığını bildirdi. 
Bursa Valiliği'nden 
yapılan açıklamada, 
"BursalI hemşeri- 
lerimizin Ramazan 
Bayramı'm huzur 
ve güven içerisinde 
geçirmelerini sağla
mak için 
Valiliğimizce gerek
li tedbirler alın
mıştır." denildi. 
Bu kapsamda 
Valilik birimleri 
başta olmak üzere, 
Büyükşehir Beledi 
yesi, İl Jandarma 
Komutanlığı, İl 
Emniyet Müdürlü 
ğü, İl Sağlık 
Müdürlüğü, Uludağ 
Elektrik Dağıtım 
A.Ş.Bursa İl 
Müdürlüğü, PTT 
Başmüdürlüğü, 
Türk Telekomüni 
kasyon A.Ş. Batı II. 
Bursa Bölge 
Müdürlüğü, 
Karayolları 14. Böl 

ge Müdürlüğü ve 
DSİ I.Bölge Mü 
dürlüğü ile İl özel 
idaresi tüm hazırlık
ları tamamladı.
BAYRAM 
BEREKETİ 
Bursa'da vatan
daşlar, Ramazan 
Bayramı'na 2 gün 
kala alışveriş 
merkezleri ve pazar 
yerlerine akın etti. 
Alışveriş için en 
fazla ilgiyi 600 yıllık 
geçmişi olan 
Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü’nce 
(UNESCO) Dünya 
Mirası Listesine 
aday gösterilen, 
OsmanlI'nın 600 yıl
lık mirası Kapalı 
Çarşısı görüyor. 
Kapalı Çarşı'da bir 
yandan tezgahtar
ların müşteri çek
mek için attığı 
nidalar bir yandan 
da en güzel kıyafeti 
en ucuza alma 
telaşında olan 
vatandaşlar tatlı bir 
curcuna 
oluşturuyor.

rasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikahMasası

DUGUN SALONU

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE
EN GÜZEL ANLARINIZI

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

internetten Canh ^hym 
Sahne - iş/kyösterisî 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz göster Her
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Emekli Orgeneral eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ’un da yargılandığı davada Başbuğ’a müebbet cezası verildi.

Ergenekon davasında ceza «ağdı
Ergenekon davasında 
İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi kararını 
açıkladı. Kararın iki 
aşamadan oluş
tuğunu ifade eden 
Mahkeme Başkanı 
Haşan Hüseyin 
Özese, birinci aşama
da sanıklar hakkında- 
ki hükmün, ikinci aşa
mada ise sanıkların 
tutukluluk durumu ve 
taleplerinin yer 
aldığını ifade etti. 
Okunan Ergenekon 
kararlarına göre 21 
sanık hakkında beraat 
kararı verildi.
Bedrettin Dalan'ın da 
aralarında bulunduğu 
firari sanıkların 
dosyası ayrıldı. 
Ölen sanıklar hakkın- 
daki davalar düştü. 
Emekli Orgeneral 
İlker Başbuğ, Emekli 
Orgeneral Hurşit 
Tolon, Emekli Tuğge 
neral Veli Küçük, 
müebbet hapis cezası 
aldı. Gazeteci Tuncay 
Özkan ve Doğu 
Perinçek ağırlaştırıl 
mış mübbet hapis 
cezası alırken, CHP 
Milletvekili gazeteci 
Mustafa Balbay 34 yıl 
8 ay, Mehmet Haberal 
12 yıl 6 ay, Sinan Ay 
gün 13 yıl 6 ay hapis 
cezasına çarptırıldı.

HABERAL VE 
OTUZBİROĞLU’NA 
TAHLİYE
Mehmet Haberal ve 
Mehmet Otuzbiroğlu, 
Hıfzı Çubuklu, Osman 
Yıldırım tahliye edildi. 
Tahliye sebebi olarak 
sanıkların hapiste 
yattıkları süre ve 
kaçma şüpheleri 
olmaması gösterildi. 
Öte yandan, araların
da Yalçın Küçük, 
Kemal Alemdaroğlu, 
Şener Eruygur, 
Tuncer Kılınç'ın da 
aralarında bulunduğu 
bazı kişiler hakkında 
yakalama kararı 
çıkarıldı.

DARBEYE 
TEŞEBBÜS 
Emekli Orgeneral 
İlker Başbuğ "darbe 
ye teşebbüs"ten 
suçlu bulundu. 
Kararın okunmasın
dan sonra Emekli 
Genelkurmay Başkanı 
İlker Başbuğ, protes 
to ederek salonu ter- 
ketti. Başbuğ, kendi 
internet sitesinde de 
*Son sözü millet 
söyleyecektir. 
Unutulmasın ki ilahi 
adalet vardır' yoru

munda bulundu.
Müebbet hapis ceza
sına çarptırılan İlker 
Başbuğ, kendi adına 
internet sitesinde şu 
değerlendirmeye yer 
verdi: “Anayasanın 
amir hükmüne göre, 
hâkimler görevlerinde 
bağımsızdırlar.
Ve hâkimler, Anayasa 
ya, kanuna ve hukuka 
uygun olarak vicdani 
kanaatlerine göre 
hüküm verirler.
Eğer bir ülkede, 
toplum hâkimlerin 
bağımsızlığını sorgu- 
luyorsa, verilen 
hükümlerin Anayasa 
ya, kanunlara ve 
hukuka uygun olduğu 
na ilişkin şüpheler 
taşıyorsa -ki toplumu 
şüphelere sevk eden 
o kadar çok yaşanmış 
olay vardır ki, bunun 
en son örneği de 
yasaya göre duruş
maların kapalı yapıl
masına ilişkin 
gerekçeli karar ile 
hüküm açık duruşma
da alınması 
gerekirken, bu yasa 
hükmünün yok sayıl
masıdır- o ülkede 
hukukun üstün
lüğünün var olduğu 
ileri sürülemez. 
Bu ise, o ülkenin 
başına gelebilecek en 
büyük felakettir. 
Bu durumda 
yargılananlar için son 
sözü Millet söyleye
cektir. Ve Millet yanıl
maz ve aldanmaz. 
Bir de unutulmasın ki 
ilahi adalet vardır. 
İlahi adaletin varlığını 
yüreğinde hisseden
ler ve er geç bir gün 
tecelli edeceğine 
inananlar:
“Bir topluluğa karşı 
duymakta olduğunuz 
kin sizi adaletten 
ayırmasın!
Hep adaletten yana 
olun" şeklindeki 
Yüce Allah’ın 
buyruğuna da uymak 
zorundadırlar. 
Her zaman doğru
ların, hak ve haklının 
yanında, yani adaletin 
yanında olanların, 
vicdanları rahat olur. 
Ben öyleyim.
Ve inanıyorum ki, hak 
hiçbir zaman yerde 
kalmaz." 
Hakkında, 'Darbeye 
teşebbüs' suçla
masıyla ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası 
istemiyle yargılandığı 
Ergenekon davasında 
12 yıl 6 ay hapis 
cezası alan Prof.Dr. 
Mehmet Haberal'in

tutuklu bulunduğu 
süre gözönünde 
bulundurularak 
tahliye edildi. Tahliye 
olan Haberal'ı cezaevi 
önünde bir basın 
ordusu karşıladı. 
Haberal daha sonra 
aracıyla cezaevinden 
ayrılırken, yaklaşık 5 
km ileride aracını dur
durup CHP mil
letvekilleri ile kucak
laştı. “Çok üzgünüm 
arkadaşlarımız bura
da kaldılar. Gönül 
isterdiki bütün 
arkadaşlarımızla 
beraber buradan git- 
seydik" dedi.
Edinilen bilgiye göre 
Ankara’ya doğru yola 
çıkan Haberal’a 
aracında, CHf Grup 
Başkanvekili Akif 
Hamzaçebi de 
bulunuyor.

MAHKEME CEZA 
YAĞDIRDI
Eski Genelkurmay 
Başkanı İlker Baş 
buğ'a müebbet hapis 
* CHP Zonguldak 
Milletvekili Mehmet 
Haberal’a 12 yıl 6 ay 
* CHP İzmir 
Milletvekili Mustafa 
Balbay'a 34 yıl 8 ay 
* CHP'li vekil Sinan 
Aygün'e 13 yıl 6 ay 
* Gazeteci Tuncay 
Özkan'a ağır
laştırılmış müebbet 
* Emekli Orgeneral 
Hurşit Tolon'a müeb
bet
* Eski Jandarma 
Genel Komutanı 
Emekli Orgeneral 
Şener Eruygur'a 
müebbet hapis 
* Yazar Yalçın 
Kuçük'e 22 yıl 6 ay 
* İşçi Partisi Genel 
Başkanı Doğu 
Perinçek’e ağır
laştırılmış müebbet 
* Emekli Albay 
Dursun Çiçek'e ağır
laştırılmış müebbet 
* Eski 1. Ordu 
Komutanı Haşan 
Iğsız'a müebbet hapis 
* Emekli Orgeneral 
Nusret Taşdeler'e

müebbet
* Emekli Tuğgeneral 
Veli Küçük'e 2 kez 
ağırlaştırılmış müeb
bet hapis (diğer 
suçlardan da 99 yıl 1 
ay hapis cezasına 
çarptırıldı)
* Emekli Tuğgeneral 
Levent Ersöz'e 22 yıl 
6 ay
* Eski Özel Tim'ci 
İbrahim Şahin'e 49 yıl 
4 ay hapis
* Danıştay saldırısının 
tetikçisi Alparslan 
Aslan'a 2 kez ağır
laştırılmış müebbet 
hapis (diğer suçlar
dan da 90 yıl hapis 
cezası)
* Emekli Yüzbaşı 
Muzaffer Tekin'e 2 
kez ağırlaştırılmış 
müebbet hapis (Bu 
nunla birlikte 117 yıl 
daha)
* Eski Türk Ortodoks 
Patrikhanesi Basın 
Sözcüsü Sevgi 
Erenerol'a müebbet 
hapis
* Emekli Albay Fuat 
Selvi'ye müebbet 
hapis
* Sendikacı Mustafa 
Özbek'e müebbet 
hapis
* Emekli Korgeneral 
Mehmet Eröz'e müeb
bet hapis
* Emekli Albay Fikri 
Karadağ'a ağır
laştırılmış müebbet 
* Avukat Kemal 
Kerinçsiz'e ağır
laştırılmış müebbet 
* Mustafa Levent 
Göktaş'a 23 yıl 4 ay 
* Emekli Albay Haşan 
Atilla Uğur'a 29 yıl 3 
ay.
* "Internet Andıcı 
Davası" sanıklarından 
emekli Tuğamiral 
Alaaddin Sevim 10 yıl 
* Genelkurmay eski 
İstihbarat Dairesi 
Başkanı emekli 
Korgeneral İsmail 
Hakkın Pekin 7,5 yıl 
* Drej Ali olarak bili
nen Ali Yasak 6 yıl 3 
ay
* Emekli Koramiral 
Mehmet Otuzbiroğlu 

20 yıl 6 ay 
* Tümgeneral Hıfzı 
Çubuklu 9 yıl 6 ay 
* Davanın bir numa 
ralı sanığı emekli 
asker Oktay Yıldırım'a 
33 yıl 10 ay 
(Yıldırım’ın gecekon
duda bulunan el bom
balarının sahibi 
olduğu iddia ediliyor) 
* Akın Birdal suikas
tının azmettiricisi, 
Ulusal Birlik Partisi 
Genel Başkanı Semih 
Tufan Gülaltay'a 12 
yıl
* Emekli Albay Arif 
Doğan'a 47 yıl 3 ay 
hapis
* Zir Vadisi soruştur
ması kapsamında 
tutuklu bulunan Emek 
li Yarbay Mustafa 
Dönmez'e 49 yıl 2 ay 
* Eski MGK Genel 
Sekreteri Tuncer 
Kıhnç'a 13 yıl 2 ay 
* Teğmen Noyan 
Çalıkuşu'na 8 yıl 6 ay 
* Emekli asker Serdar 
Öztürk'e 25 yıl 6 ay 
4 Doğu Perİnçek'in 
oğlu öğretim üyesi 
Mehmet Perinçek’e 6 
yıl
* Adli Tıp Uzmanı 
Ümit Sayın'a 4 yıl 
* Eski YOK Başkanı 
Kemal Gürüz'e 13 yıl 
11 ay
* Sedat Peker 10 yıl 
* "Susurluk Davası" 
hükümlüsü Sami 
Hoştan'a 10 yıl 
* Eski İnönü Üniver
sitesi Rektörü Fatih 
Hilmioğlu'na 23 yıl 
(Cezaevinde kansere 
yakalandı.
Aynı zamanda avukat 
olan kardeşi, 
Hilmioğlu'nun sağlık 
durumundan serbest 
kalmasını istiyordu) 
* Eski İstanbul 
Üniversitesi Rektörü 
Kemal Alemdaroğ 
lu'na 15 yıl 8 ay 
* Eski Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Rektörü 
Ferit Bernay 10 yıl 
* Eski Uludağ Üniver
sitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Abbas 
Yurtkuran 10 yıl 
" Anayasa Mahkemesi 
Üyesi Osman 
Paksüt'ün eşi tutuk
suz sanık Ferda 
Paksüt'e 2 yıl 6 ay 
* Eski Emniyet 
Müdürü Adil Serdar 
Saçan'a 14 yıl hapis 
* işçi Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı 
Ferit ilsever'e 15 yıl 
hapis
* Danıştay sanığı 
Osman Yıldırım'a 8 yıl 
9 ay (Osman Yıldırım, 
Danıştay saldırısı ve 

Cumhuriyet 
Gazetesi'ne molotof 
atılması suçlamaların
dan beraat etti) 
* Prof. Dr. Erol 
Manisalı’ya 9 yıl 
* Emekli Orgeneral 
Kemal Yavuz'a 7 yıl 6 
ay
* Gazeteci Adnan 
Bulut'a 6 yıl 3 ay 
* Gazeteci Vedat 
Yenerer'e 7 yıl 6 ay 
* Cumhuriyet 
Gazetesi'ne molotoflu 
saldırıda adı geçen 
Bedir Şinal'a 18 yıl 8 
ay
* Aydınlık Gazetesi 
Genel Yayın 
Yönetmeni Serhan 
Bolluk'a 7 yıl 6 ay 
* İP Genel Başkan 
Yardımcısı Turan Özlü 
9 yıl
* Gazeteci Güler 
Kömürcü 7 yıl 6 ay 
* Özlem Usta 6 yıl 3 
ay
* Bekir Oztürk 12 yıl 
* Yazar Ergün 
Poyraz'a 29 yıl 4 ay 
* İşçi Partisinin 
avukatlarından Emcet 
Olcaytu'ya 13 yıl 2 ay 
* Fatma Cengiz'e 11 
yıl
* Emekli Binbaşı 
Fikret Emek'e 41 yıl 4 
ay
* Eski Belediye 
Başkanı Gürbüz 
Çapan'a 1 yıl 3 ay 
* İşçi Partisi yöneti
cisi ve Aydınlık 
Gazetesi yazarı 
Hikmet Çiçek'e 21 yıl 
9 ay
* Hayrettin Ertekin'e 
12 yıl
* Eski Ülkü Ocakları 
Başkanı Levent 
Temiz'e 10 yıl
* Boğaç Kaan 
Murathan'a 17 yıl 
* İşçi Partisi yöneti
cisi Adnan Akfırat'a 
19 yıl
* Teğmen Mehmet Ali 
Çelebi'ye 16 yıl 6 ay 
* Ümraniye'de 27 el 
bombasının ele geçir
ildiği gecekondunun 
sahibi Emekli 
Astsubay Mehmet 
Demirtaş'a 22 yıl 
* Eski Aydınlık 
Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Deniz 
Yıldırım'a 16 yıl 10 ay 
* Mehmet Zekeriya 
Öztürk'e 19 yıl 6 ay 
* Genelkurmay Eski 
Adli Müşaviri emekli 
asker Erdal Şenel'e 7 
yıl 6 ay
* Avukat Nusret 
Senem'e 20 yıl 3 ay 
* Gazeteci Ünal 
İnanç'a 19 yıl
* Kemal Aydın'a 20 yıl 
8 ay.
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Seviye Belirleme 
Sınavı Yerleştirme 
sonuçları bugün 
açıklanıyor.
SBS sonuçlarına 
göre okul tercihleri
ni yapan yüz bin
lerce öğrencinin 
meraklı bekleyişi 
sona eriyor.
Sonuçlara göre asil 
olarak kazanan 
öğrenciler, 
12-16 Ağustos 
arasında kayıtlarını 
yaptırabilecek.
16 Ağustos saat 
19.00'dan itibaren 
ise boş kalan 
kontenjanlara 
yedeklik sırası 
dikkate alınarak 
kayıt hakkı 
kazananlar ilan 
edilecek.
26 Ağustos'a 
kadar sürecek ilanın 
ardından yedek 
yerleştirmeler ile 
kazandığı açıklanan 
Öğrencilerin 
kayıtları 29 Ağustos

saat 17.00'ye 
kadar sürecek. 
Öğrenciler, 
kayıt hakkı 
kazandığı gün 
hariç 3 iş günü 
içerisinde saat 
17.00'ye kadar 
kayıt yaptırmak 
zorunda.
Aksi takdirde, 
boş kontenjana 
sistem tarafından 
yedek listeden 
öğrenci kayıt 
edilecek.

Hem asilden hem 
yedekten kazanan 
öğrenciler ise 
asilden kaydını 
yaptırıp yedek 
yerleştirmeleri 
bekleyebilir.
E-okul üzerinden 
sırasını takip 
ederek yedek 
yerleştirmelerde 
sıranın kendisine 
gelmesi halinde 
yedekten kazandığı 
okula giderek 
yeniden kayıt 

yaptırması gereke
cek. Böylece asilden 
kazandığı okuldaki 
kaydı otomatik 
olarak silinecek. 
Asilden bir yeri 
kazanamayan 
öğrenci ise yedek 
yerleştirmeleri takip 
edecek. Ne asil ne 
de yedek listeden 
herhangi bir okula 
yerleşemeyen de 
sınavsız öğrenci 
alan okullara 
kaydını yaptıracak.

Gemlik, Orhangazi ve Yalova 
Bölgesinde Endüstrici temizlik, 

hijyen ve sağlık ürünlerinin satış ve 
pazarlamasında aktif rol alacak 

en az lise mezunu, analitik 
düşünebilen, dinamik ve aşağıdaki 

özelliklere haiz Bay / Bayan 
ekip arkadaşları aramaktayız.

- Askerlikle ilişiği olmayan, 
- Sorumluluk sahibi, 

- Referans gösterebilecek, 
- Aktif satış ve pazarlama kabiliyeti olan, 

- Diksiyonu düzgün, 
- Prezantable, 

- Seyahat engeli olmayan, 
- Tercihan en az 2 yıl tecrübeli, 

- Tercihan aktif araç kullanabilen, 
- Sigara kullanmayan, 

- ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİNE 
VE EKİP ÇALIŞMASINA UYGUN 
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 

ARIYORUZ.
İlgilenen adayların başvurulannı 

turkuazkimyasal@gmail.com 
adresine yapmaları rica olunur. 

05068983188 - 05365243289

ELEMAN

SOFOR ARANIYOR
DAMPERLİ

TIR VE 
KAMYON ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR
İRTİBAT TEL:

O 532 292 09 21

ELEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLER NE YARDIMCI 
OLACAK 

YATILI VEYA GÜNDÜZ 
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
Müracaat

Tel: O 533 388 43 76 M A “SUYUNU BOŞA
EİUM * HARCAMA"

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama' 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
MATBAAcıuK -yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

mailto:turkuazkimyasal@gmail.com
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SGK naaımlılara sınırsız tedavi hakkı tanınacak
Sağlık Bakanlığı ve 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), alkol 
ve uyuşturucu 
madde batağına 
düşenleri tedavi 
etmek için çifte 
teşvik paketini devr
eye sokuyor. SGK, 
daha önce alkol ve 
madde bağımlılığı 
tedavisi için sağlık 
kuruluşlarına yaptığı 
ödeme protokolünü 
değiştirdi.
Alkol ve uyuşturucu 
bağımlılarına sınırsız 
tedavi hakkı 
Yeni süreçte kanser 
ve organ nakli 
hastalarında olduğu 
gibi hizmet başı 
ödeme modeline 
geçildi. Bugüne 
kadar maliyeti sınırlı 
ölçüde karşılanan 
bağımlının 
tedavisinde ne kadar 
masraf çıkarsa hepsi 
ödenecek. Bu durum 
sayıları yetersiz olan 

AMATEM'lerin (Alkol 
ve Madde Bağımlılığı 
Tedavi ve Eğitim 
Merkezleri) dışında 
kamu ve özel has
tanelerin de bağım
lılıkla mücadeleye 
katılmasını sağlaya
cak. Tedavi süreci 
nin meşak katli, 
gelirin az olmasın
dan dolayı kamu, 
üniversite ve özel 
hastaneler bu 
tedaviyi tercih etmiy
ordu. Diğer yandan 
Sağlık Bakanlığı 
Bağımlılık 
Yönetmeliği'nde de 
sona yaklaşıldı. 
Yönetmelikle 
AMATEM'lerde mev
cut bir aylık arındır
ma ve ilaç tedavisine 
ek olarak 15 ay 
devam edecek 
sosyal rehabilitasy
on ve ömür boyu 
takip yapılacak. Söz 
konusu hamlelerle 
hastanelere, “Yeter

ki bağımlıyı kurtarın, 
tüm tedavi mas
rafları ödenecek” 
mesajı veriliyor. 
Türkiye'de bir yılda 
200 binden fazla kişi 
AMATEM'lere bağım
lılık tedavisi için 
başvuru yapıyor. 
Özellikle alkol ve 
madde bağım
lılarının tedavi
lerinde hizmet başı 
ödeme sisteminin 
getirilmesi 2. ve 3. 
basamak özel ve 
kamu hastanelerinin 
bu hastalara daha 
çok yönelmesini 

sağlayacak. Mevcut 
durumda bağım
lıların tedavileri 2 
özel ve 22 
AMATEM'de yapıl
maya çalışılıyor. 
Tedavi sürecinin 
meşakkatli, maddi 
gelirinin az olmasın
dan dolayı kamu, 
üniversite ve özel 
hastaneler bağımlılık 
tedavisini çok fazla 
tercih etmiyor. Yeni 
süreçte hastaneler 
kendilerine gelecek 
her bağımlı için 
yapacağı tüm test, 
tahlil, ilaç tedavisi 

gibi uygulamaları 
ayrı ayrı fatura- 
landırabilecek. Bu 
da hastanelerin 
hastaları kabul 
etmelerini ve bunlar 
için yatırım yap
malarını kolaylaştıra
cak. Devlet özellikle 
bu hastaların tedavi
lerine başlamama ve 
başladıkları tedavi
leri yarıda bırakma 
gibi problemlerini 
ortadan kaldırmak 
istiyor. Hastanelere, 
“Yeter ki bağımlıyı 
kurtarın, tüm tedavi 
masrafları ödene 
cek.” mesajı veriyor. 
Sağlık Bakanlığı'nın 
üzerinde birkaç 
yıldır çalıştığı 
‘Madde Bağımlılığı 
Tedavi Merkezleri 
Yönetmeliği'nde ise 
sona yaklaşıldı.
Madde bağımlılara 
‘ömür boyu tedavi 
desteği' sağlayacak 
yönetmelikle hasta

lar tedavi sonrası da 
takip edilecek.
Yönetmelikle 
AMATEM'lerde 
mevcut bir aylık 
arındırma ve ilaç 
tedavisine ek 
olarak 15 ay devam 
edecek sosyal 
rehabilitasyon süre
ci ve ömür boyu 
takip başlayacak. 
Yönetmelikle hem 
bağımlı hem de 
ailesi sürece dahil 
edilecek. Kişi 
hastalığını 
tanıyıp korunmanın 
yollarını öğrenirken, 
aileye de ‘hastalığın 
süreci, bağımlıya 
nasıl davranılması 
gerekir' gibi 
bilgiler verilecek. 
Bağımlının maddeyi 
bıraktıktan sonra 
sosyal ve özel 
yaşamında 
oluşan boşluk 
en aza indirile 
cek.

Belediyelerin Horcu boğaza 3 köprü ya ntırıyor
Mahalli idarelerin 
Hâzineye olan bor
cuyla, 3. Köprü gibi 
üç köprü yapıla
biliyor. Hazine 
Müsteşarlığının 30 
Haziran itibariyle 
alacaklarının 
toplamı tam 20,5 
milyar lira oldu. 
Mahalli idarelerin 
Hâzineye olan 13,6 
milyar liralık borcu, 
Hazine alacaklarının 
yüzde 66'sına 
karşılık geliyor. 
Mahalli idarelerin

Hâzineye olan bor
cuyla, 2,5 milyar 
dolara ihale edilen 
Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü gibi üç 
köprü yapılabiliyor. 
Hazine Müsteşarlığı 
nın yılın ilk yarısına 
ait geçici verilerine 
göre, mahalli 
idarelerin Hâzineye 
olan borcu, Hazine 
alacaklarının yüzde 
66'sına karşılık 
geliyor. Hâzinenin 
44 mahalli idare ve 
bağlı şirketten 13 

milyar 607 milyon 
lira alacağı 
bulunuyor. Bu 
rakamın 6 milyar 
588 milyon lirası 
vadesi geçmiş, 7 
milyar 19 milyon 
lirası ise vadesi 
gelmemiş alacaklar
dan oluşuyor. 
Hâzinenin mahalli 
idarelerden alacak
larının büyük 
bölümünü büyükşe- 
hir belediyeleri ve 
bu belediyelerin şir
ketlerinden alacak

ları oluşturuyor. 
EN BORÇLU 
BELEDİYE 
KOCAELİ 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 
Borçlu 
belediyelerin başın
da Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyesi geliyor. 
Belediyenin 2 mil
yar 314 milyon lira 
sı vadesi geçmiş 
olmak üzere toplam 
5 milyar 564 
milyon lira borcu 

bulunuyor. 
Borçlu mahalli 
idareler listesinin 
ikinci sırasında ise 
Ankara Büyükşehir 
Belediyesi yer 
alıyor. Belediyenin 
borçları 2 milyar 
92 milyon lirası 
vadesi geçmiş 
olmak üzere toplam 
2 milyar 247 
milyon liraya 
karşılık geliyor. 
Ayrıca Ankara 
Büyükşehir Bele 
diyesi'ne bağlı

EGO Genel 
Müdürlüğü 592 
milyon, 
ASKI ise 329 
milyon liralık borçla 
listede yer alıyor. 
Mariç-Marmaris- 
Içmeler-Armutalan 
Belediye Birliği de 
listenin üst 
sıralarında 
bulunuyor. Birliğin, 
Hâzineye, tamamı 
vadesi geçmiş 1 
milyar 382 milyon 
617 bin liralık 
borcu bulunuyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

iTi

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

_________ ULAŞIM_________
DENİZ UÇAĞI 513 55 13
Pagasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49

Kamil Koç 61

HASTANELER

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

RELEDİYE

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 
Mudanya 
Yenlkapı

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

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

VAPUR-FERİROT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

M«r.SaQ.Oca0<
Tomokay Tomografi

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

Md.

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96
513 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkitgaz 
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 GÜNLÜK.SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 41 SAYI: 464Ş

FİYATI : 50 Kr. (KDV D^hil) 
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)

tııMınM
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:4544:00- 
16:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:0044:15- 
10:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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sk özel bursa

AHMET ÇELEBİ
V ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

* | ‘| I I 

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 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.

- 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 Mavi oUnadankayıt imkanı...
585 puanına göre 81/85 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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GemlikKKrfez
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-MAJL manastiremlak@hotmail.com 
www.manas0remlak.sahibinden.com 

www.ilan.com.tr/manastiremlak7 Ağustos 2013 Çarşamba_________ www.gemlikkorfezgazetesi.com_________________________________ 50 Kr.

Mevlüt Avcı, esnafın kredi kullanımında son derece bilinçsiz davranıldığını söyledi.

avcı, 'Köklü esini M kollanmıyor" fann

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

SBS Yerleşmeleri..
Ortaokulları bitiren öğrencilerin 

girdiği Seviye Belirleme Sınavlarında 
tercihlerini yapan öğrencilerin kayıt 
yaptıracakları okullar açıklandı.

Önceki gece, Milli Eğitim Bakanlığı, 
SBS sonuçlarını internet sayfasında 
yayınladı. Binlerce aile, çocuklarının 
geleceğini belirleyecek olan sonuçlar 
için uyku uyuyamadı. Kimi sonuçlar
dan mutlu oldu, kimi arzuları gerçek
leşmediği için üzüldü. Devamı 4’de

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Mevlüt 
Avcı, kooperatif 
ortaklarının yarısın
dan çoğunun ya 
vergi borcu bulun
duğunu, ya da 
kredi kartı borcu 
nedeniy le kredi ala
madığını söyledi. 
Avcı, esnaf kre
disiyle işini büyüte
ceğine ev va araba 
almak isteyenlerin 
bulunduğuna 
dikkat çekti.
Avcı, “Ortalama 544 
esnaf kredi almak 
için başvurdu.
Fakat, bir çok konu

da olduğu gibi kredi 
atımında da büyük 
sorunlar yaşanıyor. 
Kredi alan bazı 
küçük esnaflar ise

1 veya 2 ay sonra 
dükkanını kapatıp 
gidiyor. ” şeklinde 
konuştu.
Haberi sayfa 2’de

Ramazan 
Baıramı
Onbir ayın sul
tanı ramazan bu 
akşam kılınacak 
teravih namazı 
ile sona eriyor. 
Müslümanlar bir 
ay süre ile dini 
vecibelerini yeri 
ne getirip, oruç 
tutarak, ibadet 
ettiler. Yarın 
sabah saat 06.51 
de kılınacak 
bayram namazı 
ile 3 gün sürecek 
ramazan bayramı 
kutlanacak.

Misin 7UKİÇ
Merkez: 0224 513 85 53

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

I 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.manastjremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manas0remlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mevlüt Avcı, esnafın kredi kullanımında son derece bilinçsiz davranıldığını söyledi.

Avcı, “KÜMÜ esna! kredi kullanmıyor'
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt Avcı, kooperatif 
ortaklarının yarısından çoğunun ya vergi borcu bulunduğunu, ya da kredi kartı borcu 

nedeniyle kredi alamadığını söyledi. Avcı, esnaf kredisiyle işini büyüteceğine 
ev va araba almak isteyenlerin bulunduğuna dikkat çekti.

Mert ÇAVDAR

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
ve Kefalet 
Kooperatifi Başkanı 
Mevlüt Avcı, yaptığı 
açıklamada, esnafın 
kredi alımında son 
derece bilinçsiz 
olduğunu söyledi. 
Gönderilen talep
namelerin genellikle 
problemli çıktığını 
belirten Avcı, 
"Gemlik’teki 
esnafın faaliyetleri
ni yürütebilmesi 
için kredi almaya 
ihtiyacı var mı ? 
Bu üzerinde 
düşünülmesi 
gereken bir konu. 
Gemlik'te 3 bin 5UV 
esnaf var. Gemlik’te 
yerleşmiş, köklü 
esnaflar, kredi 
almak için başvur
muyor. Bize baş 
vuran esnafların 

genel profiline bak
tığımızda, küçük 
esnaflar olduklarını 
görüyoruz.
Ortalama 544 esnaf 
kredi almak için 
başvurdu.
Fakat, bir çok konu
da olduğu gibi 
kredi alımında da 
büyük sorunlar 
yaşanıyor.
Bu sorunların temel 
sebebi vatandaşla 
rımızın bilinçsiz 
kredi almalarıdır. 
Kredi kartı kul
lanımı zaten 
başlı başına bir 
problem.
1 yıldan 2 yıla kadar 
vadeli kredi imkanı 
sunuyoruz.
1 yıllık kredilerde 
faiz oranı yüzde 4,2 
yıl ve üzeri kredi 
lerde faiz oranı 
yüzde 5 olarak 
belirlendi.” dedi.

KÖKLÜ ESNAF 
KREDİ ALMIYOR 
Yasalarca kabul 
edilen sicil affının 
uygulanmadığını 
ifade eden Avcı, 
“Küçük ölçekli 
esnaflar için bırakın 
krediyi faizini bile 
ödemek büyük bir 
külfet.

Kredi alırken her 
şey yolunda, ancak 
geri ödemesi 
yapılacağı zaman 
problem çıkıyor. 
Kredi için bize 
başvuran her 10 
kişiden 5’i hacizli, 
vergi borcu ya da 
kredi kartı borcu 
olan kişiler.

Kredi ümidi 100 bin 
lira olarak belirlen
di. Çay ocağı 
açmak için bile 100 
bin lira kredi 
isteyenler var. Peki 
bu vatandaş çay 
ocağının aylık 
geliriyle aldığı 
kredileri nasıl geri 
ödeyebilir?
Bunu hiç düşünmü 
yor.
Kredi ilk alındığında 
sanki bedavaya 
alınmış bir para gibi 
geliyor. Sanki hiç 
bir zaman geri öden 
meyecekmiş gibi. 
Bazen kredi borcu 
nu, kredi ile kapat 
maya kalkışan 
vatandaşlarımız 
başvuruyor. Ancak 
sonra öğreniyoruz 
ki bankalara kredi 
borcu var.
Kredi alan bazı 
küçük esnaflar ise 
1 veya 2 ay sonra 

dükkanını kapatıp 
gidiyor.
Köklü esnaflar 
zaten kredi almaz. 
Böyle bir külfetin 
altına giremez. 
Ancak, küçük esnaf 
iş yeri açmak için 
paraya ihtiyacı var. 
Başvuruyor, ancak 
aylık geliriyle aldığı 
kredi arasında uçu
rum olduğunu fark 
edemiyor.
Kimi vatandaşlar da 
ev veya araba 
almak için 
kooparatiften kredi 
talep ediyor.
Yönetim Kurulu 
olarak talebi inceli 
yoruz.
Böyle bir talebi 
kabul etmek doğru 
olamayacağından 
red ediyoruz.
Alınan kredileri 
amacının dışında 
kullanmak istiyor
lar” diye konuştu.

GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akıt, TOBB’un basın yayın organlarıyla iletişim kurmasına destek verecek

femal Mııı. TOBB lasın ifaıııı Komisinin iiyellâlne seciMl
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
TOBB'nin 69. Genel 
Kurulu’nda Basın 
Yayın Komisyon 
üyeliğine seçildi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
delegeleri Faruk 
Güzel, Fatih Buluk, 
Necdet Demir ve 
GTSO Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir ile birlikte 
Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği 
Genel Kurulu’na 
katılan Kemal Akıt, 
geçmiş genel 
kurullarda olduğu 
gibi bu yıl da yapılan 
seçimlerde Basın 
Yayın Komisyon

üyeliğine seçildi. 
Geçtiğimiz dönemde 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Konsey üye 
liği görevini yapan

Akıt, "TOBB'nin 
değişik komisyon 
üyelikleri de görev 
aldım. Bu yıl yapılan 
görkemli genel kuru

lumuzda, Basın 
Yayın Komisyonu 
üyeliğine seçildim. 
Arkadaşlarımızla bir
likte TOBB’nin basın

yayın organlarında 
daha İyi tanıtımı için 
çaba harcayacağız. 
Türkiye de medya 
nın önemi büyük.

TOBB gibi ülke 
ekonomisine yön 
veren bir kurumun 
da medya ilişkileri 
sağlıklı olmak zorun
da. Bunu geliştir 
meye çaba harcaya
cağım.
Gemlik ekonomik 
potansiyeli açısın
dan Türkiye çapında 
bir kent oldu.
Odamızda iş hacmi 
bakımından önem
senecek bir noktaya 
geldi.
TOBB’İnde Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
olarak görev üstlen
mem odalar arasın
daki ilişkilerin geliş 
meşine de yardımcı 
olmaktadır.” dedi.
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Musatafakemalpaşa 
Kaymakamı 48 
yaşındaki Kazım 
Karabulut, 
geçtiğimiz pazar 
günü saat 13.00 
sıralarında yanın
daki iki arkadaşıyla 
birlikte yamaç 
paraşütüyle atlayış 
yapmak için Keltaş 
Köyü Elkızı 
Tepesi'ne bölgeye 
gitti. Hazırlıkların 
ardından 
paraşütüyle ken
disini boşluğa 

bırakan Kaymakam 
Karabulutun 
paraşütünün sağ 
tarafı rüzgarın 
etkisi ile aniden 
kapandı. Atladıktan 
sonra yaklaşık 20 
metre yükselen 
Karabulut, kayalık
ların üzerine 
düşerek yaralandı. 
Arkadaşlarının 
haber vermesi 
üzerine olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis ambu
lansıyla ilçedeki 

devlet hastanesine 
kaldın lan 
Kaymakam 
Karabulut, ambu
lans helikopter ile 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
götürüldü. Beyin 
kanaması geçiren 
ve vücudunda kırık
lar olan Kazım 
Karabulutun, kana
ma sonunda beyin
deki basıncın 
azalması için 
ameliyat geçirdiği 

öğrenildi. Yoğun 
bakımda uyutulan 
Kaymakam 
Karabulutun, 
hayati tehlikeyi 
atlatamadığı dok
torları tarafından 
açıklandı.
Yakınları, Kazım 
Karabulutun daha 
öncede yamaç 
paraşütü yaparken 
düşüp yara
landığını, buna 
rağmen bu tutku
dan vaz geçmediği
ni söylediler.

Sigara İzmariti 
1 Ayda 67 Yangın 

Çıkardı

Ma yaralatan İM lan stliiM
İnegöl’den Alanyurt 
istikametine git
mekte olan bir 
özel otomobil, 
yolda karşıdan 
karşıya geçmeye 
çalışan yavru 
köpeğe çarptı. 
Yavru köpek, özel 
otomobilin arka 
bacaklarının 
üzerinden geçmesi 
nedeniyle yarala
narak yürüyemez 
duruma geldi. 
Kazayı gören 
Doğayı Hayvanları 
Koruma ve 
Yaşatma Derneği 
(DOHAYKO) İnegöl 
gönüllüsü 
Münevver Kurt, 
durumu

Bursa'nın
Mustafakemalpaşa 
ilçesi'nde, ailesinin 
kayıp başvurusu 
yaptığı 53 yaşında
ki Fatma Yener'in 
cesedi dere kıyısın
da bulundu.
Ailesinin kayıp 
başvurusu yaptığı 
53 yaşındaki Fatma 
Yener'in cesedi 
dere kıyısında 
bulundu. Yüzme 
bilmeyen Yener'in, 
dereye düşerek bo

DOHAYKO İnegöl 
Temsilcisine 
bildirdi.
Kazayla ilgili bil
gilendirilen 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Gülhan 

ğulduğu sanılıyor. 
Mustafakemalpaşa 
İlçesi yakınlarından 
geçen Kirmasti 
Deresi'ne balık 
avlamaya giden 
Vedat Oztekin, 
dere kenarında 
suyun içinde 
hareketsiz duran 
cesedi fark etti, 
öztekin'in haber 
vermesi üzerine 
olay yerine gelen 
polis ekipleri cese
di balçık olan dere

Şahin, işe el atarak, 
İnegöl Belediyesi 
Hayvan Barınağı ve 
Bakım Evi 
Veterinerini 
görevlendirdi.
İnegöl Belediyesine 

den çıkardı.
Cesedin, geçen 
cumartesi Emniyet 
Müdürlüğüne kayıp 
başvurusu yapılan 
Fatma Yener'e ait 
olduğu, kadının 
oğulları ve damadı 
tarafından teşhis 
edildi.
Karacabey 
nüfusuna kayıtlı 
olan ve 
Mustafakemalpaşa' 
mn Orta 
Mahallesi'nde 

bağlı ekipler yaralı 
köpeği alıp, tedavi 
için Hayvan 
Barınağı ve 
Bakım Evi’ni 
götürdüler.
Arka sağ bacağın
dan ciddi yara alan 
yavru köpeğin 
tedavisine devam 
edilirken, İnegöl 
DOHAYKO 
Temsilcisi Bilge 
Erkuş, duyarlılığı 
ve desteğinden 
ötürü İnegöl 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Gülhan 
Şahin’e ve 
Bakımevinin 
Veterineri Musa 
Subaşı’ya 
teşekkür etti.

oturan evli ve 3 
çocuk annesi 
Fatma Yener'in 
cesedi, Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.
Mustafakemalpaşa 
Cumhuriyet 
Savcılığı, yüzme 
bilmeyen ve 
dereye düşerek 
boğulduğu sanılan 
Fatma Yener'in 
ölümüyle ilgili 
soruşturmaya 
başladı

Bursa'da temmuz 
ayında sigara 
izmariti, 67 yangı 
nın çıkmasına yol 
açtı.
Bursa'da temmuz 
ayında sigara 
izmariti, 67 
yangının çıkması
na yol açtı.
Bursa İtfaiyesi'nin 
temmuz ayı 
faaliyet raporun
dan alınan bilgiye 
göre, bir ay içinde 
551 görev çıkışı 
yapan ekipler, 
27'si, işyeri atölye, 
54 özel bina, 24'ü 
motorlu araç, 8'i 
orman ve fidanlık, 
272'i anız yangını
na müdahale etti. 
Ekipler aynı 
zamanda 8 adet 
sel baskınına 
intikal etti.
Yangınların 198’i 
Osmangazi, 114'ü 
Yıldırım, 125'i 
Nilüfer, 25'i 
Gemlik, 41'i 
Mudanya, 24'ü 
Kestel, 22'si

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

Gürsu, 1'1 Keleş ve 
1'i Karacabey 
ilçelerinde mey
dana geldi.
Yangınların 1'i 
araç balatalarının 
aşırı ısınması, 4'ü 
araç kar
büratörünün ben
zin kaçırması, 7'si 
baca tutuşması, 
17'si belirlene
meyen nedenle 
çıktı. Ayrıca 20 
yangın, çocukların 
ateşle oynaması, 
4O'ı elektrik 
kontağından, 
202'si kimliği 
belirlenemeyen 
kişi veya kişilerce 
meydana gelirken, 
67 yangın da 
sigara izmariti 
yüzünden çıktı. 
Ekipler temmuz 
ayında 16 adet 
de trafik kazasına 

da müdahale 
etti.
Bu yangınlardaki 
tahmini zararın ise 
379 bin 500 lira 
olduğu açıklandı

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


7 Ağustos 2013 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Prtokol, Şeker Bayramını yarın saat 11.00 de Sosyal Yaşam Merkezi’nde kutlayacak.

Mert ÇAVDAR

Gemlik 
Kaymakamlığından 
yapılan yazılı açık
lamada Kaymakam 
Cahit Işık, Gemlik 
halkının Ramazan 
Bayramını kutladı. 
Yapılan açıklamada 
Bayramın birinci 
günü, Belediye 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde, kamu 
kurum ve kuruluş 
larının temsilcileri, 
sivil toplum kuru
luşları temsilcileri, 
özel kuruluşlar ve 
vatandaşlarla 
bayramlaşma 
yapılacağı belirtildi. 
Kaymakam Cahit 
Işık’ın yazılı açıkla

masındaki kutlama 
metni şöyle: 
"Birlik ve beraber
liğimizin pekiştiği

dostluk, sevgi, ba 
rış, huzur ve yar 
dımlaşmanın arttığı 
bir bayrama daha

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

SBS Yerleşmeleri..
Sabahın erken saatleriydi.
Bir aile dostumuz, ortaokulu bitiren ve 

hemşire eğitimi almak istedikleri kızlarına 
tercih ettikleri Umurbey Sağlık Meslek Li 
sesi’ni kazandıklarını öğrenince bizi aradı 
lar.

Aile, çoluk çocuk, Bursa’dan Umurbey’e 
gelerek, kayıt girişimde bulundular.

Sonra bize uğradılar.
Gözlerindeki sevinci anlatamam.
Anne ve babalar, yaşamlarını çocuklarının 

geleceğine adıyorlar.
Onlar için çalışıp duruyorlar.
Onlarla seviniyorlar, onlar için üzülüyorlar.
Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek yıl mevcut 

sınav sistemini değiştirdi.
Yeni bir sistem getirdiler.
Teori olarak bu sistem bilinmekle birlikte, 

daha uygulanmamış ve ne getirip götüreceği 
bilinmiyor.

Eğitim sistemimiz yaz boz tahtası.
10 yıllık AKP.hükümetinde kaç tane Milli 

Eğitim Bakanı değiştiyse, o kadar da sınav 
sistemi değişti:

Her gelen, kendi kafasına göre birşeyler 
ortaya koyuyor.

Sizin anlayacağınız çocuklarımız kobay 
durumda.

Bizim Barış da gelecek yıl ortaokulu bitire- 
çek. 7 । 3

Barış iyi bir öğrenci.
Öğretmenlerinin ifadesine göre, istediği 

yere girebilir.
Ama sınav sistemlerinin karmaşası, bizim 

de kafamızı allak bullak etti.
Çocuğun da.
Öğretmen arkadaşlarımla konuşuyorum, 

onlarda bu durumdan yakınıyorlar.
Tüm Liselere Anadolu ön adını koydular.
Anadolu Meslek, Anadolu Teknik Meslek, 

Anadolu Lisesi gibi...
Anadolu Liseleri ilk kurulduğunda farklıydı, 

bugün farkı.
Celal Bayar Anadolu Lisesi kurulduğunda, 

çocuklar bir yıl İngilizce eğitim alıyorlardı.
Öğretmenler seçmeydi.
Öğrenciler yüksek puan ile bu okula gire

biliyorlardı.
Bugün öyle mi?
Ön hazırlık sınıflarını kaldırdılar.
Başarılı olan bu okulları, adeta tarikat okul 

lan haline getirdiler.
Buradaki başarılı öğrenciler, tarikat ve ce 

maata bağlı öğretmenler tarafından, kendi
lerine yakın dershanelere yönlendiriliyorlar.

Cumhuriyetin öğretmenleri, sergilerde 
Said-i Nursi’nin yayınlarını satıyor.

Yüzleri de kızarmıyor.
Diyeceğim o ki, görevleri din ve ahlak 

dersi öğretmeni olsa hadi neyse, ama 
değiller.

Bunları gören yok mu?
Uyaran yok mu?
Kim uyaracak daha bilhassa görevlendir! 

yorlar.
Hepsi aynı kafada İnsanlar..
Milli Eğitim de sorun burada başlıyor.
Bir yanda SBS’lerle didişen öğrenciler, öte 

yanda tarikat ve cemaat yanlıları.
MIHI Eğitimin hail bu.
Milli tarafı kalmışsa tabii..

ulaşmanın sevinci
ni ve coşkusunu 
hep birlikte 
yaşıyoruz.
Aileleri ile beraber 
şeker tadında nice 
bayramlara 
erişilmesi temen
nisiyle tüm mesai 
arkadaşlarımın ve 
halkın bayramını 
tebrik eder, 
esenikler dilerim.” 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
gerçekleşecek 
bayramlaşmanın 
ardından, İlçe 
Jandarma Komutan 
lığı, Gemlik E Tipi 
Yarı Açık Cezaevi 
ve Şehit Ailelerini 
ziyaret edecek.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

Başsavcının ziyaretleri siiıiiıııı
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Mehmet Ayaz, 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nı ziyaret 
ederek, Borsa 
yöneticileri ile 
görüştü.
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
atandıktan 
sonra kendisini 
ziyaret eden 
kurum ve kuru
luşlara iade 
ziyaretinde bulu
nan Başsavcı 
Mehmet Ayaz, 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ilhan Acar, Ticaret 
Borsası Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan, Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı özden 
Çakır, Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Ertan Toksabay ve 
Erkan Sarışen 
tarafından 
karşılandı.
Karşılıklı görüş 
alışverişinde

bulunulan ziyaret yaşamı konusunda- da görüşler 
te, Gemlik'in sosyal ki sorunları hakkın- dile getirildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Boş alanın geçici araç parkı olarak kullanılacağı belirtildi. Bayramda 
otoyollar ücretsiz

Mert ÇAVDAR

Gemlik Belediyesi 
tarafından gerçek
leştirilen kentsel 
dönüşüm projesi 
kapsamında yıkımı 
tamamlanan Tibel 
Otel ile Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın bulun
duğu yer, araçlar 
için otopark yapıla
cak.
Gemlik Belediyesi 
Fen işleri 
Müdürlüğüne ait iş 
makinelerinin eski 
Otel binasının 
bulunduğu yere 
gelmesiyle başladı. 
Otel yıkımından 
arta kalan taş ve 
moloz parçaları 
belediye işçileri 
tarafından 
toplanırken, iş 
makineleri ile birlik
te araçların yanaşa- 
bilmeleri için toprağı 
düzenleme çahş-

maları yapıldı.
Tibel Otel’den geriye 
kalan tuvaletlerin 
etrafında bulunan 
çöplerinin temizlen
mesiyle birlikte 
uygun hale getirile
cek alan araçların 
otopark yeri haline 
getirilecek.
Yıllardır Gemlik’te 
park sorunu 
yaşandığını vurgu

layan araç sürücü
leri, düzenlemeden 
memnun kalırken, 
park alanı geçici 

olduğu, boş alanın 
ne olarak kullanıla
cağını bilmediklerini 
söylediler.

Ramazan Bayramı 
süresince otoyol 
ve boğaz köprü
lerinden geçişler 
ile belediyelerce 
yürütülen toplu 
taşıma hizmetleri 
ücretsiz olacak. 
Resmi Gazete'de 
yer alan Bakanlar 
Kurulu kararına 
göre, Ramazan 
Bayramı tatili 
dolayısıyla, 7 
Ağustos Çarşam
ba günü saat 
00.00'dan başla
yarak 12 Ağustos 
2013 Pazartesi 
günü saat 
07.00'a kadar 

otoyollar ve 
boğaz köprü
lerinden yarar
lananlardan ücret 
alınmayacak. 
Ayrıca 8 Ağustos 
2013 Perşembe 
günü saat 
00.00'dan başla
yarak 10 Ağustos 
2013 Cumartesi 
saat 24.00'a 
kadar belediyeler
le bunların kur
dukları birlik, 
müessese ve işlet- 
melerce yürütülen 
toplu taşıma 
hizmetleri ücretsiz 
veya indirimli 
uygulanacak.

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Hah Yıkama MHMMMHBİ

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstriel temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı.. 

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

Okul
Belediye
Fabrika 
Tüm resmi kuramlara 
Temizlik ürünleri 

kampanyası

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş hattımız

0 506 898 31 88 - 0 536 524 32 89

YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE

KAHVALTI SALONU
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖR AVM 
Hisar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdilek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21 
0 532 654 28 46
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Türker, “Seyahat ve bilglî edinme hakkımız elimizden alındı.”

TGB’lilerin Silivri izlenimleri
5 Ağustos Buluşma 
sı için Silivri’ye 
giden Türkiye 
Gençlik Birliği 
Gemlik İlçe Saymanı 
Özlem Türker, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Silivri’de yaşananları 
anlattı.
Silivri’ye gidecek 
aracın şoförünün 
gözaltına alınmaktan 
korktuğu için 
gelmediğini belirten 
Türker, “Gemlik’ten 
yola çıkacak ara 
cımızın şoförü 
saatlerce beklememi 
ze rağmen gelmedi. 
Kendisini aradığımız 
da birinin telefonla 
arayarak, “Eğer o 
aracı Silivri’ye 
görütürürsen başın 
belaya girer’’ dediği
ni söyledi.
Tüm engellemelere 
rağmen özel araçlar
la Silivri’ye gittikleri

ni ifade eden Türker, 
“Silivri Mahkemesi’ 
nin kurulduğu alana 
15 km. kala emiyet 
ve jandarmanın yolu 
kapattığını gördük. 
Araçtan inmek 
zorunda kaldık.
Bizim bulunduğu
muz yerde 4 Torna 

ve sayamayacağım 
kadar çok çevik 
kuvvet polisi vardı. 
Çevremizde bir tarla 
uzanıyordu.
Tarlada buluna tepe
lik alanda da tornalar 
bulunuyordu.
Halkın elinde sade 
ce Türk Bayrağı 

vardı. Çevik kuvvet 
etrafımızı sardı. 
Aramızda yaşlılar, 
çocuklar, hasta 
vatandaşlar bile 
vardı. Atılan gazlar
dan hepsi nasibini 
aldı. Çok geçmeden 
tornalardan su sıkıl
maya başlandı.
Pek çok arkadaşı 
mız yaralandı.
Atılan gaz bomba 
larından tarladaki 
otlar alev aldı. 
Tanımadığım bir ba 
yan kolundan ciddi 
şekilde yaralanmıştı. 
Kendisine yardım 
etmek için elimden 
geleni yaptım. Atılan 
gazlar o kadar yo 
ğundu ki solunum 
yetmezliğinden bir 
vatandaş bayıldı.
Atılan gazlardan ve 
yangın dumanından 
arkadaşlarımı kay
bettim.
Sıkılan gazların

etkisi kumsalda 
güneşlenen vatan
daşlara kadar geldi.

BİZLER TERÖRİST 
DEĞİLİZ
Silivri’de beni en 
çok etkileyen şu ol 
du. Bizler terörist 
değiliz. Oradaki tüm 
eylemciler vatanını 
seviyordu.
Atatürk İlke ve 
devrimlerini benim
semişti. Ama, ne 
yazık ki silahsız 
insanlara, çocuklara, 
masumlara gaz 
sıkıldı.
Birbirlerini hiç tanı
mayan insanlar ara 
sokaklarda birbirleri 
ne sarılıyorlardı.
Ben yalnız olmadığı 
mı bir kez daha 
anladım. Ve kurul
mak istenen korku 
imparatorluğunun 
çökmeye mahkum 
olduğunu gördüm.

Bu milleri gazla, cop 
la yada plastik mer
miyle korutamaya- 
caklarını gördüm. 
Oysa sadece ma 
sum bir isteğimiz 
vardı.
Anayasa’da var 
olan seyahat etme 
ve bilglî edinme 
hakkımızı kullanarak 
Silivri’ye gitmek, 
mahkemeleri izle
mek istiyorduk.
Sanıkların yanında 
olmak istiyorduk. 
Fakat bu isteğimiz 
demokrasiye aykırı 
bir şekilde engellen
meye çalışıldı.
Başarılı da olama 
dılar. Bizler, bu ülke 
nin yurtsever insan
ları oldukça başarılı
da olamayacaklar. 
Yurtseverlerin en 
haklı mücadelesinde 
yanlarında olaca 
ğız.” diye 
konuştu

“Şüphe duyduğunuz ürünleri İM Mı Mm bildirin"
Ramazan Bayramı 
arifesinde vatan
daşlar bayram 
alışverişleri 
konusunda uyarılar
da bulunuldu.
Yapılan uyarıda şu 
görüşlere yer verildi. 
“Vatandaşlarımızın 
Bayram alışverişleri
ni yaparken sağlık
sız gıda ürünleri, 
özellikle de bayram 
şekeri, lokum ve 
çikolata ürünlerinde 
yapılabilecek olası 
hilelere dikkat 
etmesi gerekmekte
dir. Her yıl 
Ramazan 
Bayramında olduğu 
gibi bu yıl da fır
satçıların gözü 
bayram şekerlerinde 
olacaktır, özellikle 
merdiven altı, kayıt
sız veya sahte ürün 
üreten işletmeler, 
maliyetleri 
düşürmek için türlü 
hilelere başvurmak
tadır.

BATICIM! İT

Tüketicilerin alışkan
lıktan hızla değiştiği 
günümüzde, ev 
tatlısından şekerlem
eye doğru değişen 
eğilim şimdi de çiko
lataya doğru kay
maya başladı. 
Türkiye'de şeker
leme tüketiminin 
neredeyse tamamı 
Ramazan 
Bayramında gerçek
leşiyor. Bu oran 
çikolatada ise %40-

45 civarında. 
Şekerleme üretici
lerinin büyük bir 
kısmı bayram 
öncesinde 3-4 ay 
süre ile ramazan ve 
kurban bayramı 
siparişlerini 
yetiştirmek için 
çalışıyorlar. Üretilen 
ürünlerin büyük 
kısmı dökme olarak 
satılıyor ve Bayrama 
bir kaç gün kala 
raflarda yerini alıyor.

Bu durum 
Bakanlığın 
denetimini de 
zorlaştırıyor. 
Pazardan pay kap
mak isteyen bazı 
imalatçılar, merdiven 
altı tabir edilen 
sağlıksız ortamlarda 
ürettikleri şeker ve 
çikolataları piyasaya 
sürüyor. Uçuz 
olduğu için tercih 
edilen bu ürünler 
sağlığa zarar vere

biliyor. Denetimin en 
etkili olanı tüketici 
tarafından 
yapılanıdır ilkesin
den hareketle kalite
si düşük olan ve 
şüphe duyulan ürün
leri 174 Alo Gıda 
hattına ve sahtecilik 
ihtimaline karşı 
varsa o markanın 
müşteri hizmetleri 
merkezine bildirilme
si merdiven altı ile 
mücadelede önem 
arz etmektedir.
Son zamanlarda 

Bakanlık tarafından 
yapılan mevzuat 
değişiklikleri ile her 
ne kadar gıda işyer
lerinde çalışanlara 
eğitim zorunluluğu 
getirilmiş olsa da 
birçok imalatçıda 
üretimin eğitimsiz 
personeller tarafın
dan gerçekleştir
ildiği bilinmektedir. 
Gıda mevzuatını 
bilmeyen, eğitimsiz 
üreticiler tarafından 

üretilen ürünlerde, 
yasal olarak kul
lanımına izin ver
ilmeyen aroma ve 
renklendiricilerin 
kullanıldığı, yasal 
olanların ise belir
lenen limitlerinin 
üzerinde kullanıldığı 
görülmektedir. 
Aynca maliyeti 
düşürmek amacı ile 
ürün içine değişik 
maddelerin 
katılması da ihti
maller dahilindedir.
Yasal limitlerin 

üzerinde kullanılan 
katkı maddeleri ve 
bileşenler insan 
sağlığını tehdit 
etmektedir. 
Merdiven altı 
olarak tabir 
ettiğimiz, kayıtsız 
birçok üreticinin 
bununla da yetin
meyip daha ucuza 
temin ettikleri yasal 
olmayan katkı mad
delerini de kullandık
ları bilinmektedir’*
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Mezun olan 38 öğrencinin tamamı SBS sınavları sonuçlarına göre istedikleri okullara kayıt yaptırabilecek

flykentlen SBS yerleştirme başarısı

Ege Yusuf Özteber H.Mert Çetin Nazlı Bulut Mehmet Ataş Coşkun Düzensever M.Fırat Seyidoğlu Damla Gül Melisa Türkoğlu

Haziran ayında 
yapılan 8. sınıflar 
SBS yerleştirme 
sonuçlarının MEB 
tarafından açıklan
masıyla Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
ndan sınava giren 38 
öğrencinin tamamı 
nın tercih ettikleri 
okullara yerleştiği 
bildirildi 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu Müdürü, 
Ahmet Cevdet İşler 

gazetemize yaptığı 
açıklamada, yer
leştirme başarıların 
bu yıl yüzde 100 
olduğunu söyledi. 
İşler, şöyle konuştu: 
“ Bu yıl mezun cilan 
okulumuz öğrenci
lerinden Gemlik OYP 
birincisi Ege Yusuf 
Özteber, Kabataş 
Erkek Anadolu 
Lisesi İngilizce 
bölümüne, 6 
öğrencimiz Fen

Liselerine, bir 
öğrencimiz Bursa 
Anadolu Lisesi’ne, 
24 öğrencimiz 
Bursa Gemlik ve 
Orhangazi deki 
değişik Anado lu 
Liselerine yerleştiler. 
Ayrıca, 2 öğrencimiz 
de kendi istekleri ile 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesine, bir 
öğrencimiz Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesine, 3 

öğrencimiz ise 
Anadolu Meslek 
liselerinin değişik 
bölümlerine yer
leştiler.” 
Ahmet Cevdet 
İşler, Aykent 
Özel İlköğretim 
Okulu’nda her 
geçen gün başarı 
grafiğinin yüksel, 
diğine dikkat 
çekerken, “Bu yılda 
mezun ettiğimiz 
öğrencilerin her 

biri bir okula yer
leşerek, yüzde 
100 başarı elde 
ettiler." dedi.
Bazı öğrencilerin 
isimleri ve kazandığı 
okullar ise şöyle : 
Ege Yusuf Özteber 
Kabataş Erkek 
Lisesi
H. Mert Çetin 
Final Fen Lisesi 
Yüzde 100 burslu 
Nazlı Bulut 
Final Fen Lisesi

Yüzde 100 burslu 
Mehmet Ataş 
İMKB Fen Lisesi 
Coşkun Düzensever 
Yalova Fen Lisesi 
M. Fırat Seyidoğlu 
Final Fen Lisesi 
Yüzde 100 burslu 
Damla Gül 
Bursa Anadolu 
Lisesi
Melise Türkoğlu 
Final Fen Lisesi 
Yüzdç 70 burslu

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI
ARIYORUZ '

f /yusufköfte www.kofleciyusuf.com @kofteciyusufBj

başvurmak için: secretcv.com

BursaValiliğineatananKaraoğlu'nunGülerhakkmdaiçişleriBakaııhğınabiltlireceğigMÖşünıerakediliyor

miltflnıımııılınaılllali
Hakkında açılan 
davalar nedeniyle 
içişleri Bakanlığı 
tarafından görevin
den uzaklaştırılan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, eski Van 
Valisi Münir 
Karaoğlu’nun 
Bursa Valiliği’ne 
atanmasının heye
canını yaşıyor. 
Atamanın Kadir 
Gecesi yapıldığına 
dikkat çeken Güler 
“En sonunda ilahi 
adalet tecelli ede
bilir. "dedi.
KCK davasından 
yargılanıp serbest 
bırakılan Van’ın 
Özalp ve Edremit 
ilçelerinin BDP’li 
Belediye Başkanla 
rının göreve iade 
edilmesi için 
Karaoğlu’nun olum
lu görüş bildirmesi, 
Fatih Mehmet 
Güler’in göreve 
iadesi için beklen
tilere yol açtı.

Güler yaptığı açık
lamada, “Benim 
görevden uzaklaş 
tırılmam geçici ted
bir olmaktan çıktı. 
Hukuksuz ve 
adaletsiz bir uygu
lamayla 2 senedir 
görevimden uzak
tayım.
Ben halkın oylarıyla 
seçilmiş bir beledi 
ye başkanıyım.

Bir bürokratın 
olumsuz görüşleri 
nedeniyle 
görevime iade 
edilmiyorum.
18 Ağustos’ta 
bisikletle Ankara’ya 
gideceğim.
Yeni Vali göreve 
başladığında ran
devu alıp, ken
disiyle görüşe
ceğim" dedi.

http://www.kofleciyusuf.com
secretcv.com
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"lll ti* w iMl" 1IİIM
Gemlik Belediye 
si'nin Ramazan Ayı 
Kültürel Etkinlikleri 
Kapsamında sahne 
alan Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Tiyatro ekibi yoğun 
ilgi gördü. Gemlik 
İskele Meydanı 
Festival alanında 
sahnelenen, "Bir 
Mahalle ki" isimli 
ortaoyunu büyük 
beğeni topladı.
Münir Canar'ın yazıp 
yönettiği komedi 
tarzı orta oyunu eski 
ramazanların nos
taljisini yaşatırken, 
karakterleri, betim
lemeleri, diyalog ve 
oyuncuların perfor
mansıyla tam not 
aldı. Gençlerin ve 
çocukların ilgi gös
terdiği oyundan 
Gemlikli yetişkin
lerde payını aldı. İki 
perdelik oyun güldü 
rürken düşündür 
meyi Tnmal etmez 
ken, ilçe halkına da

renkli bir gece 
yaşattı.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Ramazan Ayı Boyun 
ca İskele Meydanı 
Festival Alanında 
organize edilen 
etkinliklere büyük 
ilgi gösteren Gemlik 
halkına teşekkür 
ederek, Ramazan 
Bayramlarını da 
gönülden kutladığını

bildirdi. Belediye 
Başkanvekili Refik
Yılmaz, kültürel 
programların 
önümüzdeki 
Ramazan ayında da

ŞOFÖR ARANIYOR
DAMPERLİ 

TIR VE 
KAMYON ŞOFÖRÜ

ARANIYOR 
İRTİBAT TEL: 

0 532 292 09 21

■
KİIhSIbII® W

devam edeceğini 
vurgulayarak, buna 
rağmen kültürel 
etkinliklerde hız 
kesmeyeceklerini de 
müjdeledi.

ElEMAN
GEMLİK’TE EV 

İŞLERİNE YARDIMCI 
OLACAK

YATILI VEYA GÜNDÜZ 
ÇALIŞABİLECEK 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
Müracaat

Tel: 0 533 388 43 76

Gemlik, Orhangazi ve Yalova 
Bölgesinde Endüstriel temizlik, 

hijyen ve sağlık ürünlerinin satış ve 
pazarlamasında aktif rol alacak 

en az lise mezunu, analitik 
düşünebilen, dinamik ve aşağıdaki 

özelliklere haiz Bay / Bayan 
ekip arkadaşları aramaktayız.

- Askerlikle ilişiği olmayan, 
- Sorumluluk sahibi, 

- Referans gösterebilecek, 
- Aktif satış ve pazarlama kabiliyeti olan, 

- Diksiyonu düzgün, 
- Prezantable, 

- Seyahat engeli olmayan, 
- Tercihan en az 2 yıl tecrübeli, 

- Tercihan aktif araç kullanabilen, 
- Sigara kullanmayan, 

- ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİNE 
VE EKİP ÇALIŞMASINA UYGUN
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 

ARIYORUZ.
İlgilenen adayların başvurularını 

turkuazkimyasal@gmail.com 
adresine yapmaları rica olunur. 

0506 8983188 - 05365243219

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

T “SUYUNU BOŞA 
mA HARCAMA"

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” »
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın ■

KAŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
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

mailto:turkuazkimyasal@gmail.com
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Çalışan annelere müjdeli haber!
Eylülde açıklanması 
beklenen "çocuk 
teşviki" paketinde 18 
hafta doğum izni ve 
2 yaşına kadar 
esnek çalışma gibi 
çözümler yer alacak. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
ile Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 
ve Kalkınma 
Bakanlığı'nın birlikte 
çalıştığı "çocuk 
teşviki" paketi mayıs 
ayında Başbakan 
Tayyip Erdoğan'a 
sunulmuştu. 
Hazırlıkları 
sürdürülen ve eylül 
ayında Erdoğan 
tarafından açıklan
ması planlanan 
paketin son durumu 
ile ilgili ulaştığı 
detaylara göre, 
hükümet daha önce 
6 aya (24 hafta)

çıkarılması 
öngörülen doğum 
izinlerinden 
vazgeçerek, yeni bir 
formül geliştirdi.

Kadın dernek
lerinden gelen "bu 
kadar uzun doğum 
izni süresi kadını 
istihdamdan uzak
laştırıp ona zarar 
verir. Özel sektörde 
işverenler kadın 
çalıştırmak isteme
zler" görüşünü 
dikkate alan 
bürokratlar, izin 
süresini daha kısa 
tutarak geri kalanını 
dünyanın birçok 
ülkesinde uygulanan 
"esnek çalışma" sis
temiyle destekle
meyi planlıyor.

Yeni modelde, 
çalışan kadınların

W1

doğum izinlerine "18 
hafta artı esnek 
çalışma" süresi 
öngörülüyor. Yani 
hali hazırda doğum 
öncesi 8 hafta izin 
aynen korunacak 
ken, doğum sonrası 
yine 8 hafta olan izin 
10 haftaya çıkarıla
cak. Bundan son

rasında ise en fazla 
2 yıl süreli 
düşünülen "esnek 
çalışma" modeli 
uygulanacak.
Annelere çocuğu iki 
yaşına gelene kadar 
"zamansal" (iş 
yerinde kısmi süreli 
çalışma) ve 
"mekansal" (evden 

çalışma) olanakları 
sunulacak. Hem 
memurları hem de 
özel sektörü kapsay
acak uygulamada, 
kadınların "kademeli 
yükselme" ve kıdem 
dahil tüm özlük hak
ları korunacak.

ÖĞLEDEN SONRA

EVE
Özellikle doğum 
sonrası çocuğun kri
tik büyüme dönemi
ni kapsayan esnek 
çalışma modelinin 
öğleden sonraki 
zamanı kapsaması 
planlanıyor. Sabah 
işe gelecek olan 
kadın, öğlene kadar 
çalışma öğleden 
sonrasını ise aile 
bütünlüğü açısında 
zamanını evinde tah
sis etme imkânını 
yakalayabilecek. 
Ayrıca doğum iznin
den dönen kadın için 
işe alınma zorunlu
luğu getirilecek.
Özel sektörde "200 
çalışanı olan tüm 
işyerleri kreş açar" 
şeklinde yapılacak 
yeni düzenlemenin 
ise rafa kaldırıldığı 
öğrenildi.

Asgari ücrette bakın kaç AB ülkesini solladık
Avrupa İstatistik 
Ofisi (Eurostat) ver
ilerine göre, 
Avrupa'da en yük
sek asgari ücret 
1,874 avro ile 
Lüksemburg'da, en 
düşük asgari ücret 
ise 159 avro ile 
Bulgaristan'da 
veriliyor. 
Türkiye'de ise 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu'nun 
kararına göre 1 
Temmuz- 31 Aralık 
2013 tarihleri 
arasında geçerli 
olacak asgari ücret,

net 803,68 lira brüt 
1,021 lira olarak 
uygulanmaya 
başladı.
Türkiye'de verilen 
asgari ücret 
rakamının 405 avro 
olarak dikkate 
alındığı Eurostat 
araştırmasında 
Türkiye, asgari 
ücret sıralamasında 
Bulgaristan, 
Romanya, Letonya, 
Litvanya, Çek 
Cumhuriyeti, 
Estonya, 
Macaristan, 
Slovakya, Polonya

ve Birliğin yeni 
üyesi Hırvatistan 
dan önde yer aldı.
- Türkiye alım 
gücünde 11 AB 
ülkesini geride 
bıraktı. Alım 
gücüne göre hesa
planan asgari 
ücretlerde de 
Türkiye 11 AB 
üyesinin önünde 
yer alıyor.
Buna göre, 
Türkiye'de 662 avro 
olan asgari ücretin 
alım gücü, 
Romanya, 
Bulgaristan,

Letonya, Estonya, 
Çek Cumhuriyeti, 
Litvanmya, 
Slovakya, Macars 
tan, Hırvatistan, 
Polonya ve 
Portekiz'den yük
sek. 10 Bulgar 
çalıştırmak 1 
Lüksemburglu 
çalıştırmaktan daha 
ucuz 
Eurostat verilerine 
göre, 10 
BulgaristanlI 
çalıştırmak, 1 
Lüksemburglu 
çalıştırmaktan daha 
ucuz. AB üyesi

ülkelerin arasındaki 
gelir uçurumu 
devam ediyor.
Eurostat verilerinde 
Bulgaristan'da 
uygulanan aylık 159 
avroluk asgari ücre
tle, Lüksemburg'da 
uygulanan aylık 
1.874 avro arasın
daki uçurum dikkati 
çekti. Asgari 
ücrette, 
Lüksemburglu'nun 
1 ayda kazandığını 
Bulgaristanl11 yılda 
kazanıyor.
Avrupa'da asgari 
ücretlerin en yük-

sek olduğu ülkeler 
ise 1.874 avroyla 
Lüksemburg,1.502 
avroyla Belçika, 
1.478 avroyla 
Hollanda olurken, 
Amerika'da asgari 
ücret 961 avro 
olarak hesaplanıyor 
Avrupa'daki en 
düşük asgari 
ücretler ise 
Bulgaristan'da 159 
avro, Romanya'da 
179 avro, 
Letonya'da 285 
avro olarak 
Eurostat verilerinde 
yer aldı.
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İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 613 6613
Pcgasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 513 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
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast. 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

TAKSİLER

Körfez Taksi
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 23 29
513 10 68
513 65 29
514 80 88

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

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos. 513 23 94

VAPUR-FERİROT
Yalova
Töpçular 
Esklhisar

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

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

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

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96
513 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Potrol 
MAR-PET
Tuncay Otogaz

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

GemlikKörfez

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4646 

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

gıttıııHI
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
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MATBAACILIK - YAYINCILIK 
REKLAMCILIK - ORGANİZASYON 

VE TANITIM HİZMETLERİ

^©kPajans

Sevdiklerinizle birlikte

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

©

Davetiye çeşitlerimizi görmeden karar vermeyin!

r i t W

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

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

4-i^ıffîlt tecrübenize hizmetinizdeyiz
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B TEL: 0224 513 96 83 / GEMLİK
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Üç gün süren bayram tatili nedeniyle turistik tesisler tamamen doldu

Bayram ve tatil
D Kadri GÜLER

Ramazanı da geride bıraktık.
Yarın Bayram..
Bayram aslında oruç tutanlar, 
ibadetini yerine getirenler içindir. 
Orucun mükafatıdır Bayram..
Dini vecibesini yerine getirenlerin 
ödülüdür.
Bayramlar giderek önemini yitiriyor 
mu, sorusu hep sorulur.
Bu sorunun cevabı, konuya nere 
sinden bakmanıza bağlı.
Ancak, değişen toplum yapısı, 
teknolojik ilerlemeler, gelişmişlik, 
eğitim düzeyinin artması, iş stresi, 
ekonomik durum gibi faktörler, 
yaşam içinde yoğrulan bireyleri 
yoruyor.
3-4 günlük tatilleri dinlenerek 
geçirmek arzusunu doğuruyor.

GELİŞEN TURİZM SEKTÖRÜ

Türkiye 1990'h yıllarda Turizm 
sektöründe büyük atak yaptı. 
Rahmetli Turgut Özal'ın teşvikleri 
ile ülkenin turizm gelirleri artışa 
geçti. Bunun nedeni 3 tarafı 
denizlerle çevrili, eşsiz doğa 
harikası bir ülkede, yerli ve 
yabancılara hizmet verecek 
dünya standartında otellerin 
yapılmış olmasın dandı. 
1980 sonrası turizm yatırımcılığı 
devrim niteliğinde gelişti.
Akdeniz'den, Ege'ye, Trakya'dan 
Marmara'ya binlerce yataklı, 
dünya standardı, hatta üzerinde 
turizm tesisleri ülke ekonomisine 
de katkı sağlıyor. Türkiye halkı 
tatil turizmini öğrendi.

Bu nedenle, İnsanlar Bayram 
günlerinde büyük kentleri boşaltarak 
tatil beldelerine göçüyor.
Üç gün bayram tatiline bir de Pazar 
tatilini eklerseniz 4 günlük bir dinlen 
me olanağı çıkıyor karşımıza... 
Bayramı büyüklerini ziyaretle 
geçirmeyecekler, önceden bir 
tatil yeriyle rezervasyon anlaşması 
yapmışlarsa, bugünden yollara 
koyulacaklar.. Tatile gidiş ve dönüş, 
büyük trafik keşmekeşini de 
beraberinde getirecek.
En büyük korku kazalar..
Dileriz, 4 günlük tatil gidişi ve 
dönüşü kazasız atlatılır.
Kimimiz geleneksel bayramını 
ailece geçirir, kimimiz İse 
tatil yerlerinde dinlenerek.
Bayramlar, barış ve huzur günleridir. 
Çevremizi saran bunca ateşin 
ortasında geçirilecek bayramları 
düşünürsek, yaşadığımız günlere 
şimdilik şükrediyoruz.

Savaş ateşlerinin, bomba seslerinin, 
kurşun vızıltılarının, şarapnel 
parçalarının sınırlarımıza kadar 
geldiği, terör örgütlerinin cirit attığı 
bir coğrafyada yarın bayram 
yapacağız.
Genel Kurmay Başkanının ve 
yıllarca ülkesine hizmet etmiş 
askerlerin terörist ilan edilerek 
büyük cezalara çarptırıldığı 
bu günlerde, vicdanları 
sızlatan kararlar her gün gündemi 
mizi meşgul edecek.
Bu nedenle, bayrama buruk 
giriliyor.
Dinlenerek yaşananlar 
unutulabilir mİ? Unutulmaz.
Toplumu saran karamsar tablo 
değişmedikçe, tatil tatil 
olmaktan da çıkar.
Blzler bayramlarda gazete 
çıkarmayarak tatili hak etmiş 
kişileriz. Dinlenebilecek miyiz, 
bilemiyorum.

Kafamıza göre takılacağımız bir 
dinlence yeri bulacak mıyız belli 
değil.
Önce bugünkü gazeteyi ve ilave 
gazetemizi çıkarmanın telaşını 
daha üzerimizden atabilmiş 
değiliz.
Bayram nedeniyle sokaklara 
çıkılmıyor.
Kaldırımlarda yürütmüyor.
Gıda satan ve giyim mağazaları ise 
ağzına kadar dolu.
Bu canlılık ve hareket Bayramdan 
kaynaklanan güzelliklerden.
Bayramın ekonomiye katkısı yadsına 
mayacak kadar büyük.
Alışveriş merkezleri dolup boşalırken, 
turizm merkezlerinde yer bulma 
olanağı yok.
Bayram nedeniyle fiyatlar tepe 
yapmış durumda.
Son günlere kalındığında yer 
bulma şansınız yok.
Varsa da neresi boşsa sizi orada 
barındıran bir zihniyet var.
Fırsat bu fırsat, Kurban
Bayramı'na kadar geçen süre 
rehavetle atlatıla 
cağı için, Şeker Bayramı 
turizmciler İçin bulunmayan 
bir nimettir.
Bayram da tatilimizi farklı bir 
yerde geçirmek düşüncesindeyiz.
4 gün Gemlik'ten uzak kalmak 
birşey değil.
Uzaklara gitmek gözümüzde 
büyüyor.
Yollarda geçen zaman, tatilden 
çalınan anlar olacak.
Pazartesi günü buluşmak dileği İle 
tüm okurlarımın Bayramını kutluyor, 
İyi tatiller diliyorum.

cmrammı^ GemlikKörfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


7 Ağustos 2013 ÇarşambaBAYMMöm



BAYRAM ÖZEL GemlikKSrfez 7 Ağustos 2013 Çarşamba

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

GRIMALUI

Ydport Holding bir Grup iştirakidir.
YILPORT HOLDİNG A.Ş.
İçmeler Mevkii, Dilovası, 41455 Gebze, Kocaeli, TURKEY
Tel: +90 262 679 76 00 (pbx) Faks : +90 262 754 82 10 
www.yilport.com

YILPORT'
HOLDİNG A.Ş

Bayramınızı kutlar, sağlık ve esenlikler dileri^

ydport Gemport

http://www.yilport.com
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TtHIS YflZ OKUL» SONA [BDİ "Yaz Konserleri" 
Başlıyor

Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü bünyesinde 
açılan Tenis Yaz 
Okulu, Gemlik 
Belediyesi Sosyal 
Yaşam Merkezi 
Spor Tesislerinin 
tenis kortunda 
gerçekleşen tenis 
yaz okulu, kapanışı 
turnuva maçları ile 
sonuçlandı.
Tenis antrenörü 
Hüseyin Kıyak 
yönetiminde bu yaz 
iki dönem halinde 
8-10 yaş ve 11-14 
yaş grubunda tenis 
eğitimi ve öğretimi 
verildi.
Eğitime katılan 
çocuklar için 
düzenlenen turnu
vada dereceye 
giren sporculara 
kupa ve madalya 
larını aileleri 
tarafından dağıtıldı. 
Madalya dağıtım 
töreni sonunda bir 
açıklama yapan 
tenis antrenörü 
Hüseyin Kıyak, 
"Tenis Yaz Okuluna 
katılan çocuk
larımızın topluma 
faydalı birer birey 
olmaları benim için 
daha önemlidir.
Ayrıca tenis, 
çocuklarımızın 
hayat tarzlarının 
olmasını istiyorum. 
Tenis Yaz okulunda 
çocuklarımıza 
verdiğimiz eğitim 
şimdilik küçük 
adımlardır. Tenis, 
çocuğu hayata çok 
iyi hazırlıyor. 
Küçük yaşlarda

tenise başlayan 
çocukların 
özgüveni artıyor. 
Ayrıca kortta tek 
başına olan çocuk, 
mücadele etmeyi 
ve kritik zamanlar
da doğru karar 
vermeyi öğreniyor. 
Teniste kazanmak 
kendi elinizdedir." 
dedi.

8-10 yaş kate
gorisinde kızlarda 
birinciliği Naz 
Parlak elde 
ederken, ikinciliği 
Sinem Şahin elde 
etti.
Erkekler de ise bir
inciliği Ahmet 
Arıburnu, ikinciliği 
Yiğit Ünlü elde etti. 
11-14 yaş kate

gorisinde kızlarda 
birinciliği çekişmeli 
geçen mücadele 
sonucu Rahime 
Arıburnu elde 
ederken, ikinciliği 
Idil Tekin elde etti. 
Erkeklerde de 
birinciliği Umut 
Uçar göğüslerken, 
ikinciliği ise Eren 
Uçar elde etti

Yedigün ile ilk tur
nesine çıkacak olan 
Murat Boz, Bur 
sa'nın ardından 04 
Eylül tarihine kadar 
İzmir, Antalya, 
Adana, Gaziantep, 
Elazığ, Kayseri, 
Konya, Ankara, 
Eskişehir, Samsun 
ve İstanbul’daki 
hayranlarıyla da 
buluşacak. Murat 
Boz'un muhteşem 
performansının 
yanı sıra Yedi 
gün'ün de eğlenceli 
ve sürprizlerle dolu 
dünyasını sunacağı 
Yedigün Yaz 
Konserleri'ne katıl
mak için 3 adet 
Yedigün kapağı ya 
da 2 adet yeşil 
Yedigün açma 
halkası karşılığında 
biletleri anlaşmalı 
noktalardan almak 
yeterli olacak. Tüm 
detaylı bilgi için: 
yedigunyazkonser- 
leri.com 
Murat Boz ile 
Yedigün Yaz 
Konserleri'nin ilk 
durağı Bursa Kent 
Meydanı AVM ola
cak. 12 Ağustos 
Pazartesi günü 
gerçekleşecek kon
serin ardından 
İzmir'deki hayran
ları için yola koyu
lacak olan Murat 
Boz, 04 Eylül'e 
kadar tam 12 ili 
gezecek. Boz'un 12 
ildeki hayranlarıyla 
buluşacağı turnede 
Yedigün de 
eğlenceli ve sürpri
zlerle dolu dünya 
sini hissettirecek 
ve birbirinden gü 
zel aktivitelere imza 
atacak. Şehirlerdeki 
eğlence konserlerin 
düzenleneceği gün
den önce çeşitli 
aktiviteler ile başla 
yacak, ardından 
Murat Boz'un hari
ka performansı ile 
doruğa çıkacak. 
Murat Boz'un hay 
ranlarının konser
lere katılmaları için 
yapmaları gereken 

tek şey ise 3 adet 
Yedigün kapağı ya 
da 2 adet yeşil Ye 1i 
gün açma halkas. 
karşılığında bilet
lerini Bursa, Eski 
şehir, Ankara, İsta 
bul, Antalya, İzmir, 
Samsun, Elazığ ve 
Adana'daki 
Carrefour'lardan; 
Konya'da Adese, 
Kayseri'de 
Beğendik, Gazian 
tep'te de Oli'lerden 
almaları olacak.
İşte Murat B< 
Yedigün Yaz 
Konserleri 
programı: 
12 Ağustos - Bı??"? 
- Kent Meydanı 
AVM
14 Ağustos - İzi sir 
- İzmir Arena 
16 Ağustos - 
Antalya - Akdeniz 
Üniversitesi Rally 
Alanı
18 Ağustos - 
Adana - Carrefour 
AVM Açık Otopark 
Alanı
20 Ağustos - 
Gaziantep - 
Demokrasi Meydanı 
22 Ağustos - 
Elazığ - Fırat 
Üniversitesi Şenlik 
Alanı
24 Ağustos - 
Kayseri - Kurşunlu 
Otoparkı
26 Ağustos - 
Konya - Kulesite 
AVM Otopark Alanı 
28 Ağustos - 
Ankara - Cepa AVM 
31 Ağustos - 
Eskişehir - 
Neoplus Outlet 
Açık Otopark 
Alanı
02 Eylül - Samsun 
- Batı Park 
04 Eylül - İstanbul 
- Küçük Çiftlik 
Park
Opel, Burger King 
ve Carrefour'un 
katkılarıyla gerçek
leşecek ''Yedigün 
Yaz Konserleri'' için 
tüm detaylara 
www.yedigun- 
yazkonserleri.coma 
üresinden ulaşa
bilirsiniz

leri.com
http://www.yedigun-yazkonserleri.coma
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Bekir AGDEMİR - Osman AGDEMİR

^tahmil -tahliye-nakliyat gümrükleme - taahhüt-gida- hayvancilik 
TEMİZLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAAT SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

VİZYONUMUZ;
7/24 KESİNTİSİZ, KALİTELİ,

FARK YARATAN HİZMETLERİMİZ İLE | n 
MODERN EKİPMAN VE UZMANLAŞMIŞ

GENİŞ KADROMUZLA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ SjEpffi 
EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAKTIR

Kocaçukur Mevki Garaj 1 Gemport Uman Sahası G€MUK 
Tel: 0.224 524 75 24 Fas: 0.224 524 75 26

GemlikKSrfez
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W sili», ııhMiınHıa Mu tıkandı
Düzce Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı 
Yavuz Yılmaz, 
Ramazan Bayramı 
tatili dolayısıyla 
sürücülerin yola 
yorgun ve uykusuz 
çıkmamaları ve 
mıcırlı yollara dikkat 
etmeleri gerektiğini 
söyledi.
Yılmaz, sürücüleri 
uyardı.
Konuyla ilgili açıkla
malarda bulunan 
Başkan Yavuz 
Yılmaz, son yıllarda 
tüm uyarılara rağ
men kazalarda 
yüzlerce kişinin 
hayatını kaybettiğini 
ve araç trafiğinin 
geçen yıl gibi bu yıl 
da yoğunlaşacağını 
belirterek, 
"Araç kullanırken 
dikkat edin. Yola 
yorgun ve uykusuz 
çıkmayın. En önem
lisi aşırı sürat ve

sollama yapmayın 
ve mutlak trafik 
kurallarına uyarak, 
yorulunca mola 
vermeyi ihmal 
etmeyin" şeklinde 
konuştu.
2011 yılında 
gerçekleştirilen 
Kurban Bayramı 
tatili süresince 
Türkiye genelinde 

meydana gelen 
250'yi aşkın kazada 
160 kişinin hayatını 
kaybettiğini ve 870 
kişinin de yara
landığını hatırlatan 
Yılmaz, "Tüm 
uyarılarımıza rağmen 
kazalar hız kesmiyor. 
Bunda da en büyük 
sebep hatalı 
sollama, yorgun, 

uykusuz araç 
kullanma, aşırı 
hız ve mıcırlı 
yollardır. Yaz 
sezonu olduğu için 
mıcırlı yol yapımı 
oldukça fazla. 
Onun için tatile 
çıkacak olan tüm 
va tandaşlarımız 
yol yapım ve onarım 
çalışmalarına dikkat 

edip yeni mıcır 
kazalarına sebebiyet 
vermesinler" 
şeklinde konuştu. 
Taşımacılığın 
yüzde 95'inin 
karayolu ile 
yapıldığını ve 
bayram nedeniyle 8 
milyonu aşkın 
insanın toplu taşıma 
ve özel araçlarla 
tatile çıktığına 
işaret eden Yılmaz, 
"Bayram nedeniyle 
trafikteki yoğunluk 
yüzde 400-500 
oranında artıyor. 
Yolcuların taleple 
rine cevap vermek 
için otobüs firmaları 
ek seferler düzenli 
yorlar. Bununla 
birlikte yılda bir veya 
2-3 yılda bir bu 
yoğunlukta trafiğe 
çıkan sürücülerimiz 
trafik kurallarına 
mutlaka uymalı, 
aşırı hız yapmamalı 
ve en önemlisi yoru

lunca mutlaka yol 
kenarında bulunan 
dinlenme tesis
lerinde dinlenin ve 
yorgunluğunuzu 
atarak yola devam 
edin" dedi.
Türkiye'nin en 
önemli geçiş 
noktası olan Çoban 
Kavşağı’nda ya^'lan 
dalçık geçit çalış
malarına da dik >t 
edilmesi gerekt ni 
hatırlatan Yılma 
"Dal-Çık çalışm 
nedeni ile trafiği 
kilitlenmemesi 
için Düzce şehir 
merkezinde 
işi olmayan sürücü
lerimiz TEM otoyol
unu kullana rak 
geçiş yapmaları 
gerekiyor. Aksi 
halde hem trafik 
sıkışacak hem de 
kazalar kaçınılmaz 
olacak. Örücülerimiz 
kurallara uysunlar.” 
dedi.

Tüm dost ve müşterilerimizin 
Ramazan Bayramını kutlar, sağlık ve 

mutluluklar dileriz.

PAŞA OTEL
GEMLİK

GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK 
İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ

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

Şube 2 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gürle İş Hanı No : 2 GEMLİK 
Şube 3: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 12/A GEMLİK 

Şube 4 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gazhane Cad. No : E^ila GEMLİK

Tel : 0 224 513 14 00 - 514 34 34 Fax : 514 64 00
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ZGKI KAPTAN
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL 
TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD.

Bina, temel, fabrika hafriyatları 
Gölet İşleri hafriyatları

Liman dolgu ve anroşman işleri
Zemin dolgu ve stabilize işleri
Kazı ve nakliye İşleri
Hazır beton, torba ve dökme çimento, kireç
Liman tahmil tahliye, konteyner nakliye işleri

Gemlik Halkının Bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz

A. Hamdı Tanpınar Cad. Öndül İşhanı Kat: 3 No: 42 
Tel: 0 224 220 90 73 Fax: 220 81 40 OSMANGAZİ / BURSA
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İnan TAMER

Sırası Geldikçe

BAYRAMLIK...

mtsaısıfaiıiı
Yarın bayram.
Bayram kalplerin 

yumuşadığı, mer
hamet duygu
larının arttığı, 
dostlukların- 
pekiştiği, insan
ların birbirlerini 
sevip kucaklaştığı 
sevinç günleri.

Kalplerin 
yumuşamasını 
bırakın, kin ve 
nefret duygularıy
la nefret duygu
larıyla kararmış.
İslam ülkeleri 

birbirlerini yiyor.
Savaşlar, intihar 

saldırıları canlar 
alıyor.

Milyonlarca 
insan ölüyor, 

sakat kalıyor, 
yaşamından olu 
yor.

Hem de ramazan 
aylarında.

Islamın savaşı, 
kan dökmeyi 
yasakladığı 
zaman biriminde..

Din adına, İslam 
adına....

Kutsal 
kitabımızın 
yüzünden okun
masının sevap 
olduğu düşüncesi 
yaygınlaştırılıp, 
benimsetilirse, 
kuran bizlerden 
ne istediği, neleri 
yapıp, neleri yap
mamamız gerek
tiğini öğrenip 

anlasa insanoğlu 
din kardeşinin 
canına kıyar mı, 
ırzına, namusuna, 
malına mülküne 
göz koyar mı?
Güçlü güçsüz ve 

aciz ezen zulüm 
edebilir mi?

Kamu malını car 
çur eder mi adam 
kayırır mı, rüşvet 
yer mi, malının 
ayıbını gizler mi, 
yalan yere yemin 
eder mi, iftira da 
bulunur mu?
Özetli doğruluk

tan, haktan ayrılır 
mı?
Komşusu açken 

tok yatabilir mi?
İşte, tüm bu 

olumsuz 
davranışlardan 
sakınanların 
hakkıdır bayram.

O kişiler Allah’ın 
mükafatlarını 
haketmişlerdir.
Sevinmek, 

bayram etkmek 
hakları.

Dilerim mübarek 
ramazanda 
gönüller kötülük
lerden arınmış, 
insanoğlunun 
merhamet duy
gunları gelişmiş 
tir. Bizleri islami 
alemini atfetmiştir 
Yüce Allah.

Gerçek bayramı 
yaşayacağımız 
nice günlere..

Türkiye'de ocak- 
nisan döneminde, 
reçete sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 3,1 azalışla 
116 milyon 957 bin 
adede geriledi. 
Araştırmacı İlaç 
Firmaları 
Derneğinin (AİFD) 
verilerinden 
derlediği bilgiye 
göre, kamu, 
Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık 
Sigortası kap
samındaki çalışan 
ve emekliler ile 
sağlık primi devlet 
tarafından ödenen
ler için ocakta 31 
milyon 55 bin adet, 
şubatta 27 milyon 
437 bin adet mart
ta 29 milyon 603 
bin adet, nisanda 
28 milyon 863 bin 
adet reçete yazıldı. 
Söz konusu 
dönemde reçete 
fatura işlem tutarı, 
geçen yılın aynı 

dönemine göre 
yüzde 5,4 artışla 4 
milyar 947 milyon 
liraya ulaştı. 
En fazla reçete 
fatura işlem tutarı 
1 milyar 253 
milyon lirayla 
mart ayında, en az 
reçete fatura işlem 
tutarı ise 1 milyar 
160 milyon lirayla 
şubatta gerçek
leşti.
Bu yılın ilk 4 ayın
da reçete başına 
ortalama maliyet 
42 lira 30 kuruş 
olarak kayıtlara 
geçti.
Söz konusu 
dönemde, 
reçete sayısı 

geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 3,1 
azalarak, 116 mil 
yon 957 bin adede 
geriledi, günde 
ortalama 974 biri 
642 adet reçetenin 
sisteme girişi 
yapıldı

www.gemlikkorfezgazetesi.com j

Ramazan Bayramı nın esnaf ve sanatkarımıza, 
usta, kalfa ve çıraklarımıza, 

tüm halkımıza hayırlı olmasını;
mutlu, sağlıklı, başarılı, 

bereketli ve kazançlı günler getirmesini dileriz

Yönetim Kurulu adına Başkan
İbrahim TALAN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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W GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
KEMAL AKIT 
MEHMET YILDIRIM

YÖNETİM KURULU BAŞKANI CAVİT MİRASYEDİ
BAŞKAN VEKİLİ

NURETTİN HOCAOĞLU BAŞKAN VEKİLİ 
PAŞAAÖDEMİR MECLİS BAŞKANI 
A. ERGİN ERENOÖLU SAYMAN

MEHMET ANAR 
ŞEFİK YILMAZ 
AGAH ARDA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
GENEL SEKRETER

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI - THE GEMLİK CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
Adres: Hamidiye Mah. Irmak Sok. No: 136 16600 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 10 23 - 513 14 78 Fax: 0.224 513 15 66 - www.gtso.org.tr / bilgi@gtso.org.tr

http://www.gtso.org.tr
mailto:bilgi@gtso.org.tr
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Türk yapımı 6 film uizyona Mirdi
Türk yapımı 6 film 
vizyona girdi. 
Yabancı filmler 
Şirinler-2, Red-2, 
Zorlu İkili, Kutsal 
Motorlar ve Zaman 
Yolcuları. Vizyona 
giren tek Türk yapı 
mı film ise Dabbe: 
Cin Çarpması... 
"ŞİRINLER-2" 
Efsanevi minik mavi 
karakterler "Şirin 
ler"i ilk kez köy
lerinden çıkararak, 3 
boyutlu olarak beyaz 
perdeye taşıyan 
yönetmen Raja 
Gosnell'in devam 
filmi "Şirinler-2" 
meraklılarıyla 
buluşacak. 
Yönetmenliğini Raja 
Gosnell'in yaptığı 
"Şirinler 2" filminde, 
Neil Patrick Harris, 
Brendan Gleeson, 
Jayma Mays ile 
Sofia Vergara oynadı 
ve seslendirdi. 
Film, Türkiye'de 
Türkçe dublajlı, alt 
yazılı ve 3D seçenek
leriyle vizyona girdi. 
Şirinler-2'nin konusu 
özetle şöyle:

"Kötü büyücü 
Gargamel, bir çift 
Şirinler benzeri hay
laz karakterler 
yaratıyor ve onlara 
da Haylazlar ismini 
vererek, sayelerinde 
çok güçlü ve büyülü 
Şirin özünü elde 
edebilmeyi umuyor. 
Ancak, Gargamel 
istediği Şirin özünü 
sadece gerçek bir 
Şirin'den alabileceği
ni ve sadece Şiri 
ne'nin bildiği gizli 
büyülü sözler 
sayesinde Haylaz 
lar'ın gerçek Şirin 
ler'e dönüşebilecek
lerini öğrendiğinde 
Şirine'yi kaçırıyor ve 
onu dünyanın en 

büyük büyücüsü 
olarak milyonların 
hayranlığını kazan 
dığı Paris'e getiriyor. 
RED-2" 
Yönetmenliğini 
Robert Schvvent 
ke'nin üstlendiği 
gişe rekortmeni 
"Red" filminin 
devamı olan "Red- 
2", haftanın bekle
nen filmlerinden... 
ClA'den emekli 
olmuş ajanların yeni 
düşmanı bu sefer 
Avrupa'da!
Yönetmen koltuğun
da yer alan Robert 
Schvventke'nin 
yönettiği Red 
filminin devam filmi 
olan RED 2'de 

başrolleri Bruce 
VVillis, Mary-Louise 
Parker, Helen Mirren, 
Anthony Hopkins, 
Catherine Zeta- 
Jones ve John 
Malkovich gibi yıldız 
paylaşıyor.
"ZORLU İKİLİ" 
Baltasar Korma 
kur'un yönettiği 
"Zorlu İkili", aksiyon 
sevenlere keyifli 
dakikalar yaşatacak. 
Filmin başrollerini 
Denzel VVashington 
ve Mark VVahlberg 
paylaşıyor.
Gizli görevde polis 
olan Bobby (Denzel 
VVashington) ve Stig 
(Mark VVahlberg) çok 
geçmeden birileri 

tarafından tuzağa 
düşürüldüklerini 
anlarlar ve çokta 
anlaşamayan bu ikili 
adlarını temize çıkar
mak için birlikte 
çalışmak zorunda 
kalırlar.
KUTSAL 
MOTORLAR" 
Fransa-Almanya 
ortak yapımı Leos 
Carax'ın yönettiği 
"Kutsal Motorlar" fil
minde Deniş Lavant, 
Edith Scob, Eva 
Mendes, Kylie 
Minogue ve Michel 
Piccoli rol alıyor. 
Devam etmeni ne 
sağlıyor Oscar? 
Cevap: Eylemin 
güzelliği. Bir gün 

içinde Paris'te dokuz 
ayrı karaktere bürü
nen bir adam.
Bazıları bu filmi yılın 
en iyi yapımı ilan 
etti, başkaları 
‘gözüpek ve dâhiya 
ne' olarak tanımladı.

"ZAMAN 
YOLCULARI" 
Bilim kurgu, komedi 
ve romantik tarzı 
"Zaman Yolcuları" 
filmini Colin 
Trevorrovv yönetti. 
Senaryosunu Derek 
Connolly'nin kaleme 
aldığı film, "Küçük 
Gün Işığım / Little 
Miss Sunshine"ın 
yapımcılarının imza
sını taşıyor.
DABBE: CİN 
ÇARPMASI" 
Haftanın vizyona 
giren tek Türk 
yapımı filmi "Dabbe: 
Cin Çarpması"... 
Senaryosu yazan 
Haşan Karacadağ'ın 
yönettiği filmde, 
Irmak Örnek, Sultan 
Köroğlu Kılıç, Elçin 
Atamgüç ve Sabriye 
Günüç rol alıyor.

cfâadik/ iz#

ka/tdcşUk/ w dolduğumuzu/ 
cav sıcak/ şdülde/

ki&^ııleceğim^

kutlüA/, sağkdvuc/ 
mutluluMaz dileriz.

MİMARLAR ODASI 
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

Gürle iş Merkezi K.2 No: 76 GEMLİK 
Tel : 0 224 513 38 05

Dost ve müşterilerimizin 
Ramazan Bayramını kutlar, 

sağlık ve mutluluk dolu 
günler dileriz.

Mehmet MÜLAZIMOĞLU
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı 

Tel: 514 94 94 Fax: 513 94 94 GEMLİK
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1981’den bugüne değişmeyen kalite
Yöresel Tat

OBJİHAl MARKALAR KUSURSUZ KALİTE SUMAR ;

KOOPERATİFÇİLİK HİZMETLERİ İLE ORTAKLARININ HEP YANINDA 
KALİTELİ ZEYTİN ÜRETİMİ İLE TÜRKİYE’NİN HER YANINDA

Zeytin üreticilerimizin ve tüketicilerimizin
Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.

Katırlı Köyü Kalkınma Koop.
Yönetim KurulU'Adma Başkan
Hüseyin Hulusi BAYRAK

Üye memnuniyetini esas alan, gelişen, güçlü, güvenilir, geleceğe dönük, 
tarıma önem veren, bölgesinde ilki başaran örnek bir kooperatif.

KATIRLI KÖYÜ • GEMLİK
Tel: (0.224) 514 58 91- Fax: (0.224) 514 61 17
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OllWllM Kredilere bayram erken geldi

Türk Telekom'un 
bayram kampa
nyası ile Ramazan 
Bayramı boyunca 
Türkiye'nin dört bir 
yanındaki ankesör
lü telefonlardan 
telefon kartı ve t 
kredi kartlarıyla $ 
yapılacak 
görüşmeler 
ücretsiz olacak. 
Türk Telekonr'dan 

‘Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com

yapılan açıklamaya 
göre, ankesörlü 
telefonlardan 
şehir içi ve şehir 
dışı ev ve iş tele
fonları ile konuş
malarını ücretsiz 
yapacak. 8-9-10 
Ağustos 2013 tar
ihlerinde, 
ankesörlü 
telefonlardan 
şehir içi ve şehir’ 

dışı ev ve iş tele
fonları ile yapılan 
görüş 
meler ücretsiz 
olacak.
Türk Telekom'un 
bayram kampa
nyası 8 Ağustos 
günü saat 00:00'da 
başlayacak, 
10 Ağustos günü 
saat 24:00'de 
sona erecek.

Düğün, nişan, tatil 
gibi harcamaların 
arttığı yaz aylarında 
tüketicilerin imda 
dına uygun faizli 
krediler yetişti. 
Bankaların bir- 
biriyle girdiği 
"bayram kredisi"' 
yarışında ortaya 
çıkan cazip faiz 
oranları kredi ihti 
yacı olanların 
yüzünü güldürdü. 
Bilgilere göre, 
bankalar her yıl 
olduğu gibi bu 
yılda Ramazan 
Bayram'ında çeşitli 
kampanyalar 
düzenleyerek, 
tüketicilere uygun 
koşullarda krediler 
sunuyor. Özellikle 
kısa vadeli kredil
erde düşük faiz 
imkanı sunan 
bankalar, tüketici
lerin nakit 
ihtiyaçlarını karşıla
mada en önemli 
yardımcıları oluyor. 
Düğün, nişan, tatil 
gibi harcamaların 
arttığı yaz aylarında 
tüketicilerin 
imdadına uygun 
kredi faizleri çare 

oldu. Bankaların 
birbiriyle girdiği 
cazip "Bayram 
Kredisi"' yarışında 
ortaya çıkan cazip 
faiz oranları kredi 
alacakların yüzünü 
güldürdü. 
Bankaların, daha 
fazla müşteri çek
mek için girdiği bu 
yarışta faizler 
önemli ölçüde aza
lıyor. Bankalar 
arasındaki bu reka
bet, müşterilere 
yarıyor. Bankaların 
kredi maliyetleri alı
nan dosya masraf 
lan ve diğer ücret 
ler nedeniyle fark
lılık gösterebiliyor. 
Bayram kredi faiz
leri vadelerine göre 
yüzde 0,61 ile 1,09 
arasında değişiyor. 
Garanti Bankası, 
bayramda faiz 
oranları yüzde 
0,65'ten başlatıyor. 
Banka bayram kre
disini 3 bin liraya 
kadar 0,65 faiz 
oranıyla sunuyor. 
Banka, 36 ay vadeli 
10 bin liralık 
krediye ise 0,92 faiz 
uyguluyor. İş Ban 

kası, ramazan ayın
da gele neksel bay 
ram kredisini müş
terilerin kullanımı
na sunuyor. Kredi 
İhtiyacı olanlar 7 
Ağustos'a kadar 
devam edecek 
geleneksel bayram 
kredisinden yüzde 
0,80'den başlayan 
faiz oranlarıyla 
kredi alabiliyor. 
Bankanın bayram 
kredisinde 60 ay 
vade ve 35 bin 
liraya kadar farklı 
kredi seçe nekleri 
de mevcut. Halk 
bank, Erken 
Gelen Bayram 
Kredisi'nde düşük 
faiz oranlarıyla 
kredi almak iste 
yenleri sevindiren 
bankalar arasında 
yer alıyor. Banka 
dan, yüzde 0,61'te; 
başlayan faiz 
oranıyla 9 ay vade! 
3 bin liralık kredi 
alabilmek mümkün. 
Halkbank ayrıca 36 
ay vadeli 10 bin 
liralık kredi faizini 
de yüzde 0,91 
faiz olarak 
belirledi.

DUGUN SALONU

C/yz ÇJjcnırarnlar.... y E
GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE ■ ■T

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 

EN GÜZEL ANLARINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. *

7%sfy Piyanist
M eşrafat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nifak Masast

* ■. •
-^1» İnternetten Cunlıltyın. 

İM" lük Sahne - Işıhgösferisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz gösteriler

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bayram trafiği için alarm verildi
Önümüzdeki hafta 
Perşembe günü 
başlayacak olan 
Ramazan Bayramı 
nedeniyle, yola çık
abilecekler dikkate 
alınarak karayolu ve 
denizyollarında bir 
dizi önlemler alındı. 
TEM Otoyolu'nda 
tüm bakım ve 
onarım çalışmaları 
durdurulurken, 
başta İDO olmak 
üzere deniz işlet
meleri de ek 
seferler koydu. 
Her Bayram olduğu 
gibi bu Ramazan 
Bayramı öncesinde 
de, İstanbul'u 
Anadolu'ya 
bağlayan köprü 
konumundaki 
Kocaeli'de de bir 
dizi önlemler alındı. 
Hem İstanbul'da, 
hem diğer kentlerde 
binlerce kişinin 
işlerini ayarlayıp 
şehir dışında 
geçirecekleri 
Bayram tatili süresi
ni 9 güne çıkarma

hesabı yaptığı 
bilindiğinden hem 
Valilikler, hem seye- 
hat şirketi ile deniz 
hattı işletmeleri 
yarın akşama göre 
önlem aldı. 
Kocaeli'de TEM ve 
D-100 Karayolu ile 
İzmit Yalova Yolu 
olarak da bilinen E- 
130 Karayolu'nda 
yoğunluk olabile
ceği beklendiğin
den, Kocaeli 
Valiliği'nce 
Karayolları ve 
belediyelerle de 

görüşmeler 
yapılarak bakım ve 
onarım çalışmaları
na ara verilmesi 
sağlandı. Bu arada 
İzmir- Bursa ve 
Yalova yönüne 
gidecek olan araç 
sürücülerinin 
Gebze Eskihisar 
dan feribotla Yalova 
Topçular'a geçme 
leri, İzmit kent içi 
geçişini kullanma
maları önerildi.
DENİZ HATLARINA 
TAKVİYE 
Bu arada İDO da, 

başta Gebze 
Eskihisar ile Yalova 
Topçular arasındaki 
feribot hattına 
takviye gemiler 
koydu.
İDO'dan yapılan 
açıklamada tüm 
hatlarda uygu
lanacak ek seferler, 
Bayram tatili 
boyunca oluşacak 
yoğunluk ve talebe 
göre belirlendi. 
Bayram tatili 
süresinde 3 bin 300 
sefer yapacağı 
belirtilen İDO 
Eskihisar; Topçular 
hattında 17 gemi 
doldur boşalt yön
temiyle aralıksız 
hizmet verecek. İDO 
Bayram boyunca 
192 ek sefer, tüm 
hatlarda toplam 3 
bin 200 sefere 
ulaşıp 2 milyon 700 
bin yolcu ve 225 bin 
araç kapasitesine 
ulaşılabileceğini 
tahmin ediyor.
Bu arada İDO'nun 
7-11 Ağustos tarih

leri arasında tüm 
biletli hatlarda sat
tığı bilet sayısının 
ise bugünden 85 
bine ulaştığı 
bildirildi.
İDO'nun Ramazan 
Bayramı Tarifesi 
arife günü olan 7 
Ağustos Çarşamba 
günü başlayıp, 8-9- 
10 Ağustos Bayram 
günleriyle birlikte 
dönüş trafiğinin 
yoğunlaşacağı 11 
Ağustos Pazar 
gününü de kapsıyor

DİĞER HATLAR 
Arife günü olan 7 
Ağustos Çarşamba 
gününden, dönüş 
trafiğinin yoğun 
olacağı 11 Ağustos 
tarihine kadar tar
ifesini yeniden 
belirleyen İDO, 
Yenikapı- Bursa- 
Yenikapı hızlı feri
bot hattında ek 26, 
Yenikapı- 
Bandırma- Yenikapı 
hızlı feribot hattında 
ek 17, Yenikapı-

Yalova- Yenikapı 
hızlı feribot hattında 
ek 38 ve Pendik- 
Yalova- Pendik hızlı 
feribot hattında ek 
32 sefer koydu. 
Aynı şekilde, deniz 
otobüsü dış hat
larında da, Kartal- 
Yalova- Kartal hat
tında ek 16, İstan
bul- Marmara- 
Avşa- İstanbul hat
tında ek 22, İstan
bul- Armutlu Tatil 
Köyü-Armutlu- 
Kumla- İstanbul 
hattında ek 8, İstan
bul- Çınarcık- 
Esenköy- İstanbul 
hattında ek 13, 
Yenikapı- 
Bandırma- Yenikapı 
hattında ek 10 ve 
Yenikapı- Yalova 
Yenikapı hattında 
ek 10 sefer 
belirleyen İDO, 
rahat ve hızlı 
ulaşımları için 
yolcularına 
böylece toplam T. ! 
ek sefer sunmuş 
oldu

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GEMLİK İLCE BAŞKANLIĞI

Birliğin, beraberliğin, kavuşmanın ve özlemleri dindirmenin 
müstesna günlerinden olan bayramların 

ülkemize, Gemlik halkına ve partili üyelerimize 
sağlık, mutluluk ve barış getirmesini dileriz.

MHP İLÇE YÖNETİM KURULU ADINA 
İLÇE BAŞKANI

OSMAN DURDU



msmmesesssm

7 Ağustos 2013 Çarşamba



BAYRAM ÖZEL Gemlik Karfez 7 Ağustos 2013 Çarşamba

SBS'de M tarihi açıklandı
Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafın
dan, tercihlerinden 
birisini asil olarak 
kazanan öğrenci*' 
lerin, 12-16 
Ağustos 2013 tarih
leri arasında saat 
17.00'ye kadar 
kayıtlarını yaptıra
bileceklerini duyu
ruldu.
Öte yandan yer
leştirme işlemlerine 
ilişkin yayınlanan 
sayısal verilere 
göre 904 bin 114 
kişi tercih 
yaparken, 624 bin 
490 aday asıl liste
den kayıt hakkı 
kazandı.

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
tarafından, SBS 
yerleştirme 
sonuçlarına ilişkin 
basın açıklaması 
yapıldı.
Ortaöğretime 
Yerleştirme Sistemi 
çerçevesinde yer
leştirme işlem
lerinin, öğrencilerin 
genel başarı sıraları 
ve yüzdelik dilim
lerini gösterir şe 
kilde açıklanan 
Ortaöğretime 
Yerleştirme 
Puanına (OYP) göre 
gerçekleştirildiği 
belirtilerek, yer
leştirme sonuçla 
rının dün itibariyle 
www.meb.gov.tr 
internet adresinden 
yayımlanmaya baş
landığı hatırlatıldı. 
Öğrencilerin TC 
Kimlik numarası ve 
doğum tarihiyle 
sonuç bilgilerini bu 
adreslerden öğrene 
bilecekleri bildirildi.

Yerleştirme işlem
leri sonucunda; 
bazı öğrencilerin 
sadece asıl olarak, 
bazı öğrencilerin 
hem asıl hem 
yedek olarak ve 
bazı öğrencilerin 
ise sadece yedek 
olarak tercihlerine 
yerleştirilmiş ola
bileceklerine işaret 
edilerek, bazı 
öğrencilerin ise 
hiçbir tercihinde 
asıl ya da yedek

olamayabilecekleri 
belirtildi. Yedek 
yerleştirme sonu
cunda öğrencilerin 
birden fazla terci
hine yedek olabile
ceklerine dikkat 
çekildi.

Öğrencilerin yer
leştirme sonuç bil
gilerinde, herhangi 
bir ortaöğretim 
kurumuna asıl 
olarak yerleştiril 
diği okul var ise bu 
okulun bilgilerinin, 
yedek olarak yer
leştirildiği 
okul/okullar var ise 
yedek okulların ve 
bu okulların kayıt 
dönemleri hakkında 
bilgilerin bulun
duğu ifade edilerek, 
"Veliler 
https://e-okul.meb. 
gov.tr adresindeki 
'Veli Bilgilendirme 
Sistemi'nden 
sürekli olarak bil
gilendirilecektir. 
Bu nedenle 
velilerin belirtilen 
internet adresini 
yerleştirme takvimi 
boyunca takip 
etmeleri gerekmek
tedir. Ayrıca, SMS 
ile bilgilendirilmek 
isteyen velilere 
Mobil Bilgilendirme 
Servisi aracılığı ile 
yerleştirme 
sonuçları bildirile
cektir" denildi.

ASIL KAYIT 
DÖNEMİ

Tercihlerinden biri
ni asıl olarak 
kazanan öğrenci
lerin, 12-16 
Ağustos 2013 tarih
leri arasında saat 
17.00'ye kadar asıl 
olarak yerleştiril 
diği okula giderek 
kaydını yaptırabile
cekleri bildirildi. 
Asıl listeden kayıt 
hakkı kazanan 
öğrencilerin 12-16 

Ağustos 2013 tarih
leri arasında saat 
17.00'ye kadar kayıt 
yaptırmamaları 
durumda bu hak
larını kaybedecek
leri duyuruldu.

YEDEK KAYIT 
DÖNEMİ 
Yerleştirme 
sonuçlarına göre 
tercihlerinden birini 
asıl olarak kazanan 
öğrencilerin kayıt 
dönemi sona erdik
ten sonra, 16 
Ağustos 2013 saat 
19.00'dan itibaren 
boş kalan konten
janlara yedek liste
den yedeklik sırası 
dikkate alınarak 
kayıt hakkı kazanan 
öğrencilerin ilan 
edileceği vurgu
landı. Her okulun 
boş kontenjan 
sayısı kadar öğren
ciye, daha önce 
açıklanan yedek 
sırası dikkate alı
narak kayıt hakkı 
verileceği bildirildi. 
Her öğrencinin 
kayıt hakkı 
kazandığı okula, 
kayıt hakkı 
kazandığı gün hariç 
3 iş günü içerisinde 
saat 17.00'ye kadar 
kayıt yaptırmak 
zorunda olduğu 
duyurulurken, kayıt 
yaptırmadığı tak
tirde, boş kalan 
kontenjanlara sis
tem tarafından 
yedek listede yer 
alan sıradaki 
öğrenciye kayıt 
hakkı verileceği 
hatırlatıldı.

Yedek kayıt döne
minde, boşalan 
kontenjanlar için 
yedek listede yer 
alan sıradaki 
öğrenciye kayıt 
hakkı verilmesi 
işleminin, 26 
Ağustos 2013 saat 
17.00'ye kadar sis

tem tarafından 
otomatik olarak 
yapılacağı 
kaydedilerek, 19-26 
Ağustos 2013 tarih
leri arasındaki 
yedek kayıt dönemi 
içerisinde yedek 
listeden kayıt hakkı 
kazanan sıradaki 
öğrencilerin 
ilanının her gün 
saat 19.00'da açık
lanacağı bildirildi. 
26 Ağustos 2013 
saat 19.00 itibariyle 
kayıt hakkı kazanan 
adayların kayıt
larının ise 29 
Ağustos 2013 saat 
17.00'ye kadar 
devem edeceği 
belirtildi.
Yedek listeden 
başka bir okula 
kayıt hakkı kazanan 
öğrencilerin, ver
ilen kayıt süresi 
içerisinde kayıt
larını yaptırma
maları durumunda 
Kıı haklarını kavho. 
mu ııarııaı ıııı r\cıjMQ~ 

deceklerine dikkat 
çekilerek, 
"Herhangi bir okula 
kayıtlı iken yedek 
listeden başka bir 
okula kayıt hakkı 
kazanan öğrenciler 
bu haklarını kul
landıkları takdirde, 
bir önceki okuldaki 
kayıtları sistemden 
otomatik olarak 
düşer" ifadesi kul
lanıldı.
Yapılan yer
leştirmelerin sonu
cunda herhangi bir 
ortaöğretim kuru
muna yerleştirile- 
meyen, yerleştir
ildiği halde kayıt 
yaptırmayan veya 
kayıt yaptırıp da 
daha sonra sildiren 
öğrencilerin 
sınavsız öğrenci 
alan ortaöğretim 
kurumlarına kayıt 
yaptırabilecekleri 
belirtildi.
Yerleştirme işlem
lerine ilişkin sayısal 
verilere ait liste de 
Bakanlık tarafından 
kamuoyu ile pay
laşıldı. Bilgilere 
göre, 904 bin 114 
kişi tercih 
yaparken, 624 bin 
490 aday asil 
kazandı

Yurtlarda 
ranzalar kalkıyor

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Yüksek 
Öğrenim Kredi 
Yurtlar Kurumu, 
yurtlarda ranzah 
sistemden bazali 
sisteme geçilmesi 
için kolları sıvadı. 
Bakanlık'tan üst 
düzey bir yetkili, 
mağduriyet yaşan
maması için sis
teme tüm yurtlarda 
aynı anda 
geçilmeyeceğini 
söyledi. Ranzah 
sisteme de devam 
edileceğini belirten 
yetkili, “Yurt sayısı 
ve kapasiteleri art
tıkça bazali sisteme 
de yavaş yavaş 
geçilmiş olacak.” 
dedi.
Türkiye'de 3 milyon 
üniversite öğren
cisi bulunuyor. 
Bunun 310 bini 
YURTKUR'a bağlı 
347 yurtta barınıy
or. Fakat mevcut 
yurtlar talebi 
karşılamadığı için 
her yıl binlerce 
öğrenci de yedek 
listede sıranın 
kendilerine 
gelmesini bekliyor. 
YURTKUR, talebi 
karşılayabilmek 
için 53'ü 2013 yılın
da olmak üzere 
toplam 208 yeni 
yurt daha yapma 
kararı aldı. Kurum 
bir yandan yeni 
yurt inşa ederek 
daha çok 
öğrencinin yurtlar
da kalmasını hede
flerken diğer yan
dan Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın tali
matıyla öğrenci
lerin rahat etmesi 
için odalarda ranza- 
lı sistemden bazali 
sisteme geçmeye 
çalışıyor. Bazı yurt
larda bazali sis
teme geçilse de 
henüz öğrencilerin 
büyük çoğunluğu 
ranzah 6 ila 8'er 
kişilik odalarda 

kalıyor. Ancak yeni 
yurt inşaatları 
bitmeden bazali 
sisteme geçilmesi 
mümkün görün
müyor. Mevcut 347 
yurtta aynı anda 
bazaya geçilmesi 
halinde 80 bin 
öğrencinin açıkta 
kalma ihtimali gün
deme gelecek. 
Bundan da en çok 
taşradaki üniver
sitelerde öğrenim 
gören öğrencilerin 
etkileneceği belir
tiliyor. Yurtlarda 
kalan öğrenciler ise 
ranzadan bazaya 
geçilmesine olumlu 
bakıyor, l'stânbul dâ 
bir yurtta 10 kişilik 
bir odada kalan 
üniversite 3. sınıf 
öğrencisi C.A., 
“Bazali odada 3-4 
kişi kalmak hep
imizin hayali. İnşal
lah en kısa zaman
da geçeriz.” diyor. 
Yurt odalarında 
bazanın yanında 
çalışma masası ve 
banyonun da 
olması gerektiğini 
belirten üniversite 
son sınıf öğrencisi 
E.G., ise “Dört yıl 
boyunca tıkış tıkış 
odalarda kaldık. Biz 
3-4 kişilik bazali ve 
çalışma masası 
olan odalarda kala
madık. inşallah biz
den sonraki 
arkadaşlarımıza 
nasip olur. Öğren
ciler daha rahat 
ders çalışma 
imkanına kavuşur.” 
diye konuştu. 
Tokat'ta öğrenim 
gören ve üniversi 
teden yeni mezun 
olan G.G. ise, 
“Birçok 
arkadaşımız yurtta 
kalmak için yedek 
listede sıra bekli 
yor. Eğer yeni yurt 
yapılmadan bazaya 
geçilirse yer 
sıkıntısı yaşan
abilir.” ifadelerini 
kullanıyor.

http://www.meb.gov.tr
https://e-okul.meb
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
deniz otobüsü 
işletmesi BUDO, 
İstanbul'un ardın
dan hafta sonları 
Mudanya; Avşa; 
Tekirdağ seferlerini 
de başlatıyor.
Bursa Deniz 
Otobüsleri 
İşletmesi (BUDO), 
tatilcilerden gelen 
yoğun talep üzerine 
programa aldığı 
Mudanya; Avşa ; 
Tekirdağ sefer
lerinin ilkini bugün 
saat 08.30'da 
Mudanya'dan 
hareket edecek 
gemi ile başlatıyor. 
İkinci sefer ise 11 
Ağustos Pazar 
günü yapılacak 
olan ve bayramdan 
sonra her 
Cumartesi- Pazar 
günleri gerçek
leştirilecek olan 
seferler sayesinde

Sürücüler
Ramazan Bayramı 
öncesinde araç 
muayene istasyon
larına akın etti.
Yaşanan yoğunluk 
neticesinde araç 
muayene istasyon 
merkezlerinde yer 
kalmadı. Yola çıka
cak sürücüler trafik 
kontrolleri sırasın
da zor anlar yaşa
mamak için inter
net ve telefon

Tekirdağ- Bursa 
arası 7 saat süren 
otobüs yolculuğu 
deniz yoluyla 2 
saate inecek.
Mudanya- Tekirdağ 
arası deniz oto
büsünün yolcu 
fiyatı da 50 TL 
olarak açıklanırken, 
Mudanya; Avşa ve 
Avşa- Tekirdağ 
30 TL olarak belir
lendi.

üzerinden randevu 
aldı. Muayene 
istasyonu 
yetkilileri ise 
yaşanan yoğunluk 
nedeniyle bazı ran
devuları Bayram 
sonrasına almak 
zorunda kaldı. 
Muayene süreleri 
geçmiş ve 
Bayram öncesi 
sorunsuz yola 
çıkmak isteyenlerin 
randevu talep

Mudanya- Avşa- 
Tekirdağ seferi için 
Mudanya'dan 
08.30'da hareket 
edecek olan gemi, 
saat 11.15'te 
Avşa'dan hareket 
edip, Tekirdağ'a 
ulaşacak.
Dönüş için saat 
12.30'da 
Tekirdağ'dan 
hareket eden gemi 
saat 17.30'da 

etmeleri yoğun
luğun artmasına 
sebep oldu. 
Muayenesiz araç 
kullanırken 
yakalanan 
sürücülere 
uygulanacak ceza 
tutarı 77 TL. iken 
erken ödemelerde 
bu tutar 57.75 
TL.ye iniyor. 
Bunun yanı sıra 
sürücüye 10 
ceza puanı

Avşa'dan Mudan 
ya'ya hareket ede
cek ve 20.00'da 
Mudanya'ya ulaşa- 
csk 
BURULAŞ Genel 
Müdürü Levent 
Fidansoy, şu 
anda hafta 
sonları olarak plan
lanan seferlerin 
talep üzerine 
artırabileceğini 
söyledi.

verilirken, 7 gün 
ek süre tanınıyor. 
Araçlar bu süre 
sonunda muayene 
yaptırmazlar 
ise trafikten men 
cezası alıyor.
Yaşanan yoğunluk 
dolayısıyla 
TÜVTÜRK yet 
kilileri sadece 
İnegöl araç 
muayene istas 
yonundan randevu 
verebiliyor.

"Bayramda misalirliğe
giderken tok gidin"

Ramazan Bayra 
mı'nda, oruç tutu
lan dönemin ardın
dan 2 öğünden 3 
öğüne çıkılmasıyla 
sağlık problem
lerinin yaşanabile
ceğini ifade eden 
Medical Park 
Hastanesi Diyet 
Uzmanı Nilgün 
İstek, misafirliğe 
giderken tok karnı
na gidilmesi gerek
tiğini söyledi. 
Ramazan ayı 
boyunca tutulan 
oruç sebebiyle 2 
öğün yemeye 
alışan vücudun, 
bayramla birlikte 
geçilen 3 öğünlük 
normal yemek 
düzeninde farklı 
tepki gösterebile
ceğinin önemine 
değinen Özel 
Medical Park 
Hastanesi Diyet 
Uzmanı Nilgün 
İstek, Ramazan 
ayının yaz dönem
ine gelmesi 
dolayısıyla sıvı 
tüketimine dikkat 
edilmesi gerektiğini 
söyledi. Hastalığı 
olan ve olmayan 
kişilerde önerilerin 
değiştiğini belirten 
İstek, ''Bayramda 
ikram edilen her 
şeyin yenmesi yan
lıştır. Kimi tatlılar 
tadımlık tüketilme
lidir. Kalp, tansiyon 
gibi hastalığı olan 
kişiler bu duruma 
biraz daha itina ile 
yaklaşmalıdır. 
Kişinin kendi kont 
rolünü sağlaması 
açısından misafir
liğe giderken tok 
karnına çıkması 
gerekir. Aç karnına 
gittiğimiz zaman 
ikram edilen şeyi 
geri çevirmemiz 
son derece düşük" 
diye konuştu. 
Bayramın ilk 
gününde yiyecek
lere dikkat edilmesi 
gerektiğini belirten 
İstek, kahvaltının 
kesinlikle atlanma
ması gerektiğinin 
altını çizdi.
Kahvaltının peynir, 
ceviz, zeytin, 
badem, domates 
salatalık, tam tahıl 
ve buğdayh ekmek
ten oluşabileceğini 
ifade eden İstek,

"Öğlen ve akşam 
yemeklerine dikkat 
etmeliyiz. Salata ile 
başlangıç yapıp, 
çorba, sebze 
yemekleri, etli 
yemekler tercih 
edilebilir. Yanına 
yoğurt, cacık, ayran 
alınabilir. Mümkün 
olduğunca rafine 
ürünler kullanılma
malıdır. Pirinç pilavı 
yeri ne, bulgur 
pilavı tercih 
edilebilir. Ara ürün
ler mutlaka alın
malıdır. Her öğün
den önce su içmek 
gerekir. Mümkün 
olduğunca yemek 
ve çok çiğnemek 
gerekir" dedi. 
Kişilerde özellikle 
gün boyu aç 
kalmanın oluştur
duğu psikolojik 
etkiyle ve kendini 
ödüllendirme iç 
güdüsüne katıla
bileceğini belirten 
İstek, "Sağlıklı 
olmayan tutum 
sergilemek, özellik
le kronik hasta lığı 
olanların durumunu 
tehlikeye 
düşürmekle birlikte 
birçok sindirim sis
temi sorununa yol 
açabilir. Belli 
süredir gün içinde 
yememeye ve 
hareket etmemeye 
alışmış olan 
bünyeyi hemen zor
lamamak gerekir. 
Gün içinde öğünler 
şıklaştırılmalı ve bir 
öğünde yenilen 
miktar azaltıl
malıdır. Özellikle 
şekerli, yağlı, tuz 
içeriği yüksek 
besin tüketimi 
mümkün olduğun
ca kısıtlanmahdır.

• Bayramın geleneği 
haline gelen ve 
ikramlar arasında 
yer alan baklava, 
çikolata, şeker, çay 
ve Kahve tüke
timine dikkat 
edilmeli," dedi
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Evimizi mis gibi 
yapmak için uzun 
süre maruz 
kaldığımız temizlik 
malzemelerinin 
içerisindeki tehlike* 
li maddelerden 
haberdar mısınız? 
Temizlik 
malzemelerinin 
üzerindeki “zehirli”, 
“yanıcı” ve 
“tehlikeli” ibareleri
ni hepimiz görmü 
şüzdür. Bu uyarı 
işaretleri kul
lanıcıların dikkatli 
olmasını sağlamak 
amacıyla belirgin 
bir şekilde kullanıl
maktadır.
Ancak temizlik 
ihtiyacı gereği kısa 
veya uzun süreli 
olarak hepimiz bu 
maddelere 
maruz kalırız. 
Temizlik 
malzemelerini kul
landığımızda 
içerisindeki bazı 
maddeler havada 
asılı kalmaktadır.

Araştırmacılar ufak 
bir miktar temizlik 
malzemesinde dahi 
133 adet uçucu 
organik madde 
teşhis etmiştir. 
Nefes alışverişi 
sırasında vücudu
muza giren bu 
kimyasallar ciddi 
sağlık sorunlarına 
yol açabilmektedir. 
Örneğin amonyak, 
cildi, gözleri, 
boğazı ve akciğer
leri tahriş edebilir. 
Astım hastaları bu 
konuda çok has

sastır. Amonyum 
çamaşır suyu gibi 
bir madde ile 
karıştırıldığında ise 
son derece zehirli 
bir gaz ortaya 
çıkabilir.
Temizlik 
malzemelerini kul
lanırken mutlaka 
üzerini dikkatle 
okumak gerekmek
tedir. Üzerlerindeki 
uyarıların dikkate 
aldığımızda mey
dana gelebilecek 
hasarı en aza indi
rebiliriz.

TSE’den bayram alış verişi 
yaparken son kullanma 

tarihine hallin uyarısı
Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) 
Başkanı Hulusi 
Şentürk, bayram 
alışverişi yaparken, 
ürünlerin üzerinde
ki son kullanma 
tarihlerinin mutlaka 
kontrol edilmesini 
tavsiye etti. 
Bayram alışveriş
lerinde TSE 
markası aranmasını 
isteyen Hulusi 
Şentürk, şu açıkla
mayı yaptı: 
"Türkiye'de gıda 
sektöründe üretim 
yapan 20 bin firma 
mevcuttur. Türk 
Standartları 
Enstitüsü, gıda 
sektöründe hizmet 
veren bu firmaların
dan 1.000 tanesinin 
3 bin 500 ürününe

TSE belgesi ve 
rilmiştir. Bayram 
alışverişlerinde 
TSE markası 
taşımayan ürün
lerin ucuz fiyatı 
sebebiyle tercih 
edilmesi yanlış 
olur. Aldığınız 
ürünlerde TSE

markası 
mutlaka arayın. 
Son kullanma tarih
lerini kontrol edin. 
Unutmayın ki 
kalitenin bir 
maliyeti vardır 
ancak kalitesizliğin 
maliyeti daha 
yüksektir."

Ortaklarımızın ve Zeytin üreticilerimizin 
Ramazan Bayramını kutlar; 

esenlik, mutluluk dolu 
nice bayramlar geçirmelerini dileriz.

MARMARABİRLİK
S.S. 72 SAYILI GEMLİK 

ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
Yönetim ve Denetim Kurulu Adına 

Yönetim Kurulu Başkanı 

BAHATTİN MALAP
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Bayramda tatlıyı fazla kaçırmayın
Diyet Uzmanı Tuba 
Nergiz ramazan 
bayramına yaklaşı 
lan günler önemli 
uyarılarda bulundu 
ve "ramazan bayra
mını midenizin 
bayramı olarak 
görmeyin, aşırı 
yemekten kaçının" 
uyarısında bulundu. 
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Dyt. Tuba 
Nergiz “Bol şekerli 
ve tatlı yiyeceklerin, 
hamur işlerinin 
sofraları süslediği 
Ramazan Bayra 
mı’nda bir çok kişi 
nin aşırı yemek 
sebebiyle problemler 
yaşadığını belirtti ve 
özellikle şeker, kalp 
gibi kronik hastalığı 
olanların, hamile 
lerin, çocukların, 
yaşlıların son derece 
dikkatli olması 
gerektiğini ifade etti. 
“Yeterli ve dengeli 
beslenme, bayram
larda dahil hayatı 
rnızın her döneminde 
olması gereken bir 
durumdur, bu sebep 
ledir ki bayramda 
yiyip içtiklerimizi 
sağlıklı hayatın bir

parçası olarak gör 
mek ve her besin 
grubundan yeterli ve 
dengeli beslenmek 
gereklidir” diyen 
Dyt. Tuba Nergiz şu 
önerilerde bulundu: 

■ Güne mutlaka hafif 
bir kahvaltıyla 
başlanmalıdır. Besin 
gruplarından aşırıya 
kaçmadan yeterli 
miktarlarda alınmalı 
ve bunlar 3 ana - 3 
ara öğüne dağıtıla 
rak tüketilmelidir. 
Besinler iyi çiğnen- 
meli ve yavaş yavaş 
yenmelidir.

■ Ramazan bayramı 
boyunca tatlı ve 
çikolata tüketimine 
dikkat edilmelidir. 
Eğer tatlı tüketilmek 

isteniyorsa şerbetli, 
hamur işi tatlılar yer
ine sütlü tatlı veya 
meyve salataları ter
cih edilmelidir.
Ayrıca tatlı tercihleri 
ara öğünlere bırakıl
malı; daha çok öğlen 
ile akşam arasındaki 
vakitte tüketilmeli, 
akşam ve geç saat 
lerde yenmemelidir. 
■ Bayram ziyaretler
ine giderken aç 
olmamaya özen gös
terilmelidir.
- Yemekleri yaparken 
veya gittiğiniz yerde 
yağda kızartma veya 
kavurma yerine 
ızgara, fırın, haşlama 
tarzı kullanılarak 
yapılan yemekleri 
tercih ediniz.

■ Bayramlarda ikram 
edilen ve kafein 
içerikleri yüksek 
olan kola, kahve ve 
çay tüketimine 
dikkat edilmelidir. 
Aşırı kafein kalp rit
mini bozduğu için 
özellikle kalp ve tan
siyon hastaları 2 fin
canı açmamalıdırlar. 
Bu tür içecekler 
yerine ayran ve taze 
sıkılmış meyve suyu 
tercih edilmeli ve 
günlük 2-2.5 İt su 
içilmesi ihmal 
edilmemelidir.

■ Bayramda fazla 
miktarda şekerli gıda 
tüketilmesi, kan 
şeker düzeyinin 
bozulmasına, kan 
basıncının artmasına 
neden olmakta bu da 
özellikle kalp ve 
şeker hastaları için 
ciddi sorunlara yol 
açabilmektedir. Kan 
basıncının artması 
ve yüksek tansiyon 
nedeniyle kalp rahat
sızlıkları ortaya çıka
bilmekte ve hatta 
aşırıya kaçılması 
durumunda kalp 
krizini tetiklemekte- 
dir. Ayrıca unutulma

malıdır ki; normal 
şartlar altında birkaç 
günlük bayram 
süresince şeker, 
çikolata veya tatlı 
yemekle şeker has
tası veya kalp has
tası olunmaz. Ancak 
ailesinde bu tür 
hastalık bulunanlar, 
genetik olarak kalp 
ve şeker hastalığına 
yatkın olurlar.
Bayramda fazla mik
tarda yemek yenil
erek sindirim sis
teminin yanı sıra 
kalp ve damar sis
teminin zorlanması 
ya da fazla miktarda 
şeker tüketilmesi, 
genetik olarak 
yatkınlığı olanlarda 
kalp veya şeker 
hastalığını ortaya 
çıkartabilmektedir. 
■Toplumumuzda var 
olan “hamilenin - 
annenin iki kişilik 
yemesi gerekir” 
düşüncesi doğru 
değildir. Hamilelik; 
annenin normal 
metabolizmasının 
üzerine bebeğin 
büyümesinin de 
eklendiği, ihtiyaç 
ların farklılaştığı bir 

dönemdir. Ancak 
annenin yetersiz 
beslenmesi kadar 
gereğinden fazla 
besin tüketmesi de 
hem kendi hem 
bebeğin sağlığını 
olumsuz etkile 
mektedir.
■ Ziyarete gelen 
konuklara kesinlikle 
ısrarcı davranılma- 
malıdır. Çünkü 
sevdiğimiz için iyilik 
diye yaptığımız ısrar
lar, farkına var
madan sevdiğimiz 
kişilerin sağlığına 
zarar verebilmekte
dir. Oruç nedeniyle 
uzun süren açlık 
dönemi ve hareketli 
liğin azalması ile 
oluşan metabolizma 
hızındaki yavaşla
mayı artırmak için 
bayram bir fırsat 
olarak görülmelidir. 
Vaktiniz sürekli 
ziyaretlerde geçiyor 
ve ayrıca egzersize 
vakit aylamıyor
sanız; bayram ziya 
retlerine yürüyerek 
gitmeyi, asansör 
yerine merdivenleri 
kullanmayı tercih 
edebilirsiniz.

Yüreğinize damla damla umut, 
günlerinize bin tatlı 

mutluluk dolsun. 
Sevdikleriniz hep yanınızda olsun, 

yüzünüz hiç solmasın.
Bayramınız Kutlu Olsun...

GİRİT V8 RUMELİ 
TÜRKLERİ KÜLTÜR ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

AHMET ÇAKMAK

Hep bir arada, sevgi dolu ve 
huzurlu nice bayramlar 

geçirmek dileğiyle, 
Ramazan Bayramınız kutlu olsun! 

Mübarek Ramazan Bayramı 
tüm ulusumuza kutlu olsun.

ÇAKMAK 
KUYUMCULUK ve 

TAVUKÇULUK LTU. ŞTİ.
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Gemlik Zeytinini pazardan markete taşıyan ve markalaştıran bir aile. Volkan veH11

İIIIBI "M MI Mil !il
Röportaj: 
Kadri GÜLER

Gemlik'in gün geçtikçe 
büyüyen yıldızları arasında 
yer alan Namlı Zeytinleri 
Limited Şirketi, Türkiye'nin 
her yerinde, başta Gemlik 
zeytini olmak üzere, zeytin 
çeşitlerini stoklayan, 
işleyen ve pazarlayan bir 
gıda sanayi kuruluşu 
haline geldi.

Dededen, babaya ve 
oğullar silsilesi ile ara ver
meden sürdürülen ata 
mesleği, pazarlarda 
sepetlerle zeytin satmakla 
başlayıp bugün modern bir 
hale geldi.

Babaları Mehmet 
Durmaz'dan devraldıkları 
nöbeti sürdüren Volkan ve 
Hüseyin Durmaz kardeşler, 
merkezi İstanbul da olan 
şirketi büyüterek, yılda 
ortalama 3.5 - 4.5 milyon 
kilo ürünü işleyip pazarlı 
yorlar.

Gemlik Yalova asfaltı 
üzerinde, ilçeden 3 kilomet 
re uzaktaki Namlı Zeytinleri 
işleme ve perakende satış 
mağazasında, firma ortak
larından Hüseyin Durmaz 
ile biraraya gelip, zeytinci
lik ve Namlı Zeytinlerini 
görüştük.

- Kadri Güler;
“Hüseyin Bey, Namlı 

Zeytinleri dünden bugüne 
nasıl geldi. Türkiye çapın
da nasıl bir marka oldu.

Kısa tarihçesini anlatır- 
mısınız?”

- Hüseyin Durmaz;

“1970 yılında, dedemizin 
ve babamın başladığı 
Mehmet Durmaz Zeytinleri, 
1991 yılında Namlı 
markasına dönüştü. 
Babam, ulusal marketlere 
ürün satınca, bir ivme 
kazandık.

Bu ivme sayesinde 
yıldızımız parladı, 
Türkiye’de adımız tanın
maya başladı.

Bizim en büyük avanta
jımız, dede, baba, torun 
olarak, bir kültürümüz ve 
tecrübemizin olması en 
önemli etkenlerdendir.

- Kadri Güler;
“Başlangıçta pazarcılıkla 

zeytinciliğe girildiğini bili 
yorum.

Bu konuyu açar 
mısınız?”

- Hüseyin Durmaz;
“Babam Mehmet

Durmaz, İstanbul 
pazarlarında yıllar önce te 
razi ile zeytin satmaya 
başlamış.

Gemlik'ten gönderilen 
zeytinleri İstanbul 
pazarlarında satıyormuş.

İstanbul büyük şehir.
Başta, pazarda kilo ile 

zeytin satmış. Sonra lüks 
şarküteri ve meze evlerini 
hedeflemiş.

Buralara mal satmaya 
başlamış.

1999 yılların sonuna 
doğru, zincir marketlerin 
furyasının başlaması ile, o 
kanala kayıyor rahmetli 
babam.

Hem lüks şarküteriler, 
sonraları Migros ve Metro

fiyatlar malesef.gibi ulusal marketlere 20 
yılın üzerinde ürün veri 
yoruz.”

- Kadri Güler;
“Sektörde yalnız zeytin 

mi satıyorsunuz?

- Hüseyin Durmaz: 
“Zeytin artık Türkiye’nin 

zeytini oldu.
Maliyetlerin yüksek 

olmasından dolayı, ulusal 
marketlerde rekabet etmek 
için rakiplerimiz nereden 
ürün alıyorsa, biz de 
oradan ürün alıyoruz.

Müşterinin talebine göre 
zeytin tedarik edip, işleyip 
satıyoruz.

Günümüzde önemli olan,

■
- Kadri Güler;
“Sektöre! olarak zeytin

cilik de, gıda sanayisi kur
dunuz.

Bu konudaki konu
munuz nedir?”

- Hüseyin Durmaz;
“Zeytin artık sanayi 

ürünü oldu.
Ulusal marketler bize 

denetçilerini gönderiyorlar 
1000 üzerinden değer
lendirmeye ve sınava tabi 
tutuyoruz.

Buna göre bizimle 
çalışıp çalışmayacaklarına 
karar veriyorlar.

Bu, üretim yapma işlem
lerimizi, hijyeniklik duru
mumuzu, kayıtlarımızı, per
sonel durumumuzu inceli 
yorlar.

BRC, ISO Helal, bel
gelerine sahibiz.

Bu kurum da ayrıca bizi 
denetliyor.

Hem müşteri tarafından, 
hem de bu kurumlar 
tarafından denetleniyoruz.

Ayda bir kere denetleme 
geçiriyoruz.

Bu nedenle biz de 
kendimizi yenilemek zorun
da kalıyoruz.

Amacımız, 2 yılda bir 
veya üretimin genişleme
sine göre teknolojimizi 
yeniliyoruz.

Yeni teknoloji i 
daha fazla üretim 
/eştirmek zorundı 

İşçilerimize ele 
rımıza eğitimlere 

Kişisel hijyen, 
liği, kurum kültür 
bunların eğitimim 
yoruz.

AB standartlan 
kodensine uygun 
yapmak zorunda)

Yapmazsakyül 
cezalar yazıyorlaı 

Satış yaplan 
ürünler alıyorlar\ 
yorlar.”

- Kadri Güler;’ 
"Böyle bir den 

ters bir durumla 
karşılaştınızmı?’

- Hüseyin Durır 
“Karşılaştık.
Bir ambalajı^ 

yazılan kalibre 
zeytin koymuş^ 
Ambalajda yalanı 
230 tane imiş,^ 
zeytin koymuş

Ceza yedik
Üzerindeki etj^ 

ne uymadığı 
karşılaştık.

Burada tük^ 
tajlı olmasına^' 
geldi. Denetimi^1 
tüketicinin 
bakılmıyor, aıtı^g 
üzerindeki bilgici
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Hüseyin Durmaz kardeşler... Hüseyin Durmaz ile Namlı markasını konuştuk.

Bilil millili lİMlif

fai&loji ile birlikte 
v&retim gerçek- 
rvi-undayız.

elemanla 
zil ler veriyoruz, 
^ş/en, işgüven- 
brfültürümüz 
pimini veri

$ yurtlarına, gıda 
^yt/gun üretim 
Mİ^ndayız. 
'/-■-.■■k yüksek 
çorlar. . 

’>ate^n yerlerden 
fâ#rlar ve denetli 
r’
K^er;

denetlemede

Hû^Durmaz;

^Mjımızda, 
*/e dışında iri 
^ulfişuz.
Mtfizafl kalibre, 
^,190 tane

etiket bilgileri 
tf.siçin ceza ile

tüketicinin avan- 
rağmen, ceza

■ 'Evlerde 
lijfyenfaatine 
H&.mbalaj 
delgilerle, için

deki ürünün aynı olmasına 
bakıyor.

Biz de, bu olaydan sonra 
daha ambalaja ve ününe 
daha özen göstermeye 
başladık.

Bu açıdan işyerimiz de 
tam zamanlı gıda mühen
disi hem de gıda teknikeri 
bulunduruyoruz.
Laboratuvarda ürünlerimizi 
kontrol altına tutuyoruz.

Bu nedenle standartlaş
maya özen gösteriyoruz.”

- Kadri Güler;
"Yıllık ürün işleme kapa

siteniz ne kadar?”

- Hüseyin Durmaz;
"Yıllık ürün kapasitemiz 

3.5 -4.5 milyon kilo arasın
da değişiyor.”

- Kadri GÜLER;
"Ürünleri pazarlama 

alanınız nereleri?”

• Hüseyin Durmaz ;
"Ulusal marketler ve 

bölge bayiliklerimiz mev
cut.

Türkiyenin her yerinde 
yiz.

Merkezimiz, İstanbul.
Ayrıca Internet satış 

mağazacılığına başladık.
Bu yolla tüketime ivme 

kazandırdık. ”

- Kadri GÜLER;

"internet satışlarınız 
nasıl başladı?”

- Hüseyin Durmaz;
"Internet çok yaygın bir 

iletişim aracı.
Gelişmiş ülkelerde 

pazarlama metodlarından 
biri de, internet üzerinden 
e- satış yapılması yaygın.

Bu konuda Firmamız 
içinde bir birim oluşturduk.

Tüketiciye ulaşmanın 
yeni yolu olduğu için çalış- 
mabaşlattık.

Ürünlerimizi birinci 
elden tüketiciye ulaştırmak 
için özel ambalajlar ve 
ürünlerin korunması için 
havalı poşetler yaptırdık.

Bu işi takip eden 3 ele
manımız var.

Bir problemle 
karşılaşıldığında bu 
arkadaşlarımız çözümüz 
üretiyor. İnternette satış 
sabır işi. İlk başta bir süre 
geçmesi gerekir.

Tanınma için.
Şu anda internet 

satışlarımız çok şükür çok 
iyi.

Bu yolla elde ettiğimiz 
müşterilerimize bayramlar
da, özel günlerde, 
kandillerde mesaj atıyoruz, 
kampanyalarımızı tanıtı 
yoruz.

Doğrudan satış için 
ulusal televizyonlara 
reklam verdik.

Ulusal Televizyonlardaki 
reklamımızda özel hazır
ladığımız bir paketi tanıttık.

Zeytin, zeytinyağ, sabun, 
şampuan gibi ürünler bu 
pakette yer aldı. Bu yön
tem bir ilkti.

Bu tür kampanyaları

sürdüreceğiz.”

- Kadri GÜLER;
"Gelecekteki hedef 

teriniz nedir?”

• Hüseyin Durmaz;
"İleri ki hedeflerimiz biz 

sadece iç piyasaya çalışa
biliyoruz. Yavaş yavaş 
ihracat yapmayı düşünü 
yoruz...

Amaç, her alanda ola
bilmek.

Kurumsallaşmak.
Bu yönde hızla çalışı 

yoruz.
Ürünümüzün kalitesine, 

müşteri memnuniyetine, 
ambalajın kalitesi, sağlıklı 
ve hijyenik olmasına özen 
gösteriyoruz.

Amacımız, sattığımız 
ürünü stoklayabilmek.

Harman zamanı alıp, dış 
etkenlere karşı kontrol 
etmek istiyoruz.

Tarladan sofraya kadar 
ürünlerimizin arkasında 
olmak istiyoruz.

Bu yöntemle daha 
kaliteli ürün elde etmeyi 
düşünüyoruz. Böylece bir 
standart oluşturacağız.

Sattığımız zeytin ile üret
tiğimiz zeytin arasında çok 
fark söz konusu olabiliyor.

Her üreticinin kaba koy
duğu zeytin bir değil.

Biz, zeytini çiğ olarak 
alıp, stoklayıp olgun
laştırdıktan sonra kendi 
standartlınızla satmakla 
kaliteyi yükselteceğiz.

Şu anda bile bizim stok- 
ladığımız ürün ile pazardan 
hazır aldığımız ürün arasın
daki farkı müşterimiz ayırt 
edebiliyor.

- Kadri GÜLER;
"Gıda sektöründe içinde 

bulunduğunuz ürünler 
konusunda ne yapılmalı?”

- Hüseyin Durmaz;
"Zeytinde katego- 

rileşmek yok.
Sermaye olarak, işçi 

sayısı olarak..
Örneğin 5 yıldızlı bir 

otelin bir standartı var.
Zeytin ve gıda sek

töründe bu tür kategori 
olsa, tüketici de birini 
diğerinden fark edecek.

Diyecek ki, Namlı 5 
yıldız.

1 lira pahalı olmasının 
sebebi bu diyecek.

Diğerinden pahalı 
olmasının farkını kabul
lenecek. ”

- Kadri GÜLER;
"Başka bir söylemek 

istediğiniz söz var mı?”

-Hüseyin Durmaz;
"İnşallah Gemlik zeyti

nine marketler hak ettiği 
değeri verir.”

- Kadri GÜLER;
"Son olarak, coğrafi 

işaret konusunda ne diyor
sunuz?”

- Hüseyin Durmaz;
“Borsanın bize yazdığı 

bandrol yapıştırılacağı 
yönünde. Bu olayı kontrol 
edebilirlerse, yani kişi 
üçkağıdını önleyebilirlerse 
inşallah güzel our.

Yani, Anzer balı neyse, 
Gemlik zeytininin de değer
leri olur.

Biz de, Gemlik zeytini 
tuzluyoruz.

Tüketici her ürünün 
değerini anlayabilmen.

Trakya zeytini neyse, 
Malatya kayısısı neyse, 
Bursa kestane şekeri 
neyse, Gemlik zeytini de 
böyle bilinecek.

Coğrafi işaret Gemlik 
zeytinin marka değerini 
yükseltir.”

- Kadri GÜLER; 
"Söyleşimize katıldığınız 
için teşekkür ediyorum."

- Hüseyin Durmaz;
"Ben teşekür ederim”
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Bayramda gönlünüzden 
neşe, banş, sevgi eksik olmasın.

" — *---------

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B TEL: 0224 513 96 83 / GEMLİK
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Mm bayramda yeniden tırmanışta
Kuşadası’ndaki 
turizmciler, otellerde 
ramazan ayı ile 
yaşanan düşüşün, 
bayram ile yeniden 
tırmanışa geçe
ceğine inanıyor. 
Turizmciler tüm 
umudunu Ramazan 
Bayramı'na bağladı. 
Kuşadası’ndaki tur
izmciler, Ramazan 
ayının başlamasıyla 
birlikte otellerdeki 
doluluk oranlarında 
yaşanan düşüşün, 
Ramazan Bayramı 
ile birlikte yeniden 
tırmanışa geçe
ceğine inanıyor. 
Kuşadası Ticaret 
Odası(KUTO) 
Başkanı Serdar 
Akdoğan, Ramazan 
ayının başlamasıyla 
birlikte iç turizm 
piyasasında büyük 
bir düşüş 
yaşandığını ama

aynı sıkıntının dış 
turizm için geçerli 
olmadığını söyledi. 
Ramazan ayının yaz 
sezonuna denk 
gelmesi nedeniyle 
yaşanan bu sürece 
tüm turizm sek
törünün alışması ve 

kabullenmesini 
gerektiğini 
kaydeden Kuşadası 
Ticaret Odası 
Başkanı Serdar 
Akdoğan,' Ramazan 
ile birlikte otellerin 
doluluk oranlarında 
yaşanan düşüşü 

normal kabul etmek 
ve alternatif çözüm
ler üretmek gerekiy
or. Ramazan ayının 
bitmesi ve bayram 
ile birlikte doluluk 
oranlarında yaşanan 
düşüş ortadan 
kalkar. Şu anda 

bayram nedeniyle 
büyük bir talep pat
laması var' dedi. 
Kuşadası Otelciler 
Derneği 
Başkanı(KODER) ve 
5 yıldızlı Korumar 
Oteli'nin Genel 
Müdürü Tacettin 
Özden ise 
"Ağustos ayının ilk 
haftasıyla konakla- 
malı turistlerde 
artış başlıyor. 
Özellikle Ramazan 
Bayramı'yla ilçedeki 
otellerde doluluk 
oranın yüzde 98'e 
ulaşacak. Ekim ayı 
sonuna kadar da 
ilçemizdeki oteller 
yerli ve yabancı 
konuklarla dolu 
olacak" dedi. 
Ramazan ayının 
gelmesiyle birlikte 
ilk 10 gün ciddi 
düşüşler yaşandığını 
kaydeden

KODER Başkanı 
Tacettin Özden, 
'Ramazan ayı 
otellere yönelik 
rezervasyonları 
ciddi şekilde etkiledi 
ve ilk 10 gün 
düşüşler yaşandı. 
İç pazardaki bu 
düşüşe rağmen 
dış pazarda 
herhangi bir sorun 
yok. Sadece İran 
pazarı sıkıntılı ama 
oradaki sıkıntı hep 
vardır. Şu anda tur
izm sektöründü 
Ramazan ayı ile 
yaşanan düşüşe 
karşı ciddi bir 
toparlanma 
var. Bayramda 
yüzde 98'e ulaşan 
bir doluluk bekli 
yoruz. Bu yoğunluk 
Ekim ayının 
sonuna kadar 
devam eder' diye 
konuştu.

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının 

Ramazan Bayramı’nı en içten 
dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı ve mutlu bir bayram 
geçirmelerini dileriz.

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KREDİ 
KEFALET KOOPERATİFİ

Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 
GEMLİK ŞUBESİ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Ha

-4

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

I

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAİL: mana:stire‘mlak@hotmail.corrı
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

■■i

ATASOY UNLU MAMULLER
Sağlıklı ve kaliteli gıda üretiminde 

"Beyaz Tabak" ödülüne layık görülen 
Tarihi Çarşı Atasoy Fırını 

Gemliklilere hizmet vermekten 
gurur duyar

Bayramınızı kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz.

»W*’

http://www.manastiremlakgemlik.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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AYRINTI
Erhan İZGİ

ÇOCUKLUĞUMDAKİ BAYRAMLAR

Geçmişe dönüp 
şöyle bir baktığımızda 
hafif bir gülümse
meyle karışık bir 
burukluk, bir hüzün 
duyar gibi oluruz.

Hep yaşlılar demez 
mi ki bizim 
zamanımızda her şey 
daha başka, daha 
güzeldi diye.

Hele konu bayram 
olursa herkesin 
belleğinde anlatacak 
bir şeyleri vardır.

Bu günün çocukları 
da yıllar sonra aynı 
bizim anlattığımız 
anıların başka içerikte 
olanlarını aktaracak
lardır genç kuşaklara.

Çocukluğum altmışlı 
yıllara uzanır.

Günümüzdeki gibi 
tüketim ekonomisi 
topluma egemen 
olmamıştı o yıllarda.

Ailelerimiz 
ihtiyaçlarımızı alırken 
bayramları göz 
önünde tutarak alırdı.
Ayakkabı, gömlek, 

pantolon gibi 
ihtiyaçlar önceden 
alınır; ama çocukların 
giymesine izin veril 
mez, bayramda giy 
meleri istenirdi. 
Kendileri de aynı tavrı 
sergilerdi. Onların " 
yabanlık urbaları" 
olurdu. Bayramlarda 
onları giyerlerdi.

Ramazan bayramı ya 
da diğer deyişle şeker 
bayramı çocukların 
çok sevdiği bayramdı. 
Bayram sabahı dört 
gözle beklenirdi.

Büyükler camiden 
bayram namazından 
eve döner ve sabah 
kahvaltısı yapılarak

hiç zaman kay
betmeden komşular
dan bayramlaşmaya 
başlanırdı.

Bütün çocuklar 
ailelerinin gücüne 
göre alınmış tertemiz, 
pırıl pırıl giysilerle 
sokaklara dökülürdü. 
Büyükler günler 
önceden çocuklara 
verecekleri hediyeleri 
hazırlamış olurlardı. 
Öncelikle şeker, para, 
bazen mendil ve 
çorap da verdikleri 
olurdu.

Ev yapımı baklava 
tatlıları da ikram 
edilirdi.

O zamanlar elleri 
mizde dört köşesi bir
birine bağlanmış 
mendiller olurdu.

Verilenleri bunun 
içine koyardık.

Şekerin dışında 
leblebi ve kuru üzüm 
verenler de çoktu.

Bizi en çok sevin
diren paraydı.

Hiç unutmuyorum, 
Ümmühan ninem 
vardı, beni çok sever
di.

Bayramlarda hep 
farklı şeyler verirdi 
bana.

Bir şeker bayramın
da mendilime iki taze 
yumurta koyup aman 
Çakır, kırmadan öve 
götür, annen sana 
tereyağda bir güzel 
pişirsin, sen de ye 
demişti.

Demişti demesine; 
ama ben beş dakika 
sonra yumurtaları 
unutmuş, kırılmaları
na da engel ola

mamıştım. 
Yumurtaların kırıldığı
na üzülmüyordum, 
mendilimdeki şeker, 
leblebi ve kuru üzüm
lerin yumurtaya 
belendiğine üzülüyor
dum.

Sonunda mendili 
içindekilerle çöpe 
atıvermiştim.

Yaşıtımız arkadaşlar
la birlikte de gezerdik 
mahalleliyi.

Öğleye doğru 
bayram yeri denilen 
yere giderdik. 
Cebimizde ne kadar 
harçlık varsa hemen 
hemen hepsini har
cardık.

Öncelikle sucuk 
ekmek satanların 
yanına giderdik. 
Yuvarlak, zar gibi 
kesilmiş sucuklardan 
üç beş tanesi çeyrek 
ekmeğin arasına konu 
larak bize verilirdi.

Karnımızı doyurunca 
salıncaklara giderdik.

Yirmi beş otuz 
kişinin bindiği gondol 
biçiminde olanlar var 
dı. Buna daha çok kız 
erkek gençler binerdi.

Gondol yükseldikçe 
kızların çığlıkları 
kaplardı ortalığı.

Bunun dışında tek 
kişilik salıncaklarda 
bulunurdu, biz daha 
çok bunu tercih 
ederdik.

isteyenler dönme 
dolaba binerdi.

Asıl eğlencemiz 
bisiklet kiralayarak 
saatlerce gezmekti.

İki tekerlekli bisiklet

leri kullanmayı öğre 
nince bir grup arka 
daş aynı anda bisiklet 
kiralar kendi aramızda 
yarışlar yapardık.

Bazen düşer elimizi 
ayağımızı incitirdik.

Bunlar bizim için 
dert değildi.

Asıl sorun bisiklete 
bir şey olursa sıkıntı 
gündeme gelirdi.

Kiraya veren kişi 
fazla para almak ister
di.

Bisiklet saatinde 
getirilmezse yine ek 
bir ücret istenirdi. 
Sorunlar bağrış 
çağrış çözülüyordu, 
bazen küçük kavgalar 
da oluyordu.

Biz çocuklar bunlara 
alışmıştık.

Eve gelişimiz ancak 
akşamı bulurdu.

Akşam yemeğini bile 
yorgunluktan yiye
mezdik.

Hele eve misafir 
falan gelirse uyku 
muyku kalmaz, 
eğlenceye devam 
ederdik.

Eskiden bayramlar
da uzakta olan akra
balara gidilir, onlarla 
görüşülerek hasret 
giderilirdi.

Bugün de bu yapılı 
yor belki.

Ancak günümüzde 
bayramlara sadece 
tatil gözüyle bakılıyor.

Çalışan insanlar 
bayramları dört gözle 
bekleyerek sahil kent
lerine gidip yorgun
luklarını atmaya 
çalışıyorlar.

Ekonomik durumu 
iyi olan aileler günler 
önce programlarını 
yaparak bayramlarda 
evlerinde kalmıyor.

Haksız da sayılmaz 
lar hani!

Bayramlar gerçekte 

çok güzel günler; 
ancak zamanla öne 
mini yitirmeye mi 
başladı bilmem, 
küsler birbiriyle barış 
mıyor, yaşlılar, kimse
sizler pek fazla 
ziyaret edilmiyor.

Beş yıldızlı otellerde 
halkın vergilerinden 
elde edilen parayla 
düzenlenen iftar 
yemekleri gösterişten 
öte gitmiyor.

Bayramlar, göster
işe, şatafata dönüşü 
yor. Bu anlayış bayra
mı amacından uzak
laştırıyor.

Bütün karamsarlık
lara ve olumsuzluk
lara inat içimizdeki 
ışığı, iyimserliği ve 
yaşama sevincini yok 
etmeyelim.

Şeker tadında şeker 
gibi bayramlarımız 
olsun.

Gönlümden şairin 
dizeleri geçiyor...
Şair Cahit Sıtkı'nın 

dizeleriyle noktala 
yalım yazımızı:

MEMLEKET İSTERİM

Memleket isterim 
Gök mavi, dal yeşil, 

tarla sarı olsun;

Kuşların çiçeklerin 
diyarı olsun.

Memleket isterim

Ne başta dert ne 
gönülde hasret olsun;

Kardeş kavgasına 
bir nihayet olsun.

Memleket isterim

Ne zengin fakir ne 
sen ben farkı olsun;

Kış günü herkesin 
evi barkı olsun.

Memleket isterim

Yaşamak, sevmek 
gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikâyet 
ölümden olsun.

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

http://www.gem
kkorfezgazetesi.com
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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bayramda da 
size ve sevdiklerinize huzur, 

sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle...

Mop/Takım
Temizlik 
Arabası

Paslanmaz SmAM/smOmük^u
Sensöriû Cöo Kovası hm** - çöp Konh çöp KovanEtatÖtattrtOOaA 3-12-2M0LL

Nemli ÇopKonteyner  2 lekedeki 
Mop / Takım 120-14O-MOL1

Dezenfektan 
Paspas

Galoş Vakumlu Paket 
1000Adet

İM

TURKUAZ 
KİMYASAL 
olarak 
bölgede 
endüstriel 
temizlik, 
hijyen ve 
sağlık 
ürünlerinin 
satış ve 
dağıtımı...

Halı Yıkama

kremi 
el köpük 

24 lü 70.00

temizlik köpüğü 
İşyerlerine ücretsizdir

Yüzey temizliyici

fotoselli 
havlu makinesi

Daha fazla ürün ve sipariş için 
0 506 898 3188- 0 536 524 32 89

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

TSİ: (0.224) 913 90 03 Fax : 913 39 99
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Taksim Gezi olayları 
toplumu adeta çıl
gınlaştırdı.
1990’h kuşağı 
gençlerinin bilgisa
yar ve internet 
tutkusu onları 
bugüne kadar farkı
na varamadı ğımız 

bir özgürlüğe ittiğini 
gördük.
“Benim yaşantıma 
karışma”, “Benim 
kaç çocuk 
yapacağımdan sana 
ne” “Benim yeşili 
me dokunma” diyen 
bir kültürün var 

olduğunu anladık 
bu olaylarla..
Taksim Gezi olay
larındaki özgür 
düşünce, her 
yerde kendini 
başka türlü gös
teriyor.
Küçük Kumla’daki 

yılların kitapçısında 
kitaplara bakarken, 
başınızı yukarı 
kaldırdığızda siyah, 
kırmızı, mavi 
zeminli tişörtleri 
görürsünüz.
ilginizi çekerse 
üzerlerindeki 

yazıları da okuyun. 
İsterseniz sizin 
yerinize biz 
okuyalım.
“Gözlerin güzel ama 
bakmasını bilmiyor.” 
“İş yok, para yok, 
aşk yok, sorun 
yok.”

“Face verdik, 
book’unu çıkardı.” 
Tişörtleri görenler 
ve okuyanlar 
gülmekten kendileri
ni alamıyorlar.
Cesaretiniz varsa 
siz de alın: giyin 
üzerinize...

Bayramlıkla! Fenerbahçeliler Peıneji'ııılıııı

Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneği sosyal 
sorumluluk projesi 
kapsamında yarın 
başlayacak olan 
Şeker Bayramı 
nedeniyle gelir 
düzeyi yetersiz 
ailelerin çocukları
na bayram giysileri 
alarak çocukları 
sevindirdi.
Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneği Başkanı 
Behçet Atar, 
Fenerbahçeli 

olmanın insan 
olmak olduğunu, 
bayramda muhtaç 
çocukları sevin
dirmek istediklerini 
belerterek, “Bu 
bayram bir kaç 
çocuk da olsa 
sevindirmenin mut
luluğunu yaşadık. 
Gelecek yıllar bu 
yardımlarımızı 
genişleterek 
sürdüreceğiz.
Fenerbahçeli olmak 
sorumluluk ister. 
Toplumsal sorum
luluk borcumuzu 

sosyal projelerle 
hayata geçiriyoruz. 
Bizleri yanhz 
sahalarda takımızın 
taraftarı olarak 
görmek isteyenler 
bu yönümüzü de 
görsünler. Kulübü 
müze sosyal proje 
ler için yapılacak 
yardımları 
kabul ediyoruz. 
Daha çok çocuğu 
sevindirmek 
amacındayız.
Destek olan 
herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.



-Migijgg—

Şeker tadında bir bayram 
geçirmeniz dileğiyle...

BORUSAN
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Ramazanda ekmek israfı iti katına çıktı
Türkiye’nin bazı 
illerindeki belediye 
başkanları tarafın
dan hayata geçi 
rilen "Bayat Ekmek 
Toplama" kampa
nyası kapsamında 
kentin farklı nokta
larına konulan kutu
lara bırakılan 
ekmek sayısında, 
özellikle ramazan 
ayında büyük artış 
görüldü.
Ramazan 
kültürünün yoğun 
şekilde yaşandığı 
kentte, ramazanda 
ekmek israfı iki 
katına çıktığı 
bildirildi.
Bazı bölgelerde 
Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire 
Başkanlığı Veteriner 
işleri Şube 
Müdürlüğü'nün 
yürüttüğü çalışma 
kapsamında, farklı 
semt ve mahallelere 
ekmek toplama 
kutuları yerleştirildi. 
Mahalle sakinleri 
tarafından kutulara

bırakılan bayat 
ekmekler, buradan 
toplanarak hayvan 
barınaklarında ve 
doğadaki yaban 
hayvanlarına yem 
olarak kullanılıyor. 
Yapılan açıklamada, 
"Ekmek Nimettir 
Çöpe Atılmaz" slo
ganıyla bayat 
ekmek toplama 
kampanyası 
başlattıklarını 
belirterek, halkın 
kampanyaya büyük 
ilgi gösterdiğini 
söyledi.
Kampanyayı kent 
merkezlerinde 

uygulandığı ve il 
genelinde yaygın
laştırmayı hedef 
■ediklerini vurgu
layan ilgililer, "2012 
yılında ilk etapta 
farklı semt ve 
mahallelere 30 adet 
bayat ekmek topla
ma kutusu koyduk. 
Çalışmayı 
genişleterek bu yıl 
da 20 kutu koyduk. 
Toplam 50 adet 
bayat ekmek topla
ma kutusu yerleşti 
rildi" diye konuştu. 
Kampanyadan önce 
insanların bayat 
ekmek poşetlerini 

ağaç dalına, korku
luklar^ duvar üze 
rine veya konteyn- 
erlerin yanına bırak
tığım anlatan 
Küçükler, "Bu güzel 
bir görüntü değildi. 
Biz de çalışma 
yaparak, bunu 
önledik. Kutulardan 
toplanan bayat 
ekmekler, hayvan 
barınaklarında, 
sokakta bulunan 
kedi, köpek ve 
kuşlara veriliyor. 
Doğadaki yaban 
hayvanları için de 
ekmek bırakılıyor. 
Ayrıca ihtiyaç 
sahibi aileler de bu 
ekmekleri hayvan
ları için değer
lendiriyor" dedi. 
Kent merkezinde 
günlük 210 bin 
adet ekmek 
üretildiğini anlatan 
Küçükler, şunları 
kaydetti:
"Bu ekmeklerden 
yaklaşık 11 bin 
tanesi çöpe gidiyor. 
Bu kampanya ile 

yılda 2 milyon lira 
tasarruf etmeyi 
amaçlamıştık. Şu 
ana kadar bir mil 
yon civarında tasar
ruf sağlandı. 
Ramazan ayı 
dolayısıyla ekmek 
israfında önemli bir 
artış oldu. İnsanlar 
iftar öncesi aç 
karna alışveriş yap
tığı için çok fazla 
ekmek alıyor. 
İftarda hepsini 
tüketeceğini 
sanıyor.
Bunun için de 
ekmek israfı fazla 
oluyor. Normal gün
lerde 11 bin ekmek 
çöpe atılırken, 
ramazanda bu iki 
katına çıkıyor."

"Amacımız bayat 
ekmeği teşvik 
etmek değil"

Bayat ekmek 
konusunda yanlış 
bir algılama olduğu
na dikkati çeken 
ilgililer, "Sanki biz 

bu projeyi insanları 
bayat ekmeğe yön
lendirmek, cazip 
hale getirmek 
istiyormuşuz 
gibi bir yanlış 
algılama var. 'Nasıl 
olsa bu ekmekler 
değerlendiriliyor' 
diye düşünülüyor. 
Bizim amacımız 
çöpe atılması 
kaçınılmaz olan 
bayat ekmekleri, 
başka yerlerde 
değerlendirmektir. 
Tüketebileceğimiz 
kadar ekmek 
alalım. Çünkü tahıl 
gerçekten çok 
pahalı bir gıda. 
Bunu çöpe 
atmayalım" şek
linde konuştu. 
Bayat ekmek 
toplama kampa
nyasına halktan 
büyük destek 
geldiğini anlatan 
Küçükler, bunu 
genişleterek 
ilçelerde de uygu
layacaklarını 
söyledi.

S.S. 73 NOLU GÜZEL GEMLİK 
OTOBÜS VE MİNİBÜSCÜLER 

KABAY0LU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ
Gemlik Halkının 

Ramazan Bayramını kutlar, 
sağlık, mutluluk ve huzur dolu 

günler dileriz.
YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

Ersen DALGIN
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Uzun yola çıkacaklara öneriler
Bayram tatili 
nedeniyle uzun yola 
çıkacak sürücülerin 
ve yolcuların güven
liği için Goodyear 
"Güvenli Yaz 
Sürüşü" önerilerini 
paylaşmaya devam 
ediyor. Goodyear 
tarafından Avru 
pa'da 15 ülkeden 
5622 sürücü arasın
da düzenlenen 
"Güvenli Yaz Sürü 
şü" araştırması; her 
10 sürücüden 
sadece Tinin araç 
içindeki serbest 
cisimlerin hasar 
verici etkisinden 
haberdar olduğunu 
gösterdi.
110 yılı aşkın süredir 
dünyanın en büyük 
lastik üreticilerinden 
Goodyear, uzun bir 
bayram tatilinin yak
laştığı bugünlerde 
yol güvenliği için 
çok önemli bilgileri 
tüketiciler ile pay
laşıyor. Araştırmalar; 
50 km/saat hızla yol 
alan bir araçta yer 
alan serbest cisim

ya da ev hayvanının 
herhangi bir çarpış
ma anında ağırlı 
ğımn 50 katı şiddet 
le ön koltukta bulu
nan yolculara 
çarparak yaralaya
bildiğin! gösteriyor. 
Yolculuk esnasında 
aracın doğru şekilde 
yüklenmesi yol 
güvenliği açısından 
çok önemli. Sadece 
araç içerisindeki yol
cular için değil, aynı 
zamanda yoldaki 
diğer sürücüler 
içinde yüklü bagajla 
yola çıkmanın belirli 
riskleri var.
Goodyear, aracın 

güvenli şekilde yük
lenmesine yardımcı 
olmak, aileniz ve 
diğer sürücüleri 
tehlikeye atmamak 
için birkaç basit 
kural öneriyor: 
Önce yolcuların 
güvenliği!
Yolcu güvenliği ve 
konforu her şeyden 
önce gelir. Büyük 
veya taşınması güç 
eşyalardan dolayı 
yolcuların güvenliği
ni riske atmayın.
Araca eşyalarınızı 
yüklemeye başla
madan önce çocuk
lar için uygun olan 
koltukları yerleştirin. 

"Son giren ilk çıkar" 
Bu deyiş, yolculuk 
esnasında ihtiyaç 
duyabileceğiniz 
eşyalara ulaşabilm
eniz için size ipucu 
vermektedir.
"Olmazsa olmaz"la 
rın ne olduğunu iyi 
düşünün. Yiyecek, 
içecek, mendil, 
çocuk bezi,-ilaç, 
çocuk Oyuncakları 
ve diğer temel eşya 
lan varış yerine ka 
dar rahatça erişebil
meniz için aracınıza 
en son yerleştirin. 
Her şeyin güvende 
olduğundan 
emin olun. 
Sürücünün ayağının 
çevresindeki alanı 
temiz tutun. Etrafta 
yuvarlanan eşyalar 
dikkati dağıtır ve 
sürücünün ayağının 
veya pedalın altına 
girmesi durumunda 
özellikle de acil 
durum frenlerinde 
oldukça tehlikeli ola
bilir. Her zaman için 
büyük ve ağır 
eşyaları bagajın alt 

kısmına yerleştirin, 
bu şekilde ağırlık 
merkezinin mümkün 
olduğunca aşağıda 
olması sağlanacak
tır. Ağır eşyaların 
bagajın arkasına 
doğru yerleştirilmesi 
sonucunda daha iyi 
bir ağırlık dağıtımı 
yapılmış olacaktır. 
Bagajların taşınması 
için araç içerisindeki 
yolcu alanlarını kul
lanmaktan kaçının. 
Eşyalar beklenmedik 
bir şekilde etrafa 
şaşılabilir ve yolcu
ları yaralayabilir. 
Goodyear Lastik 
Test Departmanı 
Başkanı Emmanuel 
Robinet, "Avrupa'nın 
lider otomotiv kuru
luşlarının yapmış 
olduğu testler, basit 
bir cam şişenin veya 
çocuk Oyuncağının, 
ani frenlemelerde ne 
kadar tehlikeli ola
bildiğini göster
miştir. İlk bakışta 
hafif gibi görünen 
bir eşya, ani fren
lemelerde inanılmaz 

bir şekilde hızlan
makta ve fiili ağır
lığının çok üzerinde 
bir etkiyle ön koltuk
ta bulunan yolculara 
çarpmaktadır” diye 
açıklıyor.
Görebildiğinizden 
emin olun. 
Aracınızın station 
vagon olması duru
munda bagaja arka 
koltuk yüksekliği 
hizasının üzerine 
eşya koymaktan 
kaçının. Bu sadece 
sizin görüş açınızı 
engellemekle 
kalmaz, aynı zaman
da ani frenleme 
halinde eşyaların 
etrafa saçılma 
olasılığı da artırır. 
Ayrıca station 
vagon aracın 
bagajının tamamen 
dolu olması halinde 
bagaj ve yolcu 
bölümünü ayırmak 
amacıyla özel 
güvenlik filesi 
ya da bu amaçla 
üretilmiş benzeri 
bir ayırıcı kullanıl
malıdır.

COŞKUNLAR
Esat & Ahmet - Atalay - Arda COŞKUN

■■ IBEKO
Tüm Dost ve Müşterilerimizin Ramazan Bayramını 

Kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
İPEK 

SHOVVROOM 
Hamidiye Mah. Hanarkası Sok. 

No: 8/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 12 63 
Fax : (0.224) 514 80 28

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

Tel : (0.224) 514 06 00 
Demirsubaşı Mah. İskele Sok. 

No: 6 GEMLİK 
Tel : (0.224) 514 52 52

BEKO
Kayhan Mah. 2 Nolu Cad.

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

İstiklal Cad. No : 29 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 50 69 Fax : 513 86 40
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Bayramda cezaeulerînde açık nörüs var
Cezaevlerindeki 
tutuklu ve hüküm
lüler, Ramazan 
Bayramı süresince 
açık görüş yapabile
cek.
Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin imza
sıyla Cumhuriyet 
başsavcılıklarına 
gönderilen genelg
eye göre, Hükümlü 
ve Tutukluların 
Ziyaret Edilmeleri 
Hakkında Yönetme 
lik gereğince, kapalı 
ceza infaz kuram
larında Ramazan 
Bayramı münase
betiyle belirlenen 
esaslar çerçeve 
sinde ve belirtilen 
günlerde açık görüş 
yaptırılacak.
Genelgeye göre, her 
hükümlü bir kez 
yararlandırılmak 
üzere, Adana E Tipi, 
Ankara 1 ve 2 No'lu 
L Tipi, Alanya L Tipi, 
Antalya L Tipi, 
Balıkesir L Tipi, 
Bursa E Tipi, Çorum 
L Tipi, Denizli D Tipi, 
Eskişehir H Tipi, 
Gaziantep E Tipi, 
İzmir-Buca, Maltepe

1, 2 ve 3 No'lu L Tipi, 
Mersin E Tipi ile 
Silivri 1,2, 3, 4, 5, 6, 
7 ve 8 No'lu L Tipi 
Kapalı Ceza infaz 
Kurumlarında kalan 
hükümlü ve tutuklu
lar, 21-25 Ağustos 
tarihleri arasında 
olmak üzere 5 gün 
açık görüşten yarar
lanacak. Diğer bütün 
ağır ceza merkezi ve 
müdürlük teşkilatı 
bulunan bağlı kapalı 
ceza infaz kuram
larında kalan 
hükümlü ve tutuklu
lara 21-23 Ağustos 
tarihlerinde olmak 
üzere 3 gün, müdür
lük teşkilâtı bulun
mayan bağlı kapalı 
ceza infaz kuram
larında kalan

hükümlü ve tutuklu- 
lara ise 22-23 
Ağustos tarihleri 
arasında ve 
Cumhuriyet başsavc 
ılıklarının görüşü alı
narak kurum tarafın
dan belirlenecek bir 
günde yapılmak 
suretiyle, 2 gün 
süreyle açık görüş 
yaptırılacak.
Sayıları ve konum
ları değerlendirilmek 
suretiyle adli suçlar
dan hükümlü ve 
tutuklularla örgütlü 
suçlardan hükümlü 
ve tutuklular için 
ayrı gruplar oluştu
rulup, her grubun 
görüş günleri ve 
saatleri Cumhuriyet 
başsavcılıkları yla 
kurum idarelerince 

tespit edilecek. Bu 
grupların, aynı 
zamanda ve aynı 
görüş mahallinde 
birlikte bulundurul
maması sağlanacak. 

Hükümlü ve tutuk
lular, belge
lendirilmek suretiyle 
sadece anne, baba, 
eş, çocuk, torun, 
büyükanne, büyük
baba ve kardeş
leriyle görüştürü 
lecek. Hükümlü ve 
tutuklularla görüş 
mek isteyen kişi
lerin, akrabalık du 
ramlarını nüfus ida 
relerinden veya ilgili 
konsolosluklardan 
verilen resmi belgel
erle ispatlamaları 
gerekecek. Ancak 
anne, baba, eş, 
çocuk, torun, 
büyükanne, büyük
baba ve kardeşi 
olmayan hükümlü ve 
tutukluların, üçüncü 
dereceye kadar akra
balarından en çok üç 
kişiyle önceden 
haber verilmesi ve 
belgelendirilmesi 
kaydıyla görüşme 
yapmaları sağlana 

cak. Bu fıkra hükmü, 
ağırlaştırılmış m 
üebbet hapis cezası
na hü kümlüler 
hakkında uygulan
mayacak.

Hükümlü ve tutuklu 
sayısının, verilen 
açık gör üş günü 
sayısına bölünmesi 
suretiyle görüş 
gününe kadar gru
plar oluşturulacak. 
Her grubun görüş gü 
nü ve saatleri, 
ailelerine bildirilmek 
üzere hükümlü ve 
tutuklulara tebliğ 
edilecek, hazırlanan 
program, ayrıca 
koğuşlara ve ziya 
retçilerin görebile
ceği uygun yerlere 
asılmak suretiyle her 
ziyaretçinin, ziyaret 
gününde ceza infaz 
kurumuna gelmesi 
sağlanarak izdiham 
önlenecek.

Her grubun açık 
görüşü bittikten 
sonra görüş yerinde 
bulunan h ükümlü 
ve tutuklular, görev 
liler nezaretinde 
dikkatli bir şekilde 
arandıktan sonra 

koğuş ve odalarına 
götürülerek burada 
sayılacak, kimlikleri 
fotoğraflı belgelerle 
kontrol edildikten ve 
grup mevcudunun 
tam olduğunun 
anlaşılmasından 
sonra ziyaretçilerin 
kurum dışına çık
masına izin verile
cek. İzdihamı, firar 
ve karışıklıkları önle
mek, disiplin ve dü 
zeni sağlamak için 
Cumhuriyet 
başsavcılığı ve 
kurum yönetimi, 
zabıtayla iş birliği 
yaparak gerekli her 
türlü önlemi alacak, 
görüş mahallinde 
yeteri kadar dış 
güvenlik görevlisi 
gözlemci olarak 
bulundurulacak.

Açık görüşler, ceza 
infaz kurumunun 
oda ve eklentileri 
dışında, bu iş için 
ayrılmış özel 
bölümünde, bulun
madığı takdirde, 
ceza infaz kurumu 
müdürünün uygun 
göreceği yerde yap
tırılacak.

SERTASLANLAR
Kuyumculuk Nak. Gemi Acenteliği înş. 

Taah. Hay. Orm. Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

YOLUNUZ AÇIK, 
YÜKÜNÜZ GÜVENDE OLSUN

BAYRAMINIZ
KUTLU OLSUN...

Borusan Liman Yolu 118. Sk. No : Bila Gemsaz-Gemlik/BURSA 
Tel: (0.224) 519 03 50 Fax : 519 03 55 Gemlik V.D. 763 006 80 17
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İletişim: 512 00 30

SOSYAL YASAM MERKEZİ

Gemlik halkının ve sporcularımızın 
Bayramını kutlar, sağlık ve mutluluklar (tileriz

TURAN ALKIŞ
GEMLİK BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI

DÜĞÜN, NİŞAN, KOKTEYL, GALA, TOPLANTI VE SEMİNERLER, MEZUNİYET BALOLARI 
KURUM YEMEKLERİ, SANATSAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
FUTBOL, YÜZME, FITNESS, VOLEYBOL, BASKETBOL, TENİS, SATRANÇ, JUDO

TÜRK METAL SENDİKASI 
GEMLİK ŞUBESİ

Dr. Ziya Kaya Malı. 2 Nolu Aralık Sok. No: 1 
Toka Apt. Kat : 3 (Migros Karşısı) GEMLİK 
Tel: 0.224 614 78 08 Fax : 0 224 514 78 09

Yönetim Kurulu adına

Kemal DURMAZ
Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkam
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Ramazan Ayı nın zam Sampiyonları
Türkiye Ziraat Odala 
rı Birliği Başkanı 
Şemsi Bayraktar, 
Ramazan ayındaki 
gıda fiyatlarındaki 
artışı açıkladı. 
Türkiye Ziraat Oda 
lan Birliği (TZOB) 
Başkanı Şemsi 
Bayraktar, Ramazan 
ayındaki gıda fiyat
larındaki artışı açık
ladı. Buna göre 
Ramazan ayında 
zam şampiyonu 
kiraz ve pirinç olur 
ken yaş meyve, 
sebze ile baklag
illerin fiyatlarında ise 
artış olmadı. 
Bayraktar, konuya 
ilişkin TZOB'da 
basın toplantısı 
düzenledi. Aldıkları 
kararlar ile Ramazan 
ayında spekülatif 
fiyat artışlarının 
önüne geçtiklerini 
belirten Bayraktar, 
"Spekülasyonun 
önüne geçmek adına 
ilgili kurumlar 
gereken hassasiyeti 
göstermiş, asılsız 
haberlerle suni fiyat 
artışı engellenmiştir" 

dedi. Bayraktar 18 
Temmuz-31 Temmuz 
arasında market fi 
yatlarında 12 üründe 
fiyat değişimi görül 
mediğini, 12 üründe 
azalma, 14 üründe 
ise fiyat artışı oldu 
ğunu söyledi. 
Bayraktar, üretici fiy
atlarında ise 16 
üründe fiyatların de 
ğişmediğini, 11 ürün 
de azalma, 7 üründe 
ise fiyat artı şı 
olduğunu kaydetti.

EN FAZLA ARTIŞ 
KİRAZDA
Markette en fazla 
fiyat artışının yüzde 
11.57 ile kirazda 
görüldüğünü 
belirten Bayraktar, 
üreticilerde ise fiyatı 
en fazla artan 
ürünün yumurta ve 
patates olduğunu 
ifade etti.Bayraktar, 
"Bayram öncesi 
artan talep yumurta 
fiyatlarına yansırken, 
patateste görülen 
fiyat artışı da arzdaki 
daralmadan kay
naklanmaktadır.

Geçen sezon 
yaşanan pazarlama 
problemleri 
nedeniyle fiyatı çok 
düşen patatesin bu 
yıl az ekilmesiyle 
patates ekim alan
larında bir miktar 
daralma yaşanmıştır. 
Rekoltede düşüş 
beklenmektedir. 
Patates rekoltesin
deki düşüşün yanı 
sıra içinde bulun
duğumuz dönemde 
yazlık patates çeşit
lerinin hasadı devam 
etmektedir. Piyasada 
yer alan patatesler 
yazlık çeşitlerdir. Bu 
durum doğal olarak 
patates fiyatlarına 
yansımıştır. Akdeniz 
Bölgesi'nde kuru 
soğan üretiminin 
fazla gerçekleştiği 
Reyhanlı ilçesinde 
hasadın erken 
tamamlanması, İç 
Anadolu Bölgesi'nde 
ise henüz tam olarak 
hasadın başlama
ması nedeniyle 
piyasada kuru soğan 
arzının azalmasına 
bağlı olarak 18

Temmuz itibarıyla 
artan fiyatlar, hasat 
edilen ürün mik
tarının artmasıyla 
birlikte düşmeye 
başlamıştır" dedi.

KURU İNCİR, ANTEP 
FISTIĞI VE TOZ 
ŞEKERİN FİYATI 
AYNI
Bayraktar, 28 
Haziran-31 Temmuz 
döneminde market 
fiyatlarında; 3 
üründe fiyat değişi
mi görülmediğini, 22 
üründe azalma, 13 
üründe ise fiyat 
artışı olduğunu 
belirterek, "Kuru 
incir, Antep fıstığı ve 
toz şeker fiyatlarında 
değişim yaşan
mamıştır. Fiyat 
düşüşü yüzde 44,21 
oran ile en fazla 
domateste 
görülmüştür.
Domatesteki fiyat 
düşüşünü yüzde 
19,05 ile sivri biber, 
yüzde 15,64 ile 
marul takip etmiştir" 
dedi. Markette en 
fazla fiyat artışının 

ise yüzde 24,9 oran 
ile kavunda 
görüldüğünü 
belirten Bayraktar, 
"Kavundaki fiyat 
artışını yüzde 21,49 
ile karpuz, yüzde 
17,10 ile kiraz 
izlemiştir. Üretici fiy
atlarında ise; 14 
üründe fiyatlar 
değişmezken, 12 
üründe azalma, 8 
üründe ise fiyat 
artışları olmuştur. 
Yumurta, salatalık, 
yeşil soğan, kuru 
fasulye, nohut, yeşil 
mercimek, pirinç, 
kuru kayısı, kuru 
üzüm, kuru incir, 
süt, zeytin, 
zeytinyağı ve kabak 
fiyatlarında değişim 
meydana 
gelmemiştir. Fiyat 
düşüşü yüzde 43,09 
oran ile en fazla 
domateste 
görülmüştür. 
Domatesteki fiyat 
düşüşünü yüzde 
40,80 ile sivri biber, 
yüzde 23,47 ile patlı
can izlemiştir. Bu 
ürünlerdeki fiyat

düşüşlerini, yüzde 
21,57 ile elma, yüzde 
20,27 ile marul, 
yüzde 16,70 ile yeşil 
fasulye, yüzde 15,38 
ile şeftali, yüzde 
14,46 ile patates, 
yüzde 13,75 ile may
danoz, yüzde 5,88 ile 
limon, yüzde 2,33 ile 
havuç, yüzde 1,41 ile 
Antep fıstığı fiyat
larındaki düşüşler 
izlemiştir.

KARPUZDA FİYAT 
ARTIŞI YÜZDE 41,38 
Üreticide en fazla 
fiyat artışı yüzde 
41,38 oran ile 
karpuzda 
görülmüştür. 
Karpuzdaki fiyat 
artışını yüzde 33,33 
ile fındık, yüzde 
12,66 ile kuru soğan 
takip etmiştir. 
Bu ürünleri, yüzde 
8,33 ile kavun, yüzde 
8,03 ile kuzu Eti, 
yüzde 6,01 ile kiraz, 
yüzde 4,62 ile kırmızı 
mercimek, yüzde 
2,52 ile dana Eti 
fiyat artışları 
izlemiştir" dedi.
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Baıraıı ıHaıı nıanim iiifeıt! iste tam hmna
Ramazan Bayra 
mı'nın da kutlana 
cağı Ağustos ayın
da, hava sıcaklıkları 
mevsim normal
lerinde seyredecek. 
Meteoroloji Genel 
Müdürü İsmail 
Güneş, yaptığı açık
lamada, 2013 yılı yaz 
mevsimi tahmin
lerinde, genellikle 
mevsim normal
lerinde ancak zaman 
zaman Türkiye'nin 
batı, iç ve güney 
kesimlerinde mev 
sim normallerinin 
üzerine çıkacağını 
öngördükleri sıcaklık 
seyrinin, bu doğrul
tuda devam ettiğini 
bildirdi.
İsmail Güneş, 
Temmuz ayında 
yayınladıkları uzun 
vadeli aylık tahmin 
projeksiyonunda, 
hava sıcaklığının, 
Türkiye'nin büyük 
bir bölümünde 

mevsim normalleri 
civarında, iç bölge 
lerde mevsim nor
mallerinin 1 ila 2 
derece üzerinde 
gerçekleşeceğinin 
öngörüldüğünü 
anımsattı.
Güneş, "Bu doğrul
tuda hava sıcaklığı 
ülkenin büyük bir 
bölümünde mevsim 
normalleri civarında 
ayın ilk yarısında iç 
kesimlerde mevsim 
normallerinin biraz 
üzerinde, kuzeyli 
hava akımlarının 
neden olduğu fön 
etkisiyle son hafta 
Akdeniz Bölgesi kıyı 
kesiminde mevsim 
normallerinin üzerin 
de seyretmiş, Antal 
ya'da 40 dereceyi 
aşmıştır. Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'nde 
gerçekleşen 40 dere
celik sıcaklık değer
leri bu bölgemiz için 
mevsim normalleri

civarıdır" ifadesini 
kullandı.
Meteoroloji Genel 
Müdürü Güneş, 
Temmuz ayında en 
yüksek sıcaklığın, 
ayın 31'inde, 42,1 
derece ile Muğla 
Milas'ta ölçüldüğü 
bilgisini verdi. 
Bu hafta sonuna 
kadar da hava sıcak
lığında küçük çaplı 
dalgalanmalarla bir
likte mevsim normal
leri civarında seyre
deceğinin tahmin 
edildiğini aktaran 
Güneş, "Ağustos ayı 
uzun vadeli aylık 

tahmin projeksiyon
umuzda ilk hafta 
mevsim normal
lerinde, ikinci hafta 
hava sıcaklığının 
yurdun doğu kesim
lerinde mevsim nor
mallerinin biraz 
altında, diğer yer
lerde mevsim nor
malleri civarında;
üçüncü hafta ve son 
hafta hava sıcak
lığının yurdun batı 
ve iç kesimlerinde 
mevsim normal
lerinin biraz 
üzerinde, diğer yer
lerde mevsim nor
malleri civarında

seyretmesi bekleni 
yor” deai.
"Şu ana kadar en 
yüksek sıcaklık 
1962'de Batman'da 
48,8 derece ölçüldü" 
Bazı basın ve yayın 
organlarında hava 
sıcaklığının 50-60 
derece olarak 
ölçüldüğüne dair 
haberlerin verildiğini 
hatırlatan Güneş, 
Türkiye'de şu ana 
kadar resmi olarak 
ölçülmüş en yüksek 
sıcaklık değerinin 
1962 yılında 
Batman'da 48,8 
derece olarak 
gerçekleştiğini ifade 
etti. Güneş, şunları 
kaydetti: 
"Tüm dünyada 
olduğu gibi ülkem
izde de hava sıcak
lığı ölçümü Dünya 
Meteoroloji 
Örgütü'nün 
belirlediği kıstaslara 
göre; yerden 2 metre 

yükseklikte, gölgede 
ve hava akımı ala
bilen özel siperler 
içinde yapılmaktadır. 
Doğrudan güneş 
ışınlarına maruz 
kalan cihazlar kul
lanılarak ve ölçüm
leri olumsuz etk
ileyecek çevre şart
larında yapılan 
ölçümlerde sıcaklık, 
olması gerekenden 
yüksek ölçülebilir. 
Bu tür ölçümler 
meteorolojik açıdan 
doğru ve güvenilir 
değildir.
Bu sebeple, stan
dartlara uygun 
olmayan bu tür 
ölçümlerden elde 
edilen yüksek sıcak
lık değerleri geçerli, 
gerçekçi ve temsili 
kabul edilemez. Bu 
konuda kanuni 
olarak yetkili tek 
adres Meteoroloji 
Genel 
Müdürlüğüdür."

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

ALTAN TİCARET

Bin damla serilsin yüreğinize, 
bin mutluluk dolsun gönlünüze, 

bütün hayalleriniz ve umutlarınız 
Bayramda gerçek olsun.

iyi bayramlar....

HaIuİ4 ALtan
İstiklal Caddesi No : 49 GEMLİK 

Tel: 513 12 81 - 513 32 28 Fax : 513 42 98

Bayramınızı 
en içten dileklerimizle kutlar, 
bayramın birlik ve beraberlik 

içinde geçmesini dileriz.

GEMLİK ERZURUMLULAR 
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ 

YÖNETİM KURULU ADINA DAŞKAN 
Kadir UZAYDIN
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ite işimle Mm hra Ilım
Gaziantep Tüketici 
Koruma Derneği 
Başkanı İsmet 
Değirmenci, 
bayram alışverişine 
çıkan vatandaşların 
sahte para mağdu
ru olmamaları 
konusunda uyardı. 
Gaziantep Tüketici 
Koruma Derneği 
Başkanı ismet 
Değirmenci, 
Bayram alışverişine 
çıkan vatandaşların 
sahte para mağdu
ru olmamaları 
konusunda uyardı. 
Değirmenci, 
Bayram alışverişi 
ile birlikte piyasada 
sahte para 
dolaşımının art
tığını ifade ederek, 
vatandaşları seyyar 
satıcılardan veya 
para bozdurma 
isteklerinden uzak 
durmaya çağırdı. 
Tüketici Koruma 
Derneği Başkanı 
İsmet Değirmenci, 
vatandaşların 
Bayram alışverişi 
sırasında haklarını 
korumanın yanı 
sıra özellikle sahte 
para mağduru

liderlerin havram programı helli oldu
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
Ramazan 
Bayramı'na İstan
bul'da girecek. CHP 
Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu 
ise bayramı mem
leketi Tunceli'de 
karşılayacak. 
Ramazan bayramı
na iki gün kala 
siyasi parti lider
lerinin de Bayram 
programları belli 
oldu.
Cumhurbaşkanı 
Gül, bayrama İstan
bul'da girecek ve 
Bayram boyunca 
İstanbul'da olacak. 
Başbakan Erdoğan 
da bayrama İstan
bul'da girecek. 
Erdoğan'ın, bayra
mın üçüncü günü

olmamaları 
konusunda dikkatli 
olmasını istedi. 
Bayram ile birlikte 
taleplerin artmasıy
la birlikte piyasada 
sahte para 
dolaşımının de 
yoğunlaştığına 
değinen 
Değirmenci, 
"Bayram alışveriş
lerinde öncelikle 
sahte paraya dikkat 
etmek gerekli. Bu 
dönemlerde sahte 
para kullanımı üst 
düzeye çıkıyor. 
Bozdurma bahane
siyle sahte para 
uzatılabileceği 
gerçeğine dikkat 
etmek gerekiyor. 
Yine vatandaşların 
sahte para mağdu

ya da bayramdan 
sonra memleketi 
Rize'yi ziyaret ede
bileceği konuşuluy
or. CHP Genel 
Başkanı 
Kılıçdaroğlu ile 
yarın memleketi 
Tunceli'ye gidecek 
ve bayramı 
Tunceli'de karşılay
acak. Kılıçdaroğlu, 
bayramın son günü 

ru olmamak için 
bilmedikleri yerler
den veya seyyar 
satıcılardan uzak 
durması önemlidir" 
dedi.

ALIŞVERİŞ PLANI 
YAPIN
Bayram alışverişine 
çıkanların mutlaka 
planlı hareket 
etmesi gerektiğini 
anlatan 
Değirmenci, rast- 
gele anlayışın 
tüketiciye zarar 
vereceğini kaydetti. 
Alışverişe çıkıl
madan önce alı
nacaklara ilişkin 
liste hazırlan
masının önemli 
olduğunu 
vurgulayan

Sivas'ta bazı etkin
liklere katılacak. 
MHP Genel 
Başkanı Devlet 
Bahçeli ise 
geleneği bozma
yarak Ramazan 
Bayramını 
Ankara'da geçire
cek. Bahçeli, bayra
mın ikinci günü 
Genel Merkez'de 
düzenlenecek

Değirmenci, 
"Alınacak ürünün 
fiyat ve kalitesini 
değişik yerlerden 
araştırmadan satın 
almayın. Alınması 
gereken ürünler ve 
miktarlar dışında 
alışveriş yapmayın. 
Kredi kartı kulla
narak bütçe aşılma
malı. Plan dışı har
cama yapmamak 
için alışverişe 
yorgun ve aç çık
mayınız. indirimli 
satış yapılan ürün
lerde ise ürün 
etiketi üzerindeki 
indirim öncesi fiyat 
ile indirimli fiyata 
dikkat edilmeli ve 
vitrinde asılı 
indirim yazılarına 
aldırış edilmeme
lidir" diye 
konuştu.
Değirmenci, ayrıca 
kredi kartlarının 
insanları tutarsız 
alışveriş yapmaya 
sevk ettiğini hatır
latarak, alışver
işlerde kartların 
kontrolünün 
sağlanması gerek
tiğini sözlerine 
ekledi.

bayramlaşma töre
nine katılacak. BDP 
Genel Başkanı 
Selahattin 
Demirtaş'ın her yıl 
olduğu gibi bayra
ma Diyarbakır'da 
girmesi bekleniyor. 
DSP Genel Başkanı 
Masum Türker ve 
BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici, 
bayramda 
Ankara'da olacak
lar. Her iki lider de 
bayramın ikinci 
günü parti bayram
laşmalarına katıla
cak. Saadet 
Partisi Genel 
Başkanı Mustafa 
Kamalak ise 
birinci gün 
Ankara'da, ikinci 
gün İstanbul'da, 
üçüncü gün ise 
Bursa'da partililerle 
bayramlaşacak

Biiyüksehir'den 
BursalIlara Tl 

hattı için önemli

Büyükşehir 
Belediyesi yetk
ilileri, Heykel-Garaj 
T1 Tramvay Hattı 
üzerinde enerji 
testleri belirli 
aralıklarla yapıl
maya devam ettiği 
için vatandaşların 
dikkatli olması 
gerektiği konusun
da uyardı.
Heykel- Garaj 
Tramvay Hattı'nın 
çalışmaları 
tamamlanırken, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nden 
BursalIlara önemli 
bir uyarıda bulun
du. Yetkililer,

Maliye Personeli, 
Bayramda Mesai 

Ücreti İstiyor
Bayram süresince 
çalışacak olan mali 
ye personeli mesai 
ücreti istiyor. 
Bayram süresince 
çalışacak olan 
maliye personeli 
için Türk Büro-Sen 
Bursa Şube 
Başkanı İbrahim 
Bulut, böyle keyfi 
uygulamayı kabul 
etmelerinin müm 
kün olmadığını 
söyledi. Arefe 
günü saat 13.00'ten 
itibaren 3,5 gün 
Ramazan Bayramı 
tatili olarak düzen
lendiğini belirten 
Bulut, "Bu tatile 
süresine rağmen 
Gelir İdaresi

Heykel- Garaj T1 
Tramvay Hattı 
üzerinde enerji 
testleri belirli 
aralıklarla yapıl
maya devam ettiği
ni belirterek, 
vatandaşların 
geçerken dikkatli 
olması gerektiği 
konusunda 

ikaz etti. 
Caddelerin son 
düzenlemeleri ve 
asfaltları da son 
aşamaya gelirken, 
aralıklarla verilen 
enerji konusunda 
vatandaşların 
dikkatli olması 
gerekiyor.

Başkanlığınca, 
Ramazan Bayramı 
süresince vergi 
denetimi yapılması 
için tüm Vergi 
Dairesi Başkanlık 
larına ve İl Defter 
darlıklarına talimat 
gönderilmiş, vergi 
denetimleri için 
personel 
görevlendirilmesi 
istenmiştir. Maliye 
Bakanlığı olmak 
üzere pek çok 
kamu kurum ve 
kuruluşunda fazla 
mesai ücreti 
kaldırılmış, fazla 
çalışma yapan per
sonele ücret yerine 
izin verilmesi 
kararı alınmıştı.
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Gemlik Belediyespor Atletizm Takımı, Türkiye Atletizm Şampiyonasına katılacak.

Atletizm Tabımı ilgi bekliyor
Gemlik Belediyespor Atletizm Takımı Antrenörü Burhan Gümüş, Gemlik halkının 

atletizm faaliyetlerine gerekli ilgiyi göstermeğini söyledi. Gümüş, atletizmde Gemlik’in 
adını duyurmak ve gerekli başarıları elde etmenin hedefleri olduğunu belirtti. 

Antrenör Gümüş, gerekli çalışmaları yapıp, beklenen performansı göstermeleri halinde 
milli takıma sporcu gönderebileceklerini söyledi.

Mert ÇAVDAR

Gemlik Belediye 
spor Atletizm Takımı 
Antrenörü Burhan 
Gümüş gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
atletizm takımının 
uzun uğraşlar sonu
cunda bir araya 
getirildiğini belirtir 
ken, Gemlik halkının 
atletizm takım 
faaliyetlerine yeterli 
ilgiyi göstermediğini 
söyledi.
Vatandaşların kuru
lan atletizm takımın
dan haberi bile olma 

dıklarım belirten 
Gümüş, “Biz kendi 
imkanlarımızla 4 
aydır çalışmalarımızı 
yürütüyorduk.
Ancak, resmi olarak 
1 aydır faaliyetlerimi 
ze devam ediyoruz. 
Her şeyden önce 
Gemlik basının fut
bol ve basketbol ve 
voleybol takımlarına 
ilgi gösterirken 
bizim faaliyetlerimi 
ze ilgli göstermeme
si son derece 
üzücü. Atletizmde 
bir spor dalı. 
Özellikle beden ter

biyesinde büyük 
önemi var.
Çocuklarımız bura
da vakit geçirerek 
kendilerini sağlıklı 
bireyler olarak yetiş 
tiriyorlar. Her türlü 
kötü alışkanlıktan 
uzak duruyorlar. 
Atletizm diğer spor 
dalları gibi gençlerin 
alkol, sigara ve 
uyuşturucudan uzak 
durmalarını sağlar.

Bu nedenle önem
senmeyecek 
bir iş değildir. 
Özellikle gençler 
için sporun her türü 
çok kıymetlidir." 
dedi.
Atletizim takımı 
olarak büyük hedef 
lerinin olduğunu 
ifade eden Gümüş, 
“Okulların kendi 
bünyelerinde açmış 
oldukları yarış

malara katılacağız. 
Branşımızda 
Gemlik’in adını 
duyurmak ve 
gerekli başarıları 
elde etmek bizim 
hedefimiz.
2001 doğumlu ve 
daha büyük yaştaki 
çocukları takımımıza 
alıyoruz.
Biz, olimpiyatlara 
hazırlanan bir ülke 
yiz. Sporcularımızı 

eğer gerekli şekilde 
yetiştirmeyi başara
bilirsek ve beklenen 
performansı 
gösterebilirlerse 
ileride milli takıma 
göndermeyi 
planlıyoruz.
Türkiye Atletizm 
Kros Ligi’ne katıla
cağız amacımız 
şampiyon olmak." 
diye konuştu.

Itursasmır yeni kale ağları görücüye çıkıyor
Spor Toto Süper 
Lig ekibi 
Bursaspor'un 
Atatürk 
Stadyumu'nda 
oynayacağı maçlar 
için Yalova'da 
üretilen kale ağları 
ilk kez Vojvodina 
karşılaşmasında 
görücüye çıkacak. 
2013-2014 sezonu 
için Yeşil-Beyaz 
olarak özel üretilen

kale ağları Yalova Stadyumu'nun
Atatürk direklerine

takılarak, denendi. 
Kale ağları sporse
verlerin de ilgisi 
çekerek, tam not 
alan aldı. Kısa 
sürede tamamlanan 
yeşil beyazlı 
takımın kale ağları 
ilk olarak UEFA 
Avrupa Ligi 3. 
Eleme Turu ikinci 
karşılaşması olan 
Vojvodina müs
abakasında

görücüye çıkacak. 
Bursa Atatürk 
Stadyumu Müdürü 
Varol Çorapçıgil'e 
teslim edilen 
Bursaspor'un yeni 
fileleri 8 Ağustos 
Perşembe günü 
UEFA Avrupa Ligi 
3. Eleme Turu 
ikinci karşılaş
masında Bursaspor 
taraftarının beğeni
sine sunulacak.

Bursaspor için 
Yalova'da damalı ve 
çubuklu olmak 
üzere iki farklı kale 
ağı üretildi.
Daha önce 
Fenerbahçe, 
Eskişehirspor, 
Antalyaspor gibi 
takımların kale 
ağları Yalova'da 
üretilmiş ve ekip
lerin filelerini 
renklendirmişti
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livaneli «e Behir onlundan
tatilde okunacak İki kitap
"Kardeşimin Hikayesi Nar Aflacı"

Zülfü Livaneli’nin 
Serenad romanını 
okunuz mu 
bilmiyorum.

Ama okumadıy 
sanız çok şey 
kaybetmişsinizdir. 
Mutlaka okunması 
gereken bir kitap 
Serenat.

Yakın tarihimizin 
gerçeklerine 
dayanılarak 
yazılmış bir belge 
niteliğinde bu 
kitap.
Livaneli Seranat 
fırtınasından 
sonra nefes 
kesen bir roman 
daha yazdı.
Kardeşimin 
Hikayesi...
Kitabın teması 
şöyle:

Sakin bir balıkçı 
köyünde genç 
bir kadının 
cinayete kurban 
gitmesiyle başlar 
her şey. 
Dünyadan elini 
eteğini çekmiş 
emekli inşaat 
mühendisiyle 
genç, güzel ve 
meraklı gazeteci 
kızın tanışmasına 
da bu cinayet 
vesile olur. 
Kurguyla 
gerçeğin karıştığı, 
duyguların en 
karanlık, en kuytu 
bölge terine giril 
diği öyküye, daha 
doğrusu öykü 
içinde öykü de 
böylece başlar. 
Modern bir Binbir 
Gece Masalının 
kapıları aralanır. 
Ancak bu kez 
Şehrazad erkektir.

Kardeşimin 
Hikâyesi aşkın 
mutlulukta 
ulaşılacak son 
nokta olduğuna 
inananları bir 
kez daha düşün
meye davet eden, 
aşka, aşkın kar
maşıklığına ve 
tehlikele rine dair 
nefes kesen bir 
roman.
Her sayfada yeni 
bir gerçekliği 
keşfedecek, 
kuşku ile kesin
liğin sınırlarında 
dolaşacaksınız. 
Mantıksız gibi 
geliyor ama o 
sabah uyandığım
da tuhaf bir 
haber alacağımı 
biliyordum. 
Karadenizin 
lacivert dalgala 
rıyla baş başa 
kalmış olan bu 
ıssız köyde 
geçen her gün 

birbirinin aynısı 
olduğu için bura
da insanların 
heyecanla 
konuşacağı 
olaylara pek sık 
rastlanmazdı. 
O günün de 
ötekiler gibi 
sessizce akıp 
gitmesi gerekirdi 
ama galiba başka 
şeyler olacaktı. 
O mahmur sabah 
saatlerinde bir 
cinayet haberi 
alacağımı bilmi 
yordum elbette 
ama bir haber 
gelecekti.
Daha yataktan 
çıkmamıştım, 
gözlerim kapalıy
dı, arkalarında 
fosforlu çizgiler 
bırakarak y 
ıldırım hızıyla 
hareket eden 
mor tavşanları 
izliyordum.
Doğan Yayınevin 

ce yayınlanan 
Kardeşimin 
Hikayesi’nin 
etiket fiyatı 14.25 
lira.

NAR 
AĞACI 
Bugün tanıtımını 
yapacağımız kitap 
son ayların en 
beğenilen 
kitaplarından. 
Nazan Bekiroğlu’ 
nun yazdığı bir 
roman.
İlk baskısı
Ekim 2012 de 
basılmış.
Satış fiyatı 24.5 
lira

Eleştirmenler bu 
kitap için şöyle 
diyor:
“Nazan 
Bekiroğlu’ndan 
Trabzon-Tebriz- 
Tiflis-Batum- 
Istanbul hattında 
geçen muhteşem 

bir roman.
Balkan Savaşı 
döneminde 
başlayıp I. Dünya 
Savaşı’na uzanan 
bir öykü...
Trabzon’dan ve 
Tebriz’den doğup 
birbirlerine doğru 
yol alan iki hayat; 
önce deli akan 
sonra durgun
laşan iki ırmak... 
Aslında çok 
ırmak...
Tebriz’in en 
büyük, en asil halı 
tüccarı nın deli 
fişek oğlu 
Settarhan ve 
Trabzonlu inci 
tanesi Zehra... 
Ateşin bakışlı 
ateşin duruşlu; 
ırmağını kendi 
bildiğince alev 
ateş akıtmayı 
seçen bir genç kız 
Azam.
Adı ne aşk ne de 
dostluk olan bir 

duyguyla 
Settarhan'ın 
ırmağına dolanan 
Batumlu kitapçı 
Sophia. Acıyla 
yoğrulan, yoğrul
dukça durulaşan, 
kendi varlıklarım 
sevdiklerinin var- 
lığında eriten 
Büyükhanım ve 
Hacıbey...

Ve hep kendi 
içine doğru akan, 
kendi ırmağını 
gencecik yaşta 
milleti için kuru
tan, Trabzon’un 
“kırık kafiyesi” 
İsmail, ah 
İsmail...
İki büyük savaşın 
savurup 
yeniden şekil
lendirdiği 
hayatlar, 
muhaceret, 
mücadele, kader, 
farklı inançların 
aktığı ortak 
zemin, üç ülke ve 
üç sevda Nazan 
Bekiroğlu’nun 
mürekkebi aşk 
olan kaleminde 
buluştu.
“Nar Ağacı” 
hayal kadar 
zengin, roman 
kadar güzel, tarih 
kadar gerçek bir 
hikâye... 
incelikle işlenmiş 
karakterleri, 
son derece 
zengin detayları 
ve dönemi anlat
madaki 
maharetiyle 
okuyanı çarpacak 
ve yıllarca 
unutulmayacak 
bir kitap... “ 
Okunmaya değer 
bir kitap, sağlık 
veririz.
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- 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

AHMET ÇELEBİ
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

A.T.T ve Hemşirelik 
Eğitimini alın geleceğinizi 

garantileyin..»

Acil 
Tıp Teknisyenliği

- 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.

_ SUS sınavı olmadan kayıt imkanı...
585 puanına göre 'B'U'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: 341 Nilüfer / 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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www.manastiremlakqemlik.com

Sabahattin DEMİR/Emlak Müşaviri
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E-MAIL manastjremlak@trotmaiT.com 
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Büyük Kumla’dan sandalla denize açılan tekne devrildi, 3 kişi kurtuldu, kaybolan bir kişi aranıyor

Devrilen sandalda 1 iişi denire kaWdu
Güne Bakış

Bayram dönüşü...1)
Şeker Bayramı sona erdi.
4 günlük tatil de bitti.
Bayram dönüşleri trafik kazaları ne 

deniyle hep kabusa dönüşüyor.
Dönüş kazalarında 62 ölü, 251 yaralı 

haberi düştü ajanslardan.
Dün saat 17. oo ye kadar olan sayıy

dı bu.
Mutlaka bu sabaha kadar ölüm 

sayısı artacaktır.
Dileğimiz böyle kalması... Dev. 4’de

Büyük Kumla Köyü 
İskelesi’nden san
dalla denize açılan 
sandalın devrilmesi 
sonucu 3 kişi yü 
zerek kurtulurken, 
Cenk aldı genç 
denizde kayboldu. 
Özcan Karakaya, 
Melisa Kırsal, Sena 
Sade ve adının Cenk 
olduğu öğrenilen 4 
kişi akşam saatle 
rinde Büyük Kumla 
İskelesi’nden sandal 
la denize açıldılar. 
Kıyıdan uzaklaşan 4 
kişi, daha sonra kıyı 
ya dönmek istediler. 
Ancak, sandal su 
almaya başladı. 
Havanın sert olması 

nedeniyle dönmekte 
zorlandılar.
Bu arada tekneleri 
devrildi. Teknede bu 
lunanlar sulara 
gömüldü. Sandalın 
geç saatlere kadar 
karaya dönmemesi 
üzerine, durum 
Jandarma’ya bildiril
di. Devrilen sandal
da bulunan Özcan 
Kara kaya ve Melisa 
Kır-sal yakınlarda 
bulunan bir yük 
gemisi ne yüzerek 
kendilerini kur
tardılar. Sena Sade 
ise yüzerek Karaca 
ali Köyü kıyısına 
çıktı. Olayın duyul
masından sonra 

balıkçı tekneleri ve 
Sahil Güvenlik botu, 
kaybolan Cenk adlı 
genci aramaya 
başladı. Gece yarısı
na kadar aranan kişi 
bulunamadı.
Dün ise, arama çalış 
malarına Akut ekibi 
ile İstanbul’dan ge 
len Sahil Güvenlik 
botuda katıldı. Geç 
saatlere kadar süren 
aramada Cenk adlı 
genç bulamadı. 
Havanın kararması 
üzerine arama kur
tarma çalışmalarına 
ara verildi. Kaybolan 
gencin aranmasına 
bugünde devam 
edilecek.

Kumlada
Mi 
lalasında 
ilişi öldü
Büyük Kumla Kü 
çük Kumla arasın
da virajı alamayan 
araç zeytinliğe 
uçtu. Kaza, dün 
gece saat 00.15 
sıralarında mey
dana geldi. Kavlak 
Zeytinyağı Fabrika 
sı yakınlarında 
Yüksel Şentürk’ün 
kullandığı 16 EM 
264 plakalı özel 
araç zeytinliklere 
uçtu. Sürücü olay 
yerinde yaşamını 
yitirdi. Sayfa 4’de

INŞ. LTD
EMLAK MÜ$WrLİĞİ

www.onanka.<

Muhsin 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 I

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 B

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastjremlak@trotmaiT.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA
Bursa'dan bir "vali" geçti...

Nasıl bir yazgıdır ki...
Osmangazi'nin,
Orhangazi'nin koltuğundan hooop

Ankara'da merkez valiliği koltuğuna...
Biz de adettir.
Gidenin ardından genellikle iyi şeyler 

söylenir.
Ben de öyle yapmak istiyordum 

amma...
Şimdinin Merkez dünün Bursa Valisi 

Şahabettin Harput'un basına yaptığı arz-ı 
veda'dan sonra vazgeçtim.

Çünkü orada soruları yanıtlarken gös
terdiği performans beni hep gülümsetti 
ama daha da çok düşündürdü.

Hele emekli mi olsun merkeze mi çe 
kilsin biçimindeki replik...

Meğerse bizi kimler yönetiyormuş?
Sürpriz bir kararnameyle Bursa'dan 

ayrılan valinin ardından da yüzüne de 
şunları söylemek gerek.

Valinin vicdanı rahat ama...
Yazmasam benimki sızlayacak...

Birrrr:
T.C.'yle bakanlar arasında soğuk bir 

tabeladan harf kaldırma indirme savaşı 
başlayınca valilik eliyle bir destek de 
Bursa'dan verildi Ankara'ya...

T.C. Bursa Valiliği tabelasını kaldırdı 
yerine "valilik" tabelasını koydurdu.

Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP ve 
dahi yurttaş tepkisini sert biçimde ortaya 
koyunca

Allahı var hani önce tabelanın "yeniden 
yazdırıldığı" için kaldırıldığını söyledi 
sonra da yerine taktırdı.

O arada "dil bilgisine"dair bir kısım 
saptamalar da ortaya koydu ama onlar 
pek anlaşılmadı.

ikiiii:
Arkasından konuşmak gibi olmasın 

ama
Bizim vali siyasetle devlet işlerini bir

birine hiç karıştırmadı!
Ne ki takdir hakkını da hep iktidardan 

yana kullandı...
Hem de öyle ki;
Tüm mevkidaşları hatta Bursa'ya 

atanan halefi bile benzer durumlarda 
aynı davranışları gösterirken "bizim vali" 
görevden alınan Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler'i görevine 
iade etmedi!

Daha doğrusu edemedi...
Edemedeğini de Sevgili İhsan Bölük'ün 

sorusunu yanıtlarken ikrar etti...
Neymiş...
Vah barış süreci kapsamındaymış. 
İçişleri bakanının tasarrufuymuş... 
Onun içinde orası başkaymış... 
Dayanamadım ben de ;
Peki Bodrum...
Orada da mı barış süreci var...
Yanıt...
"Ben hükümetin valisiyim. Takdir 

hakkımı siyasi iradeden yana kullanırım"
Eee ne de olsa kendileri İçişleri 

Bakanlığı Müsteşar vekilliği yapmışlardı 
ve usulü erkanı

ondan daha iyi bilen olamazdı.
Çok hukuklu bir yapı...
Van'da başka Muğla'da başka...
Bursa'da başka...
Kişilere göre değişen bir durum...
Tanık olunca... Kulaklar da duyunca...
Ergenekon...
Hukuksuzluk abidesi...
Müebbet cezalar havada uçuşmuş...
Efendim barış süreci...
Herkesin üzerine düşen katkıyı koyması 

gerek değil mi?
Açıkçası üzülmüştüm Bursa Valisi'nin 

Merkeze çekilmesine ama itiraf etmek 
gerekirse isabet olmuş...

Gemlik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayram kutlamasında 
siyasiler ve resmi protokol biraraya geldi.

Besmi haiiramlaşma yapılılı
Mert ÇAVDAR

Gemlik Belediye 
Binası Sosyal 
Yaşam Merkezi'nde, 
bir araya gelen 
siyasi parti, sivil 
toplum örgütleri ve 
vatandaşlar bayram 
sevincini yaşadı. 
Gemlik 
Kaymakamlığı 
tarafından organize 
edilen, bayram kut
laması bayramın bir
inci günü saat 
H.oo’de gerçek
leştirildi.
Bayramlaşma 
töreninde, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Garnizon 
Komutanı Kurmay 
Albay İbrahim 
Altınbaş, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Gemlik 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz hazır bulundu. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, MHP 
Gemlik ilçe Başkanı 
Osman Durdu, AKP 
Gemlik ilçe Başkanı 
Necdet Yılmaz yöne
tim kurullarıyla bir
likte, GTSO Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, sivil top 
lum örgütleri ve 
vatandaşlarla bay 
ramlaştı.
2 saat süren bayram 
kutlamasında vatan
daşlara Belediye 
tarafından kokteyl 
verildi.
Protokol daha sonra 
Emniyet Müdürlüğü, 
İlçe Jandarma 
Komutanlığını 
ziyaret ederek 
emniyet ve jandarma 
personeli ile bayram 
İaştı.

Kaymakam câhitlşîkTĞamizon Komutanı Kurmay Albay İbrahim Altınbaş, 
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz ve Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet 
Ayaz, GTSO Meclis Başkanı Paşa Ağdemir bayramlaşmada...

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 - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Ramazan Bayramı 
öncesi yapılan 
uyarılara ve alınan 
tüm önlemlere 
karşın 4.5 günlük 
tatilde trafik 
kazalarında bilanço 
yine ağır oldu. Bu 
Bayram tatilinde 
bugün saat 
17.00'ye kadar 
meydana gelen 
kazalarda 62 kişi 
öldü, 251 kişi de 
yaralandı.
Tatilinin başladığı 
arife günü olan 7 
Ağustos çarşamba 
günü Konya, 
Balıkesir, 
Kastamonu, 
Sakarya, Muğla, 
Adana, Kastamonu, 
Gaziantep, 
Muğla ve 
Antalya'daki 
kazalarda 9 kişi 
hayatını kaybetti 54 
kişi de yaralandı. 
Ramazan bayra
mının birinci günü

Bursa’nın İznik 
ilçesinde, gölde 
sörf yaparken den
gesini kaybedip 
suya düşen şahıs 
boğulmaktan son 
anda kurtuldu. 
İznik gölünde sörf 
yapan ve ismi öğre
nilemeyen bir kişi 
suya düştü. 
Sörfünü sudan 
kaldıramayan 
vatandaşı fark eden 
çevredekiler duru
mu polise haber 
verdi. Sudaki 
vatandaşın boğul
ma tehlikesine

DiiBiin alayı faciasında şoför gözaltına alındı
Düğün alayı facia 
sında şoför gözaltı
na alındı, iddiaya 
göre, Bursa'dan 
M.Kemalpaşa'nın 
Koşuboğazı köyüne 
16 EF 385 plakalı 
servis minibüsüyle 
düğün alayını 
götüren Kasım A., 
yanlışlıkla köy yol
unu geçti. Yaklaşık 
3 kilometre ilerdeki 
Adaköy girişinden 
"U" dönüşü yap

olan 8 Ağustos 
Perşembe günü 
Tekirdağ, Kırıkkale, 
Eskişehir, Bilecik, 
Yozgat, Ordu'daki 
kazalarda 13 kişi 
hayatını 
kaybederken, 64 
kişi de yaralandı. 
Bayramın ikinci 
gününde trafik 
kazaları can almaya 
devam etti. 9 
Ağustos Cuma 
günü İzmir, 

karşı harekete 
geçen yetkililer, 
sörfçüyü sudan 
çıkarmak için sefer
ber oldu. Yüzme 
bildiği öğrenilen 
sörfçü zorlu bir 

mak isteyen Kasım 
A.'nın kullandığı 
minibüs ile 16 K 
6262 plakalı Okay 
Altuntaş idaresin
deki otomobil çar 
pişti. Ortalığın sa 
vaş alanına döndü 
ğü kazada otomobil 
şoförü Okay Altun 
taş, düğün alayında 
bulunan Kerime 
Torun ve Ayşe 
Tongal olay yerinde 
hayatını kaybetti.

Antalya, Çorum, 
Bursa, Kırıkkale, 
Tekirdağ, 
Gaziantep, 
Çanakkale, Bilecik, 
Yozgat, Hakkari, 
Kahramanmaraş, 
Uşak'taki kazalarda 
16 kişi öldü, 48 kişi 
de yaralandı.
Bayramın son günü 
10 Ağustos 
Cumartesi günü 
Adıyaman, 
Amasya, Bursa, 

mücadelenin ardın
dan kendi çabasıy
la yüzerek karaya 
çıkmayı başardı. 
Öte yandan aynı 
gün Ahmet T. adlı 
bir vatandaş da

Okay Altuntaş'ın 
annesi Figen 
Altuntaş ile Sinem 
Şahintürk (30) has
tanede hayatını 
kaybederken, kaza
da yaralanan Sevim 
Yeşilyurt, Halis 
Kaya, Ezine Büyük 
keskin, Ramazan 
Tongal, Durmuş 
Güneş, Musa 
Torun, Gülbeyaz 
Torun, Rümeysa 
Torun, Cennet

Denizli, Muğla, 
Bolu, Samsun, 
Sakarya, Tekirdağ, 
Konya, 
Batman'daki 
kazalarda 18 kişi 
hayatını kaybe 
derken, yaralanan 
40 kişi de çeşitli 
hastanelere 
kaldırıldı.
Bayramın bitmesi 
ardından pazartesi 
günü işlerinin 
başında olmak 
isteyen binlerce 
aile son iki 
gündür yollara 
dökülürken, özellik
le İstanbul yolunda 
trafik adım adım 
ilerleyebildi. 4.5 
günlük tatilin son 
günü olan 11 
Ağustos Pazar 
günü saat 
17.00’ye kadar 
meydana gelen 
kazalarda ise 6 kişi 
öldü, 38 kişi de 
yaralandı.

boğulma tehlikesi 
atlattı. Darka tatil 
köyünde oturan 
Ahmet T, iskeleye 
çıkarak göle atladı. 
Suya temas ettiği 
esnada boynunu 
inciten şahıs, plaj
da bulunan diğer 
sakinlerce son 
anda kurtarıldı. 
Boğulma tehlikesi 
atlatan Ahmet T. 
İznik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Ahmet T. 
hava ambulansı ile 
Bursa'ya sevk 
edildi.

Torun, Haşan 
Torun, Ezine Akgül, 
Ayşe Torun, Yunus 
Emre Akgül ve 
Selvi Akgül ile bir
likte otomobilde 
bulunan çocuklar 
Ümit ve Arda 
Şentürk ile 
soyadları belirlene
meyen Sümeyra, 
Sude ve Yeter isimli 
şahıslar çeşitli has
tanelerde tedavi 
altına alındı.

Bisiklet yalculuğu 
Bursa'da ölümle bitti

Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde İznik’ten 
Eskişehir’e git
mekte olan bisik
letli gruba otomo
bil daldı. 5 bisik
lete birden 
arkadan çarpan 
otomobil olay 
yerinden kaçtı. 
Kazada bir kişi 
hayatını kaybed
erken, 2 bisikletli 
de yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, profesyonel 
bisikletçi olan 5 
genç, Eskişe hir’- 
den Bursa’nın 
İznik ilçesine 
gezmeye gitti. 
Gezilerini tamam
layan genç bisik
letçiler, memleket
leri olan Eskişe 
hir’e dönmek için 
yola çıktı. İznik- 
Yenişehir güzer
gahını geçip İne 
göl’den yollarına 
devam eden 5 
bisikletli grup, 
İnegöl’e bağlı 
Kulaca köyü yol 
ayırımı mevkiine 
geldikleri sırada, 
aynı istikamette 
seyreden otomo
bilin çarpması 
sonucu savruldu. 
Otomobil sürücü 
sü arkasına bile 
bakmadan yoluna 
devam ederken, 
bisikletli grupta ön 
sol tarafta giden 
Ankara Üniversite
si Dil ve Tarih- 
Coğrafya Fakültesi 
öğrencisi 26 
yaşındaki Tolga 
Beyenir, şiddetli 
çarpmanın etk
isiyle havalanarak 
yaklaşık 30 metre 
ileriye düşerek 
feci şekilde hay
atını kaybetti. Aynı 
kazada 24 yaşın
daki Abdil Done ile 
28 yaşındaki Sinan 
Günçıkan yara
landı. İki kişi ise 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

kazayı yara 
almadan atlattı. 
BİSİKLET 
YOLCULUĞU 
ÖLÜMLE BİTTİ 
Bisikletli gruba 
çarparak bir 
kişinin ölümüne, 
iki kişinin de 
yaralanmasına 
neden olan otomo
bil sürücüsü 
arkasına bile bak
madan yoluna 
devam ederken, 
arkadaşlarının 
haber vermesi 
üzerine kaza yer
ine gelen 112 Acil 
Servis ambu
lanslarında görevli 
sağlık ekibi 
yaralılara olay 
yerinde ilk müda
haleyi yaptı ancak 
üniversiteli genç 
Tolga Beyenir için 
yapılabilecek bir 
şey yoktu. Diğer 
iki yaralı genç 
ambulanslarla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi'ne getiril
erek tedavi altına 
alındı.
Kaza yerinde 
inceleme yapan 
jandarma ve 
Bölge Trafik ekip
leri, gençlere 
çarpan otomobile 
ait parça aradı. 
Olay yerinde 
yapılan 
incelemede, oto
mobile ait olduğu 
saptanan ayna 
bulundu. Aynadaki 
numaralardan oto
mobilin marka ve 
modeli tespit 
edilirken, otomobil 
ve sürücüsü 
aranıyor.
Savcının olay 
yerinde yaptığı 
incelemenin ardın
dan Tolga Beye 
nir’in cenazesi 
İnegöl Devlet 
Hastanesi morgu
na kaldırıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Büyük Kumla- Küçük Kumla arasında virajı alamayan araç zeytinliğe uçtu.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bayram dönüşü... (1)
Biz, tatili gazetenin çıkmadığı bayram gün

lerine yapabiliyoruz.
Genel de buna da fırsat bulamıyoruz.
Bu yıl da aynı şeyi yaşadık.
Kendimize bir program yapamadık.
44 sayfa olarak hazırladığımız Bayram eki 

mizin baskısı ve katlaması zaman aldığından, 
arife günü öğle saatlerine kadar başka hiçbir 
şeyle ilgilenmedik.

Günlerce geç saatlere kadar süren çalışma 
lar nedeniyle yorulmuş, aslında tatili hak 
etmiştik.

Alanya’daki bir dostumuz, günler önceden 
bizi davet etmesine karşın, gidiş geliş yolu
nun uzunluğu, tatil süresinin kısalığı, bu tatili 
gözümüzde büyüttü.

Yorgunluğu üzerimizden atacağımıza, tatil 
den yorgun dönmekte vardı.

Alanya’yı program dışı bıraktık.
Arife günü, gidebileceğimiz en yakın yer 

olan Erdek üzerinde internette araştırma yap
tık* ■

Ne gezer...
Tüm otelleri aradık: Her yer dolu...
Boş yer hiçbirinde yok!
Yine de bir yerlere gitmeyi bu kez kafamıza 

koyduk.
Erdek yakın olduğu için, önce bu güzergahı 

deneyecektik
Boş yer bulursakf birkaç günlüğüne yerleşip 

riz diye düşündük.
Bulamazsak da en kötüsü ‘arabada yatarız’ 

dedik.
Macera bu,ya...
Erdek olmazsa, Çanakkale üzerinden görme 

diğırhiz yerleri göre göre, 3 günü geçirmeyi 
kafamıza koyduk.

Bayram sabahı, saat 11.oo gibi yola çıktık.
Bursa - İzmir yolu, bayramın ilk günü 

olması nedeniyle tenhaydı.
Rahat biri yolculukla, Karacabey üzerinden 

Bandırma’ya vardık.
Bandırma'ya gelmek üzereyken bir öğret

men dostumuzu aradık.
Bandırma Erdek arasında, Tatlısu Köyü’nde 

ki ailesinin yanına bayramlaşmaya gitmişti.
Bayramını kutlamak için eşim telefon 

edince, köyün yol üzerinde olduğunu mutlaka 
uğramamızı istedi.

Kıramadık.
Bir bayram kahvesi içmek için direksiyonu 

Tatlısu’ya kırdık.
Tatlısu Köyü, Erdek yarımadasının Gemlik’e 

doğru boğumunda, güzel bir körfezde kurul
muş;;.'''

1980’li yılların küçük Kumlası gibi bir yerle 
şim yeri...

Tam karşısında ise Bağfaş Gübre Fabrikası 
var.

Bu bizim Gemlik Gübreyi anımsattı bana..
Ancak, Bağfaş’ın görüntüsü, eski Bulgaris 

tandaki Kominist dönemden kalma fab
rikalara benziyordu. Körfez’de kötü bir görün
tüydü.

Arkadaşımız ve ailesi bizi karşıladılar.
Kahvelerimizi içtik, ev yapımı bayram bakla 

vasini yedik.
Evin arkasındaki bahçeden topladıkları do 

matesleri, salatalıkları da bir torbaya koydu
lar, kısa bir dinlenmeden sonra vedalaşıp 
Erdek’e yöneldik.

‘Gidiyoruz biri bilmeze, Mevlam kayıra 
deyip’ 15-20 dakika sonra Erdek’e geldik.

Devamı yarın

Kaza, dün gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. 
Kavlak Zeytinyağı Fabrikası yakınlarında Yüksel Şentürk’ün 

kullandığı 16 EM 264 plakalı özel araç zeytinliklere uçtu. 
Sürücü olay yerinde yaşamını kaybetti.

Şeker Bayramının 
son günü Küçük 
Kumla’da meydana 
gelen trafik kaza
sında Yüksel 
Şentürk, (65) adlı 
şahıs yaşamını 
kaybetti.
Olay önceki gün 
saat 00.15 sıraların
da meydana geldi.

Büyük Kumla 
Köyü yönünden 
Gemlik’e doğru 
Çevre yolundan 
gelmekte olan 
Yüksel Şentürk’ün 
kullandığı 16 EM 
264 plakalı özel 
araç, Kavlak 
Zeytinyağı 
Fabrikası yakın

larında bulunan 
viraja hızlı 
girince 
zeytinliklere uçtu. 
Araçta bulunan ve 
sürücü olan Yüksel 
Şentürk adlı emekli 
şahıs, olay yerinde 
öldü.
Yanında bulunan 
ve adını öğrene

mediğimiz şahıs 
ise yaralanarak 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Polis, olaydan 
sonra kaza ile 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Taiilie her iıMını tıklım

Bayram tatili 
süresince 
Türkiye’deki sahi 
İlerdeki otellerde 
doluluk oranının 
yüzde 100 e 
ulaştığı belirtildi. 
8 -9-10 Ağustos 
günleri kut
ladığımız Şeker 
Bayramı tatiline 
pazar tatilinin de 
eklenmesiyle 4 
güne çıkan tatil 
süresince 
Marmara, Ege ve 
Akdeniz’deki din
lenme yerlerindeki 
otellerde doluluk 
oranının yüzde 
100’e ulaştığı belir
tilirken, yer ayırt
madan tatile çıkan
ların yer bulamama 
sorunu yaşadıkları

öğrenildi. 
Türkiye’nin gözde 
tatil mekanları olan 
Çeşme, Bodrum, 
Marmaris, Kemer, 
Fethiye, Antalya ve 
Alanya, Erdek, 
Ayvalık 
çevrelerindeki tüm 
oteller bayram 
süresince tam

doluluk yaşadı. 
Turizm işletmeci
leri, bayramda 
yaşanan doluluk 
oranından memnun 
olurken, yer ayırt
madan boş oda 
buluruz düşünce
siyle yola çıkanlar 
ise hüsrana uğradı. 
Tatilin sona ermesi

nedeniyle, dinlen
me yerlerine giden
lerin dönüş sırasın
da büyük sıkıntılar 
yaşandığı, bazı yol
larda sıkışmaların 
meydana gelmesi 
nedeniyle, dönüş 
her bayramda 
olduğu gibi yine 
kabusa dönüştü.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


12 Ağustos 2013 Pazartesi Gemlik Karfez Sayfa 5

II

Manin ili W
V

Armutlu’ya bağlı 
Kapaklı Köyü’nde 
çıkan yangında 
yaklaşık 5 hektar 
makilik ve zeytinlik 
alan yandı, 
öğrenildiğine 
göre, Şeker 
Bayramının birinci 
günü ilçeye bağlı 
Kapaklı köyü 
yakınındaki 
makilik ve zeytinlik 
alanda henüz 
belirlenemeyen bir 
nedenle yangın 
çıktı.
Olay yerine Bursa, 
Yalova ve Gemlik' 
ten sevk edilen 
itfaiye ekipleri, 
3 helikopter ve 
arazözlerle 
alevlere müdahale 
etti.
Ekipler tarafından 
kısa sürede 
kontrol altına 
alınan ve 
soğutma çalışması 
yapılan yangın

Yangının çıkış 
nedeninin 
tespiti amacıyla 
çalışma 
başlatıldı.

nedeniyle
5 hektara yakın 
makilik ve zeytinlik 
alanın zarar 
gördüğü belirlendi.

Kumsaz’a hafta 
sonunu ailesiyle 
birlikte geçirmeye 
gelen inşaat işçisi 
Ahmet Tunç (38), 
deniz yatağından 
düşünce boğularak 
hayatını kaybetti. 
Olay, Pazar günü 
saat 17.oo 
sıralarında ilçe 
miz Kumsaz 
Mevkiinde mey
dana geldi.
Ailesiyle Bursa’nın 
Yeşilyayla Semtin 
den, Kumsaz’da 
denize girerek 
serinlemek isteyen 
yüzme bilmediği 
öğrenilen, evli 4 
çocuk babası 
Ahmet Tunç, kıyı
dan deniz yatağı ile 
uzaklaştı. Bu arada 
dengesini kaybed
erek denize düştü. 
Yüzme bilmeyen 
Ahmet Tunç onlar
ca kişinin gözleri 
önünde suda kay
bolarak boğuldu. 
Ahmet Tunç’un 
cesedini arkadaş

H I-

dı. Daha sonra, 
Gemlik Devlet 
Hastanesine gön
derildi. Gösterilen 
tüm çabalara 
karşın Ahmet Tunç 
kurtarılamadı, 
inşaat İşçisi 
Tunç’un ölüm habe 
ri üzerine yakın
larının Hastaneye 
akın ettiler.
Boğularak hayatını 
kaybeden Ahmet 
Tunç’un cesedi, 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu’na gön
derildi. Olayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor.
Öte yandan, Bayra 
mın ikinci günü 
ailesiyle birlikte 
Mudanya Söğüt 
pınar kövüne aelip 
Öte yandan,

giren 36 yaşındaki 
Mehmet Badoğlu, 
bir anda dev dal
gaların arasında 
gözden kaybolduk
tan sonra etraftan 
yetişenler tarafın
dan sahile çıkarıldı. 
Vatandaşların yap
tığı ilk müda
halenin ardından 
olay yerine gelen 
112 ekibince UÜ 
Tıp Fakültesi’ne 
kaldırılan Badoğlu 
betti.

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstriel temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Holı Tıkama '""""'fflMBIIM——

Okul
Belediye
Fabrika
Tüm resmi kurumlara
Temizlik ürünleri

kampanyası

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş hattımız
O 506 898 31 88 ■ 0 536 524 32 89

YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE

KAHVALTI SALONU
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖR AVM 
Hisar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdilek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21
O 532 654 28 46
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Bayram dönüsü trafik çilesi
Bayram tatilini tur* 
izm şehirlerinde 
geçiren vatandaşlar, 
dönüşte yollarda 
uzun kuyruklarla 
karşılaştı.
İstanbul dışında 
geçirenlerin bir 
bölümü önceki gün 
dönüşe geçti.
Yolların daha yoğun 
olacağını düşünen 
birçok sürücü özel
likle öğleden sonra 
yola çıkarken, TEM 
ve feribot iskeleleri 
de hareketlendi.
Tatilcilerin İstanbul 
dışına çıkışlarını 
geçtiğimiz hafta 
Cuma gününden 
başlatıp 4-5 güne 
yaymaları nedeniyle 
bayram öncesi aşırı 
yoğunluk olmamıştı. 
Ancak Pazartesi 
gününün iş günü 
olması nedeniyle

İstanbul dışına 
çıkanların büyük bir 
bölümünün yola 
çıkacağını dikkate 
alıp sıkıntı yaşamak 
istemeyenler dün 
sabah erken saat 
lerde dönüşe geçti. 
İstanbul'u Anado 
lu'ya bağlayan köprü 
konumunda olan 
Kocaeli'de, iki yıldır, 
Yüksek hızlı Tren 
hattı çalışması 
nedeniyle tüm tren 

seferlerinin de yapıl
maması nedeniyle 
trafiğin tüm yükü 
TEM ve D-100 kara 
yoluna kaldı. Saat 
15.00'e kadar hem 
karayollarında, hem 
feribot iskeleleri 
sakinken, daha 
sonra hareketlenme 
başladı ve akşama 
doğru da yoğunluk 
arttı. Saat 17.00'ye 
doğru TEM'de yoğun 
bir araç trafiği görül 

meye başlandı. 
İzmir ve Bursa isti- 
maketinden gelen 
araç sürücülerinin 
tercih ettiği, Gebze 
Eskihisar ile karşılık' 
lı sefer yapılan Yalo 
va Topçular Feribot 
iskelesinde de 17 
feribot sefer yaptı. 
Gebze Eskihisar'da 
fazla araç olmadığı 
için feribotlar bura
da bekleme yapmak
sızın geri dönüyor.

TEM Otoyolu da 
Adapazan'ndan 
itibaren İzmit'e 
doğru hareketlenmiş 
durumda. Aynı hare 
ketlilik, Yalova-izmit 
arasındaki E-130 
Karayolu'nda da 
görülüyor. TEM'in 
çok dikkat edilmesi 
gereken diğer nokta
ları ise, Körfez- 
Hereke arasındaki 
Mağara burnu mev 
kii, Dilovası Tünel 
çıkışı ve Dilovası 
Rampası nın tama 
mı. TEM'in Kocaeli 
geçişinde bu nokta
lar, en çok kaza olan 
bölgeler olarak 
biliniyor. Bayram 
tatili sona ererken 
Çanakkale 
Boğazı'm kullanarak 
araçlarıyla İstanbul 
ve Trakya yönüne 
giden vatandaşlar,

Çanakkale'de yoğun
luk oluşturdu.
Bayram tatillerini 
Ege ve Akdeniz böl
gelerindeki tatil mer 
kezlerinde geçirip, 
dönüşe geçen kişi
lerin araçları, 
Çanakkale'deki 
iskelelerde zaman 
zaman kuyruklar 
oluşmasına yol açtı. 
Araç yoğunluğu 
nedeniyle 
Çanakkale kent 
merkezindeki 
trafikte de aksama 
lar yaşandı.
Çanakkale-Eceabat, 
Çanakkale-Kilitbahir 
ve Gelibolu-Lapseki 
arasında yolcu ve 
araç taşıyan feribot
lar, yoğunluğu erite
bilmek için sefer 
saatini beklemeden 
dolduğu anda 
hareket ediyor.

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

LTl^ıısııftofte www.kofteciyusuf.com ©kofteciyusuf W

başvurmak için: secretcv.com

Turizmin gözde 
merkezlerinden 
Muğla'nın Bodrum 
İlçesi, Ramazan 
Bayramı süresince 
ağırladığı yaklaşık 
1.5 milyon 
tatilci ve turist 
sayısıyla rekor 
kırdı.
Bodrum'daki tüm 
tesisler dolarken, 
30'a yakın 
alışveriş merkez
lerinin yiyecek 
rafları boşaldı. 
Eğlence mekan
larında adım 
atacak yer 
kalmadı. Sahiller 

doldu- taştı. Türk 
Hava Yolları (THY) 
Bodrum'a 28 ek 
uçak seferi 
düzenledi. Yine 
THY ilk kez 
Bodrum'a bir 
Boeing 777 ve 
Boeing 330 tipi 3 
dev yolcu uçağı 
kaldırdı.
Pegasus 
Havayolları 7 ek 
uçak seferi 
koyarken, 
Bodrum'dan 
Ankara. Adana, 
Bursa, İstanbul, 
Konya, Samsun 
ve Van'a 130 ek 

otobüs kaldırıldı. 
Bodrum'daki 
iletişim danışmanı 
Mutlu Acar, 
ilçelerinin yanı 
sıra tüm tatil 
yörelerinde 
aşırı yoğunluk 
görüldüğünü 
hatırlatarak, 
"Bayramı fırsat 
bilenler kendilerini 
tatil yörelerine 
attı. Bana 
göre içinde 
bulundukları 
stresten bir 
süre de olsa 
kurtulmak 
istediler" dedi.

http://www.kofteciyusuf.com
secretcv.com
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Aldığı puanlar ve yaptıkları tercihler sonucunda Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’ne girmeyi başardılar.

Haziran ayında 
yapılan Seviye belir
leme Sınavları son- 
rasıda 8. sınıf öğren
cilerinin yaptığı ter

cihler ve aldığı 
puanlara göre 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ni 
kazanan öğrencilerin

isimleri belli oldu. 
Ticaret ve sanayi 
Odası Gazi İlköğre
tim Okulu 8. sınıf 
öğrencisi Kübra

Dursun 456.327 
puanla birinci 
sıradan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ne 
yerleşti.

Tavan ve taban 
puanlarına göre 
456.327 ile 383.615 
puan alan Celal 
Bayar Anadolu

Lisesi’ni tercih eden 
öğrencilerin isimleri, 
aldığı puanlar ve 
okulları ise şöyle:

KÜBRA DURSUN 
YUSUF KAYA 
ZEYNEP KAN 
ÖYKÜ BAĞCI 
DUYGU SAG

456,327 GAZİ ORTAOKULU
450,917 ÇINAR ORTAOKULU
447,915 GAZİ ORTAOKULU
447,332 GAZİ ORTAOKULU
445,390 ŞÜKRÜ ŞENOLORTAOKULU

MUSTAFA UMUT TOMBUL 441,564 GAZİ ORTAOKULU
BÜŞRA DİŞ 
BERKAY GEYİK 
ZEHRA SOYLAR 
ALİ BOYRAZ 
SELİN İŞÇİ 
BURCU KÖSE 
OĞUZHAN BEKİ 
İBRAHİM AKGÜL 
SALİH BAYKAL 
FURKAN UYSAL 
YASEMİN YILDIZ 
ZEYNEP NUR ÇELİK 
ASİYE BÜBER

440,350 GAZİ ORTAOKULU
439,763 11 EYLÜL ORTAOKULU
438,085 CUMHURİYET ORTAOKULU

437,632 ŞEHİT ÖĞR. ETEM YAŞAR O.
437,113 11 EYLÜL ORTAOKULU
436,836 ÖZEL AYKENT ORTAOKULU
435,935 ÖZEL AYKENT ORTAOKULU
434,458 ŞEHİT ÖĞR. ETEM YAŞAR
434,300 GAZİ ORTAOKULU
433,817 CUMHURİYET
433,604 ŞEHİT ÖĞRETMEN
432,394 GAZİ ORTAOKULU
432,099 CUMHURİYET ORTAOKULU

SÜLEYMAN MEHMET BİLGİN 431,385 ÖZEL NİLÜFER BADEMLİ
NURETTİN FATİH AKKIN 429,732 ŞÜKRÜ ŞENOL
MUSTAFA GÜRLER 428,547 ŞEHİT ÖĞRETMEN ETEM
HAŞAN BURAK TANRIÖVER 427,760 11 EYLÜL ORTAOKULU
MEHMET FATİH ARICI 
MUSTAFA ATA 
ELİF KAHYA 
ALEYNA YALIN 
LALE NUR ALTUN 
TUFAN ERKEN 
ZEYNEP TETİK 
UMUT KENAR 
HİLAL YAREN MADEN

426,330 ŞÜKRÜ ŞENOL ORTAOKULU 
425,454 GAZİ ORTAOKULU
425,214 CUMHURİYET ORTAOKULU
424,461 11 EYLÜL ORTAOKULU
424,254 ŞEHİT ÖĞR. ETEM YAŞAR
423,750 CUMHURİYET ORTAOKULU
423,726 CUMHURİYET ORTAOKULU
423,337 GAZİ ORTAOKULU
422,950 CUMHURİYET ORTAOKULU

BATUHAN ŞAHİN YILDIZEL 422,807 11 EYLÜL ORTAOKULU
BERFİN DOLUNAY KILIÇ 
MERVE YILMAZ 
MÜŞERREF SALİHA AĞAN 
MERT İBRAHİM BAYKAL 
HÜSEYİN FIRAT 
TUĞBA YILDIZ 
MERVE USLU 
BERK YILMAZ
YUNUS EMRE GÜNDÜZ 
ERSEL ERYÜKSEL 
SUDE DAMAR 
SELENAY TÜRE 
KAYA KAHRAMAN 
HİLAL CAN
YAĞMUR SARI 
NAİM ÖZTÜRK 
BATTAL NİYAZİ ŞAHİN 
YAREN ÇOKYAVUZ 
UMUT ERDEM 
ALİ BERKE KINAY 
BATUHAN DAĞLIOĞLU 
GİZEM APAK 
BERK ÜNLÜ 
FATİH FİDAN

421,894 GAZİ ORTAOKULU
421,733 LALE KEMAL KILIÇ OKULU 
418,390 11 EYLÜL ORTAOKULU 
417,311 ŞÜKRÜ ŞENOL ORTAOKULU 
416,913 11 EYLÜL ORTAOKULU 
416,317 CUMHURİYET ORTAOKULU 
415,715 ÇINAR ORTAOKULU 
415,709 11 EYLÜL ORTAOKULU 
415,278 CUMHURİYET ORTAOKULU 
414,483 CUMHURİYET ORTAOKULU 
414,020 ÖZEL AYKENT ORTAOKULU 
413,847 11 EYLÜL ORTAOKULU 
413,321 11 EYLÜL ORTAOKULU 
412,494 ŞEHİT ÖĞR. ETEM YAŞAR 
412,062 ŞÜKRÜ ŞENOL ORTAOKULU 
411,977 ŞÜKRÜ ŞENOL ORTAOKULU 
411,714 ÖZEL AYKENT ORTAOKULU 
411,202 CUMHURİYET ORTAOKULU 
410,868 ŞEHİT ÖĞR.ETEM YAŞAR 
410,825 ÖZEL AYKENT ORTAOKULU 
410,610 11 EYLÜL ORTAOKULU 
410,372 ŞÜKRÜ ŞENOL ORTAOKULU 
409,122 GAZİ ORTAOKULU 
408,327 GAZİ ORTAOKULU 
407,453 11 EYLÜL ORTAOKULUAYŞE EŞLEM BOZ

TAYYAR EYYÜB ENSAR TOPÇUOĞLU 406,934 ŞEHİT ÖĞRETMEN
BERKE YÜKSEL 406,308 CUMHURİYET ORTAOKULU

FERHAT DOĞAN 
ELİF ASLAN 
YAZGÜLÜ BECERİKLİ 
HÜMEYRA TUĞÇE IŞIK 
İBRAHİM CAN AŞIK 
YAVUZ SELİM MERT 
HALİSE NUR SÖYLEMEZ 
EBRAR GİZEM TURĞUT 
RAZİYE ZEYBEK 
ZEHRA ÖZDEMİR 
MEHMET GÖNÜL 
OZAN GAZİ ERDUGAN 
OZAN ÜMİT GÖKÇE 
HAKAN TOPÇU 
CELAL SERTASLAN 
MEHMET ENGİN 
MEVLÜDE ZEYNEP SULU 
MUHAMMED ENES GÖÇER 
ŞEYMA ŞİRAY 
KAAN GÜNAY 
RÜMEYSA ÇETİN 
ALEYNA GÜNAY 
AYGÜN EREN BAŞARAN 
ALİHAN AYRIM
REYHAN KONAK 
ÖNDER KANDEMİR 
MUHAMMET ENES KARA 
AYBÜKE ÇİLİNGİR 
BURHAN ÇAKAR 
ALEYNA YILMAZ 
ELİF ALTIN
GÖRKEM GÜL KAHVECİ 
MENEKŞE KULA 
GÖKALP GÜNDOĞDU 
MUHAMMET ÖZDEMİR 
SAMET SAĞLIK 
MEHMET YETİM 
AHMET FURKAN SEVİM 
ONUR TAŞ
YILMAZ KORHAN KARACAN 
ÇİÇEK BEKTAŞ 
KAMİL IŞIKTAN 
HİLAL YILMAZ
SEMİH ENES UZUNOĞLU 
EŞREF ZAMBAK 
BUSE NUR TORUN 
METİN KAHVECİ 
YAREN ASLAN
ESRA TAŞ 
İREM ERCEYLAN 
EMİRHAN BENEK 
MUHAMMED ALİ EGE 
POLAT DENİZ 
ŞÜHEDA CEYHUN 
BÜŞRA YÖNDEŞ 
UMUT ŞENER 
MUHAMMET ENES ÖZ 
NEŞE PARLAK 
ECE GÖRÜCÜ 
METEHAN YAVUZ

405,990 ÇINAR ORTAOKULU
405,888 ŞEH ÖĞR. ETEM YAŞAR
405,389 11 EYLÜL
405,311 CUMHURİYET
405,150 ÖZEL AYKENT
404,261 İSTANBUL BAYRAMPAŞA 
403,917 11 EYLÜL ORTAOKULU
402,809 11 EYLÜL ORTAOKULU
402,803 LALE KEMAL KILIÇ
402,275 GAZİ ORTAOKULU
400,531 CUMHURİYET
400,398 GAZİ ORTAOKULU
400,185 GAZİ ORTAOKULU
400,092 ŞEHİT ÖĞR.ETEM YAŞAR
399,312 ÖZEL AYKENT
399,174 GAZİ ORTAOKULU
399,078 CUMHURİYET
399,029 11 EYLÜL ORTAOKULU
399,020 ALİ KÜTAHYA AHMET
398,652 CUMHURİYET
397,263 11 EYLÜL ORTAOKULU
397,208 CUMHURİYET
396,881 CUMHURİYET
396,370 GAZİ ORTAOKULU
395,906 CUMHURİYÇTİBRAHİM
395,866 ŞEHİT ÖĞR.YAŞAR
395,829 ŞEHİT ÖĞR.ETEM
395,332 CUMHURİYET
395,032 ŞÜKRÜ ŞENOL
394,163 LALE KEMAL
393,790 11 EYLÜL ORTAOKULU
393,216 ORHANGAZİ CARGİLL
392,715 11 EYLÜL ORTAOKULU
391,920 ŞEHİT ÖĞRETMEN
391,255 ÇINAR
391,161 GAZİ ORTAOKULU
390,100 ŞÜKRÜ ŞENOL
389,611 CUMHURİYET
389,492 ÖZEL AYKENT
389,059 OSMANGAZİ ÖZEL
389,009 ŞEHİT ÖĞRETMEN
388,972 ŞÜKRÜ ŞENOL
388,943 11 EYLÜL ORTAOKULU
388,809 ORHANGAZİ TUNA
388,746 ÖZEL AYKENT
388,718 GAZİ ORTAOKULU
387,574 ŞEHİT ÖĞR.ETEM YAŞAR
387,381 CUMHURİYET
386,802 CUMHURİYET
385,752 ORHANGAZİ ATATÜRK
385,457 LALE KEMAL KILIÇ
385,262 YALOVA ÖZEL Y.BİLGİLİ
385,186 OSMANGAZİ PANAYIR
385,029 ŞEHİT ÖĞRETMEN ETEM
384,242 ALİ KÜTAHYA
384,115 ÇINAR ORTAOKULU
383,980 GAZİ ORTAOKULU
383,782 GAZİ ORTAOKULU
383,683 GAZİ ORTAOKULU
383,615 CUMHURİYET
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SENUKSfO8 MMCİITE EMMET
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Orhangazispor U-19 
Genç takımını geçen 
yıl Türkiye 
üçüncüsü yapan ve 
bu yıl takımdan 
gönderilen Mehmet 
Alarçin, Kırmızı- 
Beyazlı ekibin yeni 
teknik patronu oldu 
Orhangazispor 
U-19 genç takımını 
geçen yıl Türkiye 
üçüncüsü yapan ve 
bu yıl takımdan 
gönderilen Mehmet 
Alarçin, Gemlikspor 
ile anlaştı.
Orhangazispor'da 
alt yapıda teknik 
direktörlük görevi 
yapan, özellikle 
geçen yıl U-19 genç 
takımı ile Türkiye 
üçüncülüğü elde 
eden Mehmet 
Alarçin, yeni sezon 
için Gemlikspor ile

anlaşmaya vardı. 
Orhangazispor 
genç takımı için 
yeniden anlaşmaya 
vardığı halde, 
yaşanan bazı 
gelişmeler sonrasın
da takımdan 

gönderilen teknik 
direktör Mehmet 
Alarçin, Kırmızı- 
Beyazh ekibin 
yeni teknik patronu 
oldu.
Hafta içinde yeni 
takımı ile çalış

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

malara başlayacak 
olan Mehmet 
Alarçin amaçlarının 
önce Bölgesel 
Amatör Lig, ardın
dan ise 3.Lig 
olduğunu 
söyledi.

TFM1 A “SUYUNU BOŞARIÜA U HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

ABONE OLDUNUZ MU?
■aanBOHH abone olun okuyun okutun

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

m»®

Kupa ve madalya çeşitleri. Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri.

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

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Emeklilere müjde üstüne müjde
Emeklilerin de banka 
promosyonu alması 
ile ilgili inceleme 
sürüyor.
Bankalarla yapılacak 
pazarlık sonunda 
emeklilere ek bir 
gelir oluşacak. 
Bunun için bir 
başvuru yapmaya 
gerek yok 
Geçtiğimiz hafta 
yaklaşık 2.5 milyon 
memur ile 1.9 milyon 
memur emeklisinin 
önümüzdeki iki yılda 
alacakları zamlarla 
ilgili toplu sözleşme 
görüşmeleri yapıldı. 
Memurların ve 
emeklilerin zamları 
belirlenirken, özlük 
haklarıyla ilgili yeni
likler de karara bağ

landı. Bu arada daha 
önce de gündemde 
olan, emeklilerin 
memurlar gibi maaş 
aldıkları bankaların 
verdiği promosyon 
paralarından fay
dalanmaları masaya 
getirildi. Memur-Sen 
tarafından gündeme 
taşınan konu, daha 
önceki dönemde 
tartışılmış fakat 
bankalar yanaş
mamıştı.

MAAŞIN YÜZDE 60*l 
VERİLİYOR
Şimdi prensip olarak 
kabul edilen 
konuyla ilgili 
tatil dönüşü 
girişimlerde 
bulunulması bek

leniyor. Bankaların 
verdiği promosyon
dan emekliler de 
yararlanmaya 
başladığında, 
emekliler için bir ek 
gelir oluşacak.

Promosyon parası 
bankalarla yapılan 
pazarlıklar sonucu 
belirlenecek olması
na rağmen, daha 
önceki örneklerde, 
sözleşme süresince 

maaşın yüzde 
60'ının bir kereliğine 
ödenmesi şeklinde 
uygulanmıştı.
Buna göre; bin 500 
lira maaşı olan bir 
emekli her

sözleşme döne
minde bankadan 900 
lira para alabilecek.

BANKA ÖDEME 
YAPACAK

Promosyon anlaş
masını Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
gerçekleştirecek. 
Dolayısıyla 
emeklilerin bir işlem 
yapması gerekmiyor. 
Anlaşma yapılan 
banka, kendisinden 
maaş alan 
emeklilere 
pazarlık sonucu 
belirlenen promos 
yon parasını 
hesaplarına yatıra
cak.

Çalışma hayatına köklü değişiklikler geliyor
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, çalış
ma hayatında köklü 
değişikliklerin ola
cağını söyledi. 
Doğum izni, kreş 
uygulaması, esnek 
kıdem tazminatı, 
taşeronluk ile ilgili 
kapsamlı paket 
hazırladıklarını 
söyledi.
Çelik, kadın çalışan 
ların doğum izninin 
artırılması, evlene 
çeklere kredi, 
çalışan kadınlara 
yönelik kreş uygu
laması gibi düzen
lemeleri yeni 
yasama döneminde 
Meclis'e getirecek
lerini belirterek,

"Bu düzenlemelerin 
tümü bizim bakan
lığın sorumluluğun
da olduğu için 
taşeron çalışması 
da dahil bir paket 
halinde ekimde 
Meclis'e getirmeyi 
planlıyoruz. Bu 
paket, çalışma hay
atındaki tüm engel
leri ortadan 
kaldıran düzen
lemeleri içerecek." 
dedi.
Bakan Faruk Çelik, 
Bursa'da katıldığı 
bir yerel televizyon 
programında gün
deme ilişkin değer
lendirmelerde 
bulundu. Çelik, 
toplu sözleşme 
görüşmelerinin 

perde arkası başta 
olmak üzere, 
emekliliği yaşa 
takılanların son 
durumu ve devlet 
personel rejiminde
ki değişiklikle ilgili 
gelişmeleri değer
lendirdi. Toplu 
sözleşme ile ilgili 
sendikalar arasın
daki gerginliğe de 
değinen Bakan 
Çelik, sendikalar 
arasındaki rekabete 
karışmayıp, 
hükümet olarak 
kendi çalışmalarına 
adapte olduklarını 
söyledi. 
Görüşmelerin 
süresinin 21 gün 
olduğunu belirten 
Bakan Çelik,

"Ancak yasa, 1 
günde uzlaşılırsa 21 
cjı.' görüşün 
demiyor. Bu 
donem, bayramdan 
önce uzlaşabilir 
miyiz diye bir çaba 
sarf ettik. 1 
Ağustos'ta 
başlayan görüşmel
erde geçen salı 11 
hizmet kolundaki 
taleplerde uzlaştık. 
Geriye genel 
talepler kalmıştı. 
Salı günü genel 
taleplerle ilgili 
komisyon kurduk 
ve ben çarşambaya 
kadar uzlaşalım 
istedim. Çünkü 4,5 
milyon memuru 
ilgilendiren toplu 
sözleşmeden daha 

önemli bir şey ola
maz bizim için. 
Ancak çarşamba 
18.00'e kadar 
uzlaşamayınca 2 
saat ara verdik ve 
aradan sonra uzlaş
ma çıktı. Uzlaşma 
olunca konfed
erasyonların genel 
başkanlarını 
çağırdık.
Türkiye Kamu-Sen 
genel başkanı 
Adana'da olduğu 
için temsilcisi geldi. 
Neticede uzlaşıldığı 
için yetkili konfed
erasyonla sözleşme 
imzaladık. Süreç 
doğru işlemiştir. 
Uzlaşırsanız, kimin
le imzalayacaksınız 
sözleşmeyi? Tabii 

ki yetkili konfed
erasyon Memur- 
Sen'le. Bayram 
öncesi memurlara 
müjde vermek için 
hem Memur-Sen 
taleplerini revize 
etti hem de 
biz teklifimizi 
yeniledik. İlla kavga 
etmemiz gerekmiy
or. Uzlaşı olduysa, 
sözleşme şartları 
çalışanların 
lehindeyse takdir 
etmek lazım.
Sendikal mücadele
den dolayı bir karşı 
çıkış varsa bu 
sendikaların 
sorunudur. Ancak 
biz tüm sendikalara 
eşit mesafedeyiz." 
diye konuştu.1^1 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER ________ DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 11°
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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
Esklhisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

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 Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
mar-pet S;; 3O 33
Tuncay Otogaz 013 1O 40
Boyza Petrol 513 O1 03

DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasu» Akml* Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanbero^jlu-Esadaş 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

u
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 5^4 8o 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 KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4647 

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)

IIIİlMİttİl
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
16:45-21:30 

MERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321



GemlikKHrfez

ÖZEL BURSA

" *1-1**"

HEMŞİRELİK

AHMET ÇELEBİ
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

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 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.

• 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 Juıav» olmadan kayıt imkanı...
1^) 585 puanına göre 8î/^5 imkanı... 

Servis hizmetimiz mevcuttur. 
Yatılı kalma olanağı sağlanır. 
Avrupa’da staj imkanı sağlanabilir

SOSYAL ALANLARIMIZ; VOLEYBOL - BASKETBOL ■ MASA TENİSİ - SATRANÇ
STAJ YAPILACAK ÖZEL HASTAN ELERDE, ALI NACAK PERSONELİN TAMAMI, 

OKULUMUZDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERDEN ALINACAKTIR.

İzmir Yolu Caddesi No: 341 Nilüfer I BURSA TEL: O 224 413 42 75 -76 GSNI: O 546 60 61616
www.ahmetcelebisml.com

http://www.ahmetcelebisml.com


Ramazana özel kampanya
Tel: 512 0 512

f

kavlak

www.kavlak.com.tr
ŞUBELERİMİZ: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik İstiklal Caddesi 

Yalova Yolu Satış Mağazaları ile hizmet vermekteyiz.

Kurulus:197l

KAVLAKDOĞANIN HÂZİNESİ

İ SIZMA
| ZEYTİNYAĞI

ZEYTİN 
ZEYTİNYAĞI |

_ ’ Www.kavlak.com.lr
FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Tnuçoh______________www.gemlikkorfezgazetesi.com__________________________________50 Kr.

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com
Sebahattin 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/manastiremlak

Devrilen teknede denize döşerek kaybolan Cenk Aydoğan adlı kişi dün de bulunamadı 

tıMtfı ın devam ıM
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bayram dönüşü...(2)
Bandırma Erdek arasında eşim 

çalan telefonunu açtı.
Küçük Kumla Doris Restaurant işlet

mecisi arkadaşı, bayramını kutladı.
Ne var, ne yok faslından sonra, Bay 

ramda neredesiniz deyince:
Erdek’e gidiyoruz’ dedi.

Güldenler de tekneyle Erdek’e gel 
mişler. ‘Hadi gelin birlikte olalım’ de 
nince bayram tatilimiz teknede geçti. 
___________ .______ Devamı sayfa 4’rle

Şeker Bayramının 
ikinci günü akşamı 
Büyük Kumla'dan 
sandalla denize 
açılan ve teknenin 
devrilmesi sonucu 
denizde kaybolan 
Cenk Aydoğan dün 
de tüm aramalara 
karşın bulunamadı. 
Mudanya Sahil Gü 
venlik ekibi ile 
Gemport’a ait 2 pilot 
teknesi denizden, 
helikopter ile de ha 
vadan aramalar gün 
boyu devam etti. 
Sandalın denizde ala 
bora olmasından 
sonra çevredeki bir 
gemiye kadar yüze 
rek kurtarılan Özcan

Muhsin TUNÇ

www.onanka.

Karakaya ve Melisa 
Kırsal, "AlKun 
Hurreya” adlı gemi 
personeli tarafından 
kurtarıldı.
Uman Başkanlığı ile 
irtibata geçilerek bu 
kişileri sahile 
Gemport’a ait pilot 
botu ile karaya 
çıkardılar. Kıyıda 
bekleyen bir ambu
lansla Devlet 
Hastanesine sevk 
edilen kazazedeler, 
tedavi altına alındı. 
Yüzerek kıyıya çık
mayı başaran Sena 
Sade de hastaneye 
sevk edildi.
Liman Başkanlığı bu 
arada Körfeze gemi 

girişini yasakladı.

ARAMALAR 
SÜRDÜ
Sandalın devrilmesi 
sonucu dalgalar 
arasında kaybolan 
Cenk Aydoğan’ın 
aranmasına dün de 
devam edildi.
Ailesi ve yakınlan 
da kıyıdan aramaları 
izledi.
Cenk Aydoğan’ın 
yaşamasının mucize 
olacağı, geçen süre 
gözönüne alındığın
da boğulmuş ola
bileceği belirtildi.
Denizin cesedi su 
yüzüne atması bek
leniyor.

Gemlik 
Körfezi 
Hassas 
Belge’ 
ilan 
edildi
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Marmara 
Denizi’nde, 
Bandırma Körfezi, 
Gemlik Körfezi- 
İstanbul Boğazı 
doğu girişi arası, 
İstanbul Boğazı 
Batı girişi - Büyük 
çekmece arası has
sas alan olarak ilan 
etti. Sayfa 2’de

İNŞ. ltd!
Merkez: O 224 513 85 53

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

Kurşunlu Şb. 10535 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.lr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.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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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçları kaygı verici...

ûemlilı Körfezi Hassas Bölne’ ilan edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Denizi’nde, Bandırma Körfezi, Gemlik Körfezi- İstanbul Boğazı doğu girişi arası, 

İstanbul Boğazı Batı girişi - Büyük çekmece arası hassas alan olarak ilan etti. Marmara Denizinde 47 noktada kirlilik izlemesi 
yapan Bakanlık, 538 yüzme alanından aldığı su örneklerinin 457 tanesinin yönetmenliğe uygun buldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklamasında, denizi kirleten başlıca etkenin evsel atıklar, endüstriyel atık sular, yağ ve petrol 
sızıntıları, tanker ve boru hatlarında meydana gelen kazalar sonucunda sızan çeşitli sanayi atıkları, termik santrallerde 

deniz suyunun soğutma suyu olarak kullanılmasından doğan terminal kirlilik, tarım alanında kullanılan yapay gübrelerin 
deniz suyuna karışması ve tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı olduğu belirtildi.

Mert ÇAVDAR

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından, 
denizlerde kirliliğin 
önüne geçilmesi ve 
deniz canlılarının 
biyolojik çeşitlili 
ğinin korunması 
amacıyla gerçek
leştirilen çalışmalar 
devam ediyor.
Deniz kirliliği ile ilgili 
yapılan araştır
maların sonucu 
çevreciler tarafından 
kaygıyla karşılanır 
ken, Bakanlığın 
resmi internet 
sitesinden yapılan 
açıklamada, 
Marmara Denizi’nde 
Gemlik Körfezi’nin 
de aralarında bulun
duğu bir çok koy ve 
körfez hassas bölge 
ilan edildi.
Marmara Denizi’nde 
47 farklı noktada 

kirlilik incelemesi 
yapıldığı ifade edilen 
açıklamada, 
yaşanan olumsuz 
lukların önüne geçe
bilmek amacıyla 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 
geliştirdiği projelere 
yer verildi.
Kirlilik oranı fazla 
çıkan bölgelerde 
denetim ve soruştur
ma çalışmalarının 
devam ettiği belir
tilen açıklamada : 
“Marmara Denizi 
kirlilik durumu ve 
yapılmakta olan 
çalışmalar aşağıda 
sıralanmaktadır: 
- 47 noktada kirlilik 
izlemesi yapılmak- 
IdUİf.
- Yüzme Suyu 
Kalitesi Yönetmeliği 
çerçevesinde 
yapılan izleme çalış

maları sonucunda 
538 yüzme alanının 
457'si yönetmeliğe 
uygun olarak değer
lendirilmiştir.
Uygun çıkmayan 
alanlara yönelik 
denetim ve soruştur
ma çalışmaları 
devam etmektedir. 
- Bandırma Körfezi, 
Gemlik Körfezi- 
Istanbul Boğazı 
doğu girişi arası,

İstanbul Boğazı Batı 
girişi-Büyükçek 
meçe arası hassas 
alan olarak ilan 
edilmiştir.
- Marmara Bölgesi' 
nde Atıksu Yönetimi 
İle İlgili olarak 
Çanakkale- Gelibolu, 
Lapseki, Ûmurbey, 
Kepez ve Eceabat, 
Bahkesir-Erdek 
Belediyeleri Atıksu 
arıtma tesisleri 

tamamlanmıştır. 
Bandırma Belediyesi 
Arıtma Tesisi Arıtma 
Tesisleri fizibilite ve 
ÇED çalışmaları IPA 
kapsamında devam 
etmektedir.
- Marmara Bölgesi 
Toplam nüfusunun 
%55.15'inin atıksu- 
ları arıtma tesisleri 
ile ardılmaktadır.
- Marmara 
Bölgesi'nde 15 adet 
lisanslı atık alma 
gemisi ile 100 liman
da atık alım hizmeti 
akanlığımız tarafın
dan yetkilendirilen 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan verilmektedir.” 
denildi.
Yapılan açıklamada, 
denizi kirleten 
başlıca etkenin 
evsel atıklar, 
endüstriyel atık 

sular, yağ ve petrol 
sızıntıları, tanker ve 
boru hatlarında mey
dana gelen kazalar 
sonucunda sızan 
çeşitli anayi atıkları, 
termik santrallerde 
deniz suyunun 
soğutma suyu 
olarak kullanılmasın
dan doğan terminal 
kirlilik, tarım alanın
da kullanılan yapay 
gübrelerin deniz 
suyuna karışması ve 
tarım ilaçlarının bil
inçsiz kullanımı 
olduğu vurgu
lanırken, AB stan
dartlarıyla uyumlu 
olarak 
denizlerde kirlilik 
oranını belirleme ve 
kirlilikle mücadele 
etme konusunda 
yapılan çalışmaların 
aralıksız devam 
ettiği bildirildi.

Dursun Özbey, “İmar Kanununda belirlenen düzenlemeler uygulanmalı” dedi.

Park sorunu yiiziinden dükkanını sattı
Mert ÇAVDAR
Zirai ürünler satan 
Özlem Ticaret’in 
sahibi eski CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, 
yaşadığı park soru- 
runu nedeniyle 
Hamidiye Mahallesi 
Bora Sokak’taki 
kendine ait iş • 
yerinden, Doktor 
Ziya Kaya Mahallesi 
İFatih Sokak, 12 
numaradaki kiralık 
dükkana taşındı. 
Gemlik’te yaşanan 
park sorununun bir 
an önce çözüme 

/kavuşturulması 
gerektiğini belirten 
Özbey, “Eski işyeri 

\ m izde müşterilerimiz 
arabalarını park ede
cek yer bulmakta 
zorlanıyorlardı.
Biz de işyerimize 
mal getirdiğimizde 

çok zorlanıyorduk. 
Şimdi park sorunu 
nun daha az olduğu 
yeni yerimize taşın 
dik. Eski dükkanımız 
kendime aitken, 
şimdi faaliyetlerimizi 
kiralık dükkanımızda 
yürütüyoruz. 
Gemlik’te yaşanan 
park sorunu sadece 
araç sürücüleri için 
değil, esnaf açısın
dan da büyük prob
lemlere neden olu 
yor.” dedi.

EN BÜYÜK SORUN 
ULAŞIM
Çarpık kentleşmenin 
park sorununun 
oluşumunda önemli 
bir etken olduğunu 
ifade eden Özbey, 
“İmar Kanunu’nun 
gereklilikleri bir an 
önce uygulanmalı. 
Günümüzde yurt

çapında olduğu gibi 
Gemlik’te de vatan
daşların en büyük 
problemi ulaşım. 
Özel araç kullanmak 
artık bir lüks olmak
tan çıkarak, ihtiyaç 
haline geldi. 
Özel araçların ve 
toplu taşıma araç 

larının Gemlik’te 
rahatlıkla park alanı 
bulamaması giriş ve 
çıkışlarda sorun 
yaşanması kabul 
edilemez bir durum. 
Günümüzde vatan
daşların vakti olduk 
ça değerlidir.
Yetkililer vatan

daşların zamanını 
boş yere harca
malarına seyirci 
kalmamalı.
Artık sadece toplu 
taşıma araçlarıyla 
vatandaşları iste
nilen yerlere ulaştır
mak mümkün 
olmuyor.

Bu nedenle, özel 
araçlann sayısında 
artış yaşanıyor. 
Kimseye özel araç 
sahibi olmayın 
denilemez.
Ancak, park sorunu 
halledilmeden araç 
sayısında yaşanan 
bu artış hem araç 
sürücülerine hem de 
esnafı zor durumda 
bırakıyor.
Gemlik’teki park 
sorunu yıllardan beri 
var. Gemlik’in en 
önemli problemi 
ulaşım. İlçemiz artık 
tüm araçlann kolay
ca ulaşım imkanın
dan yararlanabile
ceği tüm sokak ve 
caddelere rahatça 
girilebilen bir şehir 
olmalı.
Gemlik halkı bunun 
özlemini çekiyor.” 
diye konuştu.
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Patlayan tralû tan ınmaz hal e gelirıii
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, çalıştığı 
işyerinde, trafonun 
patlaması sonucu 
ağır yaralanan 50 
yaşındaki Abid Can 
Tahir, tanınmaz 
hale geldi. 
İlçe devlet has
tanesinde ilk müda
halesi yapıldıktan 
sonra yanıkları 
sarılan Tahir, daha 
sonra Bursa'ya 
sevk edildi.
İnegöl'de, Metal 
Sanayi Sitesi 
üzerinde bulunan 
bir işyerinde 
çalışan Abid Can 
Tahir, işyerinin

BursaıılaLaiıractaıcıkalarsfltettt
Balıkesir polisi 864 
adet uyuşturucu 
hap ele geçirirken, 
olayla alakalı 2 
şüpheliyi gözaltına 
aldı.
Aldığı ihbarı değer
lendiren Balıkesir 
polisi, Bursa plakalı 
bir aracı takip etti. 
Araçtaki şahısların 
Balıkesir'e uyuştu
rucu getirdiğini 
tespit eden ekipler,

MIMtlİllllllIMHlMllliiltli
Orhangazi’de mey
dana gelen ka 
zada motosikletle 
seyreden baba ile 
oğlu yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Keramet köyünde 
ikamet eden 
Zeki Taş (57), 13 
yaşındaki oğlu 
Abdülbaki Taş’ı da 
alarak 09 TK 490 
plakalı motosik
letiyle zeytinliğe 
gitti.
Burada bir süre 
çalışan baba ile 
oğlu daha sonra 
köye dönmek için 
yola çıktı. İddiaya 
göre, Ilıca 
kavşağında Zeki 
Taş idaresindeki 
motosiklete 
Gülhan Yılmaz (38)

arızalanan elektrik 
sigortasını 
değiştirmek 
isterken, henüz 
belirlenemeyen

nedenle elektrik 
trafosu patladı. 
Ağır yaralanan 
Tahir, arkadaşları 
tarafından otomo

1. Gündoğan eve baskın düzen-
Mahallesi'nde bir ledi. Evde bulunan

yönetimindeki 
16 E 1242 plakalı 
otomobil çarptı. 
Çarpmanın şiddeti 
ile savrulan moto
sikletten düşen 
baba Zeki Taş ile 

oğlu Abdülbaki 
yaralandı. Durumu 
ağır olan baba Taş 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne, 
oğlu ise 
Orhangazi Devlet 

bille yakında bulu
nan İlçe Devlet 
Hastanesi'ne getiril
di. Burada ilk 
tedavisi yapılan, 
yanıkları sarılan 
Tahir, daha sonra 
ambulansla 
Bursa'da, Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Hayati 
tehlikeyi atlata
mayan Abid Can 
Tahir'in yaralan
masıyla ilgili soruş
turmaya, İnegöl 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca baş
landı.

şüpheliler S.G. ve 
A.Y gözaltına 
alınırken, düzenle
nen operasyonda 
864 adet ecstasy 
tabir edilen uyuştu
rucu hap ve 1 kilo 
200 gram bonzai 
ele geçirildi. 
Şüpheliler 
çıkarıldıkları adli 
makamlarca tutuk
lanarak cezaevine 
gönderildi.

Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Otomobil şoförü 
Gülhan Yılmaz 
gözaltına alınırken 
kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Baha öfkesi
çılgına çevirdi

Orhangazi ilçe- 
si'nde, tartıştığı 
babasına sinir
lenip, 1'inci kattaki 
evlerinin 
penceresinden 
atlayan 19 yaşın
daki Habip Bodur 
ağır yaralandı. 
Oğlunun 
düştüğünü 
görünce çılgına 
dönen Mehmet 
Bodur, ambulansa 
bindirilmesine 
yardım ederken 
yanından bir an 
olsun ayrılmadı. 
Orhangazi'ye bağlı 
Hürriyet Mahallesi 
Soysallar Sokak'ta 
oturan inşaat 
işçisi, evli 5 çocuk 
babası Mehmet 
Bodur çalışmayan 
oğlu Habip Bodur 
ile dün belirlene
meyen bir nedenle 
tartıştı. Babasına 
sinirlenen Habip 
Bodur, kendini 
1'inci kattaki 
evlerinin 
penceresinden 
attı. Oğlunun 
atladığını görünce 
çılgına dönüp 
hemen yanına 
giden Mehmet

ELEMAN
KAVLAK ZEYTİN VE 
ZEYTİNYAĞI SATIŞ 

MAĞAZAMIZDA
ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR

KAVLAK ZEYTİNLERİ
Tel: 512 0 512 GEMLİK

Bodur, cep tele
fonu ile 112 Acil 
Servis'i arayıp 
ambulans istedi. 
Oğlunun ambu
lansa konulmasına 
yardım eden ve 
aynı araç ile has
taneye giderek 
çocuğunu yanlız 
bırakmayan 
Mehmet Bodur, 
"Ona bir şey ola
cak diye çok 
korkuyorum. Bir 
baba için çocuğu
nun gözünün 
önünde böyle bir 
çılgınlık yapmasın
dan daha kötü 
bir olay olamaz. 
Baba yüreği 
dayanmıyor. 
Keşke tartış- 
masaydım" dedi. 
Orhangazi Devlet 
Hastanesii'nde ilk 
müdahalesi 
yapılan Habip 
Bodur, durumu 
ağır olduğu için 
Bursa Muradiye 
Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Olayla ilgili 
soruşturmaya 
Bursa Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca 
başlandı.
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Güne Bakış
Başlatılacak olan imza kampanyasına CHP Gemlik İlçe Teşkilatı da tam destek verecek.

CHP ılen zeytin için imza Kamaanyası
Gemlik Orhangazi ve CHP İlçe Başkanlarının katıldığı toplantıda 
konuşan CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, sofralık zeytinin 

desteklenmesi için Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından destek 
sağlanması için imza kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bayram dönüşü... (2)
Uzun yıllar önce Erdek’e gitmiştik.
2 saat önce Gemlik'ten yola çıkıp bir 

başka turizm kentine ulaşmamız zaman 
açısından önemsizdi.

Erdek çevresi Gemlik gibi zeytinliklerle 
çevrili bir yarım ada.

Her kıyı bir yerleşim merkezi haline 
gelmiş.

Türkiye de kıyı turizmi ilk kez Erdek ile 
Gemlik’te başladı.

Erdek’te deniz turizmi halen büyüyerek 
devam ederken, Gemlik turizmi bir 
kenara iterek, güzelim kıyılarımızı beton 
yığınlarıyla apartman olarak doldurdu.

Gülden ve Nedim, rıhtıma bağladıkları 
tekne önünde karşıladılar bizi.

Sarmaş dolaştan sonra “Green 
Crocodile” adındaki tekneye yerleştik.

Rıhtımda sıra sıra dizilmiş birçok yat 
denize açılmayı bekliyordu.

Karşılarında dizilmiş çay bahçeleri ise 
ağzına kadar doluydu.

Erdek iskelesi rıhtımın yanında koca Ro 
Ro gemileri, Erdek Tekirdağ seferi için 
bekliyor. Bazıları da Avşa ve Marmara 
adasına yolcu dolduruyor, İskelede iğne 
atsan yere düşmez bir kalabalık var..

Bayramın yerini, tatilin aldığını burada 
daha net gördüm.

Tekneye yerleştik.
Nedim’in Bursa dan gelen 2 yeğeni de 

teknede konuktular. Bizim takım ile 
konuk sayısı 6 oldu.

Hoş sohbetten sonra günün programını 
Nedim açıkladı.

Körfez turu..
Green Crocodile’in kaptanı Gemlikli 

Hüseyin Kaptan..
Gemlik’ten Küçük Kum la’ya gider gibi 

ağır ağır, ilerleyen tekneden kıyıları 
gözlemliyoruz.

Deniz kenarları ağzına kadar dolu.. 
Şezlonglar ve şemsiyeler kumsalı kapat
mış. Yüzlerce otel ve motel uzun Erdek 
kıyılarına inci taneleri gibi yanyana dizil 
miş.

Otellerin ve motellerin hiçbirinde yer 
yok.

Kıyıdaki ve Erdek Merkezindeki tüm iş 
yerleri dolu.

Erdek esnaf ve turizmcisine para olukla 
aktı bayram süresince..

Hava sıcak mı sıcak. Güney yakıcı..
Erdek’ten çıkıyor, Ocaklar mevkiine 

doğru yol alıyoruz ağır ağır.
Bizim Hasanağa koyuna benzer bir 

yerde motor susuyor.
. Kaptan demir atıp botu indiriyor 
denize..

CHP örgütleri, 
Gemlik, Orhangazi, 
Mudanya ve İznik’te 
zeytinciliğin destek
lenmesi amacıyla 
imza kampanyası 
başlatacak.
Toplanan imzalar 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
lığına ulaştırılacak. 
Bayramlaşma için 
Orhangazi CHP İlçe 
Binasında partililer
le biraraya gelen 
CHP Bursa Millet 
vekili Tarım, Orman, 
Köy İşleri Korniş 
yonu üyesi İlhan 
Demiröz, İl Başkanı 
Metin Çelik ve ilçe 
başkanları ile 
yöneticiler katıldılar. 
Zeytin üretimi için 
partiler üstü bir 
çalışma başlatıla
cağını belirtirten 
İlhan Demiröz, “CHP 
olarak Bayram son
rasında Orhangazi,

Çocuklar başta herkes durgun ve sıcak 
suya atlıyorlar.

Ben hariç. >
Bayram öncesi soğuk algınlığı ile dok

tora gidip ilaçlar aldık.
Bir yandan onlarında etkisiyle ter atıyo

rum. Üşütmekten korkuyorum.
Ne olur ne olmaz diye tekneyi bekliyo

rum. ' bevaniı yarın

Mehmet Öcalan, Tek Taraflı 
Yürümeyecek, Bu Beyle Bilinmeli'
Terör örgütü elebaşı 
Abdullah Öcalan’ın 
kardeşi Mehmet 
Öcalan, “Çözüm 
süreci ile ilgili 'Çok 
hassas. Tek taraflı 
yürümeyecek, 
yürümez de' dedi. 
Terör örgütü elebaşı 
Abdullah Öcalan’ın 
kardeşi Mehmet 
Öcalan, Imralı 
Adası’ndaki 
ziyaretin ardından 
çözüm süreciyle 
ilgili olarak, “Çok 
hassas. Tek taraflı 
yürümeyecek, 
yürümez de. Bu 
böyle bilinmeli" 
dedi.Terör örgütü 
elebaşı Abdullah 
öcalan’ın kardeşi 
Mehmet öcalan ve

yamız partiler 
üstüdür ve her

Bakanlığın destek
lemeler konusunda

Mudanya'da aynı 
anda bir imza
kampanyası 
başlatacağız. 
Bu kampanyanın 
amacı, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanı Mehdi 
Eker'in dikkatini 
çekmek, imza kam
panyası ile sofralık 
zeytine destekleme 
çıkarılmasını sağla-

Cumali Karsu’nun 
kardeşi Hanefi 
Karsu, sabah saat 
10.00’da Gemlik İlçe 
Jandarma 
Komutanlığı'na 
gelerek Imralı 
Adası’na hareket 

yaptığı çalışma çok 
komik. Bursa için, 
Bursa'da üretilme 
yen ürünler için des 
tekleme verilmiş. 
Biz bu imza kam 
panya ile bu Güney 
Marmara için yani 
bu bölgeler için zey
tine destekleme 
alınmasını sağlaya- 

etti. 8 saat sonra 
Hanefi Karsu ile 
birlikte adadan 
dönen Mehmet 
öcalan, jandar
madaki kontrollerin 
ardından basın 
mensuplarının soru

kesim tarafından 
desteklenmelidir." 
diye konuştu.
Bayram kutlanışın
da hazır bulunan 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, kampan 
yaya sonuna kadar 
destek vereceklerini 
söyledi.

larını cevapladı, 
öcalan, aile 
görüşmesi yaptık
larını ifade ederek, 
“Süreç çok hassas. 
Tek taraflı 
yürümeyecek. Bu 
böyle bilinsin ve 
bilinmeli. Ağabeyim 
ve ben 6-7 aydır bu 
sürece gerekli 
katkıyı sunduk. 
Bu süreç tek taraflı 
yürümez. En 
kısa sürede avukat
ların ve heyetin 
adaya gitmesi 
gerekiyor" dedi. 
Mehmet öcalan, 
ağabeyi Abdullah 
öcalan’ın 
Suriye’deki katliamı 
da kınadığını sözle 
rine ekledi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Merkeze alınan Vali Şahabettin Harput’un basında çıkan açıklamasına sert yanıt verdi.

Güler, 'İktidar, hukuktan üstün mü?
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Merkez Valiliğine 
atanan Bursa eski 
Valisi Şahabettin 
Harput’un, BursalI 
gazeteciler ile yap
tığı basın toplantı 
sındaki kendisiyle 
ilgili sorulara verdi 
ği cevabın, ibret 
verici olduğunu 
belirterek, “Bursa 
Valisi Sayın Harput, 
devletin valisi 
olarak hukuktan, 
demokrasiden, 
adaletten, haktan 
yana takdirini kul
lanması gerekir 
ken, iktidar lehine 
takdirini kullandığı 
nı itiraf etmiştir.” 
dedi.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, yaptığı açık
lamada şunları 
söyledi:

TAKDİRİMİ İKTİDAR 
LEHİNE 
KULLANIRIM!
"Vali Şahabettin 
Harput, 7 Ağustos 
2013 tarihinde 
Bursa basına ile bir 
toplantı yapmıştır. 
Toplantı ile ilgili 
haberler bir gün 
sonra 8 Ağustos 
2013 tarihindeki 
gazetelerde yayın
lanmıştır. Sayın 
Vali, bu toplantı da 
şahsımın görevden 
uzaklaştırılması ile 
ilgili sorulan soru
lar üzerine ‘Ben 
takdirimi iktidar 
lehine kullanırım" 
itirafında bulun
muştur. Bu itiraf 
malumun ilanıdır.
Sayın Harput, 
devletin valisi 
olarak hukuktan, 
demokrasiden, 
adaletten, haktan 
yana takdirini kul
lanması gerekir

ken, iktidar lehine 
takdirini kullan 
dığını itiraf etmiştir. 
Sayın Harput, 
sadece iktidar parti
sine mensup olduk
ları için; Hukuk 
suzluktan, halkın 
iradesini hiçe sayan 
lardan, demokrasiyi 
sadece hedeflerine 
ulaşmak için bir 
araç olarak gören
lerden.

Eğer sandık demok 
rasinin namusu ise, 
demokrasinin 
namusunu kirleten
lerden yana da, 
takdir hakkını kul
landığını bu itirafı 
ile ilan etmiştir. 
Yine, Sayın Harput 
bu itirafı ile;
Belediye Başkanlığı 
koltuğunu elde ede
bilmek için, yerel 
mafya ile işbirliği 

yapanlardan, 
rüşvet gibi makam
lar vererek meclis 
üyesi tedarik 
edenlerden, 
hukuksuzca ve 
ahlaksızca 
belediyeyi işgal 
edenlerden yana 
da, takdir hakkını 
kullandığını ilan 
etmiştir.
Ayrıca, Sayın 
Harput’un bu açık
laması; Devletin 
adalet anlayışının 
nasıl ayaklar altına 
alınabileceğini, 
sandıkla gelenin, 
sandıkla gönderile- 
meyeceği anlaşıl 
dığında ve iktidar 
istediği zaman 
yönetimden nasıl 
indirileceğini, 
hukuk, demokrasi, 
insan hakları, eşit
lik, yerel yönetim 
özerkliği, adalet 
gibi anayasada 
güvence altına alı

nan ilkelerin nasıl 
çiğnenebileceğini, 
bütün açıklığı ile 
gözler önüne ser
miştir.
Sayın Harput'a son 
mesajım şudur.
Eğer gün gelir 
Gemlik'e yolunuz 
düşerse, ben bura 
/ardayım.
Her zaman size ev 
sahipliği yaparım. 
Bu konularla ilgili 
hesapta sormam. 
İnanıyorum ki, ben 
sormadıktan sonra, 
bu dünyada kimse 
sizden hesap da 
sormaz.
Rahatınız yerinde 
olur.
Ancak; hesap sor
mak için ailece sizi 
ahirette bekliyoruz. 
Şimdiden büyük 
heşap gününde ne 
cevap vereceğinizi 
düşünün.
Bu dünyada 
Hoşçakal.”

TÜRKÜAZ 
KİMYASAL

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstrici temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
HahYıkomo /.»«■■■■■

Okul
Belediye
Fabrika
Tüm resmi kurumlara
Temizlik ürünleri

kampanyası

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş hattı mız
0 506 898 31 88 • 0 536 524 32 89

YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE

KAHVALTI SALONU
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖR AVM 
Hisar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdîlek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21
O 532 654 28 46
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Bayramfla sinemalar ilgi görmeni
Ramazan Bayramı 
dolayısıyla farklı 
etkinliklerde bulu
nan Gemlik halkı 
sinemalara ilgi 
göstermedi. Her yıl 
bayram tatillerinde, 
vizyona giren film
lerle seyirci akınına 
uğrayan Gemlik’teki 
sinema salonları bu 
yıl boş kaldı. Venüs 
Sineması’nin sahibi 
Ferdi Bulut gazete 
mize yaptığı açıkla
mada bayram tatilin 
de sinema filmlerine 
duyulan ilginin 
şaşkınlık yarattığını 
belirtirken, aşırı 
sıcaklar nedeniyle 
vatandaşların farklı 
alanlarda faaliyet 
göstermek istedik
lerini ifade etti.
Türkiye’de sinema 
salonlarındaki izleyi
ci sayısının en çok

lılll
■BBI

İ »i I

bayram tatillerinde 
arttığını söyleyen 
Bulut, “Sinema se 
verler, günlük işleri 
nin yoğunluğundan 
dolayı sinemaya git
meye vakit ayıramı 
yorlardı.
Bu nedenle 
Ramazan ve kurban 
Bayramı’nın getirdiği 
tatil izleyiciler için 

büyük bir fırsattı. 
İnsanlar, vizyona 
giren filmlerin heye
canını yaşardı. Bu 
nedenle film şirket
leri de özellikle bu 
dönemlerde bayram 
filmlerinin vizyona 
sokar ve bu filmler 
gerçekten yüksek 
hasılat yapar. Ancak 
bu sene öyle olmadı.

Daha önceki bayram 
tadilleri hep soğuk 
kış günlerine denk 
geldiği için sinema 
çekici bir akdvite 
olarak görülüyordu. 
Ancak artık aşırı 
sıcaklardan bunalan 
vatandaşlar aile çay 
bahçelerinde, sahil 
kenarında, veya plaj
da denize girerek 

vakit geçiriyorlar. 
Bayramda sinema 
mızda Doğal Kahra 
manlar adlı çocuk 
filmi, korku filmi 
ceset, ve bir Hint 
Filmi gösterime 
girdi. Ancak 
seyircinin ilgisini 
çekmedi. Daha kali 
teli ve çok izlenen 
filmleri getirmeye

çalışıyoruz.
Ancak özellikle 
yabancı filmlerde, 
film şirketlerinin 
uyguladığı ücret 
çok fazla.
Bu sorunlar sadece 
bize özel değil.
Gemlik gibi ilçelerde 
ki tüm sinemalar bu 
problemleri yaşı 
yor.” diye konuştu.

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

f /yusufkofte www.kofteciyusuf.com ©kofteciyusuf Jfc

başvurmak için: secretcv.com

ııısmcmı
IIHBMSTOSTfi emlini
Ünlü Pop Sanatçısı 
Mustafa Ceceli, 19 
Ağustos'ta 
Gemlik'te sahne 
alıyor. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
Gemlik Belediyesi 
ile ortaklaşa 
düzenlediği 
kültürel etkinlikler 
kapsamında sahne 
alacak olan 
Mustafa Ceceli, 
sevilen şarkılarıyla 
Gemlikliler ile 
buluşacak. 
İlçeye daha önce 
gelmesi planlanan 
ancak Reyhanlı 
olayları ve terör 
eylemleri nedeniyle 
konseri ertelenen 
Mustafa Ceceli, 19 
Ağustos Pazartesi 
akşamı saat 
21.00'de Gemlik 
İskele Meydanı 
Festival alanında 
Gemlikliler ile 
buluşacak. 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
ünlü pop sanatçısı 
Ceceli'yi Gemlikli 
lerle buluşturmak

tan mutluluk duy
duklarını ifade ede 
rek, katkı sunan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'ye de 
teşekkür etti.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
tüm ilçe halkını 
19 Ağustos'daki 
konsere davet 
etti.

http://www.kofteciyusuf.com
secretcv.com
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ÖZEL ... v
AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
SBS YERLEŞTİRMEDE % 100 BAŞARI

EGEY.ÖZTEBER 
KABATAŞ ERKEK L.

MERT ÇETİN 
FİNAL FEN % 100 BURSLU

COŞKUN DÜZENSEVERMEHMET ATAŞ 
İMKB FEN

NAZLI BULUT M. FIRAT SEYİDOĞLU
FİNAL FEN % 100 BURSLU FİNAL FEN % 100 BURSLU

MELİSA TÜRKOĞLU 
FİNAL FEN % 70 BURSLU

DAMLA GÜL 
BURSA ANADOLU

EZGİ DEMİR 
ŞÜKRÜ ŞANKAYA

YALOVA FEN

A. EMRE TUMER

■ W i
I

BERFİN UYGUR ATAKANAY

AYŞE SELİN İŞBİLİR 
SAKARYA SOS.BİL.L.

BURCU KÖSE 
CBAL

OĞUZHANBEKİ 
CBAL

ŞÜKRÜ ŞANKAYA BURSA AND.ERKEKL. GAZİ ANADOLU

SUDE DAMAR 
CBAL

A.BERKE KINAY 
CBAL

İBRAHİM AŞIK 
CBAL

ONUR TAŞ 
CBAL

EŞREF ZAMBAK 
CBAL

B. NİYAZİ ŞAHİN 
CBAL

DOĞUKANAY 
ÖZLÜCE AND.

CELAL SERTASLAN 
CBAL

T. TAHA YILMAZ 
GEMLİK AND. İHL

ERDOĞAN YILMAZ 
ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.

EFE V. OTOBATMAZ 
ORHANGAZİ AND. ÖĞR.

SELİN SÜMEN 
ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.

M.BERKAY BAYAZIT 
FETHİYE M.E. AND. L.ı

ŞAFAK SAYIN 
ORHANGAZİ AND.ÖĞRT.

S. BERKE IZLATLI 
SÜLEYMAN ÇELEBİ AND.L.

BÜNYAMİN TÜRKMEN 
GEMLİK AND. İHL

BEGÜM ÇANCI 
ORHANGAZİ EYÜP TOPÇU AND.

İREM ŞAHİN 
GEMLİK AND.

ŞEVVAL ŞENSOY 
GEMLİK AND.

YİĞİT MİNARE

DAMLA KASAP 
AND. K.M.L. ÇOCUK GEL.

FARUK AĞDEMİR 
AND. TİC. MUH. VE FİNANS

ROHATCAN UYGUR ____
UMURBEY SAĞ.MES.L. AND.TİC. BİLİŞİM TEK.

Öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz

Tel: 513 50 84
aykentilkogretim. kİ 2. tr
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Bursa'mn ihracatı 1,1 milyar doları aslı
Bursa'dan yılın 7 
ayında yapılan tek
stil ile hazır giyim ve 
konfeksiyon sektör
leri ihracatı 1,1 mil
yar doları geçti. 
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) kayıt
larından derlediği 
bilgilere göre, geçen 
yılın ocak-temmuz 
döneminde 720 
milyon 585 bin dolar 
olan tekstil ihracatı, 
bu yılın aynı döne
minde yüzde 
11,10'luk artışla 800 
milyon 543 bin 
dolara ulaştı. 
Bu dönemde 
Rusya'ya yapılan 
ihracat yüzde 4,56 
artış ve 92 milyon 
772 bin dolarla ilk 
sırada yer aldı. 
İlin tekstil ihracatın
dan yüzde 11,59 pay 
alan Rusya'yı,

Almanya, Romanya, 
İngiltere, ABD, 
İtalya, Hollanda, Fas, 
İran ve İspanya izle
di. Tekstil ihracatı 
artış hızında bu 
ülkeler arasındaki en 
iyi performans ise 
yüzde 88,93 ile 
Hollanda pazarında

sağlandı.
Geçen yılın ocak- 
temmuz aylarında 
293 milyon 354 bin 
dolar olan hazır 
giyim ve konfeksi 
yon ihracatı ise bu 
yılın aynı döneminde 
yüzde 10,15 yük
selişle 323 milyon

119 bin dolara çıktı. 
Bu yılın 7 ayında 
Almanya'ya yapılan 
ihracat yüzde 
2,14'lük düşüşe rağ' 
men 70 milyon 
364 bin dolarla 
liderliğini korudu. 
Bursa'mn hazır 
giyim ve konfeksi 

yon ihracatından 
yüzde 21,78 pay alan 
Almanya'yı, Ingiltere, 
Ispanya, Belçika, 
Fransa, İtalya, 
Hollanda, Rusya, 
ABD ve Suudi 
Arabistan takip etti. 
Rusya Federasyonu, 
yüzde 246,42'lik ihra
cat artış hızıyla en 
iyi performansın 
sergilendiği pazar 
oldu. İhracatta, tek
stilde 9 serbest böl
geyle 115 ülke ve 
özerk bölgeye, hazır 
giyim ve konfek
siyonda ise 6 ser 
best bölgeyle 111 
ülke ve özerk 
bölge ye ulaşıldı. 
Tekstil ile hazır 
giyim ve konfeksi 
yon sektörlerinin bu 
yılın 7 ayındaki 
toplam dış satım 1 
milyar 123 milyon

662 bin dolar olarak 
gerçekleşti.
Geçen yılın temmuz 
ayında 91 milyon 
606 bin dolar 
seviyesindeki tekstil 
ihracatı, bu yılın aynı 
döneminde yüzde 
16,36'hk artışla 106 
milyon 596 bin 
dolara yükseldi. 
Hazır giyim ve kon
feksiyon ihracatı ise 
geçen ay, 2012'nin 
temmuz dönemine 
göre yüzde 5,78’lik 
artışla 44 milyon 
51 bin dolara ulaştı. 
Bu miktar, geçen 
yılın aynı ayında 41 
milyon 643 bin dolar 
seviyesindeydi. 
Geçen ay tekstilde, 
hazır giyim ve kon
feksiyon sektörüne 
kıyasla daha iyi bir 
ihracat performansı 
sergilendi.

‘Gemlik Körfez’ i www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Cüzdanda yalan kartlara senet ödedik
Türk halkı cüzdanın
da 56 milyon adet 
kredi kartı taşırken 
bunların yaklaşık 
yüzde 20'sini aktif 
olarak kullanmıyor. 
Ancak cüzdanda 
yatan ve kullan
madığı bu kartlara 
yılda 1 milyar lira 
kart parası ödüyor 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
bankaların faiz dışı 
gelirlerinin yüksek
liğini eleştirmeye 
başlaması ve bu 
alanın önemli kalem
lerinden olan kredi 
kartından alınan yıl
lık aidatlar gün
demdeki yerini 
koruyor. Her ne 
kadar bankaların 
kredi kartından 
aldığı ücretler

tartışılsa da rakam
lara bakıldığında bu 
konuda kart kul
lanıcılarının da 
bilinçli olmadığı 
görülüyor.
Birçok tüketici cüz
danında taşıdığı ama 
kullanmadığı kredi 
kartı için her yıl kart 
ücreti ödemeye 
devam ediyor. Hem 
de bu hiç de azım- 
sanacak bir rakam 
değil. Şöyle ki, 
Türkiye'de toplam 56 
milyon adet kredi 
kartı bulunuyor. 
Kartların aktiflik 
durumuna 
bakıldığında ise 
sadece yüzde 65'inin 
aktif olarak kullanım
da olduğu görülüyor. 
KULLANILMAYAN 
KARTA YILLIK

AİDAT ÖDENİYOR 
Yani Türk tüketicileri 
cüzdanlarında 
taşıdıkları 19.6 mil 
yon adet kredi 
kartını aktif olarak 
kullanmıyor. Ancak 
bu kartlar için yıllık 
ücret ödemeye 
devam ediliyor. 
Türkiye'de kredi 
kartından alınan yıl
lık aidat kartların 

özelliklerine göre 
değişiyor. Fakat tüm 
kartlardan alınan 
aidatların ortala
masının yaklaşık 50 
lira olduğu hesa
planıyor.
Bu rakamdan yola 
çıkarak yapılacak 
basit bir hesaba 
göre, Türk tüketicisi 
aktif olarak kullan
madığı 19.6 milyon 

adet kredi kartı için 
yıllık yaklaşık 980 
milyon lira aidat 
ödüyor. Bir başka 
ifade ile yüketici- 
lerin, aktif olarak 
kullanmadıkları kart
ları iptal ettirmeleri 
durumunda yaklaşık 
1 milyar liralık bir 
para ceplerinde 
kalmış olacak. 
Türkiye'de ortalama 
bir kişinin cüzdanın
da 2 kredi kartı 
olduğu hesaplanıy
or. Bu rakam tabii ki 
ortalamayı yansıtıy
or. Aktif olarak kul
lanılmayan kartların 
daha çok cüzdanın
da 2'den fazla kredi 
kartı taşıyan kişil
erde olduğu belir
tiliyor. Türkiye'de 
toplam kart sayısı

150 milyonu geçmiş 
durumda. Bunun 56 
milyon adedi kredi 
kartı, 97 milyon 
adedi ise banka 
kartı. 2023 yılında bu 
sayının 250 milyona 
ulaşması bekleniyor. 
2012 yılı sonu 
itibarıyla kartlarla 
yapılan toplam har
cama 350 milyar lira 
seviyesinde. Bu 
rakam gayrisafi milli 
hasılanın yaklaşık 
yüzde 25 
seviyelerinde. 2023 
yılında kartla yapılan 
alışveriş tutarının 2 
trilyon liraya ulaş
ması öngörülüyor. 
Bu da 2023 için 
hedeflenen 
GSYİH'nin yüzde 
50'sine yakın bir 
oran demek.

fttanan sözleşmeli öğreımene yolluk verilecelı
Danıştay'ın, 
sözleşmeli öğret
menlere atama 
nedeniyle yolluk 
ödenmesine ilişkin 
dört kararı, Resmi 
Gazete'de yayım
landı.
Atamalarının ardın
dan yolluklarını ala
madıkları gerekçe
siyle idare 
mahkemesine yap
tıkları başvuru red
dedilen sözleşmeli 
öğretmenler, 
Danıştay'a başvur
du.
Danıştay, öğretmen

lerin yerel 
mahkeme kararının 
bozulması talebini 
kabul ederek, 
sözleşmeli öğret
menlere atama 
nedeniyle yolluk 
ödenmesini 
karara bağladı. 
Kararda, dava 
konusu işlemin 
yasal dayanaklarını 
oluşturan 
Sözleşmeli 
Personel Çalıştırıl
masına ilişkin 
Esasların 4. 
maddesinde yer 
alan, "Sözleşmeli

personele geçici 
görev yolluğu 
dışında harcırah

ödenemez" ibaresi 
ile buna paralel 
olarak yürürlüğe

sokulan Milli 
Eğitim Bakanlığının 
ilgili genelgesinde

yer alan, 
"Sözleşmeli 
öğretmenlere 
sürekli görev 
yolluğu ödenmeye
cektir" ibaresinin 
Danıştay 
kararıyla 
yürütmesinin 
durdurulduğu 
hatırlatılarak, 
oluşan yeni 
hukuki durum 
karşısında, 
davacının sürekli 
görev yolluğunu 
alabilmek için 
başvurabileceği 
belirtildi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK

_________ ULAŞIM_________

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

DENİZ UÇAĞI 513 65 13
Pcgasus Akmls Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

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

__________OTORÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95

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 gg gg

TAKSİLER

RELEDİYE

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

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
Akcan Petrol 79MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 45
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4648 

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)

IIİİİİUİİ
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
16:45-21:30 

HERNEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
10:1520:30 

REZERVASYON 
5133321



Gemlik KBrfez

ÖZEL BURSA 

AHMET ÇELEBİ 
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

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 

SUS sınavı olmadan, kayıt imham... 
SUS puanına göre 'B'U'RS imham... 

Servis hizmetimiz mevcuttur. 
Yatılı kalma olanağı sağlanır.
Avrupa’da staj imkanı sağlanabilir

»3

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.

A.T.T ve Hemşirelik 
Eğitimini alın geleceğinizi 

garantileyin....

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 61616
w w w. ah m etcelebisinl.com

etcelebisinl.com


KAVLAK]DOĞANIN HÂZİNESİ

KAYLak
Soma

kavlak
ZEYTİN

www.kavlak.com.tr

— - •__ ___ www.wvaii.com.tr
FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI

j 7ı zİYİrimı

NATUREL I 
SIZMA 
ZEYTİNYAĞI

ZEYTİNYAĞI

ŞUBELERİMİZ: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik İstiklal Caddesi 
Yalova Yolu Satış Mağazaları ile hizmet vermekteyiz.

Kuruluş:197!

Ramazana özel kampanya
Tel: 512 O 512

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

14 Ağustos 2013 Çarşamba_________www.gemlikkorfezgazetesi.com__________________________________50 Kr.

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

fflww.manastiremlakgemlik.com 
Sebehattln DEMİR/Emlak Müşaviri 

TEL & FAX: 02245173310 CER 0532 744 33 83 
E-MAIL manastiremlak@hotmail.com 

www.manastiremlak.sahibinden.com  
www.ilan.com.tr/manastiremlak

Devrilen sandalyenizde kaybolduğu iddia edilen Cenk Özdoğan’ı arama çalışmalara sürüyor

Balıa HU Ozılıığaıı, fayıktakileııleıı sikayeıti olılıı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bayram dönüşü...(3)
Bayram tatilimizin ilk günü Erdek 

koylarında güneşlenerek ve denize 
girerek geçti.

Akşam olurken yeniden rıhtıma dön 
dük.

Günümüz yatta geçti. Gün batımına 
doğru zaten kalabalık olan sahil ban 
dı iyice kalabalıklaştı.

Küçük Kumla sahilinden daha beter, 
omuz omuza yürüyebilene aşk olsun..

Devamı sayfa 4’de

3 gün önce Büyük Kumla Köyü açıklarında devrilen fiber bottan düşerek denizde kaybolan 
Cenk Özdoğan (33)’ın aramaları sürerken, baba Ali Özdoğan dün Cumhuriyet Başsavcılığına 
dilekçeyle başvurarak, sandalda kurtulan 3 kişiden şikayetçi oldu. Baba Özdoğan, “Oğlum 
kaybolmadan önce arkadaşının cep telefonu ile ağabeyine mesaj çekip ve zorda olduklarını, 
yakınlarında bir yük gemisinde bulunduğunu bildirmiş. Sonra telefondan bir daha cevap 
verememiş” dedi. Özdoğan’ın aramalarına dün de devam edildi. Haberi sayfa 2’de

EMLAK n

www.onanka.

Misin 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 FU ELDENİZ 
MANZARALI VAÖEÜ 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 KAJ I»

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.kavlak.com.tr
http://www.wvaii.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
nastiremlakgemlik.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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Devrilen sandalda denizde kaybolduğu iddia edilen Cenk Özdoğan’ı arama çalışmalara sürüyor

Bam Mi Ozaojan. kaıııktaMlerılen jllıaııetci olılıı
3 gün önce Büyük Kumla Köyü açıklarında devrilen fiber bottan 
düşerek denizde kaybolan Cenk Özdoğan (33)’ın aramaları sü 
rerken, baba Ali Özdoğan dün Cumhuriyet Başsavcılığına dilek 
çeyle başvurarak, sandalda kurtulan 3 kişiden şikayetçi oldu

Baba Özdoğan, “Oğlum kaybolmadan önce arkadaşının cep telefonu 
ile ağabeyine mesaj çekip ve zorda olduklarını, yakınlarında bir yük 
gemisinde bulunduğunu bildirmiş. Sonra telefondan bir daha cevap 
verememiş” dedi. Özdoğan’ın aramalarına dün de devam edildi

Cumartesi gecesi 
Büyük Kumla 
Köyü’nden denize 
açılan sandalın 
devrilmesi sonucu 
sularda kaybolan 
Cenk Özdoğan (33) 
adlı oto tamircisinin 
arama çalışmalarına 
devam edilirken, 
babası Ali Özdoğan 
dün Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
başvurarak, 
devrilen sandalda 
bulunan 3 kişiden 
şikayetçi oldu.

BABA ÖZDOĞAN’A 
ULAŞTIK

Gazetemiz, baba Ali 
Özdoğan’a ulaştı. 
Oğlunun çok iyi 
yüzme bildiğini 
belirten Ali 
Özdoğan, devrilen 
sandalda daha az 
yüzme bilen 3 
kişinin kurtulmasına 
karşın, oğlunun 
kaybolmasının san
dalda başına birşey 
gelmiş olabileceği 
şüphesi uyandır 
dığını söyledi. 
Özdoğan şöyle 
konuştu:

Devrilen sandalda kaybolan Cenk Özdoğan’ın 
^babası (solda) Ali Özdoğan ve dayısı

“Benim oğlum 
Kumla da büyüdü. 
Çok iyi bir yüzü 
cüydü.
Sandalın devrilme
siyle 2’si bayan, biri 
erkek 3 kişinin kur
tulmasına karşın, 
oğlumun kurtulma- 
ması mümkün 
değildir.
Bir bayan yüzerek 
kıyıya gidebiliyorsa, 
oğlum hayli hayli 
gider.
Sandalda iken 
ağabeyine arkada 
şının telefonu ile 
mesaj çekerek, zor 

durumda olduğunu 
bir geminin yakında 
bulunduklarını 
bildirmiş.
Bu durumu jandar
maya da savcılığa 
da bildirdik.
O telefonu arayan 
ağabeyi, telefonun 
kapalı olması üze 
rine görüşme yapa 
mamış. Jandarmanın 
görüştüğünü duy
duk.
Bugün Cumhuriyet 
Savcılığına dilekçe 
ile başvurarak san
dalda bulunan 3 kişi
den şikayetçi olduğu 

muzu bildirdik. 
Sandalda 2 erkek, 2 
bayan bulunmak
tadır.
Hava bana göre fiber 
bir sandalı batıracak 
kadar sert değildi.
Oğlumun sandalda 
başına birşey gelmiş 
olabilir. O, kolay 
kolay boğulacak biri 
değildi. 3 gündür 
bulunmuyor.
Aile olarak perişan 
durumdayız.
Sandaldan kurtulan
ların iyice sorgulan
masını istiyoruz.
Bu olay aydınlan

malı."

ARAMALAR DEVAM 
EDİYOR 
Öte yandan, 
dün de Sahil 
Güvenlik tekneleri 
Körfezde aramaları 
sürdürdü.
Tüm aramalara 
karşın Cenk 
Özdoğan’ın canlı 
veya cansız cese
dine rastlanamadı. 
Özdoğan’ın sandalın 
küreğine tutunarak 
Fıstıklı Köyü yakın
larına karaya çıktığı 
haberleri üzerine 

yaptığımız araştır
mada bu haberin 
doğru olmadığı belir
lendi.
Küçük Kumla da 
yaşayan Ali 
Özdoğan ve ailesi 
çocuklarının duru
munun belirlenmesi 
için ilgili kuramlar
dan yardım bekliyor
lar.
Baba Ali Özdoğan, 
“İnşallah oğlumuza 
birşey olmamıştır. 
Bir yerden güzel 
haber gelir diye bek
liyoruz." dedi.

Kentsel dönüşümde ruhsatlar alındı
İlçemizdeki 
Kentsel Dönüşüm 
uygulamalarının ilk 
ruhsatı Gemlik 
Belediyesi ruhsat 
bölümü tarafından 
yüklenici firmaya 
teslim edildi. 
Cumhuriyet 
Mahallesi İbrahim 
Reis Sitesi B Blok 
binası Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Bursa

Altyapı ve Kentsel 
Dönüşüm Müdürü 
Bayram Okumuş 
tarafından törenle 
yıkılmıştı.
Yüklenici firma 
Vizyon Kentsel 
Dönüşüm 
şirketi Gemlik 
Belediyesi'ne 
başvurarak, yeni 
binanın yapılması 
için ruhsat 
başvurusunda 
bulunmuştu. 
Evrakların tamam
lanması neticesinde 
Gemlik Belediyesi 
ruhsat bölümü

tarafından 
yeni binanın

ruhsatı verildi. 
Vizyon Kentsel

Dönüşüm şirket 
yetkilisi Hamza 
Aygün ruhsat süreci 
hakkında yaptığı 
açıklamada şunları 
belirtti:
"Kentsel Dönüşü 
mün her adımı uzun 
süren yorucu ve 
meşakatli olsa da 
geriye dönüp bak
tığımızda Gemlik ve 
bölgemiz adına 
sevindirici umut 
verici gelişmeleri 
yaşamaktayız. 
Artık söz bitmiş 
ve icraat başlamıştır. 
İnsanımızın

hak ettiği depreme 
dayanıklı ve 
modern binaları 
yapmanın zamanı 
gelmiştir.
Biz elimizden 
gelen gayreti 
göstererek 
üzerimize düşeni 
yapmaya devam 
edeceğiz.
Ruhsat aşamasında 
gösterdikleri 
alakadan dolayı 
İmar İşleri 
Müdürü Ahmet 
Turan ve persone
line çok teşekkür 
ediyoruz."
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Bursa'da çeşitli 
suçlardan kaydı 
bulunan ve madde 
bağımlısı olduğu 
öne sürülen 25 
yaşındaki Sezer 
Çelik, kimliği belir
siz iki kişi tarafın
dan boğazından 
bıçaklanarak 
öldürüldü.
Merkez Yıldırım 
ilçesi Eğitim 
Mahallesi Sezgin 
Sokak'ta dün gece 
saat 21.30 da, 
çocuk parkı yanın
da boğazından 
bıçaklanmış bir kişi 
görenler, durumu 
polis ve sağlık 
ekiplerine bildirdi.

İsleri yemelıtıaııesintle ölii huluntfu
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde, bir kişi 
çalıştığı işyerinin 
yemekhanesinde 
ölü olarak bulundu. 
Cumhuriyet 
savcısının şüpheli 
bulduğu ölümle 
ilgili soruşturma

Yaşlı adama otomobil çarptı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, 
karşıdan karşıya 
geçmeye çalışırken 
ticari aracın çarp
tığı yaşlı adam 
yaralandı.
Ahmet Akyollu 
Caddesi üzerinde 
seyir halinde olan 
İsmail Hakkı Polat 
idaresindeki 16 F 
7461 plakalı hafif 
ticari araç, aniden 
yola çıkan 75 yaşın
daki Hüsnü Orhan'a 
çarptı.

Pazar alışverişinde cüzdanını çaldırdı
Bursa’da pazar 
alışverişine giden 
bir kişinin kimliği 
belirsiz şahıslar 
tarafından cüzdanı 
çalındı.
Edinilen bilgiye 
merkez Osmangazi

Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri yaptıkları 
müdahalede Sezer 
Çelik isimli gencin 
öldüğünü belirledi.

başlatıldı.
Kayapa İstiklal 
Mahallesi'ndeki bir 
fabrikada meydana 
geien olayda, oto
motiv fabrikasında 
bekçilik yapan 
M.Y.E. isimli işçi, 
mesai arkadaşları 

Aracın ön camına 
çarparak yere

düşen yaşlı adam 
yaralandı. Aldığı

ilçesi Alemdar 
Mahallesi’nde 
bulunan pazara 
alışveriş için giden 
B.K.,cüzdanının 
yerinde olmadığını 
fark etti.
Bunun üzerine

Görgü tanıklarının 
ifadesini alan polis, 
Çelik'in tartıştığı iki 
kişi tarafından 
bıçaklanarak 
öldürüldüğünü, 

tarafından 
yemekhanede 
hareketsiz olarak 
buldu. Olay yerine 
geien ti 2 Acii 
servis ambulansı 
görevlileri 
M.Y.E.'nin hayatını 
kaybettiğini belirle

şahıs durumu 
polise bildirdi.
Olay yerine 
gelen polis ekipleri 
şahsın ifadesini 
aldı. B.K., pazara 
alışveriş için 
geldiğini ve cüz

şüphelilerin ise 
olaydan sonra 
koşarak uzaklaştık
larını tesbit etti.
Yapılan kimlik 
araştırmasında, bir 
çok suçtan kaydı 
bulunan ve madde 
bağımlısı olarak 
bilinen Çelik'in 
ceseti, kesin ölüm 
nedenin belirlen
mesi için Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı.
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı aynı 
mahal lede park ve 
sokaklarda yatan 
Sezer Çelik'in ölü 
müyle ilgili soruş
turma başlattı 

di. M.Y.E.'nin 
ölümünü şüpheli 
bulan cumhuriyet 
savcısı olayla ilgili 
soruşturma başlat
tı. M.Y.E.'nin kesin 
ölüm sebebi otopsi 
sonrası netlik 
kazanacak.

darbe ile yerinde 
durmakta zorluk 
çeken yaşlı adamı 
çevreden geçen 
vatandaşlar sakin
leştirdi.
Yaralı adam, olay 
yerine gelen 112 
ekibinin ilk müda
halesinin ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

danını içerisinde
70 TL, para cüzdanı 
ve kimliğinin 
olduğunu ifade 
etti. Polis 
ekipleri, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

Kaçaltları Taşıyan 
Kamyonet Devrildi

Muğla'nın 
Dalaman ilçesinde 
1 kaçağın 
ölümü ve 13 
kaçağında 
yaralanmasıyla 
sonuçlanan 
kazanın ardından 
hastanelere 
kaldırılan 
yaralıların tedavi
lerine devam 
edildiği beliritldi. 
Dalaman'da dün 
gece meydana 
gelen trafik 
kazasında içinde 
35 Afganistan, 
5 Suriye, 2 İran'lı 
bulunan

•42 kaçak göçmeni 
taşıdığı öğrenilen 
34 VU 187 plakalı 
kamyonet, ağırlık
tan dolayı yolun 
çökmesi üzerine 
Dalaman ilçesi 
Kille koyu 
Boynuzbükü 
mevkiinde uçuru
ma yuvarlanmıştı. 
Denize 100 metre 
kala meydana 
gelen kazada 1 
kişi yaşamını 
yitirirken, 13 yaralı 
Dalaman, 
Ortaca ve 
Köyceğiz'deki 
hastanelerde 
tedavi altına alın
mıştı.
Kaçaklardan 2'si 
Muğla, 2'si 
Dalaman ve 1'i 
Ortaca'da tedavi 
altına alınırken, 
diğer mülteciler 
Ortaca'daki Kredi 
Yurtlar 
Kurumunda göze
tim altına alındı. 
Mültecileri taşıyan 
panelvan kamyo
nette 800 litre 
yakıt ele geçir
ilirken mültecilerin 
denize ulaşmaları 
halinde kıyıda 
bekleyen tekne ile 
kaçacakları belir
tiliyor. Kazanın 
olması ile birlikte 
araç şoförü ve tek
nenin kaçtığı, 
kaçaklar hakkında 

geniş çaplı arama 
çalışması 
başlatıldığı öğre
nildi.

Kazanın duyul
ması üzerine, 
Ortaca 
Kaymakamı 
Hüseyin Yılmaz, 
Dalaman ve 
Ortaca'daki has
tanelere gelerek 
yaralıların durumu 
hakkında bilgi aldı. 
Olayla gece 
boyunca ilgilenen 
Kaymakam 
Yılmaz, soruştur
ma sürecinde mül
tecilerin tüm 
ihtiyaçlarının 
Ortaca ve 
Dalaman Kayma 
kamlıklarınca karşı 
lanacağını belirtti.
6 KİŞİ'DE 
OTOGAR'DA 
YAKALANDI 
Bu arada saat 
21.00 sıralarında 
Dalaman 
Otogarında mülte
cilerle alakası 
bulunan 1'i 
Batmanlı, 5'i mül
teci 6 kişi de göz 
altına alındı. İddi
aya göre, İstan
bul'dan otobüse 
binen 6 kişi, 
buradan Bursa'ya, 
ardından İzmir'e, 
son olarak da 
Dalaman'a 
geldiler.
Kazadan yarım 
saat sonra otogar
da geri dönmek 
için bilet arayan 
şahıslardan 
şüphelenilmesi 
üzerine sorguya 
alınan zanlıların 
çelişkili ifade ver
meleri üzerine 
ilçe Emniyet 
Müdürlüğüne 
getirildiler.
Batmanlı olduğu 
öğrenilen şahıs 
gözaltında tutu
lurken, 5 Suriye 
uyruklu mülteci 
ise serbest 
bırakıldı.
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filine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bayram dönüşü... (3)
Akşam yemeğini teknede yedikten son 

ra, biz de itiş kakış yürünen yolda bir tur 
attık.

Buna yürümek denirse şaşarım. 
Kalabalıkta kimi birbirimizi kaybettik.

Dönüşte soluğu, çay bahçesinde içilen 
demli çaylarda aldık.

Tekne çay bahçelerinin karşısında 
olduğu için, kalan bölümü sohbetle geç 
saatlere kadar sürdürdük.

Bayramın ikinci günü Gemlik’ten 
konukları geldi Nedim ve Gülden’in...

Marmarabirlik Yönetim Kurulu üyesi 
Hüseyin Peker ve eşi Şeyda, öğle saat
lerinde yatın yeni konukları oldu.

Teknedeki takım büyüdü.
Hüseyin de Şeyda da şen insanlar, onla 

rın da aramıza katılması ile teknede hava 
daha da güzelleşti.
Birbirini tanıyan dostların birlikteliği 

yine Erdek sahillerinde güneşleme ve de 
niz havasında geçerken, öğleden sonra 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu üyesi 
Orhangazi’n Cengiz Sayın ile yapılan 
telefon görüşmesinde, Ocaklar da bir 
otelde kaldıklarını öğrendik.

Rotamız, bu kez Ocaklar bölgesine kırıl 
dı.

Bizim konakladığımız koyu aşınca sert 
rüzgarla karşılaştık.

Ocaklar, yat turizmine açık bir yer değil. 
O nedenle koyda tek tekne bizimkisiydi.

İskeleye yanaşıp, karaya adımımızı 
attığımızda biraz sersemlemiş olarak bul
duk kendimizi.

Sert rüzgar karada da esiyordu.
Ocaklar, Erdek’e göre daha tenhaydı.
Daha küçük ve daha sıcak bir havası 

var gibi geldi bana.
Ama Cengiz Sayın’ın kaldığı otele gide 

siye kadar, esen sert rüzgardan perişan 
olduk..

Cengiz Bey’i daha önce Umurbey 
Aytepe de, Hidamet Asa ile bir yemekte 
görüp tanışmıştık.

Sıcak bir insan. Eşi ve çocukları ile kay
naştık. Birlikte yata dönüp yine bizim 
koya giderek denize girdik.

Konakladığınız koy kıyıları Marmarabir 
lik’in eski yönetim kurulu Başkanı Refi 
Taviloğlu’na aitmiş.

Cengiz ve Hüseyin Peker denizden hiç 
çıkmadılar. Kıyıdaki bir incir ağacından 
incir koparınca, deklanşöre bastım.

“-Bayram sonrası mahşettesiniz kaç
maz benden" diye bağırdım kıyıya.

Tekne sahibi Nedim ise denizden hiç 
çıkmayanlardandı.

Güzel bir günü yeni arkadaşlarla geçir
miştik.

Beklemediğimiz bir tatil oldu. Ama bu 
işe bizden çok çocuklarımız sevindi, zira 
onlar denizden hiç çıkmadılar.

Dönüşte Cengiz, eski M.Birlik Başkanı 
ları Refi Taviloğlu’nu arayarak, Erdek’te 
olduklarını söyledi. Bayramını kutladı. 
İncirlerinden yediklerini belirterek, helal 
etmesini istedi. Devamı yarın...

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çarşı Deresindeki pis suyu boşalttı.

WMİlhliİMİMIİIİlfclllll
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Kana 
lizasyon Daire 
Başkanlığı tarafın
dan BUSKİ 
aracılığıyla gerçek
leştirilen çalışmalar 
yeniden başladı. 
PTT’ye ait internet 
kablolarına zarar 
verileceği endişe
siyle ara verilen 
çalışmalara 
yeniden başlan
ması, çevre esnafını 
memnun etti.
Çalışma alanına 
gelen Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri, 
iş makinaları ve su 
motorlarıyla 
Çarşı Deresi 
içindeki pis suyu 
kanalizasyona 
boşalttı.
Suyun boşaltılması 
ile dereden yayılan 
kötü koku hissedilir

Izler;'6emlik halkının »amnılavız"
Kızılay Derneği ve 
Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler, Ramazan 
Bayramı nedeniyle 
yardımların arttığını 
belirtti. Bayramda 
THY’ye bağışlardan 
elde edilen kavurma 
yemeği 86 ihtiyaç 
sahibi vatandaşa 
ulaştırdı. Bayramda 
tekerlekli sandalye 
yardımlarının devam 
ettiğini belirten 
Özler, “66 nolu 
Kooparatif Başkanı 
Fehmi Arslan 
aracılığıyla 48.teker
lekli sandalyeyi de 
yürüme engelli 
vatandaşımıza 
ulaştırdık." dedi. 
Bayram günlerinin 
birlik ve beraberlik 
duygularının giderek 
arttığı zamanlar 
olduğunu söyleyen 
özler, “Başkanlığını

KAYIP Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nce tescilli EX053014 
sayılı ve 17.07.2013 tarihli beyannamemiz 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SAN.TUR.VE TIC.A.Ş.

derecede hafifler 
ken, uzun süredir 
kötü kokudan zarar 
gören Gazhane 
Caddesi esnafı da 
rahat bir nefes aldı.

üstlendiğim 2 kuru- 
munda vizyonu belli. 
İhtiyaç sahibi vatan
daşlarımızın mağ
duriyetini gidermek 
amacıyla elimizden 
geleni yapıyoruz. 
Gemlik halkı gerek 
THY gerekse Kızılay 
Derneği’nin faaliyet
lerine yoğun ilgli 
gösteriyor. Bu ilgi 
Ramazan ve Kurban 

Suyun çekilmesiyle 
ıslah çalışmalarına 
hız verileceği öğre
nildi.
Islah çalışmalarına 
Dere içinde bulunan 

bayramlarında 
giderek artıyor. THY 
sadece kurban 
bayramında değil 
Ramazan 
Bayramlarında da 
vatandaşlara yardım 
ediyor. İhtiyaç 
sahiplerini en doğru 
şekilde belirliyor ve 
gelen bağışları doğ 
ru şekilde değer
lendiriyor.

PTT’ye ait internet 
ve telefon kablo
larının TELEKOM 
tarafından düzenlen
mesiyle devam 
edileceği öğrenildi.

Vizyonumuz gereği 
halka yardım etmek 
bizim görevimiz. 
Amacımız toplumu- 
muzun güç ve kay
naklarını harekete 
geçirerek insan 
saygınlığının korun
ması için gereken 
her koşulda, yerde 
ve zamanda muhtaç 
ve korunmasız 
insanlara yardım eli 
uzatmak ve 
Türk halkının 
doğal afetlerle 
mücadele kapa
sitesinin en yüksek 
seviyede geliştir
ilmesini sağlamaktır. 
Tüm toplumu kucak
layan ve tüm 
toplumun kucak
ladığını ulusal ve 
uluslararası 
düzeyde kalitesini 
sürekli geliştiren bir 
insani yardım kuru
luşu olmaktır.” 
diye konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Uyuşturucuya Hayır imza kampanyasında toplanan bin 147 imza, Başsavcı Ayaz’a teslim edildi.

Ilzunkaya; Uyusıurucu kapanmayan yara”
Mert ÇAVDAR
Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma 
Platformu Derneği 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, Gemlik 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Mehmet Ayaz’ı 
makamında ziyaret 
etti.
Dernek Başkanı 
Mehmet Uzunkaya, 
Derneğin Halkla İliş 
kiler Sorumlusu 
Mustafa Yumru, 
Basın Sorumlusu 
Tarık Tanış, Yönetim 
Kurulu Üyeleri İsmail 
Gün, Erhan Öksüz ve 
Ethem Duran ziyaret 
sırasında hazır 
bulundu. Düzenlenen 
‘Uyuşturucuya Hayır’ 
kampanyasında 
toplanan bin 147 
imzayı Başsavcı 
Ayaz’a teslim eden 
Başkan Uzunkaya, 
uyuşturucu kul
lanımının Gemlik’te

kapanmayan bir yara 
olduğunu söyledi. 
Uzunkaya yaptığı 
açıklamada, “Derne 
ğimiz Gemlik’te Kent 
Konseyi’nin yeterin 
ce etkin olmamasın
dan şikayetçi vatan
daşlarımızın istekleri 
üzerine faaliyete 
başladı. Gemlik’teki 
deprem sorunu, çev 
re kirliliği, geçimini 
balıkçılıkla sağlayan 
vatandaşlarımızın 

karşılaştığı sorunlar, 
sanayi atıkları ve baz 
istasyonlarının çevre 
ye verdiği zarar gibi 
bir çok problemle 
yakından ilgileniyo 
ruz. Ancak, Gemlik’ 
te uyuşturucu kul
lanımı nedeniyle 
meydana gelen inti
har ve cinayetlerden 
dolayı dikkatimizi bu 
konu üzerinde yo 
ğunlaştırdık. Sahilde 
yürüyüşe çıkan bir 

bayan uyuşturucu 
bağımlıları tarafından 
bıçaklanarak öldürül 
dü. 15 yaşında 
uyuşturucu kullanan 
bir çocuk, AVM’nin 5 
inci katından atla
yarak intihar etti.
Artık uyuşturucu kul
lanımının önüne 
geçmek amacıyla 
gerekli düzenlemeler 
yapılmalı.” dedi.
Konuyu yakından 
takip ettiğini ifade 

eden Gemlik Cumhu 
riyet Başsavcısı Meh 
met Ayaz, “Ben de 
Gemlik’te uyuşturu
cu kullanımın önüne 
geçmek amacıyla 
üzerime düşen göre
vi yapmaya hazırım. 
Uyuşturucu kullanan 
gençleri tespit etmek 
yetmiyor. Olayın kay
nağını kurutmak 
gerekiyor. Gençlere 
uyuşturucu satanları 
bulmamız ve cezalan 
dırmamız şart. Bu 
uzmanlık isteyen bir 
süreç. Bize uyuştu
rucu kullanan kişiler
le ilgili fezlekeler 
hazırlanıp geliyor. 
Ancak uyuşturucu 
satanlarla ilgili hazır
lanan fezlekelerin 
sayısı bunların kat 
ve kat altında.
Cumhuriyet Başsav 
cısı olarak uyuşturu
cu satıcı larının üze 
rine kararlılıkla git 

meye hazırım.” diye 
konuştu. Derneğin 
yönetim kurulu üyesi 
Yusuf Yumru, uyuş
turucu ya başlama 
yaşının giderek 
düştüğünü söyler 
ken, “Bizim vizyonu
muz Kent Konse 
yi’nin yeterli olmayışı 
nedeniyle Gemlik 
halkının problemleri
ni yetkililere duyur
mak ve sorunlarının 
çözü müne katkıda 
bulunmaktır.
Vatandaşlar 
yaşanan problemler
le ilgili bizimle irtibat 
kuruyorlar. Yardım 
istiyorlar. Biz de 
üzerimze düşen 
görevi yapmaya 
özen gösteri yoruz. 
Gemlik’te uyuşturu
cu kullananlara artık 
sıkça rastlamak 
mümkün. Bu durum 
son derece kaygı 
verici." dedi.

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Holı Yıkama Vf/amaUHKKKHS

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstriel temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

Okul
Belediye
Fabrika
Tüm resmi kuramlara
Temizlik ürünleri

kampanyası

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş hattı mız
O 506 898 31 88 - 0 536 524 32 89

YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE

KAHVALTI SALONU
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖR AVM 
Hisar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdîlek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21
O 532 654 28 46
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ELEMAN
SOLAKSUBAŞI 

GOODYEAR LASTİK 
SATIŞ PAZARLAMA 
DEPARTMANINDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
B SINIFI EHLİYETLİ 

ERKEKLER İÇİN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
EN AZ YÜKSEK OKUL 

MEZUNU 
BAY YA DA BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR
Fotoğraf ve CV ile birlikte 
başvurulması rica olunur 

0 533 92418 96

ELEMAN
KAVLAK ZEYTİN VE 
ZEYTİNYAĞI SATIŞ 

MAĞAZAMIZDA 
ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR

KAVLAK ZEYTİNLERİ
Tel = 512 0 512 GEMLİK

KAYIP Tarım İl Müdürlüğünden aldığımız Hamidiye Mah. 
İstiklal Cad. No : 53/C GEMLİK adresindeki 
işyerimize ait gıda ürünleri satış ruhsatımız 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. NURCAN ACAR

SATILIK
KÜÇÜK KUMLA 
RADAR YOLU-

JANDARMA 
KARŞISINDA DENİZ 

MANZARALI 2 PARSEL 
(630 VE 1925 m2) 

2/B ARAZİSİ 
SATILIKTIR 

05327863051

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

f]/yusufkofte www.kofteciyusuf.com ©kofteciyusufpl^

başvurmak İçin: secretcv.com

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN İNŞAAT 
GEMLİK VE YALOVA

ŞANTİYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DENEYİMLİ DAMPERLİ 
KAMYON ŞOFÖRLERİ 

ŞANTİYE BAKIM VE ONARIM 
ATÖLYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAMİRCİ VE YAĞCI 

ŞANTİYE SAHASINDA 
ÇALIŞACAK VASIFSIZ 

ELEMANLAR ALINACAKTIR

0 533 241 93 82 
0 533 680 59 22

GemlikKM
■wımıııw..,»

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TFMAâ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

'Gemlik Körfez’ 
mgemlikkorfezgazetam

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUR FİYATLARLA

QSAATTE TESLİM EDİLİR J

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK İl
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

http://www.kofteciyusuf.com
secretcv.com
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OH
M. FIRAT SEYİDOĞLUCOŞKUN DÜZENSEVER NAZLI BULUT

FİNAL FEN % 100 BURSLU FİNAL FEN % 100 BURSLUYALOVA FEN

A. EMRE TÜMER
ŞÜKRÜ ŞANKAYA BURSA AND.ERKEK L. GAZİ ANADOLU

YİĞİT MİNAREROHATCAN UYGUR
UMURBEY SAĞ.MES.L. AND.TİC. BİLİŞİM TEK.

Öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz

Tel: 513 50 84
aykentilkogretim.  kİ 2. tr

EFE V. OTOBATMAZ 
ORHANGAZİ AND. ÖĞR.

FARUK AĞDEMİR
AND. TİC. MUH. VE FİNANS

ERDOĞAN YILMAZ 
ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.

DOĞUKANAY 
ÖZLÜCE AND.

MEHMET ATAŞ 
İMKB FEN

ŞAFAK SAYIN 
ORHANGAZİ AND.ÖĞRT.

DAMLA KASAP
AND. K.M.L. ÇOCUK GEL.

S. BERKE IZLATLI 
SÜLEYMAN ÇELEBİ AND.L.

EGE Y. ÖZTEBER 
KABATAŞ ERKEK L.

SELİN SÜMEN 
ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.

MERT ÇETİN 
FİNAL FEN % 100 BURSLU

BURCU KÖSE 
CBAL

SUDE DAMAR 
CBAL

İBRAHİM AŞIK 
CBAL

/- W) ‘

OĞUZHAN BEKİ 
CBAL

EŞREF ZAMBAK 
CBAL

A.BERKE KINAY 
CBAL

EZGİ DEMİR 
ŞÜKRÜ ŞANKAYA

CELAL SERTASLAN 
übal

BERFIN UYGUR . ATAKANAY

BEGÜM ÇANCI 
ORHANGAZİ EYÜP TOPÇU AND.

11 i.
T. TAHA YILMAZ 

GEMLİK AND. İHL

SBS YERLEŞTİRMEDE % 100 BAŞARI

MELİSA TÜRKOĞLU 
FİNAL FEN % 70 BURSLU

AYŞE SELİN İŞBİLİR 
SAKARYA SOS.BİL.L.

ÖZEL ... v

AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU

DAMLA GÜL 
BURSA ANADOLU

BÜNYAMİN TÜRKMEN 
GEMLİK AND. İHL

B. NİYAZİ ŞAHİN 
CBAL

ONUR TAŞ 
CBAL

İREM ŞAHİN 
GEMLİK AND.

ŞEVVAL ŞENSOY 
GEMLİK AND.

M.BERKAY BAYAZIT 
FETHİYE M.E.AND. L.
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Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, Seviye 
Belirleme Sınavı'nın 
yerine daha dene
timli bir sistem 
konulacağını açık
larken, dershanele 
rin kaldırılıp kaldıra
mayacağıyla ilgili 
tartışmalara da son 
noktayı koydu. 
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, düz 
liselerin, anadolu ya 
da meslek lisesine 
dönüştürülmesin
den ortaöğretim'den 
liseye geçiş sınavı 
olan SBS ve ders 
hanelere kadar bir 
çok konuda önemli 
açıklamalarda 
bulundu.
28 Şubat mağdurları 
28 Şubat döneminde 
mağdur edilmiş olan 
öğretmenlerin ve 
çalışanların tekrar 
göreve başlayabile
ceğini belirterek, 
"Sayıları henüz net 
değil. Çünkü bazıları 
öğretmenlikten 

ayrılmış ama farklı 
bir kurumda çalışı 
yor. Bu çerçevede 
dönen 1800 öğret
men ve çalışanımız 
vardı zaten, bir o ka 
dar daha çıkabilir" 
dedi.
Avcı konunun neden 
gündeme geldiğiyle 
ilgili "Meclis kapan
madan ortaya çıkan 
son torba yasada alt 
yapı oluşturdu" 
ifadelerini kullandı. 
Düz liselerin anado 
lu veya meslek lise
sine dönüştürülme 
sinin 3 yıldır uygu
landığına dikkat 
çeken Avcı, ”2010 
yılından beri süren 
çalışmalar. Tercihleri 
Anadolu dışındaki 
öğrencilerimiz için 
kontenjanlarımız 
var. Herkesin birinci 
önceliği Anadolu li 
sesi zannediliyor. 
Kamoyundaki Ana 
dolu lisesini kazan
mayan Meslek ya da 
İmam Hatip'e gide

cek algısı yanlış” 
diye konuştu. Avcı 
şöyle devam etti: 
"Ayrıca halkta ciddi 
bir kız İmam Hatip 
lisesi talebi var. İller
imizde çok program
lı lise sınıfları açı 
yoruz. Meslek lisele 
rini zorunlu kalınca 
gidilecek okullar 
olarak göstermek 
doğru değil."

SBS’NİN YERİNE 
GETİRİLECEK 
UYGULAMA
Daha sonra gazete
cilerin sorularını 
cevaplayan Avcı, 
SBS'nin yerine geti 
rilecek uygulamaya 
ilişkin çalışmaların 
devam ettiğini 
söyledi. Öğrenciler
le, öğretmenlerle, 
velilerle toplantılar 
düzenlediklerini ve 
bu toplantıların so 
nuncusunun da 
İstanbul'da gerçek
leştirildiğini hatırla
tan Avcı, "Bu toplan 

tılarda hem geçmiş 
uygulamalarımızı 
hem de çözüm öner
ilerimizi konuşu 
yoruz" dedi.

SBS YERİNE 
DAHA 
DENETİMLİ BİR 
SİSTEM 
"Öğrencilerin önün
deki 4 yılı etkileye
cek tek bir sınav 
koymama kararlılığı 
mız sürüyor" diyen 
Avcı, "Öğrencilerim
izin yıl içerisinde 
girdikleri belli 
sınavla rı daha 
denetimli yaparak, 
bunların liseye 
geçişte kullanıl
masını istiyoruz. 
SBS'nin yerine yeni 
sınavlar icat etmi 
yoruz. Belli dersler
den bazılarını 
Milli Eğitim 
Bakanlığının deneti
mi gözetimi ve 
değerlendirmesinde 
yapmak istiyoruz" 
ifadelerini kullandı.

Kız Meslek Lisesi 
anasınıfında 

kayıtlar sürüyor

Gemlik Kız 
Teknik ve 
Meslek Lisesi 
Anasınıfı 
kayıtları devam 
ediyor.
Okuldan yapılan 
açıklamada, 
"Çocukları 
yakından tanı
yarak ve bire 
bir ilgilenerek 
çağdaş ve kaliteli 
hizmet veren 

'Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazelesi.com

kurum prensip 
gereği anasınıfı 
öğrenci sayısını 
25'in üzerine 
çıkarmamaktadır. 
Boş kalan 
kontenjanlara 
kayıt yaptırmak 
isteyen vatan
daşlarımız 28 
Ağustos 2013 
tarihine kadar 
kayıt yaptırabilir
ler.” denildi.

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

İMIMMİ

ro

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

3 Ha
I

Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge basımı.

-7!

i-I1

Kupa ve madalya çeşitleri. Türkiye nın en zengin davetiye çeşitleri.

Anahtarlık, isimlik, ajanda ve promosyon çeşitleri.

I GÜLER AJANS Hıl Cai Bm Sok. AM Anlığı No: JIB GEMLİK Tel: 5139683

ww.gemlikkorfezgazelesi.com
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2 hin vergi müfenis vardımcısı alınacak
Vergi Denetim 
Kurulu Başkanlığı 2 
bin vergi müfettiş 
yardımcısı alacak. 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanan ilana 
göre,giriş sınavı 
yazılı bölümü tüm 
alanlarda 28 Eylül 
Cumartesi günü 
Ankara'da yapılacak. 
Bu sınavda başarılı 
olanlar Ankara'da 
sözlü sınava tabi 
tutulacak.
Maliye Bakanlığı 2 
bin vergi müfettiş 
yardımcısı alacak 
Sınava girecek aday
larda "657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu'nun 48'inci 
maddesinde yazılı 
nitelikleri haiz 
olmak, sınavın 
yapıldığı yılın Ocak 

ayının birinci günü 
itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış (01 
Ocak 1978 ve daha 
sonra doğmuş olan
lar başvurabilir) 
olmak, en az dört yıl
lık lisans eğitimi 
veren Siyasal 
Bilgiler, İktisat, 
İşletme, İktisadi ve 
idari Bilimler ile 
Hukuk Fakültele 
rinden veya Mühen 
dişlik programları ile 
Eğitim, Fen ve 
Edebiyat Fakülte 
terinin Matematik, 
İstatistik, Fizik, 
Kimya, Biyoloji, Fen 
Bilimleri ile Fen ve 
Teknoloji bölüm
lerinden ya da bun
lara denkliği 
Yükseköğretim 
Kurulunca kabul 
edilen yurt içi ve

yurt dışındaki öğre
tim kuramlarından 
birini bitirmiş olmak, 
daha önce Vergi 
Müfettiş Yardımcılığı 
Sınavına katılmamış 
veya en fazla iki kez 
katılmış olmak, 7-8

Temmuz 2012 ve 6-7 
Temmuz 2013 tarihli 
Kamu Personel 
Seçme Sınavlarının 
birinden herhangi 
bir puan türünden 
80 ve üzeri puan 
almış olmak, sağlık 

durumunun 
Türkiye'nin her 
yerinde görev ve 
yolculuk yapmaya 
elverişli olduğuna 
dair yazılı beyanda 
bulunmak, yapılacak 
soruşturma sonu

cunda Vergi 
Müfettişliği 
mesleğinin gerek
tirdiği nitelikleri haiz 
bulunduğu 
anlaşılmış olmak” 
koşulları aranacak. 
Sınava başvurular 
12 Ağustos 
Pazartesi gününden 
23 Ağustos 2013 
Cuma günü saat 
17.30'a kadar devam 
edecek. Yazılı sınav 
sonuçları, ÖSYM’nin 
internet sayfasından 
duyurulacak, ayrıca 
adayların adresine 
belge gönderilmeye
cek. Vergi Müfettişti 
ği Mesleği ve Giriş 
Sınavı ile başvuru
larla ilgili ayrıntılı 
bilgiler 
www.vdk.gov.tr 
adresinden öğre
nilebilecek.

Emekliye ödenecek 900 lira için yarış var
Emeklilerin, 
maaşlarının yattığı 
bankalardan pro
mosyon alması ile 
ilgili tartışmalar, 
bankacıları reka
bete sokacak. 
Maaşlarını özel ve 
kamu bankaların
dan alan 10 mily
onu aşkın emekliye, 
bunun karşılığında 
promosyon öden
mesiyle ilgili 
gelişmeler 
bankacılık sek
törünü 
hareketlendirecek. 
Hali hazırda emekli 

‘maaşlarını çeke
bilmek için birçok 

kampanya düzenle 
yen bankalar, pro
mosyon için de 
yarışa girecek. 
Maaşları bankalara 
yatıran SGK ile 
yapılacak pazarlık
lar öncesi 
yaşanacak bu reka
betten kazançlı 
çıkan ise emekliler 
olacak. Daha fazla 
emekli maaşını 
kendi bünyesine 
çekmek isteyen 
banka, kesenin 
ağzını açacak.

'ERKEN YATIRIN' 
TEKLİFİ 
Emeklilere pro

mosyon ödenmesi 
konusu daha önce 
de gündeme gelmiş 
ve bankalar bu 
konudaki taleplerini 
iletmişti. Özel 
bankalar, SGK'ya, 
promosyon öden
mesi için 'maaştan 
3-4 gün erken 

yatırın* teklifini 
götürmüştü. Bu 
konu o zaman 
değerlendirilmiş, 
fakat bir gelişme 
yaşanmamıştı. 
Yeniden gündeme 
gelen promosyon 
konusunda yeni 
formüller üzerinde 

de duruluyor. 
Emeklilerin pro
mosyon talebi ise 
memurlara ödenen 
sistemle aynı 
olması. Memurlar, 
bankayla anlaşılan 
süre içinde (1 ya da 
3 yıl olabiliyor) 1 
kereliğine brüt 
maaşlarının yüzde 
6O'ı kadar promos 
yon alabiliyor. Bu 
miktar, pazarlıkla 
farklılık da gösteri 
yor. Benzer bir sis
tem uygulanırsa, 
bin 500 lira maaşı 
olan emeklinin ala
cağı promosyon da 
900 lirayı buluyor.

1 AY BOYUNCA 
PARA VAR 
SGK'nın 2009'da 
yaptığı protokolle, 
emekliler 
maaşlarını istedik
leri bankadan alma 
hakkına sahip 
bulunuyor. 
Emekliler, 
maaşlarını PTT 
dahil 22 bankadan 
çekebiliyor. 
Memur emeklileri 
maaşlarını her 
ayın 1 ile 5'i arasın
da alırken; işçi 
emeklilerinin 
maaşı ayın 18- 
25'inci günü 
yatırıyor

■■1 GEREKLİ TELEF 0H1AR BESMİ DAİBELEB
————■ ■ —

DEMEZ OTOBÜSÜ
m fcfeiye 

Polis İmdat 1551^0 Jandarma imdat 156■■0 Jandarma K. 513 10 55
1 f ■ Polis Karakolu 513 18 79

l Gar. Kem. 513 12 06
1 ’

1 Kaymakamlık 513 10 51
- C-Savolığı 513 10 53

CSavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 5’3 10 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA. 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 OO 95
OrmBolŞef 513 12 66
Milli Eğt- MdL 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 1O 57
Karayolları 513 13 06
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md 513 37 42
Özet İd. M d. 513 15 07
Tapu SâcL Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 1O 92
itçe Tarım Müd. 513 10 45
itçe Seç- Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
EŞ-KUR 513 71 6S

Burna 2547784 |
Mudanya 544 30 60 1
Yın^-r <212) 516 12 12 I
Yalova <Z»> »” 13 23
İDO imana Aslan
Dnalmuno Tos- 5132304

VAPUR - FERİBOT
Yaftova <220) 014 1O 20

(226j 303 43 19 ı
EstdOMsar <202)055 00 31

OTOBÜS

, ___________ 81ASIM___________
1 ■ OCMZ uÇAâs

• 2-r/arar 614 63 6 2
| METRO 513 12 12
■ T.^zm £12 20 77
" l*jzar r.jnzm 512 1O 72

" 514 46 49
_ Arurur 614 47 71
■ K4HMİ __________612 Q1 63

KAS T AMELE R________

ŞeKrtennsi 261 54 M
Otobüs TenoöıaS (IS Hat)

DAĞITICILAR

GEMOAŞ 513 29 23
A,-yaz 513 12 95
Kaibaş 513 16 37
Ma^az 513 75 58
Engaz 513 33 43
Lpıragaz 513 22 59

513 45 46
Yemıı UM0U 513 65 00
BPG0Z 514 59 01
BajeümVK* lUiterlgjaz 513 i' DD
A>-.-.a.g.a7 514 1.8 7®
Yceai'.gpz 514 17 CıD

,1.1i, 
mmmspct sis *» *»
T—rvr sı» »• as

evs-oı

H O/'4» H44C4M44A $ 1 7 34 04
• SMUİ Keet 513 23 29
* M«r3«4.Oea4< 513 10 «4
■ namdan
; Wr»r________ «p t4

■ _____
513 10 2t

R Ç-r-or TMr«4 513 24 57
O*>zer, 513 32 44
C-erniıU Tau.14 512 23 24

I MevhMCır Tak*i 517 33 S4

BELEDIİTE

Santral 5134521-23
DHİwM 513 45 20
Zabıta 5132432
HAISKİI 514 57 M
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 5134521-182
Yaz» bşJL 0M. 5134521-111
Sm A«q Yaftmat 105

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI : 4649 
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 bay ram Günleri ve Pazar g ünleri yayınlanmaz)

SEHIİKİHÎİİ
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.vdk.gov.tr
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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 

S3SMnmn> olmadan kayıt imkam... 
585 puanıma göre &URS imkanı... 

Servis hizmetimiz mevcuttur. 
Yatılı kalma olanağı sağlanır. 
Avrupa’da staj imkanı sağlanabilir

ÖZEL BURSA

AHMET ÇELEBİ
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİNDEN YARARLANIN

A.T.T ve Hemşirelik 
Eğitimini alın geleceğinizi 

garantileyin..;.

Acil 
Tıp Teknisyenliği

SOSYAL ALANLARIMIZ: VOLEYBOL - BASKETBOL - MASA TENİSİ -
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


Kuruluş: 1973

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

vvww.rnanastirenilakqemlik.com

Sebahattln DEMİR / Emlak Müşaviri 
TEL&EAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 

E-MAIL manastiremlak@hotmail.com 

www.manastiremlak.sahibinden.com 
www.ilan.com.tr/manastiremlakAğustos 2013. www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

EmniMdiiriiErolfiiileıı 
lıugiin aöı etine haslıvar

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bayram Dönüşü..(4)
Bayramın ikinci günü, deniz kıyısında 

geçen güzel bir günden sonra, konukları 
mızı Ocaklar İskelesi’ne kadar götürdük.

Gece, Ocaklar da birlikte olmak üzere 
anlaşarak, Erdek’e döndük.

Deniz insanı yoruyor.
Güneş yakıyor...
Yağlanmadan bir saat güneşte kaldı 

ğınızda, yandınız demektir.
Onun için, 2 gündür gölgeden güneşe 

çıkmıyorum. Devamı 4’de

Üye sayısının giderek azaldığını söyleyen 
Gemlik Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Ayhan Gündoğdu, 2 bin 500 kişilik 
üye sayısının 350 kişiye düştüğünü belirtti. 
Yapılan düzenlemeleri eleştiren Gündoğdu, 
hükümetin piyasaya müdahele ederek ön 
lem alması gerektiğini hatırlattı. Sayfa 5’de

Muhsin 7UMÇ
EMLAlbvi mtGi

İNŞ. LTKŞ
www.onanka M

Merkez: 0 224 513 85 53 
05354936604 

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

Adıyaman 3. sınıf 
Emniyet 
Müdürlüğü’nden 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
atanan Erol 
Gülen’in bugün 
görevine başlaya
cağı öğrenildi. 
Gemlik Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige’nin Van 
Emniyet

Müdürlüğü’ne atan
masıyla bu göreve 
yaz kararnamesi ile 
Adıyaman’dan Erol 
Gülen getirilmişti. 
Gülen’in bugün İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
gelerek mesai 
arkadaşlanyla 
tanışacağı ve yeni 
görevine başlaya
cağı öğrenildi.

• 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

vvww.rnanastirenilakqemlik.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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Toplanan imzalar Silivri Cezaevi’nde yatan Ergenekon Davası sanıklarına ulaştırılacak. 

trgenekon kararlatma harsı imza kampanyası 
Ergenekon Davasında verilen kararların hukuka aykırı olduğunu savunan İşçi Partisi üyeleri, İP Genel 
Başkanı Doğu Perinçek ve komutanlar ve akademisyenler ile gazeteciler hakkında verilen ağırlaştırılmış 
müebbet cezasına karşın, “Ergenekon Davası Kararını tanımıyoruz” adlı imza kampanyası başlattılar.
Silivri’de görülen 
Ergenekon 
Davasında verilen 
cezaların hukuka 
aykırı olduğunu 
savunan İşçi Partisi 
“Ergenekon Davası 
Kararlarını 
Tanımıyoruz” slo
ganıyla, yurt çapında 
imza kampanyası 
başlattı.
Düzenlenen kampan 
ya kapsamında İstik
lal Caddesi’nde 
masa kuran İşçi 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı üyelerine 
vatandaşlar yoğun 
ilgi gösterdi. 
İşçi Partisi ve Milli 
Merkez Temsilciler 
Meclisi Gemlik İlçe 
Başkanı Muharrem 
Çelik, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
Ergenekon Davası 
kararlarını hukuk 

sisteminde kara bir 
leke olarak değer
lendirirken, hiç bir 
yurt severin bu 
kararları tanıya- 
macağını söyledi. 
Türk Silahlı 
Kuvvetlerine karşı 
bir itibarsızlaştırma 
politikası uygulan 
dığını vurgulayan 
Çelik, “AKP’ye oy 
veren duyarlı vatan
daşlarımıza seslen! 
yorum. Büyük Orta 
Doğu Projesinin eş 
başkanlığını üstle
nen bir hükümete oy 
vermeyin.
Yıkılacaklar. Yıkılma 
ya mahkumlar. AKP 
diktatörlüğü yıkılır 
ken siz de altında 
kalmayın. Gelin 
Atatürk’te birleşelim. 
Ortadan kaldırılmaya 
çalışan Cumhuriyet 
değerlerimize sahip

çıkalım. Atatürk İlke 
ve Devrimlerini 
yüceltelim.” dedi.

CEZALAR YOK 
HÜKMÜNDEDİR

Verilen cezalara 
karşı gösterilen tep

kiyi Gemlik halkıyla 
paylaşmak Hedikleri
ni ifade eden Çelik, 
“Ergenekon tertipi 
kapsamında yurtse 
verlere cezalar 
yağdırıldı. Bu 
cezalar vatansever
lerin şahsında Türk

Milletine, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne, 
Mustafa Kemal 
Atatürk’e verilmek 
istenen cezalar oldu 
ğu için yok hükmün 
dedir. Cezalan 
tanımıyoruz. Ve tanı
madığımızı da 
düzenlediğimiz imza 
kampanyası ile 
Gemlik halkına 
bildiriyoruz.
Verilen cezaları tanı
mayan yurt sever 
Gemlikliler’! imza 
kampanyamıza des 
tek olmaya çağırıyo
rum. Farklı yerlerde 
kurulan stantlarda 
imza toplamaya 
devam edeceğiz.

HEDEF ULUS 
DEVLETLER 
ABD, geliştirdiği 
proje kapsamında 

ulus devletleri hedef 
alarak özellikle Irak, 
Suriye, Iran ve 
Türkiye’yi parçala
mak ve bölgemizde 
etnik milliyetçilik 
anlayışını yerleşti 
rerek, Ortadoğuyu 
kendi çıkartan 
doğrultusunda yön
lendirmeye çalışıyor. 
İsrail’in güvenliği 
için 4 ülkeden 
kopanlmak istenen 
topraklarla Büyük 
Kürdistan’ı inşa et 
meye çalışıyor.
Bu projenin karşısın
da ki en büyük engel 
olan orduyu itibarsı
zlaştırmak için AKP 
eliyle bir tertip 
düzenlenmesi gere 
kiyordu. Bu projenin 
sivil engelleri ise 
yurtsever, Atatürkçü 
vatandaşlanmızdır. ” 
diye konuştu.

altındaki kahlalan düzenlimi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
Kanalizasyon Daire 
Başkanlığı (BUSKİ) 
tarafından gerçek
leştirilen Çarşı 
Deresi ıslah çalış
malarının 4. etabın
da, PTT önündeki 
köprü altından 
geçen TELEKOM’a 
ait kablolarının 
toplanmasına baş
landı.
TELEKOM’a ait 
internet ve telefon 
kablolarının zarar 

göreceği endişesiyle 
ara verilen çalış
malar önceki gün 
Çarşı Deresi’ndeki 
pis suyun 
kanalizas yona 
boşaltılmasıyla 
yeniden başladı. 
Uzun süredir inter
net ve telefon kablo- 
larınının düzenlen
mediği gerekçesiyle 
aksayan ıslah çalış
maların planlanan 
sürede bitirilmesi 
için yeni adımlar 
atılıyor.

Çarşı Deresi’ne 
gelen TürkTelekom 
ekipleri, dere 
üzerindeki telefon ve 
internet kablolarını 
düzenleme çalış
masına başladı. 
Kabloların en kısa 
zamanda toprak altı
na gömüldükten 
sonra dere ıslah 
çalışmalarına devam 
edileceği öğrenildi. 
Çarşı Deresi’nin son 
bölümünün tamam
lanması için müteah

hit firma Aydoğdu 
İnşaat Limited 
Şirketi çalışmalarına 
devam edecek.

1 yıldır tamamlan
mayan çalışmalar 
nedeniyle zarar 
gören çevre esnafı

yapılan düzen
lemelerini bir an 
önce tamamlan
masını istiyorlar.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
: (0.224) 513 35 95MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83
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Gemlik Cumhuriyet 
Mahallesi’nde otu
ran Mehmet Küçük, 
dün yolda yürürken 
aniden rahatsızla
narak yere yığıldı. 
Kalp ve böbrek 
rahatsızlıkları 
bulunduğu 
öğrenilen Küçük, 
çağrılan ambu
lansla Bursa'daki 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Bir fab
rikada işçi olarak 
çalıştıktan sonra 
rahatsızlıkları 
nedeniyle malulen 
emekli olan evli ve 
5 çocuk babası

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir kişi, 
kaçırdığı iddia 
edilen kızın kuzeni 
tarafından av tüfeği 
ile vurularak yara
landı.
Edinilen bilgiye 
göre akrabaları ile 
dışarı çıkan 28 
yaşındaki Mustafa 
K., sevgilisi Özlem 
A.'yı evinin yakının
dan alarak araçla 
gezmeye çıktı.
Özlem A.'nın 
kaçırıldığını 
belirten ailesi ise 
durumu emniyete 
bildirdi. Genç kızın 
kuzeni Erdal Y., 
yaklaşık 2 saat 
sonra otomobiliyle 
Mimar Sinan 
Bulvarı üzerinde

Mık M ülıkttsli lıkıık
Bursa'da, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Zeyniler 
köyü yakınındaki 
ormanlık alanda 
yanmış erkek 
cesedi bulundu. 
Alınan bilgiye 
göre, Çeşmeler 
mevkisinden 
yükselen dumanı 
farkeden köylüler, 
polise haber 
verdi.
Olay yerinde 
yaptıkları

Mehmet Küçük, 
burada yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen yaşamını 
yitirdi.
Yaşamını yitiren 
halasının oğlu 
Mehmet Küçük'le 

seyir halinde olan 
aracın önünü kesti. 
İddiaya göre Erdal 
Y., araçtan inip 
yaya olarak kaçan 
Mustafa K.'yi 
arkasından av 
tüfeğiyle ateş 
ederek vurdu.
Sol ayağına mermi 
isabet eden 

incelemede Orman Bölge
yanmış erkek Müdürlüğü ekipleri,
cesedi bulan Bursa çevredeki küçük

olaydan bir süre 
önce telefonla 
konuştuklarını 
söyleyen Salih 
Bektaş, "Kendisi 
birçok kez rahat 
sızlıkları nedeniyle 
hastaneye gidip

V I

Mustafa K. yaya 
olarak kaçmaya 
devam etti.
Süleymaniye 
Mahallesi
Şeyhşamil 
Caddesi'ne gelen 
Mustafa K., kan 
kaybından yere 
yığıldı. Yerde yatan 
yaralı genç, çevre- 

gelirdi. Hatta iki yıl 
önce geçirdiği kalp 
rahatsızlığı 
nedeniyle hasta 
neye kaldırıldı. 
Burada 'Öldü* 
denilerek morga 
konuldu.
Yaklaşık 3 saat 
sonra da ölmediği 
anlaşılınca 
morgdan çıktı. 
Bu kez gerçekten 
öldü” diye 
konuştu.
Kalp krizi geçirdiği 
belirlenen Mehmet 
Küçük’ün cesedi, 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu’na 
kaldırıldı.

dekilerin haber ver
mesi üzerine olay 
yerine gelen ambu
lansla İnegöl Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Mustafa K.'nin 
yakınları ile kız 
arkadaşı Özlem 
A.'nın içinde bulun
duğu araç olay 
yerinden kaçması
na rağmen polis 
tarafından kısa 
sürede bulunurken, 
zanlı Erdal Y. ise 
aranıyor. Öte yan
dan park halindeki 
bir özel otomobile 
de mermi isabet 
ettiği öğrenilirken, 
olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

çaplı yangını 
söndürdü.
Polis ekiplerince 
İsmail Canpolat'a 
(40) ait olduğu 
belirlenen ceset, 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
gönderildi.
Emekli Sandığın 
dan malulen 
emekli olduğu 
öğrenilen 
Canpolat'ın 
ölüm nedeni 
araştırılıyor.

Hayrete Düşüren 
Hayvan Hırsızlığı

Bursa'da, çaldık
ları hayvanların 
karınlarını keserek 
sakatatlarını olay 
yerinde bırakan 
hırsızlar, köylü
lerin koyunlarının 
yaban hayvanları 
tarafından 
yenildiğini zannet
melerine rağmen 
jandarmadan 
kaçamadı.
Bursa'da, çaldık
ları hayvanların 
karınlarını keserek 
sakatatlarını olay 
yerinde bırakan 
hırsızlar, köylü
lerin koyunlarının 
yaban hayvanları 
tarafından 
yenildiğini zannet
melerine rağmen 
jandarmadan 
kaçamadı.
İddiaya göre, 
kamyonetle köy 
köy gezerek hay
van çalan hırsızlar, 
köylüleri yanılt
mak için çaldıkları 
koyunların karın

EIHUH
FİRMAMIZDA
ÇALIŞACAK 

JCB OPERATÖRÜ
ARANIYOR

O 532 497 92 89
GanlikKErfeı ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Tr ltöA A “shXrSamba°^a
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın

larını deşip bağır
sak ve sakatat
larını olay yerinde 
bırakıyordu.
Aylarca koyun- 
larının yabani 
hayvanlar 
tarafından telef 
edildiğini sanan 
köylüler şikayette 
bulunmuyordu. 
Ancak jandarma 
ekiplerinin yakın 
takibe aldığı 
biri kadın 4 kişi, 
önceki gün 
Mustafakemal 
paşa ilçesine 
bağlı 
Sarımustafalar 
köyünde kıskıvrak 
yakalandı.
Hastanede yapılan 
sağlık kontrol
lerinin ardından 
adi iyeye sevk 
edilen Fatma 
A.(30), İrfan Y. 
(40), Salih M. (50), 
Sefa P. (20) 
çıkarıldıkları 
mahkemece tutuk
landı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bayram dönüşü... (4)
Erdek’te gün batımını yaptık. Kılık, kıya 

fet değiştirip yatla yeniden Ocaklar’a dön 
dük.

Buluşma saatimiz 21.oo di.
Telefonda, Edincik eski Belediye Başkanı 

Fevzi İpek ve ailesinin de bizlerie birlikte 
olacağını öğrendik.

FEVZİ İPEK’LE TANIŞMA
Fevzi Ipek’le tanışmamıştım. Eski Marma 

rabirlik yönetim kurulu üyesiydi. Şimdi ise 
denetleme kurulu üyesiymiş.

Marmarabirlik’in eski yönetim kurulu baş 
kanlığını uzun yıllar Erdek Kooperatifi 
Başkanı Refii Taviloğlu yapmıştı.

Gemlik, 17 yıl yönetime giremedi. Bu 
durum İbrahim Aksoy’un başkanlığı döne
minde değişti.

Ancak, Taviloğlu yine yönetimde üyeydi. 
AKP Taviloğlu’ndan memnun değildi.

O nedenle dengeler değiştirildi.
İznik Kooperatifinden Hidamet Asa yöne

tim kurulu başkanı oldu.
Aksoy’un bazı yanlışları nedeniyle onun 

yerine bir dönem sonra Hüseyin Peker bu 
göreve seçildi. Geçen kış, Marmarabirlik 
içinde yeni bir operasyonla, Taviloğlu dışa 
rıda bırakılarak, yerine Mudanya Kooperatif 
Başkanı getirildi.

Gece, "Abone" adlı bir müzikholde ailece 
buluşacaktık.

Buluşma saati gelesiye dek, bir çay bah 
çesinde vakit geçirdik.

Ocakların akşam rüzgarı da insanı şaşkı 
na çeviriyor. Çay bahçesindeki tabaklar, 
küllükler havada uçuyor. Kendimize siper 
bir yer bulup burada beklemeye koyulduk.

Zaman gelince yürüyerek buluşacağımız 
yeri aramaya koyulduk.

Meğer önünden geçip gitmişiz.
Yolda, Cengiz Sayın ve Ailesi, Fevzi İpek 

ve ailesiyle karşılaşınca, tanışma faslından 
sonra geri döndük.

Bizi götürdükleri yer, bir kebapçı dükka 
nıydı.

Kebapçı dükkanında müzikhol olur mu 
demeyin. Ben de öyle sandım.

Meğer üst katı müzikholmüş.
Salon bomboştu.
Bize ayrılan uzun masaya yerleştik, önce 

karnımızı bir güzel pideyle doyurduk.
Salon yavaş yavaş dolmaya başladığında 

bizim masadaki içecek türü değişti.
İçki içenler içeceklerini söyledi, içmeyen

ler cola ve ayran ile idare ettiler.
Müzik başladığında salonda boş yer kal 

mamıştı.
Fevzi İpek çok hoş bir ve sıcak insan. 

Ailesi ve kızı da..
Çabuk kaynaştık.
Zaman geçtikçe akın akın gelenler yer 

bulmada zorluk çekiliyordu.
Servisi yetiştirmede bile zorlanıyorlardı. 

Muhabbetle iyi havaya girildi. Müziğin coş 
kuşu, içkilerin nahoşluğu ile güzel bir gece 
geçirdik. Kimse yerinde duramadı.
Türbanlısı da, açığı da sahneden inmedi.

Erdek geceleri gibi Ocaklarda da her 
yerde işletmecilere para akıyordu.

Gece saat O2.oo de Erdek’e geri döndük.
Devamı yarın...

Hefal Cırıa ildi

ye Başkanı Hakkı 
Çakır’a da bir 
dönem danışmanlık 
yapmıştı.
Vedat Çırpan’ın 
cenazesi dün öğle 
namazından sonra 
Balıkpazarı Cami 
inde kılınan 
cenaze namazı son
rası Küçük Kum 
la’da aile mezarlığın 
da toprağa verildi.

Karaoğlu: “Bursa’da kültür ve sanatın gelişmesi için entellektüel sermaye ile iş birliğine hazırız”

Yeni Vali görenine başladı
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün 
onayladığı valiler 
kararnamesiyle 
Bursa Valiliği’ne 
getirilen Münir 
Karaloğlu görevine 
başladı. Van 
Valiliği’nden Bursa 
Valiliği’ne tayin olan 
Münir Karaloğu 
görevine resmen 
başladı. Çarşamba’
daki valilik binasın
daki törende çiçek
lerle karşılanan Vali 
Münir Karaloğlu, ilk 
önce polis merasim

mangasını selam
ladı. Kamu müdür
lerini selamladıktan 
sonra makamına 
geçen Vali Karaloğlu

yaptığı açıklamada 
"Şehirler canlı var
lıklardır. Şehri 
geliştirerek gele
ceğe taşımak isti

yorsak, kurumlar 
arasında ciddi bir 
uyuma ve bu uyu
mun arkasında da 
milletin desteğine 
ihtiyaç vardır. Her 
kesimle iş birliği 
yaparak hizmetle 
rimize devam ede
ceğiz. Bursa bir 
markadır. Bursa, 
dünya şehir 
markalan arasında 
yer almakta.
Bursa’mızın kendi 
sınırlannı aşan bir 
vizyona sahip.” diye 
konuştu.

Fikret Çglakûğlu 
annesini kaybetti

Kapanan 
Adalet Partisi 
eski yönetim 
kurulu 
üyelerinden ve 
İl Genel meclisi 
üyelerinden 
Vedat Çırpan, 
yaklandığı 
hastalıktan kur
tulamayarak 
öldü. 12 Eylül 
sonrası Marma 
rabirlik Koope 
ratifi Başkan

Gemlik Belediye 
Meclisinin 
Cumhuriyet Halk 
Partisli üyesi 
Fikret Çolakoğlu’- 
nun annesi Fatma 
Çolakoğlu hayatını 
kaybetti.
Bir süredir rahat
sız olan ve tedavi 
edilen Fatma 
Çolakoğlu’nun 
cenazesi dün 
Demirpaşa 
Mahallesi SGK 
arasındaki Tekel 
Camiinde, öğle 
namazından sonra

kılınan cenaze 
namazı ardından 
Hamitler 
Mezarlığında 
toprağa verildi. 
Cenazeye 
Gemlik’ten oto
büsle katılanlar 
oldu.
Öte yandan, dün 
Kurşunlu Köyü 
eski Muhtarla rın- 
dan İzzet Yılmaz, 
ve AVM esnafların
dan Artvinli 
Muhammet 
Kambur da vefat 
etti.

lığına geti 
rilen Vedat Çırpan, 
AP döneminde 
ilçenin önemli 
siyasetçilerindendi. 
Balıkpazarı eşrafı- 
dan olan Vedat Çır
pan, Gemlik’in 
Çarıklı Erkan'ı 
Harplerinden biri 
olarak biliniyordu. 
89 yaşında olan 
Vedat Çırpan ANAP 
döneminde Beledi

KRŞtDt 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 
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Giindoştlu. “Hak ettiğimiz değeri flöremiyoruz”
Üye sayısının giderek azaldığını söyleyen Gemlik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ayhan 

Gündoğdu, 2 bin 500 kişilik üye sayısının 350 kişiye düştüğünü belirtti.Yapılan düzenlemeleri 
eleştiren Gündoğdu, hükümetin piyasaya müdahele ederek önlem alması gerektiğini hatırlattı

Mert ÇAVDAR

Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Gemlik Şube 
Başkanı Ayhan 
Gündoğdu, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, nakliye
ciler ve otomobilci
lerin büyük problem
lerle karşılaştığını 
belirtti.
Gemlik’e yatırım 
yapan uluslararası 
firmalar karşısında 
küçük yatırımcıların 
pazar payının daral 
dığını hatırlatan 
Gündoğdu, 
“Sorunlarımız 
gerçekten çok 
büyük.
Sorunlarımızın 
çözüme kavuşturul
ması için Odalar 
Birliği ve Türkiye 
Şoförler ve

Otomobilciler 
Federasyonu ’na 
gerekli başvuruları 
yapıyoruz.
Mazot fiyatları can 
yakıyor.
Karayolları taşı
macılığında akar 
yakıttan alınan vergi 
çok yüksek.
Deniz ve havayolu 
taşımacılığında ise 
çok daha ucuz 
vergiler ödeniyor. 
Biz adeta, aldığımız 
geliri vergi olarak 
devlete ödüyoruz. 
Nakliyede kullanılan 
araçlara km. 
hesabı konulması 
gerekiyor.
Hükümet sorun
larımızın çözümü 
için gerekli 
adımları atmıyor. 
Şoförler nakliye fir
malarında çalışmak 
amacıyla gerekli

Ayhan GÜNDOĞDU

belgeleri alıyor.
Devletten şoförlere 
her türlü izin 
veriliyor.
Ancak kara yolunda 
ölümlü bir kaza 
olması halinde mey
dana gelen tüm 
maddi hasarlar 

işletme sehiplerine 
ödetiliyor.
Devlet kaza yapan 
şoförü yeterli gör
müş.
Gerekli belgeleri ver
miş, peki bunda 
firma sahibinin suçu 
ne? ” dedi.

Serbest pazar ekono 
misinin kuralları ne 
deniyle küçük esna 
fin büyük firmalar 
karşısında rekabet 
imkanın olmadığını 
söyleyen Gündoğ 
du, “Hükümet artık 
sektörde yaşanan 
olumsuzluklara 
müdahale etmeli. 
Gerekli düzenleme 
leri yapmalıdır. 
Şoförler ve otomo
bilciler piyasanın 
insafına bırakılma
malı.
Yaşanan olumsuz 
luklar nedeniyle 
Gemlik’te taşımacılık 
sektörünün ömrü 
küçük firmalar için 
en fazla 10 yıl daha 
sürecek.
Biz bunları yıllardır 
dile getiriyoruz. 
Türkiye’de odalar 
arasında birlik yok.

Yatınm yapan 
uluslararası şir
ketlere nasıl dur 
diyeceğiz.
Eskiden 3 bin 500 
üyemiz varken şimdi 
350 ye düştü 
Aidatlarla kalkınan 
Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf 
Odası aidatlarını 
alamıyor.
Ancak, bankadan 
kredi alınırsa bel 
geye ihtiyaç duyu- 
luyor.Eski gelir 
kaynaklarımızda 
elimizden alındı. 
Artık sadece 
araçlara plaka 
verebiliyoruz.
Bu nedenle sigorta 
borçlarımız artıyor. 
Burada 3 kişi 
çalışıyor ancak 
sigortalarını 
ödeyemiyoruz." 
diye konuştu.

JJ^TURKUAZ
KİMYASAL

Endüstriyel Temizlik ÜrünleriTURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstrici temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

Okul
Belediye
Fabrika
Tüm resmi kurumlara
Temizlik ürünleri

kampanyası

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş hattımız

0 506 898 31 88 - 0 536 524 32 89

YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE

KAHVALTI SALONU
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖR AVM 
Hisar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdilek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21 
O 532 654 28 46



15 Ağustos 2013 Perşembe İGemlIk KHrffezl Sayfa 6

ELEMAN
SOLAKSUBAŞI 

GOODYEAR LASTİK 
SATIŞ PAZARLAMA 
DEPARTMANINDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
B SINIFI EHLİYETLİ 

ERKEKLER İÇİN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
EN AZ YÜKSEK OKUL

MEZUNU 
BAY YA DA BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR
Fotoğraf ve CV ile birlikte 
başvurulması rica olunur

053392418 96

ELEMAN
KAVLAK ZEYTİN VE 
ZEYTİNYAĞI SATIŞ 

MAĞAZAMIZDA 
ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR

KAVLAK ZEYTİNLERİ
Tel: 512 0 512 GEMLİK

SATILIK 
2/B ARAZİSİ

KUMLA YOLU ÜZERİ HASANAĞA 
KOYU MEVKİİNDE 2709 M2 

2/B ARAZİSİ SATILIKTIR
O 535 631 25 17

SATIUK
KÜÇÜK KUMLA 
RADAR YOLU-

JANDARMA 
KARŞISINDA DENİZ 

MANZARALI 2 PARSEL 
(630 VE 1925 m2) 

2/B ARAZİSİ 
SATILIKTIR

0 532 786 30 51

KÖFTECİ

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

f]/yusufkofte www.kofteciyusuf.com @kofteciyusuf

başvurmak İçin: secretcv.com

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN İNŞAAT 
GEMLİK VE YALOVA 

ŞANTİYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DENEYİMLİ DAMPERLİ 
KAMYON ŞOFÖRLERİ 

ŞANTİYE BAKIM VE ONARIM 
ATÖLYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAMİRCİ VE YAĞCI

ŞANTİYE SAHASINDA 
ÇALIŞACAK VASIFSIZ 

ELEMANLAR ALINACAKTIR

0 533 241 93 82
0 533 680 59 22

GemlikKHrfez

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMAâ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA**
TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama" kampanyasın, 
su tüketiminin önlenme 
si için siz de katılın

‘Gemlik Körfez'
www.gemlikkorfezgazelesixoın

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE 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

http://www.kofteciyusuf.com
secretcv.com
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Kirletmedim...
kirletmedim 
o kızıl örtüyü 
genzinde inci kalsın diye istiridyelerin 
kağıt gemi saldım 
mavi gelinciklere 
dalgasına savurdum hayali 
rastgele 
mor hüzünler yaklaştı geceye 
kızartıp göğsünü körfezin 
deniz yandı gözünde 
dudaklan korlaştı zamanın 
kızılca sular içtim 
avuçlarımda birikmiş poyrazlar 
dağıldım kopan saç telimizde 
başucumda miadı dolmamış şarkılar 
bizi söyledim gülüm 
bizi raks ettim ılıcak tenimizde 
güneşe oynaştım belki de 
belki bu yüzden düştü Zühre 
oysa yaktım çıraları 
alevimizi süpürüp birbirimize 
yakamozlar çektim içimize 

öyle aydınlandı gök yine 
kirletmedim 
o kızıl örtüyü 
genzinde inci kalsın diye istiridyeleri

îaşııııcılat Kooperatilinılen 
Mnnlıas’a hosseldin ûyareti

$iikii$enolflriaokıılıı'n(laSBSYeılıı$tinııesonuı;lar

S.S. 66 Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Fehmi Arslan ve 
yönetim kurulu 
üyeleri Mustafa 
Şahinoğlu ve 
muhasebe sorum
lusu Bülent 
Karakaş Askeri 
Veteriner Okuluna 
yeni göreve atanan 
Piyade Kurmay 
Albay Sn. İbrahim 
Altınbaş* ı ziyaret 
etti ve yeni

görevinde başarılar 
diledi. Başkan 
Fehmi Arslan, 66 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi olarak 
her zaman yanların
da olduklarını 
söyledi. Piyade 
Kurmay Albay Sn 
İbrahim Altınbaş 
ziyaretten duyduğu 
memnuni yeti dile 
getirdi ve yönetime 
ziyare tinden dolayı 
teşekkür etti.

Şükrü Şenol Ortaoku 
lu Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 
SBS sonuçlarına gö 
re yerleşen öğrenci
lerin isimleri bildirildi, 
öğrencileri isimleri 
ve kazandıkları okul- 
lan ise şöyle:

EDA NUR ÖZER 
Şükrü Şenkaya 
Anadolu Lisesi 
MEHMET BATUHAN 
ABAY Tavşanlı Fen 
Lisesi
DUYGU SAG Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
ESRA SAKİN Bursa 
Anadolu Erkek Lisesi 
NURETTİN FATİH 
AKKIN Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
MEHMET FATİH 
ARICI Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
MERT İBRAHİM 
BAYKAL Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
YAĞMUR SARI Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
NÂIM ÖZTÜRK Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
GİZEM APAK Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
BURHAN ÇAKAR 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 
MEHMET YETİM
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi
KAMİL IŞIKTAN Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
MUHAMMED TAHİR 
KILIÇ AS LAN Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
KAYRAHAN 
HEKİMOĞLU Gemlik 
Hisar Anadolu Lisesi 
METİN AYDIN 
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
NAFİZ ÇAĞATAY 
ERDEM Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
ECE ATANISEV 
Umurbey Celal Bayar 
Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi 
CANSU DİKİCİ 
Umurbey Celal Bayar 
Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi 
ALEYNA DURU 
Umurbey Celal Bayar 
Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi 
TOLGAHAN BEKİ 
Umurbey Celal Bayar 
Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi 
EBRU TAZI Gemlik 
Hisar Anadolu Lisesi 
OĞUZ CAN 
GÜMRÜK Orhangazi 
Anadolu öğretmen 
Lisesi
BATUHAN İNÇELİ 
öğretmen Eyüp 
Topçu Anadolu Lisesi 
CAN YEL Orhangazi 
Anadolu öğretmen 
Lisesi 
AYŞENUR CAN 
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
MEMNUNE TERZİ

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
BEYZA 
KOYUNOĞLU 
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
ECE EFE Gemlik 
Hisar Anadolu Lisesi 
İBRAHİM ERGÜL 
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
BUSE 
YARDIMCIOĞLU 
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
İSMAİL ŞAP Gemlik 
Hisar Anadolu Lisesi 
ÇAĞLA İNCE 
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
BARIŞ KOÇ Gemlik 
Hisar Anadolu Lisesi 
LEVENT SERT 
öğretmen Eyüp 
Topçu Anadolu Lisesi 
EROL ÖKSÜZ 
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
MURAT CAN 
AYDOĞAN Gemlik 
Anadolu Lisesi 
NUR KÜÇÜK Atatürk 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi 
MEHMET CAN 
KALABELİ Gemlik 
Hisar Anadolu Lisesi 
MELİKE AY Gemlik 
Hisar Anadolu Lisesi 
ZEYNEP AMİNCİ 
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
YAŞARCAN 
KAYAOĞLU Gemlik 
Hisar Anadolu Lisesi 
MUSTAFA 
KÖROĞLU Gemlik 
Hisar Anadolu Lisesi 
ERKAN MERT 
Gemlik Anadolu 
Lisesi
RECEP ALPEREN 
BOĞUŞ Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
RIZA ÇABIR Gemlik 
Hisar Anadolu Lisesi 
HANDE AYNA 
Mudanya Dörtçelik 
Anadolu Teknik 
Lisesi ve Meslekî ve 
Teknik Eğitim 
Merkezi 
ASLIHAN GÜLCÜ 
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
GAMZE YAMAN 
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
FURKAN BEKİ 
Gemlik Anadolu 
Lisesi
İREM AYDIN Gemlik 
Anadolu Lisesi 
BUSE BALABAN 
Gemlik Anadolu 
Lisesi 
İLAYDA 
TOPALOĞLU 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
SAFA TÜRKOĞLU 
Gemlik Anadolu 
Lisesi 
ALİCAN TUNCEL 
Gemlik Anadolu 
Lisesi
KAAN KADİR PAK-

SOY Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
GAYENUR TOPÇU 
Gemlik Anadolu 
Lisesi
EMRE ALTAY 
Gemlik Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi, Denizcilik 
Anadolu Meslek 
Lisesi
MERTCAN 
GENÇOĞLU Gemlik 
Anadolu Lisesi 
RIZA SEYHAN Şehit 
Sedat Pelit Anadolu 
Lisesi
BUKET YETİM 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
MERT GÜNDOĞDU 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
MERYEM DURAN 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
CEREN /ÇETİNKAYA 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
ALEYNA ÖZDEMİR 
Şehit Sedat Pelit 
Anadolu Lisesi 
DİLEK ALIN Gemlik 
Ticaret Meslek Lisesi 
MERVE YAVUZ 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
KÜRŞAT SERT Celal 
Sönmez Otelcilik ve 
Turizm Meslek Lisesi 
NAİL AKIN Gemlik 
Ticaret Meslek Lisesi 
KORAY KOCAMAN 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
NAZLICAN AYHAN 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
HİLAL TETİK 
Gemlik Anadolu 
imam Hatip Lisesi 
ÇAĞLA YAŞAR 
Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi 
EDA TOPRAKHİSAR 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
BUSE YILDIZ 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
DİDEM YILDIZ 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
EVRİM YALÇIN 
Gemlik Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi, Denizcilik 
Anadolu Meslek 
Lisesi
BATUHAN MAYHOŞ 
Gemlik Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi, Denizcilik 
Anadolu Meslek 
Lisesi
NECATİ ALTUNTAŞ 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
İZZET GÜL 
Ovaakça Şarık Tara 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi 
MERVE KILINÇ 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
GÖRKEM TABAN 
Havva Aslanoba

Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi 
ZEYNEP 
KOYUGÖLGE Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi
SELİNAY GENÇAY 
Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi
MURAT BEYBARS 
KAHYA Gemlik 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi, 
Denizcilik Anadolu 
Meslek Lisesi
ECE EFE Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
HAMİD AHMET 
KÖRLER Gemlik 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi, 
Denizcilik Anadolu 
Meslek Lisesi 
MERVE SANDIKÇI 
Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi
MERVE KARAER 
Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi
MUKADDES SARA 
BİŞİREN Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
NACİYE TÜLİN 
ÖZCAN Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
SENA BULUT Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi
BAŞAR ÜNEY 
Gemlik Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi, Denizcilik 
Anadolu Meslek 
Lisesi 
SÜLEYMAN FERYAT 
ESER Gemlik Teknik 
ve Endüstri Meslek 
Lisesi, Denizcilik 
Anadolu Meslek 
Lisesi
YUSUF DİNÇER 
ÖZER Gemlik Teknik 
ve Endüstri Meslek 
Lisesi, Denizcilik 
Anadolu Meslek 
Lisesi
EBRU KAYA Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi
KÜBRA SİVLİN Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi
ALEYNA DİLEK Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi
DİDEM KAYA Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi
ALİ TURHAN Gemlik I 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi, 
Denizcilik Anadolu 
Meslek Lisesi 
AYÇA NUR 
ÖZTUNCER Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi 
GÖRKEM 
GÜRPINAR Gemlik 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi, 
Denizcilik Anadolu 
Meslek Lisesi 
AYNUR GÜLER Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi
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Beşiktaşlı taraftarlar lisanslı formalara büyük ilgi gösterdi.

alınca; “Korsan ürünlere karşıyız”
Mert ÇAVDAR
Beşiktaş Kartal 
Yuvası, yurt çapında 
devam eden lisanslı 
forma satışlarına 
Gemlik’te de başladı. 
İskele Meydam’nda 2 
gün boyunca devam 
eden forma satışları
na taraftarlar büyük 
ilgi gösterdi.
Gemlik Beşiktaşlılar 
Derneği Başkanı Ali 
Osman Alınca 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, lisanslı 
forma satışının öne
mini belirtirken, kor
san ürün kul
lanımının karşısında 
olduklarını söyledi.

GEMLİKLİ 
TARAFTARLARA 
BÜYÜK HİZMET

Gemlik Beşiktaşlılar 
Derneği’nin ilçedeki 
en aktif taraftar 
gurubu olduğunu 
söyleyen Alınca, 
“Burada gerçek
leştirilen uygulama

Gemlik’te ki 
Beşiktaşlı taraftar
lara büyük bir 
hizmettir. Artık 
lisanslı formalara 
ulaşmak kolay değil. 
Taraftarlar lisanslı 
ürünlere ulaşmak 
için Bursa’ya, İstan
bul’a ya da çevre 
illere gitmek zorun
da kalıyorlar. Ancak 
bu uygulamalar 
taraftarlar Beşik 
taş’ın formalarına 
ulaşma imkanı 
buluyor. Bu hizmeti

taraftarlarımızın 
ayağına kadar 
getiriyoruz. Tüm 
ürünler 2013 yılında 
çıkan lisanslı ürün
lerdir. Eski for
malarımızda olan 
resim ve motifler

bazı yeni formaları 
miza basılarak satışa 
çıkarılıyor. Hem 
Dernek Başkanı hem 
de bir Beşiktaşlı 
olarak bu hizmeti 
Gemlikli taraftar
larımıza vermekten

mutluluk duyuyo
rum. Ürünlerimizin 
tamamı lisanslı. 
Korsan ürünler 
takımımıza zarar 
veriyor. Bu nedenle 
Beşiktaş’ın orjinal 
ürünlerinin kul
lanımından yanayız. 
Korsan ürünlere 
sonuna kadar karşı 
çıkıyoruz. Korsan 
ürün kullananları 
tespit ettiğimizde de 
dernekten uzak
laştırıyoruz. Daha 
önce Yalova’da 
satışlarımız devam 
ediyordu. Buran 
pazar günü 
oynanacak Beşiktaş 
Trabzonpor karşılaş
ması için Beşiktaş 
Olimpiyat Stadı’nda 
taraftarlarla buluşa
cağız.” dedi.

GEMLİK’TEKİ EN 
AKTİF TARAFTAR 
DERNEĞİYİZ

Gemlik’te taraftarlara 
yönelik aktivitelerin

devam ettiğini 
belirten Alınca, 
“Gemlik Beşiktaşlılar 
Derneği olarak 
düzenli olarak 
maçlara gidiyoruz. 
Takımımızı yeşil 
sahada yalnız bırak
mıyoruz. Elimizden 
geldiğince Beşik 
taş’a maddi ve mane 
vi destek olmaya 
çalışıyoruz. 
Beşiktaşlı olmak 
başka bir duygu. 
Anlatılmaz yaşanır. 
Sezon öncesi hazır
lıklarımız devam 
ediyor. Şunu 
rahatlıkla söyleye
bilirim ki Gemlik’te 
maçlara en fazla 
ayıda giden taraftar 
derneğiyiz. Lisanslı 
ürünlerimizde de 
taraftarlarımıza 
büyük kolaylıklar 
ağlıyoruz. 1903 kartı 
olanlar satışlarda 
sağlanan ekonomik 
imkanlardan yarar
lanabiliyorlar." diye 
konuştu.

Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri.

Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri.

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GİI1ER AJAN S istiklal Cad, Bora Sok, Atak Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (ö,224| 513 36 83
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50 ülkeye parasız İhracat dönemi başlnıor
İhracatta takas 
dönemi ağustosta 
resmen başladı. 
Takasla ihracatın yıl- 
lık 20 milyar doları 
bulması bekleniyor. 
Afrika, Ortadoğu ve 
Türk Cumhuriyetleri 
dahil 50 ülke kap
samda...
Türkiye, ihracatta 
yeni bir uygula
manın startını verdi. 
Takasla ihracat hazi
randa devreye girdi. 
Buna göre ihracat 
potansiyeli olan 
ancak bankacılık ve 
kambiyo rejim
lerinde sıkıntılı olan 
ülkelerle takas usulü 
ihracat gerçekleşti

rilebilecek.
28 Haziran'da 
yürürlüğe giren 
sistemin ilk 
örnekleri bu ay 
içinde yapıldı. 
14 firma 56 milyon 
dolarlık ihracat 
yaptı. Takas usulü 
ticaret ile ulus
lararası ambargo 
uygulanan Iran, Türk 
Cumhuriyetleri, 
bankacılık sistemin 
gelişmediği Afrika 
ülkeleri başta olmak 
üzere 50'ye yakın 
bölgeye ihracatın 
önü açılacak. Maliye 
ve Ekonomi 
Bakanlıklan'nın 
desteklediği

projeyle yıllık 15 ila 
20 milyar dolar 
değerinde takas 
ihracatı yapılması 
hedefleniyor.

TAKASLA 
TİCARETİN 6

KURALI
* Eşya ticaretinin 
önce yapılması 
halinde, ilk ihracat 
beyannamesinin 
tescil tarihinden 
itibaren 3 ay 
içerisinde takas 

işleminin tamamlan
ması gerekiyor.
* Eşya ithalatının 
önce yapılması 
halinde, ilk tescil 
tarihinden itibaren 3 
ay içerisinde takas 
işleminin tamamlan
ması şartıyla KKDF 
kesintisi yapılmıyor.
* Takas işlemi kap
samında yapılan 
ithalatlarda KKDF 
tutarı için 
4458 sayılı Gümrük 
Kanunu'nun 202'nci 
maddesi 
çerçevesinde 
teminat verilmesi 
şart.
* Değişim işleminde 
tarafların aynı

gerçek veya tüzel 
kişi olması 
gerekiyor.
* Mal takasına 
ilişkin ithalat ve ihra
cat işleminin aynı 
gümrük müdür
lüğünden yapılması 
şart.
* Takasın gerçek
leştirileceği ithalat 
ve ihracat işlem
lerinin yapılması 
planlanan gümrük 
müdürlüğüne 
dilekçeyle 
bildirilmek zorunda. 
Ayrıca takasa 
ilişkin sözleşmenin 
Türkçe çevirisinin de 
dilekçeye 
eklenmesi gerekiyor.

Yumurtada soğukta saklama şartı kalkıyor
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı “yumur
tanın” kurallarını 
yeniden yazıyor. 
Bakanlık tarafından 
hazırlanan ve 
birkaç gün önce 
görüşe açılan yeni 
yumurta taslağının 
en önemli özelliği; 
yumurtada “soğuk 
zincir” koşulunu 
kaldıracak olması. 
Buna göre artık 
yumurtaların 
yumurtlama tarihin
den itibaren 18. 
güne kadar soğu- 
tulmaması gereke
cek. Halen yürür
lükteki mevzuata 
göre ise, yumurta
ların 5 ila 12 derece 
arasında korunması 

gerekiyor. Taslak, 
30'luk bir A sınıfı 
yumurta kolisinde 
4 taneye kadar 
kırık veya kirli 
yumurtaya da 
"tolerans" kap
samında izin 
verme dönemini de 
başlatıyor. Yumurta 
sektörü ise, getir
ilmesi öngörülen 
düzenlemelerden 
memnun.
Geçtiğimiz gün
lerde görüşe açılan 
"Türk Gıda Kodeksi 
Yumurta 
Tebliği"nde yumur
taların tüketiciye 
ulaşana kadar 
dönemdeki taşıma 
ve depolama 
koşulları değiştir
iliyor. Halen yürür

lükte olan tebliğe 
göre, A ve B sınıfı 
yumurtalar 5 ila 12 
derece arasında 
muhafaza edilebilir 
ve taşınırken;
pastörize ürünlerde 
depolama sıcaklığı 
4 derece olarak 

uygulanıyor. 
Taslak ise, bu 
oranların tümünü 
birden kaldırıyor. 
Buna göre artık 
yumurtalar 
yumurtlama 
tarihinden sonraki 
18. güne kadar 

soğutulmayacak. 
18. günden sonra 
ise 8 derecenin 
altındaki bir sıcak
lıkta 
korunabilecek.
Yumurta Üreticileri 
Merkez Birliği 
Başkanı Derya Pala, 
yumurtada soğuk 
zincirinin kaldırıl
masının sektörü 
memnun edecek bir 
gelişme olduğunu 
söyledi. Pazarlarda 
soğuk zincirine 
uyulamadığını 
belirten Pala, 
"Yumurtayı en çok 
ısı değişikliği 
bozuyor. 5-10 
derecede yumurtayı 
tutmak, ömrünü 
uzatıyor; ama üç 
beş saatlik bir ısı

değişimi bile sıkıntı 
oluşturuyor.
Bu nedenle, hiç 
soğutulmaması 
daha sağlıklı. 
Avrupa Birliği'nde 
ülkelerin çoğunda 
böyle "diye konuş
tu. Güneşin altında 
uzun süre 
bekleyen yumur
tanın tazeliğini 
kaybedeceğini 
ancak bakkal ve 
pazarlarda tüke
timin hızlı olduğunu 
belirten Pala, 
"Marketlerde 
yine dolaplarda 
bekleyebilir.
Tüketici ise evine 
götürdükten 
sonra buzdolabında 
tutar" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
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
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
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTORÜS

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 513 65 13
Pegasus Akmls Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberogiu-Eaaday 614 46 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

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 Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Msr.Ssğ.Ocağı 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

Akçen Petrol 513 1O 7Q
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 813 10 49
Boyza Petrol S13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI: 4650 
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 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

fflIİKSİBİli
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
16:45-21:30 

MERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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EGE Y. ÖZTEBER 
KABATAŞ ERKEK L.

ÖZEL
AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
SBS YERLEŞTİRMEDE % 100 BAŞARI

H. MERT ÇETİN 
FİNAL FEN % 100 BURSLU

MEHMET ATAŞ 
İMKB FEN

COŞKUN DÜZENSEVER NAZLI BULUT
YALOVA FEN FİNAL FEN % 100 BURSLU

FİNAL FEN % 70 BURSLU
DAMLA 

BURSA ANADOLU
EZGİ DEMİR 

ŞÜKRÜ ŞANKAYA
A. EMRE
ŞÜKRÜ ŞANKAYA

BERFİN UYGUR 
BURSA AND.ERKEK L.

M. FIRAT SEYİDOĞLU 
FİNAL FEN % 100 BURSLU

ayşe'se’linTşb’ilir
SAKARYA SOS.BİL.L.

B. NİYAZİ ŞAHIN 
CBAL

ATAKANAY 
GAZİ ANADOLU

A.BERKE KINAY 
CBAL

OĞUZHAN BEKİ 
CBAL

BURCU KÖSE 
CBAL

SUDE DAMAR 
CBAL

ONUR TAŞ 
CBAL

İBRAHİM AŞIK 
CBAL

EŞREF ZAMBAK 
CBAL

CELAL SERTASLAN 
CBAL ÖZLÜCE AND.

BÜNYAMİN TÜRKMEN 
GEMLİK AND. İHL

ERDOĞAN YILMAZ 
ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.

EFE V. OTOBATMAZ 
ORHANGAZİ AND. ÖĞR.

M.BERKAY BAYAZIT 
FETHİYE M.E. AND. L.

ŞAFAK SAYIN 
ORHANGAZİ AND.ÖĞRT.

T. TAHA YILMAZ 
GEMLİK AND. İHL

SELİN SÜMEN 
ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.

İREM ŞAHİN 
GEMLİK AND.

S. BERKE IZLATLI 
SÜLEYMAN ÇELEBİ AND.L.

ŞEVVAL ŞENSOY 
GEMLİK AND.

BEGÜM ÇANCI 
ORHANGAZİ EYÜP TOPÇU AND.

YİĞİT MİNAREROHATCAN UYGUR
UMURBEY SAĞ.MES.L. AND.TİC. BİLİŞİM TEK.

DAMLA KASAP 
AND. K.M.L. ÇOCUK GEL.

Öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz

Tel: 513 50 84
FARUK AĞDEMİR 

AND. TİC. MÜH. VE FİNANS
aykentilkogretim. kİ 2. tr
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MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

Sebahattin DEMİR/ Emlak Müşaviri 
TEL&FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 

E-MAIL manastiremlak@hotmaiJ.com 
vww.manastiremlak.sahibinden.com 

www.ilan.com.tr/manastiremlak

Mısır’da gerçekleşen askeri darbe basın açıklamasıyla kınandı.

Mitil İHI ■ Mftl M
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mısır olayları..
Arap bahan ile başlayan İslam dünyasın

daki değişimler sancılarla devam ediyor.
ABD ve Batılı emperyalistlerin Globa 

lizme ayak uyduramayan dikta ile yöne 
tilen arap coğrafyasını değiştirmek için 
düğmeye basmasından sonra, bir kaç 
yıldır bu coğrafyada yaşananlar gözler 
önünde..

ABD nin Büyük Ortadoğu projesi ile 
Irak’ta başlayan olaylar, Suriye dışında....

Devamı sayfa 4’de

Solaksubası Camii’nde, cuma namazının ardın
dan, Mısır’daki Tahrir Meydanı’nda askerler tara 
fından üzerlerine ateş açılarak öldürülen darbe 
karşıtları için gıyabi cenaze namazı kılındı. Merkez 
Solaksubaşı Camii İmamı Süleyman Yedek’in 
kıldırdığı gıyabi cenaze namazından sonra camii 
önünde sivil toplum örgütleri adına basın açıkla
ması yapıldı. Eğitim Bir Sen Gemlik İlçe Başkanı 
Halil Gemici’nin okuduğu basın bildirisi, 
“Kahrolsun Amerika", “Kahrolsun İsrail” slogan
larıyla kesildi. Haberi sayfa 4’de

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, hukuksuzluğu 
protesto için bisikletle Ankara’ya gidiyor 

(üileıJıSH'MmM 
eleştireller temine 

mıin iMiinr
İçişleri Bakanlığı 
nın Belediyedeki 
yolsuzluk iddiala 
rı üzerine 
Cumhuriyet 
Başsavcılığımın 
istemiyle göre 
vinden uzaklaş 
tınlan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
hakkında uygu
lanan hukuksuz 
luğu protesto 
etmek için, yarın 
bisiklet ile Anka 
ra’ya hareket 
edecek.
Haberi syf 2’de

Muhsin TUNÇ
Merkez: 0 224 513 85 53

0 535 493 66 04
Kumla Şb.: 0224 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
http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmaiJ.com
vww.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, hukuksuzluğu protesto için bisikletle Ankara’ya gidiyor

ÜİİM'Mİ W llljMıı Mili Mimmılıf
içişleri Bakanlığı’nın 
Belediyedeki yol 
suzluk iddiaları üzeri 
ne Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
istemiyle görevinden 
uzaklaştırılan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
hakkında uygulanan 
hukuksuzluğu 
protesto etmek için, 
yarın bisiklet ile 
Ankara’ya hareket 
edecek.
Günde 50 kilometre 
pedal sallayacağını 
söyleyen Fatih 
Mehmet Güler, “Hak, 
Hukuk, Adalet ve 
Demokrasi aramak 
için Ankara’ya gidi 
yorum.” dedi.
Yarın saat 11.oo’de 
Ankara’ya gitmek 
için Gemlik’ten yola 
çıkacak olan Fatih 
Mehmet Güler, ilk 
gün Kestel’e kadar 
pedal sallayacağını 
ve Gemlik’e otomo
bil ile geri döneceği
ni, Pazartesi günü 
ise Kestel’den 
İnegöl’e, İnegöl’den 
sonra 3. gün Bozü 
yük’e pedal çevire
ceğini, Ankara’ya 
vardığında, İçişleri 
Bakanhğı’na dilekçe 
ile başvuracağını 
söyledi.
Ankara da CHP’li 
milletvekilleri 
tarafından karşılana 
cak olan Fatih Meh 
met Güler, gazete 
mize yaptığı açıkla
mada şunları söyle
di: “Ankara da 
Başbakanlığa 
giderek haksızlık, 
hukuksuk ve adalet
sizliği Başbakan’a 
ileteceğim.” 
Fatih Mehmet Güler, 
İçişleri Bakanlığına 
ve Başbakanlığa 
vereceği dilekçesin 
de, belediye başkan
lığına seçildiğinden 
görevden alınmasına 

ve hakkında açılan 
davalar konusunda 
geniş bilgi verdi. 
Güler, görevden uza
klaştırıldıktan sonra 
kendisi gibi içişleri 
Bakanlığı tarafından 
görevden uzaklaştın 
lan Van, Edremit ve 
Özalp Belediye Baş 
kanları ile Mardin 
Kızıltepe Belediye 
Başkanları’nın terör 
suçu işlemekten 
tutuklu olmalarına 
karşın tahliye edildik 
ten sonra görevleri 
ne döndürüldüğünü, 
Bodrum Belediye 
Başkam’mn 100 gün 
tutuklu kaldıktan 
sonra serbest 
bırakılması ardından 
görevine iade edil 
diği halde, kendisi 
nin 300 gündür hiç 
tutuklanmadığı 
halde görevine iade 
edilmediğini belirtti. 
Güler, İçişleri 
Bakanhğı’na yazdığı 
dilekçesinde şunlara 
yer verdi: 
“19.01.2012 tari
hinde yapılan 
seçimde AKP, bir 
belediye meclis 
üyesi daha satın ala 
rak, yeniden beledi 
ye başkanlığına 
kondu. Böylece, 
halkın iradesi ile 
seçilen CHP'li bele 
diye başkanı, hukuk
suzca görevden alı
narak koltuktan 
indirildi. Yerine 
devletin gücü kul
lanılarak, adam satın 
alınarak, yerel mafya 
devreye sokularak, 
AKP'li Meclis üyesi 
koltuğa oturtuldu. 
Kısaca, Gemlik'te 
darbenin kralı yapıl 
dı. Halkın iradesinin 
/milli iradenin ırzına 
geçildi.
Halen (yaklaşık 30 
aydır) halkın irade
siyle, demokratik 
yollarla seçilerek

belediye başkanı 
olan şahsım, hiçbir 
somut gerekçe gös 
terilmeden görevden 
uzakta tutulmaktadır. 
Sonuç olarak; 
"Sandık Demokra 
sinin namusudur" 
diyerek, Mısır'da 
yapılan darbeyi eleş 
tirenler;
Demokrasinin namu 
sunu kirleterek, 
Gemlik'te darbe yap
mışlardır.
Mısır'daki darbeden 
önce gözümüzün 
önündeki, Gemlik'te 
ki darbeye bakmak 
gerekir. Mursi 
sandıktan çıkmıştır 
da, Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler şapka 
dan mı çıkmıştır ? 
Soruyorum;
Ülkemizde, hakkında 
hiç mahkumiyet 
kararı bulunmayan, 
hiç tutuklanmayan, 
sonuçlanan 
davaların tamamın
dan beraat eden,

halkın iradesi ile 
seçilerek göreve 
gelen kaç belediye 
başkanı görevinden 
uzakta tutulmak
tadır?”

BAŞBAKAN’A 
SESLENDİ

Fatih Mehmet Güler, 
Başbakan Recep Tay 
yıp Erdoğan’a yazdı 
ğı yazıda Başba 
kan’a seslenerek: 
“Sayın Başbakan, 
"Milli iradeye saygı 
duyulması gerekir" 
diyorsun, 
Elbette ki...
"Egemenlik kayıtsız 
koşulsuz sadece 
milletindir." 
Sizin tespitinize ve 
milletin iradesine 
olan saygıma isti
naden soruyorum; 
NEDEN MİLLİ İRADE 
YOK SAYILARAK; 
Anayasamızın 
Ruhuna, Vicdana, 
Hukuk Devletine, 
Demokrasiye, Eşitlik

İlkesine, İnsan 
Haklarına ye Yerel 
Yönetim Özerklik 
İlkesine aykırı davra 
nılarak görevden 
uzaklaştırıldım?” 
diyerek görevlerin 
den uzaklaştırılarak 
terör suçundan 
tutuklanan belediye 
başkanlarının 
serbest bırakıldıktan 
sonra görevlerine 
iade edildiğini hatır
latarak şöyle devam 
etti.:
Sayın, Recep Tayyip 
ERDOĞAN
BAŞBAKAN 
Sayın Başbakan, 
"Milli iradeye saygı 
duyulması gerekir" 
diyorsun, 
Elbette ki...
"Egemenlik kayıtsız 
koşulsuz sadece 
milletindir." 
Sizin tespitinize ve 
milletin iradesine 
olan saygıma isti
naden soruyorum; 
NEDEN MİLLİ İRADE 
YOK SAYILARAK; 
Anayasamızın 
Ruhuna, Vicdana, 
Hukuk Devletine, 
Demokrasiye, Eşitlik 
İlkesine, İnsan 
Haklarına ye Yerel 
Yönetim Özerklik 
İlkesine aykırı davra 
nılarak görevden 
uzaklaştırıldım?... 
ANCAK;
Daha hafif suçla
malar yöneltilen, hiç 
tutuklanmayan, 
sonuçlanan davala 
nn tamamından 
beraat eden ve 
hakkında hiç mahku
miyet karan bulun
mayan şahsımla ilgi 
li geçici tedbir ola 
rak görevden uzak
laştırılma (30 aydır) 
devam ettirildi ? 
NEDENİ;
AKP'li Meclis 
üyesinin devletin 
gücünü arkasına 
alarak, rüşvet gibi 

makamlar vermek 
suretiyle meclis 
üyeleri tedarik 
ederek, yerel mafya 
ile de işbirliği 
yaparak, hukuk ve 
milli irade tanımadan 
Belediye Başkanlığı 
koltuğuna konması 
olabilir mi?
YOKSA;
Milli İradeye; sadece 
AKP'yi seçtiği 
zaman mı saygı 
duyulmalı?
AYRICA;
Sayın Başbakan yine 
siz, "sandıkla gelen 
sandıkla gider" 
"sandık 
demokrasinin 
namusudur" diyerek, 
darbelere karşı oldu 
ğunuzu da açıkladı 
nız. Gemlikte, 
devletin emrindeki 
kurumlara mensup 
kişilerce, anayasal 
olmayan yollarla, 
mevcut belediye 
yönetimi devrildi ve 
yönetime el konuldu. 
Adeta darbe yapıldı. 
Bugün yerel seçim 
olsa belediye 
başkanı adayı 
olmamın önünde hiç 
bir engel olmaması
na rağmen;
2009 yerel seçim
lerinde halkın iradesi 
ile, sandıkta seçile 
rek kazandığım 
belediye başkanlığı 
görevini 30 aydır 
yapamıyorum.
Eğer sandık demok 
rasinin namusu ise, 
Gemlik'te demokra 
sinin namusu kir
letildi.
Milli iradeye saygı 
duyulmadı. Sandıkla 
gelen, sandıkla 
gitmedi.
YOKSA;
Sandık; sadece 
kendi görüşünüzün 
seçildiği zaman mı 
demokrasinin , 
namusu. Bilgilerini 
ze sunarım.”

KRŞCDC fl€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR 
GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
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Duvara çarparak durabildi
Orhangazi’de mey
dana gelen trafik 
kazasında, plakası 
alınamayan bir 
kamyon tarafından 
sıkıştırılan otomobil 
yoldan çıkarak 
şarampole uçarken, 
4’ü çocuk 7 kişi 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
içinde 7 kişi bulu- 
nan Sonay Özben 
(38) idaresindeki 16 
VS 267 plakalı oto
mobili, Karsak 
boğazı mevkiinde 
plakası ve 
sürücüsü belirlene
meyen bir kamyon 
sıkıştırdı.

IHmiîilİIIIBlmI1II1ilMlUl
İznik İlçesi'nde 
kontrolden çıkan 
meyve yüklü 
kamyon duvara 
çarptı. Kazada araç 
içersinde sıkışan 
sürücü 28 yaşında
ki Semih Mert ile 
yanında bulunan 22 
yaşındaki Hüseyin 
Cin, üç saat süren 
çalışmanın ardın
dan güçlükle 
çıkartılıp hastaneye 
kaldırıldı.
Merkez Gürsu llçe- 
si'nden dün akşam 
saatlerinde aldığı 
meyveleri 16 ARL 
47 plakalı kamyona

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde Mısır'da 
hayatını kaybeden
ler için gıyabı 
cenaze namazı 
kılındı. Dua sırasın
da yaşlı bir adam, 
söylediği sözleri 
yanlış anlayan bir 
genç tarafından 
itilince dengesini 
kaybedip 1 metre 
yükseklikten 
kafasının üzerine 
düşerek yaralandı, 
ishakpaşa 
Camii'nde cuma 
namazı sonrasında 
kılınan gıyabi 
cenaze namazına 
Demokrat Parti

Kontrolden çıkan 
otomobil şaram
pole uçtu. Ağaca 
çarparak durabilen 
otomobilde bulu
nan 7 kişi yara
landık 

yükleyen Semih 
Mert, Yalova'ya git
mek üzere yola 
çıktı. Yanında, 
Hüseyin Cin adlı 
kişi bulunan Mert'in

(DP) Genel Başkanı 
Gültekin Uysal, DP 
İlçe Başkanı 
Selim Sani, 
SP il Genel Meclis 
Üyesi Fahrettin 
Bayraktar, 
AK Parti Belediye 
Meclis Üyesi Eşref 
Özçetin, SP 
Belediye Meclis 
Üyesi Özgür 
Öztürk, bazı 
oda ve dernek 
başkanları, muhtar
lar ve çok sayıda 
vatandaş katıldı, 
ilim irfan Derneği 
Başkanı Fevzi 
Turan tarafından 
kıldırılan gıyabi

Sürücü Sonay 
Özben ile birlikte 
Burak Büyükyazıcı 
(17), Serap Özcan 
(41), Özlem 
Büyükyazıcı (7), 
Emirhan Özben 

kullandığı kamyon, 
gece Yenişehir 
ilçesinden İznik'e 
giderken, rampa 
aşağı direksiyon 
hakimiyetini kaybe

cenaze namazının 
ardından dua 
edilirken, 60 
yaşındaki M.F.Y. 
adlı vatandaş, 
"Böyle yapmay
alım. Yahudilere 
karşı gerekirse bin
leşelim" dedi. Yaşlı 
adam, iddiaya göre 
kendisini yanlış 
anlayan U.A. adlı 
genç tarafından 
bulunduğu yerden 
itildi. Dengesini 
kaybeden M.F.Y., 
yaklaşık 1 metre 
yükseklikten 
kafasının üzerine 
düşerek yaralandı. 
Vatandaşlar tarafın

(10), Aygün 
Büyükyazıcı (7) ve 
Habip Özben (7) 
yaralandı. Yaralıları 
yoldan geçen 
araçlardan inen 
vatandaşlar otomo
bilden çıkardı. 
Kazada yaralanan 
4’ü çocuk 7 kişi 
ambulanslarla 
Orhangazi ve 
Gemlik’teki has
tanelere kaldırıldı. 
Kazaya sebebiyet 
veren kamyonun 
bulunması için 
polis araştırma 
başlatırken, olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor 

dince kontrolden 
çıkıp, hızla yolun 
kenarındaki duvara 
çarptı.Kazada ağır 
hasar gören 
kamyonda sıkışan 
sürücü ile yanında 
bulunan Hüseyin 
Cin, üç saat süren 
çalışmanın ardın
dan güçlükle 
çıkartılıp, ambu
lansla İznik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Durumu 
ağır olan Mert ve 
Cin, daha sonra 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi.

dan ilk müdahalesi 
yapılan ve 
kafasına soğuk su 
dökülerek ayıltıl- 
maya çalışılan 
M.F.Y, polis ekip
lerinin haber ver
mesi üzerine kısa 
sürede olay yerine 
gelen 112 ambulan
sıyla İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
M.F.Y.'yi iterek 
yaralanmasına 
sebebiyet 
verdiği belirtilen 
U.A. ise polis 
tarafından 
gözaltına alındı.

Kayıp Kimlikle 
şirket kurma 

devri sona eriyor

Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati 
Yazıcı bir mağ
duriyetin ve 
sahtekarlık çeşi
dinin daha artık 
tarihe karıştığını 
açıkladı. Yazıcı, 
MERSİS ile kayıp 
veya çalıntı kimlik
lerle şirket kurul
masını imkansız 
hale getirdiklerini 
duyurdu.
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ile 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) arasında 
MERSİS İşbirliği 
Protokolü İmza
landı. İmza 
töreninde konuşan 
Bakan Yazıcı, 
MERSİS'in ticaret 
dünyasına 
getirdiği yenilikler 
hakkında bilgi 
verdi.
Yazıcı, 2010 yılın
da pilot uygulama 
olarak başlattıkları 
MERSİS pro
jesinde oldukça 
önemli bir yol kat 
ettiklerini vurgu
layan Yazıcı, 
bugün de pro
jenin, TOBB ile 
yapacakları ortak 
çalışması için pro
tokol imzalamak 
üzere bir araya 
geldiklerini ifade 
etti. Yazıcı, "Tüzel 
kişiliklere, tüm 
ticari işletmelere 
ilişkin merkezi bir 
veri tabanının 
oluşturulması, 
hükümetimiz 
kurulduğu ilk gün
den itibaren hede
flerimiz arasında 
yer alıyordu. 6102 
sayılı yeni Türk 
Ticaret 
Kanunumuz ile 
ticaret hukuku
muza; elektronik 
ortamda hukuki 
işlem tesis ede
bilme ve bilgi

toplumu hizmet
lerinin gereklerine 
uyum gibi yeni 
açılımlar getir
miştik. MERSİS, 
hükümetimizin bu 
temel hedefini 
gerçekleştirmek 
üzere oluştur
duğumuz bir sis
temdir" diye 
konuştu.
-MERSİS NEDİR?- 
Türkiye'de halen 3 
tane veri tabanı 
sistemi bulun
duğunu dile 
getiren Bakan 
Yazıcı, bunları İçiş
leri Bakanlığı'nın 
kimlik paylaşım 
sistemi (MERNİS) 
ile Adres kayıt sis
temi (AKS), Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı'nın tapu 
kayıt sistemi 
(TAKBİS) olarak 
sıraladı. MERSİS 
ile birlikte; bu bilgi 
sistemlerinin 
yanında, dördüncü 
bir temel veri 
tabanının 
Türkiye'nin hizme
tine sunulacağını 
belirten Yazıcı, 
MERSİS ile ticari 
işletmelerin ticaret 
sicil numarası ye 
rine geçecek ve 
tüm kamu kurum 
ve kuruluşları 
arasında 
kullanılacak bir 
"ortak anahtar" 
numaralama 
sistemi oluştur
duklarını vurgu
ladı. Yazıcı, 
şirket kuruluşu 
işlemleri, kuruluş
tan sonraki tescil 
ve ilam gereken 
değişiklik işlem
leri, yapılan 
bildirim ve tescil
lerin ilan edilmesi 
gibi işlemler, 
MERSİS portah 
üzerinden gerçek- 
leştirilebilmekte- 
dir" dedi.
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Güne Bakış
Mısır’da gerçekleşen askeri darbe basın açıklamasıyla kınandı.

MBBIMMIMIİ
Solaksubaşı Camii’nde, cuma namazının ardından, Mısır’daki 

Tahrir Meydanı’nda askerler tarafından üzerlerine ateş açılarak 
öldürülen darbe karşıtları için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Mısır olayları...
Mısır, Libya, Tunus, Yemen ve Cezayir de 

“Arap bahan” adıyla Baascı rejimlerin yıkıl
masına neden oldu.

ABD Irak’ta Saddamı devirmek için bizzat 
kendisi müdahele etti.

Türkiye’yi de kullanarak, Irak’ı işgale gi 
rişti.

Hatırlarsanız, Irak işgaline AKP içinde bir 
kısım yurtseverler karşı çıktı.

Bunlar tezkere’ye ‘hayır’ oyu verince, 
Erdoğan Hükümeti’nin ABD’ye verdiği söz 
yerine getirilemedi.

Bundan sonra, Hayırcı Milletvekillerinin 
defteri dürüldü.

ABD’nin ve AB’nin ortadoğu projelerine 
taşeronluk yapan AKP hükümeti, Irak’ta 
başaramadığını, Arap Baharı sonunda 
Suriye de yapmaya kalktı.

Bir süre önce kankahk yaptığı Esad’ın 
devrilmesi için Suriye rejimine karşı muha 
lefeti örgütledi.

Suriye rejimi çetin çıktı.
İran, Çin ve Rusya’yı yanına alan Essat 

rejimini 3 ayda devrileceğini sanan Erdo 
ğan Hükümeti, yanıldı.

AKP’nin ele aldığı tüm dış politikalar başa 
nsızhkla sonuçlandı.

ABD ve AB ülkelerinde yaşanan ekonomik 
krizin, Türkiye’de pek hissedilmemesi, 
Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürerken, Arap 
baharı ile el değiştiren rejimler tamamen 
radikal İslamcıların eline geçti.

Erdoğan, İslam coğrafyasının lideri, sultanı 
veya yeniden Halifesi rolüne soyundu.

Örtülü ödenekten gerici İslamcı rejimlerin 
kurulması için milletin parasını oluk gibi bu 
ülkelere aktardı.

Örtülü ödenekte kullanımından Meclise 
hesap verme gibi durumu yoktu.

Afrika’daki İslamcı ülkelere de el attılar. 
Ama görüyorsunuz, hurlarda yaşananları! 
Bir polisimizin öldürüldüğü baskı, ardın

dan Lübnan da kaçırılan pilotlarımız, Suriye 
de PKK’nın uzantılarının sınırımızda kürt 
devleti kurmaları, hep dış politikaların hata- 
lanndan kaynaklandı.

Mısır da seçimle işbaşına gelen Müslüman 
Kardeşlerin oyu yüzde 24’1 e de..

Mısır’a demokrasi getireceği sanılan 
Mursi’nin de giderek yetkileri elinde topla 
yarak muhalifleri sindirmeye çalışması bu 
rada kurulmak istenen demokrasinin as 
kerce rafa kaldırılmasına neden oldu.

Erdoğan’ın el attığı her yer elinde kaldı.
Mısır da yaşananlara, Türkiye farklı pen ce 

reden baktı, kardeşi Suudi Arabistan farklı..
AB farklı baktı, kankası ABD farklı baktı. 
Erdoğan yalnız kaldı.
Taksim’de masum sivil vatandaşları biber 

gazına boğan, 5 kişinin ölümüne, 4 bin ki 
şinin karalanmasına neden olaylara “Çapul
cu" diyenler, şimde Mısır’ın yasını tutuyor.

Kendi halkına acımayan muktedirler, Mısır 
da yaşananlara tepkililer.

12 yıldır ABD nin taşeronluğunu yapanlar, 
bugün “Kahrolsun Amerika” diye bağırıyor
lar.

Önce kendi zorba olmayacaksın sonra 
başka zorbalara karşı çıkacaksın.

Masum sivil halk nerede zulme uğruyorsa 
karşı çıkacaksın.

Yoksa yaptıkların havada kalır.

Mısır’da gerçekleşen 
askeri darbenin 
ardından, Tahrir 
Meydanı’nda 
toplanan Mursi yan
lısı göstericilere 
askerler tarafından 
ateş açılarak 
yüzlerce insanın 
katledilmesinin 
yankıları devam 
ediyor.
Mısır’da yaşananlar 
tüm Türkiye’de 
olduğu gibi Gem 
lik’te ki bazı sivil 
toplum örgütlerini 
âe harekete geçirdi. 
Merkez Solaksubaşı 
Cami’nde toplanan 
sivil toplum örgütü 
üyeleri ve bazı 
cemaat, cuma 
namazının ardından 
Mısır’da hayatını 
kaybeden gösterici 
ler için gıyabi 
cenaze namazı kıldı. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve AKP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz ile 
bazı AKP ilçe yöneti
cileri de gıyabi 
cenaze namazına 
katıldı. Merkez 
Solaksubaşı Camii 
İmamı Süleyman 
Yedek’in kıldırdığı 
gıyabi cenaze 
namazından sonra 
camii önünde sivil 
toplum örgütleri 
adına basın açıkla
ması yapıldı.

KAHROLSUN 
AMERİKA SLOĞANI 
Eğitim Bir Sen 
Gemlik İlçe Başkanı 
Halil Gemici’nin 
okuduğu basın 
bildirisi, “Kahrolsun 
Amerika”, 
“Kahrolsun İsrail” 
sloganlarıyla kesildi. 
Türkçe ve Arapça 
sloğanların atıldığı 
basın açıklamasında 
Musri de lanetlendi. 
Basın açıklamasında 
Gemici, Mısır’da 
yaşanan insanlık 
dışı katliamların 
kabul edilemez 
olduğunu belir
tirken, “Sivil toplum 
örgütleri olarak,

Mısır’da sivil, kadın, 
çocuk, genç, yaşlı 
demeden katliamla 
rını sürdüren darbe
ci katilleri bir kez 
daha kınıyor ve la 
netliyor, insanlık vic
danını ortak isyana 
çağınyoruz. Askeri 
Darbe yaparak Mısır 
halkının iradesini 
hiçe sayan, insanları 
katleden darbeci 
katiller, bu gün Mısır 
halkına korkunç 
acılar yaşatmaktadır. 
Başta, ABD ve AB 
tarafından her türlü 
platformda günde 
me getirilen demok 
rasi ve özgürlük 
terennümleri sadece 
ve sadece bir kandır 
maçadır. Batının tek 
derdi, çıkarlarını ve 
imtiyazlarını genişlet 
mek ve korumaktır. 
Irkçı emperyalizm 
çıkarı varsa demok 
rat olur, çıkarı varsa 
kraldan yana olur,

çıkarı varsa askeri 
yönetimden yana 
olur.” dedi.
Batılı ülkelerin 
demokrasi maske 
sinin düştüğünü 
söyleyen Gemici, 
“Yeri geldiğinde 
kaplumbağaların 
yaşamı ile yakından 
ilgilenen Batı ülke 
rinin Mısır’da akan 
kana seyirci kalması 
düşündürücüdür. 
Onlar, müslümanla 
rın hayatı söz ko 
nusu olunca sessiz 
liği tercih etmekte
dirler.
Mısır’daki insanlık 
dışı katliamlara 
karşı bazı İslam 
ülkeleri ve Batı 
ülkelerinin yönetici
leri üç maymunu 
oynasa da inanlık 
vicdanı ve tarih onla 
rı affetmeyecektir. 
İnsanlığın ortak vic
danı olarak bizler 
susmayacağız.

M
M

Katilleri kınamaya 
ve lanetlemeye 
devam edeceğiz. 
Buradan bütün 
insanlık vicdanını 
katillere ve 
zalimlere karşı 
isyana çağınyoruz. 
Bizler, canilerin ve 
katillerin karşısında 
mazlumların ve 
mağdurların yanında 
olacağız. 
Darbecilerin 
katlettiği Mısırlı 
kardeşleri mize 
Allah’tan rahmet, 
yaralı olanlara ise 
acil şifalar dili 
yoruz.” diye 
konuştu.
Basın açıklaması 
ardından İslamcı bir 
genç tarafından şiir 
okunarak toplanan 
kitleye sloganlar 
attırıldı.
Basın açıklamasında 
sıkça ABD ve AB 
karşıtı sloganlar 
atıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİLDİR
İnsan olarak 

geçen zamanı 
düşünürken yeni 
hedefler söz 
konusu olunca 
artık bizden geçti 
deriz.

Birtakım güzel 
işlerin yapılması 
için niçin zaman 
geçsin?
Yaşımızın iler
lemiş olması bizi 
üretim alanından 
uzaklaştırabilir 
mi? Eğer biz 
istersek!
Geçmiş yıllarda 

ortalama insan 
ömrü elli, altmış 
kabul edilirdi. 
Sonraları tıp 
alanındaki 
gelişmeler İnsan 
ömrünü yet
mişlere, seksen

lere hatta dok
sanlara taşıdı. 
İnsanoğlu artık 
yapacakları için 
yaşım geçti 
gerekçesini savu
namaz.

Hangi alanda 
olursa olsun yaşı 
seksenlere, dok
sanlara dayanmış 
nice sanatçı, 
bilim insanı hâlâ 
üretimini 
sürdürüyor.
Onurlu, mutlu ve 
özgür bir dünya 
için var güçleriyle 
çalışıyorlar.

Dünya'da ve 
ülkemizde seks
enini geçmiş nice 
genç delikanlılar 
karanlığı aydınlat
mak adına küçük 
de olsa bir mum 

yakmayı başar
mışlar. Üretici 
çabayı 
sürdürmek, o 
insanları hep dinç 
ve genç kılmıştır. 
Deneyimlerini ve 
birikimlerini bu 
dünya insanları 
için kullanmak 
onlar için temel 
hedef olmuştur.

Biraz geçmişi de 
düşünürsek 
İnönü'den, Kazım 
Taşkent'ten, Celal 
Bayar gibi birçok 
yurttaşlarımızdan 
söz edebiliriz.

Günümüzde 
Hilmiye Çığ'dan 
Hayrettin 
Karaca'ya; Halil 
Inalcık'tan Turgut 
Özakman'a;
Aydın

Boysan'dan 
Yaşar Kemal'e 
varıncaya dek 
nicelerinin adını 
anabiliriz.

Doksanına 
dayanmış Sümer 
kraliçesi bir 
kenara çekilip 
benim işim bitti 
demiyor. 
Hayrettin Karaca 
gelecek kuşak
lara güzel bir 
dünya, yaşanası 
bir doğa bırak
mak için sürekli 
uğraş veriyor.
Aydın Boysan, 

altmış yaşından 
sonra yazmaya 
başlamış, bugün 
sayısız eserin 
sahibi olmuştur; 
ama yine de 
tamam deyip din
lenmeye 
geçmemiş, yeni 
eserler için çalış
malarını 
sürdürmektedir.
Yaşar Kemal, 

ilerlemiş yaşına 
karşın yeni 
romanlar mey
dana getiriyor.

Halil İnalcık, 

daha işim bitme
di, yazmak zorun
da olduğum 
kitaplarım var, 
diyor. Turgut Öza- 
kman, seksen 
yaşını geçmesine 
karşın tarihimizle 
ilgili ölmez eser
ler vermeyi 
sürdürüyor.

Biz de bunlar 
olurken dünyada 
neler olmuş 
acaba?

PolonyalI ünlü 
piyano virtüözü 
olan Artur 
Rubinstein, en 
büyük resitaller
den birini seksen 
dokuz yaşında 
vermiştir.

Bir sanatçı en 
deneyimli, en 
birikimli dönemini 
ürün vererek 
geçirebiliyorsa o 
toplum için mutlu 
ve aydınlık bir 
gelecek var 
demektir.

Lev Tolstoy 
"Savaş ve 
Barış'ı" yetmiş iki 
yaşında yazarak 
klasikler arasına 

girmeyi başar
mıştır.

Pasteur de ileri 
yaşına karşın 
gerçekleştirdiği 
kuduz aşısıyla 
insanlığa büyük 
hizmette bulun
muştur.
Voltaire, insan

ların düşünce 
ufuklarını 
genişletme 
başarısı göster
erek aydınlanma 
çağının hazır
layıcılarından 
olmuştur.

Ya bizler ne 
yapıyoruz?

İnsan olarak 
kendi çapımızda 
yapabileceğimiz 
kim bilir ne çok 
şey vardır; eğer 
yaşama 
sevincimizi 
yitirmemişsek, 
hayallerimiz 
varsa ve hepsin
den önemlisi 
bunları yapmak 
istiyorsak ve 
sağlımız da 
yerindeyse! O 
zaman ne bekli 
yoruz?

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstrici temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
HolıYıkama

Okul
Belediye
Fabrika
Tüm resmi kuramlara
Temizlik ürünleri

kampanyası

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş hattımız
0 506 898 31 88 • 0 536 524 32 89

YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE

KAHVALTI SALONU
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖR AVM 
Hisar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdilek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21
O 532 654 28 46
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ELEMAN
SOLAKSUBAŞI 

GOODYEAR LASTİK 
SATIŞ PAZARLAMA 
DEPARTMANINDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
B SINIFI EHLİYETLİ 

ERKEKLER İÇİN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
EN AZ YÜKSEK OKUL

MEZUNU 
BAY YA DA BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR
Fotoğraf ve CV ile birlikte 

başvurulması rica olunur

053392418 96

ELEMAN
FİRMAMIZDA
ÇALIŞACAK 

JCB OPERATÖRÜ
ARANIYOR

05324979289

SATILIK 
2/B ARAZİSİ

KUMLA YOLU ÜZERİ HASANAĞA 
KOYU MEVKİİNDE 2709 M2 

2/B ARAZİSİ SATILIKTIR
O 535 631 25 17

SATILIK
KÜÇÜK KUMLA 
RADAR YOLU- 

JANDARMA 
KARŞISINDA DENİZ 

MANZARALI 2 PARSEL 
(630 VE 1925 m2) 

2/B ARAZİSİ 
SATILIKTIR

0 532 786 30 51

KÖFTECİ

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

i, f /yusufköfte www.tofteciyusuf.com ©tofteciyusuf^İj/

başvurmak İçin: secretcv.com

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN İNŞAAT 
GEMLİK VE YALOVA

ŞANTİYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DENEYİMLİ DAMPERLİ 
KAMYON ŞOFÖRLERİ 

ŞANTİYE BAKIM VE ONARIM 
ATÖLYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAMİRCİ VE YAĞCI 

ŞANTİYE SAHASINDA 
ÇALIŞACAK VASIFSIZ 

ELEMANLAR ALINACAKTIR

0 533 241 93 82 
0 533 680 59 22

KAYIP
BEKO CASİO 

398-SR 
8GE-41215535 

NOLU 
YAZAR KASAMIN 

RUHSAT 
NAMESİNİ 

KAYBETTİM. 
HÜKÜMSÜZDÜR 
BÜLENT LAÇİN

KAYIP
GEMLİK İMAM 

HATİP
LİSESİ’NDEN 

ALDIĞIM 
DİPLOMAMI 
KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. 
SULTAN POLAT

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR .

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3ffi GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

http://www.tofteciyusuf.com
secretcv.com
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Zam emekli ikramiyesine ne kadar vansnıacak
Hükümetin memurla 
anlaştığı toplu 
sözleşme, emekliye 
ayrılacakların da 
yüzünü güldürdü. 30 
yıllık bir memurun 
emeklilik ikramiyesi 
61 bin liraya yüksel
di.
Sendikalar ile 
hükümet arasındaki 
toplu sözleşmenin 
anlaşma ile 
sonuçlanması 
memurlarla birlikte

emeklilerin de 
yüzünü güldürdü. 
Taban aylığa yapılan 
175 liralık zamla bir
likte emekli 
ikramiyesinde 5 bin 
250 liraya varan mik
tarda artış 
yaşanacak. Anlaşma 
sonrası en düşük 
maaşlı memurun 
emekli maaşı 146 
TL, emekli ikramiye
si ise 175 lira artış 
gösterdi. Yaklaşık

olarak memurların 
taban aylığına yüzde 
75 zam yapan

Bakanlık bu sayede 
emekli olacak 
memurların da

yüzünü güldürdü. 
Buna göre memur 
30 yıllık hizmet süre
si boyunca emekli 
ikramiyesine 175 TL 
zamlı ücret 
eklenecek.
Maaşı düşük olana 
daha fazla 
Böylece, bugün 
emekli olan bir 
memur 55 bin 820 
TL alırken yüzde 
9.4'e tekabül eden 
zamdan sonra emek

li ikramiyesine 
toplamda 5 bin 250 
TL'lik artış sağla
narak 61 bin 71 TL 
alacak. Ayrıca taban 
aylığındaki artışa 
bağlı olarak emekli 
ikramiyesindeki 
artış oranı en yük
sek devlet memuru 
için daha düşük 
oranda olurken 
maaşı düşük olan 
için daha yüksek 
olacak.

Çalışan annelere müjde!
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
gebe ve emziren 
kadınların çalıştırıl
ma şartlarıyla ilgili 
olarak yeni düzen
lemeler getirdi.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
tarafından hazır
lanan 'Gebe Veya 
Emziren Kadınların 
Çalıştırılma
Şartlarıyla Emzirme 
Odaları ve Çocuk 
Bakım Yurtlarına 
Dair Yönetmelik' 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi.

GEBE KADINLARA 
YÖNELİK YENİ 
UYGULAMALAR 
Yönetmenliğe göre; 
gebe kadınlar için 
işyerlerinde gebe 
kadınlara yönelik 
olarak şu uygula
malar geçerli ola
cak;
Sağlık raporu ile 
gerekli görüldüğü 
takdirde gebe 
çalışan, sağlığına 

uygun daha hafif 
işlerde çalıştırıla
cak. Bu halde 
çalışanın ücretinde 
bir kesinti yapıl
mayacak. Başka bir 
işe aktarılması 
mümkün değilse, 
çalışanın sağlık ve 
güvenliğinin korun
ması için gerekli 
süre içinde, isteği 
halinde çalışanın 
tabi olduğu mevzu
at hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla 
ücretsiz izinli sayıl
ması sağlanacak. 
Ancak bu süre, yıl
lık ücretli izin 
hakkının hesabında 
dikkate alınmaya
cak.
- Kadın çalışanlar, 
gebe olduklarının 
sağlık raporuyla 
tespitinden itibaren 
doğuma kadar 
geçen sürede gece 
çalışmaya zorlana- 
mazlar.
-Yeni doğum yap
mış çalışanın doğu
mu izleyen bir yıl 
boyunca gece

çalıştırılması yasak
tır. Bu sürenin 
sonunda sağlık ve 
güvenlik açısından 
sakıncalı olduğu
nun sağlık raporu 
ile belirlendiği 
dönem boyunca 
gece çalıştırılmaz. 
- Gebe veya 
emziren çalışan 
günde 7.5 saatten 
fazla çalıştırılamaz.
- Gebe çalışanlara 
gebelikleri 
süresince, periyo
dik kontrolleri için 
ücretli izin verilir. 
BEBEK EMZİREN 
KADINLARA 
YÖNELİK 
UYGULAMALAR

Yönetmenliğe göre; 
bebek emziren 
kadınlar için işyer
lerinde gebe kadın
lara yönelik olarak 
şu uygulamalar 
geçerli olacak;
-Emziren çalışan
ların, doğum izninin 
bitiminde ve işe 
başlamalarından 
önce, çalışmalarına 
engel durumları 
olmadığının raporla 
belirlenmesi 
gerekir. Çalış
masının sakıncalı 
olduğu hekim 
raporu ile belir
lenen çalışan, 
raporda belirtilen 
süre ve işlerde 

çalıştırılamaz.
- Yaşları ve medeni 
halleri ne olursa 
olsun, 100-150 
kadın çalışanı olan 
işyerlerinde, 
emziren çalışan
ların çocuklarını 
emzirmeleri için 
işveren tarafından, 
çalışma yerlerinden 
ayrı ve işyerine en 
çok 250 metre uza
klıkta bir emzirme 
odasının kurulması 
zorunludur.
-Yaşları ve medeni 
halleri ne olursa 
olsun, 150'den çok 
kadın çalışanı olan 
işyerlerinde, 0-6 
yaşındaki çocuk
ların bırakılması, 
bakımı ve emziren 
çalışanların çocuk
larını emzirmeleri 
için işveren tarafın
dan, çalışma yer
lerinden ayrı ve işy
erine yakın EK-IV'te 
belirtilen şartları 
taşıyan bir yurdun 
kurulması zorun
ludur. Yurt, işyerine 
250 metreden daha 

uzaksa işveren taşıt 
sağlamakla yüküm
lüdür.
- İşverenler, ortak
laşa oda ve yurt 
kurabilecekleri gibi, 
oda ve yurt açma 
yükümlülüğünü, 
kamu kurumlarınca 
yetkilendirilmiş 
yurtlarla yapacak
ları anlaşmalarla da 
yerine getirebilirler. 
- Oda ve yurt açma 
yükümlülüğünün 
belirlenmesinde, 
işverenin belediye 
ve mücavir alan 
sınırları içinde bulu
nan tüm işyer- 
lerindeki kadın 
çalışanların toplam 
sayısı dikkate alınır. 
- Emzirme odası 
ve/veya yurt kurul
ması için gereken 
kadın çalışan 
sayısının hesabına 
erkek çalışanlar 
arasından çocuğu
nun annesi ölmüş 
veya velayeti 
babaya verilmiş 
olanlar da dahil 
edilir.

1 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye İ10

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
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
KAYMAKAMLIK

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

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

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)DENİZ UÇAÛI 613 55 13

Pegasus Akmiı Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kenberoğlu-Esedaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 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

B 
E

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

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

R
TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Tsksl 513 32 40
Gemlik Tsksl 513 23 24
Msnsstır Tsksl 517 33 04

1 Akcan Petrol S13 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
• (■LİR'İN İLK KOKLOK SİYASİ KAZITItl

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 41 SAYI : 4652

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)

ınıılııli[uıiııiii
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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AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
SBS YERLEŞTİRMEDE > 100 BAŞARI

H. MERT ÇETİN 
FİNAL FEN % 100 BURSLU

MEHMET ATAŞ 
İMKBFEN

COŞKUN DÜZENSEVER NAZLI BULUT M. FIRAT SEYİDOĞLU
FİNAL FEN % 100 BURSLU FİNAL FEN % 100 BURSLU

EGE Y. OZTEBER 
KABATAŞ ERKEK L.

MELİSA TÜRKOĞLU 
FİNAL FEN % 70 BURSLU

AYŞE SELİN İŞBİLİR 
SAKARYA SOS.BİL.L.

İBRAHİM AŞIK 
CBAL

T. TAHA YILMAZ 
GEMLİK AND. İHL

S. BERKE IZLATLI
SÜLEYMAN ÇELEBİ AND.L.

DAMLA KASAP 
AND. K.M.L. ÇOCUK GEL.

DAMLA GUL
BURSA ANADOLU

EZGİ DEMİR 
ŞÜKRÜ ŞANKAYA

YALOVAFEN

A. EMRE TUMER 
ŞÜKRÜ ŞANKAYA

BERFİN UYGUR 
BURSA AND.ERKEK L.

ATAKANAY
BURSA GAZİ ANADOLU

OĞUZHAN BEKİ SUDE DAMAR 
CBAL

B. NİYAZI ŞAHIN 
CBAL

A.BERKE KINAY 
CBAL

BURCU KÖSE 
CBAL

CELAL SERTASLAN 
CBAL

ONUR TAŞ 
CBAL

EŞREF ZAMBAK 
CBAL

DOGUKANAY 
BURSA ÖZLÜCE AL

M.BERKAY BAYAZIT 
FETHİYE M.E. AND. L.

&

EFE V. OTOBATMAZ 
ORHANGAZİ AND. ÖĞR.

SELİN SÜMEN 
ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.

BÜNYAMİN TÜRKMEN ERDOĞAN YILMAZ
GEMLİK AND. İHL

BEGÜM ÇANCI
ORHANGAZİ EYÜP TOPÇU AND.

FARUK AĞDEMİR
AND.TİC. MUH. VEFİNANS

ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.

İREM ŞAHİN 
GEMLİK AND.

ŞAFAK SAYIN 
ORHANGAZİ AND.ÖĞRT.

YİĞİT MİNAREŞEVVAL ŞENSOY ROHATCAN UYGUR ____
GEMLİK AND. UMURBEY SAĞ.MES.L. AND.TİC. BİLİŞİM TEK.

Öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz

Tel: 513 50 84
mm aykentilkogretim. kİ 2. tr
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www.kavlak.com.tr

, ' ZEYTİN 
^^ZFYTİNYAĞINATUREL 

t â SIZMA 
JwS ZEYTİNYAĞI

FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI

——.ŞUBELERİMİZ: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlikİstiklal Caddesi 
Yalova Yolu Satış Mağazaları ile Hizmet vermekteyiz.

Ramazana özel kampanya
Tel :5120512

19 Ağustos 2013 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakgemlik.com

Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri
TEL&FAX 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 

E-MAIL manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com 

www.ilan.com.tr/manastiFemlak

Gelecek dönem Belediye Başkaanı adayı olmayacağını belirten Güler, her ayın 8’inde Bursa’ya 
yürüyerek veya bisi i kletle giderek hukuksuzluğu hesabını Validen soracağını söyledi. 

tülsı biskletit flitim yılmda
Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri__guler@hotmail.com

Güler Ankara yolunda..
Vali Karaoğlu‘nun ziyareti..

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in 
görevinden alınmasının üzerinden 2.5 yıl 
dan fazla zaman geçmesine karşın, görevi 
ne iade edilmemesindeki hukuksuzluğu 
duyurmak için bu kez bisikletle Ankara’ya 
gidiyor.

Güler, yola çıkmadan önce basın açıkla
ması yaptığı sırada, Bursa’nın yeni valisi 
Münir Karaoğlu Gemlik’e geldi. Dev. 4’de

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzak
laştırılan Gemlik Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, dün saat 11.oo de Atatürk 
Anıtı önünde yaptığı basın açıklamasının 
ardından bisikletle Ankara'ya hareket etti. 
Güler açıklamasında "Özgürlüklere açık, da 
ha demokratik, hukukun üstünlüğünün bulun 
duğu bir ülke istiyorsak, bunu da yolda dile 
getireceğim” dedi. Haberi sayfa 2’de

Vali Karaofllıı, 
ilçemizi ziyaret etti 
Bursa’ya yeni atanan eski Van Valisi Münir 
Karaoğlu, İlçe Kaymakamlığında Kayma 
kam Cahit Işık’tan Gemlik hakkında bilgiler 
aldı. Kaymakam Işık, ilçenin trafik, 
otopark, depremsellik, eğitim, sağlık, 
sanayi ve limancılığı konusunda Vali 
Karaoğlu’nu bilgilendirdi. Sayfa 3’de

Muhsin TMÇ

1RL1GI

w

EMLAKİM 
İNŞ. LT 

www.onanka

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

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiFemlak
mailto:kadri__guler@hotmail.com
http://www.onanka
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Gelecek dönem Belediye Başkaanı adayı olmayacağını belirten Güler, her ayın 8’inde Bursa’ya 
yürüyerek veya bisiikletle giderek hukuksuzluğu hesabını Validen soracağını söyledi.

fiiller, MsiMetle Ankara yolunda
içişleri Bakanlığı 
tarafından görevden 
uzaklaştırılan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
dün saat 11.oo de 
Atatürk Anıtı önünde 
yaptığı basın açıkla
masının ardından 
bisikletle Ankara'ya 
hareket etti.
CHP Bursa 
Milletvekilleri İlhan 
Demiröz ve Sena 
Kaleli, CHP Bursa İl 
Başkanı Metin Çelik, 
İl Yönetim Kurulu ve 
Gençlik Kolları 
Başkan ve ûyeferf, 
CHP Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, yönetim 
kurulu üyeleri, 
Belediye Meclis 
üyeleri, İl Genel 
meclis üyesi Ahmet 
Hulusi Aydın, İşçi 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Muharrem 
Çelik ve Milli Merkez 
Temsilciler Meclisi 
Gemlik Yönetim 
Kurulu üyelerin ve 
partililerin katıldığı 
törende Fatih 
Mehmet Güler’in 
üzerinde 
BAŞBAKAN 
SAMİMİ MİSİN? 
“Başbakan; 
Sandıkla gelen, 
sandıkla gider 
diyorsun.’ Samimi 
misin? yazılı tişört 
ile Atatürk Anıtı 
önünde basın açıkla
ması yaptı.
23 Ağustos’ta 
Ankara'ya uiaşmayı 
planlayan Fatih 
Mehmet Güler, 
burada İçişleri 
Bakanı Muharrem 
Güler ile görüşecek. 
Fatih Mehmet Güler 
yaptığı konuşmada, 
Gemlik'te milli irade 
ye darbe vuruldu 
ğunu belirtirken, 
"Halkın olayları ile 
seçilmiş bir belediye 
başkanı görevini 
yerine getiremiyor. 
Dünyanın hangi 
gelişmiş hukuk sis
teminde bir bakanın 
aldığı kararla Bele 
diye Başkanlar! 
görevlerinden uzak

laştırılır. Bugün 
Mısır'da darbe sonu
cu yaşanan 
katliamları görüyo 
ruz. Cuma günü 
Merkez Solaksubaşı 
Cami'nde katliamlar
da hayatını kaybe
den darbe karşıtı 
göstericiler için 
gıyabi cenaze nama 
zı kılındı. Elbette 
darbecilere karşıyız. 
Her zaman olduğu 
gibi bu günde huku 
kun üstünlüğünü 
s a vunuyoruz.
Ancak, Mısır'da olan 
darbeyi görüp, 
Türkiye'de hukuka 
vurulan darbeleri 
görmezden gelmek 
son derece yanlıştır. 
Hukukun üstünlüğü 
nü savunuyorsak, 
herkes için savu
nacağız.” dedi

HARPUT’U 
ELEŞTİRDİ

Güler, “Ortadoğu'da 
yaşananlara tepki 
gösterelim. Ancak, 
Gezi Parkı eylem
lerinde hayatını 
kaybeden vatan
daşlarımızın da 
acısını paylaşalım. 
Ergenekon, Balyoz 
gibi davalarda yaşa 
nan hukuksuzluğu 
da protesto edelim. 
Merkeze alınan Bur 
sa Valisi Şahabettin 
Harput, ‘ben takdiri
mi iktidar lehine kul
lanırım’ diye bir açık 
lama yaptı.
Ergenekon davasın
da itiraf edilmemiş

hükümet yanlısı bir 
tutum var.
Vali Harput'un açık
lamalarında ise itiraf 
edilmiş bir hükümet 
yandaşlığını görüyo 
ruz.
Darbenin sözlük an 
lamı bir gurubun 
kamu görevlilerini 
de arkasına alarak 
milli iradeyi engel 
lemesidir.
Bu yaşananlar bir 
hukuk devletine 
yakışmıyor. Bu so 
runların çözüme 
kavuşturulması 
gerekiyor. Yoksa 
benim darbem iyi, 
senin darben kötü 
gibi bir anlayış 
ortaya çıkar" dedi.

Van da başka, 
Bursa da başka 
hukuk sistemi olmaz

Göreve atanan yeni 
Bursa Valisi Münir 
Karaoğlu'nun adale 
te uygun bir karar 
vermesi gerektiğini 
ifade eden Güler 
'Yeni Valimize hayırlı 
olsun diyorum.
Van'da görev yaptığı 
sırada takdirini 
iktidar lehine 
kullanmamıştı.
KCK davası kapsa 
mında tutuklanıp, 7 
ay hapis yattıktan 
sonra serbest bira 
kılan Van'ın Özalp ve 
Edremit ilçelerinin

BDP'li belediye 
başkanlar/, Vali 
Karaloğlu'nun İçiş
leri Bakanhğı'na 
olumlu görüş bildir 
mesi üzerine görev
lerine iade edilmişti. 
Kendisinden rande
vu aldım.
Vali bey ile görüşe
ceğim. Kendisine 
Gemlik'te yaşanan 
hukuksuzlukları 
anlatacağım.
Gemlik halkının 
iradesi gasp edil 
miştir.
Gemlik milli irade 
sinin tanınmasını 
bekliyor.
Vali Karaoğlu'da 
Gemlik'te yaşanan
ları görmeli ve doğru 
karar vermeli." dedi. 
Güler açıklamasında 
“Özgürlüklere açık, 
daha demokratik, 
hukukun üstünlü 
ğünün bulunduğu 
bir ülke istiyorsak, 
bunu da yolda dile 
getireceğim” dedi. 
Hedefine kazasız, 
belasız ulaşmak 
arzusunda olduğunu 
söyleyen Fatih 
Mehmet Güler, 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 
“Bu hedeften şu 
anlaşılmasın. Bu 
gidişim koltuğa otur
mak için yapılmıyor. 
Bunu yalnızca bir 
siyasi eylem olarak 
algılarsanız, Gezi 
Parkını yalnızca 3-5 
ağacın kesilmesine 
karşılık yapılan 
eylem olarak 
anlayanlarla aynı 
duruma düşersiniz.

ADAY DEĞİLİM

Ben önümüzdeki 
dönem Belediye 
Başkanı adayı da 
değilim.
Ama, burdan birşey 
söyleyeyim. Her ayın 
8’inde burdan 
Bursa’ya yürüyerek 
veya bisikletle gidip, 
yapılan bu hukuksuz 
luğun hesabının 
sorulmasını Valilik 
ten isteyeceğim. 
Bunun peşini Allah 
ayaklarıma güç

verdiği sürece 
yapacağım.
Yaşadığım sürece ve 
gücüm olduğu 
sürece yapacağım. 
Çünkü, bu insan 
onuruna, insan hak
larına yapılan son- 
derece aykırı bir 
şeydir.
Bu hukuksuz bir 
uygulamadır.
Bu vicdansızlıktır.” 
diye konuştu.
Bu arada, “Fatih 
Başkan Göreve 
iade”, “işgalci 
Refik’ten hesap 
sorulacak” slogan
ları atıldı.
Daha sonra söz alan 
CHP Bursa 
Milletvekili ilhan 
Demiröz, hükümetin 
her konuda 
samimiyetsiz 
davrandığını, olma
ması gereken 
hususları TBMM de 
dile getirdiklerini 
belirterek, “Siz ne 
kadar anlatırsanız 
anlatın, onlar bildik
lerini okuyorlar. 
Nereye kadar? 
Gezi Parkı 
olayındaki noktaya 
kadar. Gezi Parkı 
dönüm noktasıdır” 
dedi.
Başbakan’ın Bursa 
da başlattığı kentsel 
dönüşüm konusun
da projenin altya 
pının hiçbir şeyin 
olmadığına 
değinerek, 
“Başbakan 
Bursa da konutlar 5 
kat olacak diyor. 
Nasıl olacak 5 kat? 
Samanlı da 150 bin 
dönüm arazi bir 
sanayiciye ait, bir 
sporcu milletvekili 
araya girip, 
burayı rezerve alan * 
olarak ayıracaklar.” 
dedi.
Demiröz konuş
masından sonra 
yola çıkacak olan 
Güler’e başarılar 
diledi.
Fatih Mehmet Güler 
daha sonra eşi, 
çocuklan ve Anıt 
önündekilerle 
vedalaşarak yola . 
çıktı.



19 Ağustos 2013 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 3

Mali Karaoğlu, ilçemizi ziyaret etti
Bursa’ya yeni atanan eski Van Valisi Münir Karaoğlu, İlçe 
Kaymakamlığında Kaymakam Cahit Işık’tan Gemlik 
hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Işık, ilçenin trafik, 
otopark, depremsellik, eğitim, sağlık, sanayi ve 
limancıhğı konusunda Vali Karaoglu’nu bilgilendirdi.

Çay bahçesine giden Vali Karaoğlu, burada vatandaşlarla soh
bet etti. Daha sonra, Gemport’a ait bir tekneyle denize açılan 
Vali, Gemlik Körfezi’ni gezerek ilçemizi denizden tekne ile 
gözlemledi. Sanayi tesislerinin bulunduğu alanları ve turistik 
yerleri gezen Vali Karaoğlu, daha sonra Bursa ya döndü.

Mert ÇAVDAR

Yeni göreve 
başlayan Bursa 
Valisi Münir 
Karaoğlu, ilçemize 
ziyaret ederek 
Kaymakam ve daire 
si amirleriyle tanıştı, 
vatandaşlarla soh
bet etti.
Dün, saat 11.oo de 
Bursa’dan Gemlik’e 
gelen Vali Karaoğlu, 
Kaymakam Cahit 
Işık tarafından karşı
landı.
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
gerçekleşen tanışma 
ziyaretine, 
Kaymakam Cahit 
Işık, Gemlik Beledi 
ye Başkanvekili 
Refik Yılmaz, Ulu 
dağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Müdürü Prof Dr.
Ilhan Turgut, Emni 
yet Müdürü Erol 
Gülen ve diğer daire 
amirleri katıldı. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, ilçenin 
genel durumu ve 
sorunları hakkında 
slayt eşliğinde 
verdiği brifingle Vali 
Karaoğlu'nu bil
gilendirdi.

ÇAY BAHÇESİNDE 
VATANDAŞLARLA

Brifingin ardından 
protokol üyeleri ile 
Grup Aile Çay 
Bahçesi'ne giden 
Vali Karaoğlu, bura- 
da vatandaşlarla

sohbet etti.
Ardından Gemlik 
İskelesi'ne giden 
Karaoğlu burada 
GEMPORT’a ait, 
‘Zeycan’ adlı tekney 
le denize açıldı.

Gemlik'in zemini 
sağlam değil

Kaymakamlıkta 
yapılan toplantıda 
söz alan Kaymakam 
Işık, Gemlik'in 
giderek gelişen bir 
kent olmasına 
karşın bir çok 
sorunu olduğunu 
belirtti.
"Ulaşım ve park 
sorunu Gemlik'te 
yıllardır sıkıntı 
yaratıyor. Bu soru

numuza en kısa 
zamanda çözüm bul
mamız gerekiyor.
Gemlik zeytinleri bir 
marka haline geldi. 
Fakat zeytin üretimi 
ve zeytin üretimi ve 
zeytinciliğin destek
lenmesi gerekiyor. 
İlçemizde eğitim 
alanında da geliş 
meler yaşanıyor. 
Sağlık alanında da 
gelişmelere oldukça 
önem veriyoruz. 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Hasta 
nesi 100 yatak kapa 
siteli. Bu yatakların 
%80’ini kullanılıyor. 
150 yatak kapasiteli 
yeni bir hastanenin 
inşa edilmesi için 
çalışmalarımız

devam ediyor. 
Gemlik'in en büyük 
sorunlarından biri 
deprem. İlçemiz 2 
fay hattının üzerinde 
ve birinci derece 
deprem kuşağında 
bulunuyor.
Kentimizin zemini 
sağlam değil. Balçık 
zemin üzerine kuru
lu bir şehirde yaşı 
yoruz. Başlayan 
kentsel dönüşüm 
çalışmaları oldukça 
önemli. Yerleşim 
merkezlerinin daha 
sağlam zeminde 
bulunan yerlere 
taşınması gereki 
yor.
Olası bir deprem 
karşısında gerekli 
önlemleri almak için 

çaba gösteriyoruz. 
Mahalle Afet Gönül 
lüleri'ne elimizden 
geldiğince yardım 
ediyoruz. Bursa’dan 
Gemlik’e demir yolu 
ulaşımının sağlan
ması için bakanlık
tan söz aldık." dedi. 
DEPREM 
TEHLİKESİNE 
KARŞI ÖNLEM 
ALINMALI 
Türkiye'nin bir 
deprem ülkesi 
olduğunu vurgu
layan Vali Münir 
Karaoğlu, 
“Depremin ne 
zaman olacağını 
bilemeyiz. Ancak, 
her an deprem ola
cakmış gibi gerekli 
önlemler alınmalı. 
Olası bir deprem 
karşısında vatan
daşlar için güvenli 
toplanma yerleri 
belirlenmeli. Bu çok 
önemli. Van'da 
görev yaptığım sıra
da büyük bir dep 
rem yaşandı ve 
bunun sıkıntısını 
hepimiz çektik. 
Gemlik Belediyesi 
ve Kaymakamlığı 
olarak, deprem oldu 
ğunda ne yapılaca 
ğına dair plan ve 
programınız hazır 
olmalı. Ulaşım ve 
park problemi de 
gerçekten önemli. 
Bursa ve Gemlik 
arasındaki trafik 
yoğunluğu çok 
fazla.
Umarım Bursa ve

Gemlik arasında bir 
demir yolu ulaşımı 
hizmete açılır.
Bu durum kara yol
larını çok rahatlata
caktır.
Eğitim durumuna 
bakıldığında, meslek 
liselerinin fazla 
olması önemli.
Sonuçta Bursa bir 
sanayi bölgesi. 
İlk ve orta öğretim 
de de gelişmeler 
sürüyor.
Uludağ Üniversite- 
si'nin Gemlik'te bir 
yerleşkesi olması 
ilçe açısından büyük 
bir kazanım.
Ancak, okul öncesi 
eğitimde problem 
var. Ana sınıfına 
gidecek çağdaki 
çocukların okullaş
ma oranı % 80. 
Bu oran Van'da 
%85’ti. İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
bu konunun üzerine 
daha çok gitmeli. 
İnsanların çocuk
larını göndermeleri
ni beklemeyin. 
Gerekirse kapı kapı 
dolaşarak çocukla 
rımızı ana okullarını 
kazandırmalısınız. 
Kurşunlu'daki 
Balıkçı Barınağı ile 
ilgili devam eden 
çalışmalar bir an 
önce bitirilmeli.
Bu çalışmalarda 
balıkçılıkla geçinen 
vatandaşlarımızın da 
kazanımları göz 
önünde bulundurul
malıdır." dedi

Kumla Yolu’nda zeytinlik ve makilik yandı
Cumartesi günü 
Gemlik Küçük 
Kumla arasındaki 
zeytinlikler ve maki' 
tiklerde çıkan 
yangında, yüzlerce 
zeytin ağacı ile 
makilik alanlar 
yandı.
Yangın Cumartesi 
günü saat 13.oo 
sıralarında Kumla 
Yolunda Baytaş 
inşaat tarafından 
yapılan Safirpark 
Konutları 

üzerindeki makilik 
alanda başladı. 
Rüzgarın da etki 
siyle genişleyen 
yangın, konutların 
üzerindeki 
zeytinlik alana 
sıçradı.
Orman Yangın 
Söndürme ekipleri, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 
itfaiye araçları 
yangına müdahele 
ettiler.
2 saat süren

yangın çalışmalar 
sonunda kontrol 
altına alınarak 
söndürüldü.
Orman Yangın 
Ekipleri akşam 
saatlerine kadar 
yanan arazide 
kontrollerini devam 
ettirdi.
Geçtiğimiz yıl da 
aynı yerde 
çıkan yangında 
zeytinlikler ve 
malilik alanlar yan
mıştı.
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Güne Bakış iMllmııroııiiBiıiiltııılMi
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Güler Ankara yolunda..
Vali Karaoğlu‘nun ziyareti..

Bursa’ya yeni atanan Vali Karaoğlu, Van’ 
da içişleri Bakanlığı tarafından görevden 
alınan ve terör örgütü kurma suçundan 
cezaevinde yatan Erciş Belediye Başkanı’ 
nın serbest kalmasından sonra görevine 
iade edilmesi için olumlu rapor veren 
Validir.

Güler, dün yola çıkmadan önce yaptığı 
konuşmada, yeni Bursa Valisi’nden randevu 
talep ettiğini ve görüşme yaparak duru
munu anlatacağını söyledi.

Birşey değişeceğini sanmıyorum, ancak, 
Güler her yolu deniyor.

Hatta konuşmasında yeniden belediye 
başkanlığına aday olmadığını açıklarken, 
her ayın 8’inde yürüyerek veya bisikletle 
Bursa Valiliğine giderek kendisine uyulanan 
hukuksuzluğu dile getireceğini söyledi.

Güler’in görevden alınmasından sonra, 
Gemlik’ten Bursa’ya yürüyüşü, şimdi de 
Ankara’ya kadar bisikletle giderek hakkında 
uygulanan hukuksuzluk ve adaletsizliğe 
Türkiye de benzeri görülmemiş bir 
demokratik pasif direniş gösteriyor.

Nedense bu durum Gemlik’te bazı basınca 
haber değeri taşımıyor.

Belediyeyi işgal eden, halk oyunu hiçe 
sayanların, Karacaali Köyü’ne konan çöp 
konteynerlerini veya Adliye Köyü Meyda 
m’na döşenen parke taşlarla ilgileniyorlar.

İlgilenmeye devam etsinler...
Mükafatını da alıyorlar..
Gelelim konumuza..
Güler’i beğenelim veya beğenmeyelim.
Kendisiyle ilgili görevden alınmasının 

tamamen siyasal bir tercih olduğunu 
merkeze alınan eski Vali giderken basın 
toplantısını açıklamadı mı?

Ne dedi sayın vali, “Ben tercihimi iktidar 
dan yana kullanırım.”

İşte Türkiye’nin valisi!
Devletin değil, iktidarın nesi?
Ben söylemeyeyim ağır kaçar...
Sevgili Fatih Mehmet Güler, yolun açık 

olsun..
Sesini duyurmak, için elinden gelen her 

şeyi yapıyorsun.
Ancak değişen bir şey olacağını sanmıyo

rum.
Bu durum seçimlere kadar böyle götürüle 

cek.
Senin hatalarını fırsat bilenler, altından 

koltuğunu aldılar.
Bu konuda yaşananları Gemlik halkı bili 

yor.
Makam aracının kurşunlanması ardından 

ortaya çıkan kirli ilişkiler unutulacak mı?
Bakın, Bakanlık bunlarla ilgili soruşturma 

açılmasına bile izin vermiyor.
Ama, adam çıkıp, yapılan pazarlıkları her 

yerde anlatıyor.
Valimiz Gemlik’e gelerek ilgililerden ilçe 

miz hakkında bilgiler aldı.
Bence bu konuda da geniş bilgiler almalı. 
Gemlik’te oynanan oyunları öğrenmeli. 
Sizce faydası olur mu?
Bence olmaz.
Fatih Mehmet Güler bir de kendisi anlata

cakmış durum Valiye...
Anlatsın ne kaybeder.

Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürlüğü’nün 
çevresi, güvenlik 
koruması için demir 
çitlerle çevrildi. 
Borusan Grubu 
tarafından 
ilçemizin Dr. Ziya 
Kaya Mahal lesi’nde 
yaptırılan çelik kon- 
siriksiyon Vergi 
Dairesi binası 
açıldığından 
beri ilçenin en 
sağlam binalarından 
biri olarak örnek 
göste riliyordu.
İlçemize atanan yeni 
vergi Dairesi 
Müdürü Serdar 
Çıta, binanın 
çevresinin açık 
olduğunu, bu 
nedenle güvenlik

bakımından sorun 
yaşanmaması için 
Gelirler Dairesi

Başkanlığı’na bilgi 
verilmesi üzerine 
binanın çevresinin

demir projil ve tel 
örgülerle çevrildiğini 
söyledi.

Küçük Kumla Köyü eşrafından eski Belediye Başkanlarından Nurettin Kumla’nın 
yeğeni işadamı Nuri Kumla amansız hastalığa yenildi

Nuri Kumla yı kaybettik
İlçemizin tanınmış 
işadamlarından Nuri 
Kumla (74) vefat etti. 
1939-1940 yıllarında 
Gemlik Belediye 
Başkanlığını yapmış 
olan Nurettin Kumla 
nın yeğeni olan Nuri 
Kumla, yakalandığı 
amansız hastalık 
nedeniyle tedavi 
edildiği Bursa 
Acıbadem 
Hastanesi’nde haya 
tını kaybetti.
Küçük Kumla Köyü 
eşrafından, 
OsmanlI’nın son 
dönemlerinde 
Bursa ve havalisinin 
öşür vergisini 
toplayan Nurettin 
Kumla’nın yeğeni 
olan Nuri Kumla, 
Gemlik Gençali ve 
Kurşunlu da modern 
çiftçilik yapıyordu. 
Evli ve 2 çocuk 
babası olan 
Nuri Kumla’nın 
cenazesi, 
Cumartesi günü 
öğle namazından 
sonra Küçük Kumla 
Köy içindeki 
camiide öyle 
namazından sonra 
kılınan cenaze

namazı ardından 
toprağa verildi. 
Beylerbeyi Spor 
Kulübü yöneticiliği 
de yapmış olan Nuri 
Kumla’nın tabutuna

Beylerbeyi Spor 
Kulübü’nün flaması 
asıldı.
İstanbul Bursa ve 
Gemlik’ten çok 
sayıda kişinin

katıldığı cenaze 
töreninden 
sonra Nuri Kumla, 
Kumla Aile 
Mezarlığında 
toprağa verildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Duyarlılık ve Dayanışma Derneği ve DOGADER ile 
Gemlik te çevre kirliği için birlikte hareket kararı aldı

Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği 
ve Gemlik Doğayı ve 
Çevreyi Koruma 
Derneği Yönetim 
Kurulu üyeleri, bir 
araya geldikleri 
toplantı da çevre 
kirliliğini önüne 
geçmek amacıyla 
birlikte hareket etme 
kararı aldı.
Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Başkanı 
Mehmet Uzun kaya 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Doğader Derneği ile 
birlikte hareket 
etmekten mutululuk 
duyduklarını belir
tirken, “Amacımız 
Gemlik ve 
çevresinde hızla 
bozulan ekolojik 
dengenin ve çevre 
kirliliğinin önüne 
geçmek. Gemlik’in 
sembolü olan zeytin 
ağaçlarının hızla

katledilmesinden, 
akarsu ve denizlerin 
hızla kim yasal atık
larla kirlenmesine 
kadar bir çok konu
da eş zamanlı çalış- 
malan yürütmeyi 
planlıyoruz.
İki derneğin öncül 
üğünde Gemlik’te 
mevcut bulunan tüm 
sivil toplum kuruluş 

lan ile irtibata 
geçerek, ortak bir 
çalışma kararı aldık. 
Çalışmalarımıza 
destek olabilecek 
resmi kurumlarla da 
çalışabiliriz.
Bu kent hepimizin 
ortak malıdır. 
Gelecek nesiller 
için daha yaşanıla
bilir bir çevre bırak

mak her sorumlu 
vatandaşın göre 
vidir. İlk toplantımızı 
gerçekleştirdik.
Bundan sonra da 
çalışmalarımızı 
yürütmek ve çevre 
kirlenmesinin önüne 
geçebilmek amacıy
la sık sık bir araya 
geleceğiz.
Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği 
ve Gemlik Doğayı ve 
Çevreyi Koruma 
Derneği’nin faydalı 
projeler geliştiren ve 
bu projeleri paylaş
mak isteyen herkese 
kapıları sonuna 
kadar açıktır. Tüm 
Gemlik Halkını 
yanımızda görmek 
istiyoruz. Vatandaş 
/arımızın desteğini 
arkamızda görmek 
istiyoruz. Gelin, 
Gemlik’i hep bera 
ber yaşanılabilir bir 
kent haline 'getire
lim.’’ diye konuştu.

Başbakanlık Afet 
ve Acil Durum 
Yönetimi Başkan 
lığı (AFAD), Boğaz 
içi Üniversitesi 
Kandilli Rasatha 
nesi ve Deprem 
Araştırma Enstitü 
sü tarafından 4.1 
olarak açıklanan 
Gemlik ilçesindeki 
depremin şiddetini 
4,6 olarak açıkladı. 
Başbakanlık 
AFAD'ın resmi 
internet sitesinden 
yapılan açıklamada, 
"17 Ağustos 2013 
saat 21.16.31 
itibariyle Bursa ili 
Gemlik ilçesinde 
4.6 büyüklüğünde 
bir deprem mey
dana gelmiştir. 
Bölgeden alınan ilk 
belirlemelere göre 
herhangi bir can 
veya mal kaybı 
bulunmamaktadır" 
denildi.
Boğaziçi Üniver

sitesi Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü, saat 
21.16'da merkezi 
Gemlik ilçesine 
bağlı Engürücük 
köyü olan depre 
min şiddetini 4.1 
olarak açıklamış, 
depremin yerin 5.7 
kilometre derin
liğinde meydana 
geldiği belirtilmişti.

PANİĞE NEDEN 
OLDU
Engürücük merkezi 
4.6 şiddetindeki 
deprem Gemlik ve 
çevresinde 
hissedilirken, 
vatandaşlar arasın
da paniğe neden 
oldu.
Depremde can ve 
mal kaybı 
olmazken, korkan 
vatandaşlardan 
geceyi sokakta 
geçirdi.

k TÜRKÜAZ 
F KİMYASAL

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Halı Yıkama '«■■■■■

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstriel temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

Okul
Belediye
Fabrika
Tüm resmi kuramlara
Temizlik ürünleri

kampanyası

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş hattımız
0 506 898 31 88 - 0 536 524 32 89

YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE

KAHVALTI SALONU
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖR AVM 
Hisar Mah. İncesu Sok. _ 

No : 3 Özdilek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21 
O 532 654 28 46
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ELEMAN
SOLAKSUBAŞI 

GOODYEAR LASTİK 
SATIŞ PAZARLAMA 
DEPARTMANINDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
B SINIFI EHLİYETLİ 

ERKEKLER İÇİN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
EN AZ YÜKSEK OKUL

MEZUNU 
BAY YA DA BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR
Fotoğraf ve CV ile birlikte 
başvurulması rica olunur

05339241896

ELEMAN
FİRMAMIZDA 
ÇALIŞACAK 

JCB OPERATÖRÜ 
ARANIYOR 

0 532 497 92 89

SATILIK 
2/B ARAZİSİ

KUMLA YOLU ÜZERİ HASANAĞA 
KOYU MEVKİİNDE 2709 M2 

2/B ARAZİSİ SATILIKTIR
O 535 631 25 17

SATIUK
KÜÇÜK KUMLA 
RADAR YOLU- 

JANDARMA 
KARŞISINDA DENİZ 

MANZARALI 2 PARSEL 
(630 VE 1925 m2) 

2/B ARAZİSİ 
SATILIKTIR

0 532 786 30 51

KÖFTECİ 
cso 

YUSUF

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ ’

f /yusufkofte www.kofteciyusuf.com ©kofteciyusuf

başvurmak için: secretcv.com

Maddi imkânsızlık 
lardan ötürü sıkıntı
da olan çalışkan 
öğrencilere 
müjdeli haber... 
Onuncu Cumhur 
başkanı Ahmet 
Necdet Sezer tarafın

dan veto edilen 
"Çalışkan ama yok
sul öğrencilerin 
devlet bursuyla özel 
okulda okutulması 
formülü" raftan 
iniyor.
Tam 10 yıl önce,

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN İNŞAAT 
GEMLİK VE YALOVA

ŞANTİYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DENEYİMLİ DAMPERLİ 
KAMYON ŞOFÖRLERİ 

ŞANTİYE BAKIM VE ONARIM 
ATÖLYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAMİRCİ VE YAĞCI 

ŞANTİYE SAHASINDA 
ÇALIŞACAK VASIFSIZ 

ELEMANLAR ALINACAKTIR

0 533 241 93 82 
0 533 680 59 22

2003 yılında dönemin 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik 
tarafından hayata 
geçirilmek istenen 
özel okulların boş 
kontenjanlarında 
devlet bursuyla 
öğrenci okutma 
girişimi, dönemin 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'den veto 
yemişti.
Bakanlık şimdi 
yeniden bu 
formülü devreye 
sokuyor. Özellikle 
Anadolu'da başarılı 
fakat maddi durumu 
yetersiz öğrenciler, 
devlet bursuyla 
özel okulda 
okutulacak.
Bu sayede öğrenci 
garantisi alan der
shaneler de 'özel 
okula dönüşme' 
sürecinde zorlan
mayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı 
dershanelerin dönü 
şümünü hızlandır
mak için ise söz 
konusu eğitim ku 
ramlarına öğrenci 
başına destek vere
cek. Böylelikle ders
leri iyi öğrencinin, 
özel okula gitmesi 
için teşvik edilecek.

http://www.kofteciyusuf.com
secretcv.com
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Marmara Denizi nde aralarında Gemlik Körfezi ninde bulunduğu bölgelerde deniz suyu araştırması yapıldı

Gemlik Körfezi nde deniz suyu kaliteli
Mert ÇAVDAR
Bursa Halk Sağlığı 
Müdürlüğü tarafın
dan Ağustos ayında 
aralarında Gemlik 
Körfezi’nin de bulun
duğu Gemlik, 
Mudanya, Orhan 
gazi, Karacabey 
ilçeleri ve İznik 
Gölü’nde gerçek
leştirilen su kalite 
ölçümleri olumlu 
sonuç verdi.
Gemlik, Mudanya ve 
Karacabey sahillerin 
de deniz suyu ile 
İznik Gölü kıyısında
ki plaj ve kamplarda 
yapılan ölçümlerde 
bölgenin "iyi kalite 
su"ya sahip olduğu 
belirlendi.
Mudanya, Karacabey 
ve Gemlik ilçelerinin 
Marmara Denizi'ne 
olan kıyılan ile İznik 
Gölü kıyısındaki plaj 
ve kamplarda

gerçekleştirilen 
Ağustos ayı ölçüm
lerinde deniz suyu 
için "iyi kalite su" 
tespiti yapıldı. 
Ölçüm yapılan 23 
noktadan 22'sinde 
su kalitesi referans 
değerler aralığında 
çıkarken sadece 
Mudanya'daki 
"Kızılay Kampı"nda 
deniz suyu, "orta 
kalite su" olarak 

saptandı Deniz 
suyunun "orta 
kalite" olduğu tespit 
edilen Mudanya'daki 
Kızılay Kampı hariç 
ölçülen tüm noktalar 
da sular, referans de 
ğerler aralığında 
çıktı.
Deniz suyu kirliliği 
ölçümlerinin sonuç 
larından derlediği 
bilgilere göre, deniz 
kıyısında Gemlik ve

Mudanya'da 8’er, 
Karacabey'de 3, göl 
kıyısında ise İznik'te 
3, Orhangazi'de bir 
olmak üzere 23 
kamp ve plajda kirli 
lik ölçümleri yapıldı. 
Bu kapsamda, 100 
mililitrede bulunan 
bakteri sayısının 
"kılavuz ve zorunlu 
değerler" olarak 
dikkate alındığı 
ölçümlerde, "toplam 

koliform”, "fekal 
koliform" ve "fekal 
streptokok" paramet 
relerinin, referans 
değerler aralığında 
olduğu tespit edildi. 
Su kaliteleri 23 plaj
dan 22'sinde "iyi", 
birinde "orta" 
düzeyde çıkarken 
"kötü kalite"de suya 
sahip plaj bulun
madığı saptandı. 
Toplam sonuçlar 
kılavuz değerlerin 
altındaysa "iyi kali 
tede su (girilebilir)", 
kılavuz değerle zo 
runlu değer arasın
daysa "orta kalitede 
su (girilebilir)”, 
zorunlu değerlerin 
üzerindeyse "kötü 
kalitede su (girile
mez)" değerlendir 
meşinin yapıldığı 
ölçümlerde, sadece 
Mudanya'daki 
"Kızılay Kampı"nda

"orta kalitede su" 
tespit edildi. 
Güney Marmara'da 
"iyi kalite" deniz 
suyuna sahip sahil 
ve plajlar şöyle: 
GEMLİK İYİ KALİTE 
Gemlik: Narlı Halk 
Plajı, Karacaali İzci
lik Kampı, 
Büyükkumla Halk 
Plajı, Küçükkumla 
Orman Kampı, 
Hasanağa İzcilik 
Kampı, Gemsaz Halk 
Plajı, Kumsaz Halk 
Plajı, Kurşunlu 
Sitelerönü Halk Plajı. 
Edinilen bilgliye 
göre aşırı sıcakların 
yaşandığı yaz 
sezonunda serinle
mek için denize 
giren ve su tüketimi
ni arttıran vatan
daşlar, kamuoyuyla 
paylaşılan araştırma 
sonuçla rından 
memnun kaldı.

Uludağ Mniversitesi yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Köprülü 
hakkında ceza verilmesine neren görmedi

Uludağ Üniversitesi' 
Gemlik Kampüsü’ 
nde 'diren' yazılı 
tişörtle katıldığı 
mezuniyet töreninde, 
Gezi eylemlerine 
yönelik konuşma 
yaptığı için hakkında 
Üniversite yönetimi 

.tarafından soruştur
ma açılan Hukuk 
Fakültesi öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Timuçin Köprülü'ye 
disiplin cezası veril 
meşine gerek olma 
dığı kararı alındı.
'Kararın kendisine 
tebliğ edildiğini 
belirten Yrd. Doç. Dr.

' Köprülü, "Beraat 
ettim" dedi.

ARKADAŞLARI 
DESTEK VERDİ 
Gezi olayları sırasın

da 28 Haziran günü, 
Uludağ Üniversite- 
si'nin Gemlik İlçe- 
si'nde bulunan 
Hukuk Fakültesi'nde 
yapılan mezuniyet 
töreninde sahneye 
üzerinde 'diren' 
yazan tişörtle çıkan 
ve konuşma yapan 
Hukuk Fakültesi 
öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Timuçin 
Köprülü hakkında, 
gazetelerde çıkan 
haberlerin ardından 
Üniversite 
Rektörlüğü tarafın
dan disiplin soruş
turması açıldı. 
Bunun üzerine Yrd. 
Doç. Dr. Köprülü'nün 
çeşitli üniversiteler 
de görev yapan 
arkadaşları, internet 
üzerinden başlattık

ları imza kampan 
yası ile kendisine 
destek verdi.

'ÜNİVERSİTENİN 
PRESTİJİ SARSILDI'

Yrd. Doç. Dr.
Timuçin Köprülü için 
üniversite tarafından 
yürütülen soruştur
ma sonuçlandı.

Kararın kendisine 
Bursa dışında 
olması nedeniyle 
salı günü yazılı 
olarak iletildiğini 
kaydeden Yrd. Doç. 
Dr. Köprülü şunları 
söyledi: 
"Gazetelerde çıkan 
haberler gerekçe 
gösterilerek hakkım
da başlatılan soruş
turma tamamlandı. 
Bana ceza verilme 
yeceği tebliğ edildi. 
Yani, Beraat' ettim. 
Hukuka aykırı olan 
bu soruşturma nede 
niyle üniversitenin 
prestiji sarsıldı.
Bir çok akademisyen 
bizim için açılan 
'direnakademi.blogs 
pot.com' sitesi 
üzerinde imza kam
panyasıyla bana 

destek verdi. 
Rektörlük, bu soruş
turmadan önce 
fakülte dekanına ve 
Rektör Yardımcısına 
olayın ne olduğunu 
sormuş olsaydı, 
soruşturmaya gerek 
kalmayacaktı." diye 
konuştu.
Yurt çapında göste 
rilere neden olan 
gezi parkı eylemle 
rine destek vermek 
amacıyla konuşma 
ya yapan Yardımcı 
Doç. Dr. Köprülü’ye 
soruşturma açılması, 
ve Yeni Akit gazetesi 
tarafından hedef 
gösterilmesi Bur 
sa’daki sivil toplum 
örgütlerinin tepkisini 
çekmiş, olay bildiri 
ve basın açıkla
malarıyla kınanmıştı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye Emekliler Derneği Gemlik Şube Başkam Hüseyin Yener, demek hizmetlerinin kamuoyunca bilinmediğini söyledi.

'MWmiww
Bisiklet ölümlerine tepti 

için pedal ceuirtliler

Türkiye Eemekliler 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Hüseyin Yener 
gazetemize yaptığı 
açıklamada 
derneğin gerçek
leştirdiği hizmetleri 
kamuoyuyla pay
laştı.
Emekli vatan
daşların dernek 
faaliyetlerine daha 
fazla ilgli göstermesi 
gerektiğini belirten 
Yener, 
“Derneğimizin 
gerçekleştirdiği 
hizmetler hayli fazla. 
Üyelerimizin en 
uygun ödeme şartın
da taksitli kömür ve 
odunu ücretsiz

Hüseyin Yener

evlerine teslim 
etmek. Üyemizin

isteği üzerine aylık 
aldığı bankasının

hemen değiştirilme
si, vefat eden 
kişinin yakınlarına 
kurumdan cenaze 
parası alınması, 
eş ve varislerine 
maaş bağlanması, 
her hangi nedenle 
durdurulan yetim 
aylığının diğer 
varislere bağlan
ması, vefat eden 
üyemizin yetim 
maaşı alan kız 
çocuğuna çeyiz 
yardımı yapılması, 
emekli işlerinin 
Bursa ve 
Ankara’da özelikle 
takip edilmesi bu 
hizmet ler arasın
dadır.” diye 
konuştu.

İnegöl liçesi'nde 
bir hafta önce ya 
şanan trafik kaza
sında Tolga Beye 
nir adlı bisiklet 
sürücüsünün ha 
yatını kaybetmesi 
ve iki arkadaşının 
ağır yaralanması 
üzerine BursalI 
bisiklet sürücüleri 
Fatih Sultan 
Mehmet Bulvan'n 
da Heykel Atatürk 
Anıtı'na kadar 
pedal çevirdi. 150 
bisikletçinin katıl 
dığı eylemde bazı 
sürücüler çocuk
ları ile birlikte katıl 
dı. Anıt önünde 
basın açıklaması 
yapan Yeşil Pedal 
Bisiklet Derneği 
Başkanı Ertan 
Güler ve Bursa 
Bisiklet ve Doğayı 
Sevenler Derneği 
Başkanı Ertan 
Ayçetin, yaşanan 
ölümleri kına

yarak, son bir ay 
içinde 4 bisikletçi 
arkadaşlarının 
kazada yaşamını 
yitirdiğini söyledi 
ler. Ertan Güler, 
Türkiye'de her yıl 
yaklaşık 3 bin 500 
bisikletli trafik 
kazası yaşandığını 
ve 100’e yakın 
kişinin hayatını 
kaybettiğini belirt
ti. Karayolları 
Trafik Kanununa 
göre bisiklet yolu 
olmayan kara yol
larında otomobil
lerin bisiklete 
karşı üstünlüğü 
bulunmadığını kay 
deden Güler, 'En 
sağ şeritte iki bisik 
letlinin yan yana 
gidebilmesi yasal 
bir haktır. Tüm 
vatandaşları mızı 
birbirimizin yaşam 
hakkına saygı duy
maya davet ediyo
rum.” dedi

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZGüler AJANS istiklılCad.BwaSok.AkbinkfealıgıNc:3BGEMLİKTel:(0.224)5139t83

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mükellefe e-tatııra uyarısı
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
elektronik fatura ve 
elektronik defter kul
lanma zorunluluğu 
getirilen mükelle
flerin, en geç 1 Eylül 
2013 tarihine kadar 
sisteme geçmek için 
başvuru yapmaları 
gerektiğini bildirdi. 
Şimşek, uygulamaya 
başlama tarihinin ise 
1 Ocak 2014 
olduğunu kaydetti. 
Konuya ilişkin soru
lan yanıtlayan 
Şimşek, Bakanlığın 
ilgili Vergi Usul 
Kanunu Genel 
Tebliği ile bazı 
mükelleflere elek
tronik fatura ve elek
tronik defter kullan
ma zorunluluğu 
getirildiğini anımsat
tı. İşletmelerde ver
imliliği ve etkinliği 
artıran elektronik 
fatura uygulamasına 
Kuzey Avrupa 
ülkelerinin

1980'lerde 
başladığını ve uygu
lamada yüzde 99 
oranını yakaladık
larını, Latin 
ülkelerinin ise e- 
fatura uygulamasını 
2000’lerde başlat
tığını ve yüzde 90 
seviyelerine ulaştık
larını ifade eden 
Şimşek, elektronik 
hizmet seçenekler
ine yatırım yapan bir 
ülke olan Türkiye'de 
ise bu konuda çok 
geç kalındığına 
dikkati çekti.
"Uygulamaya geçişi 
kolaylaştıracak her 
tedbir alındı" 
Bakan Mehmet 
Şimşek, söz konusu 
kapsama giren 
mükelleflerin 1 Eylül 
2013 tarihine kadar 
sisteme geçmek için 
başvurmaları gerek
tiğini vurguladı. 
Uygulamaya başla
ma tarihinin ise 1 
Ocak 2014 olduğuna

işaret eden Şimşek, 
şunları kaydetti: 
"Mükelleflerimizin 
bu uygulamaya 
geçişlerini kolay
laştıracak her türlü 
idari tedbir Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
mız tarafından alın
mış bulunmaktadır. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı, e-fatura 
başvurularını elek
tronik olarak almak
ta olup mükellefler 5 
dakika gibi kısa bir 
süre içerisinde tüm 
başvuru işlemlerini 
gerçekleştirebilmek- 
tedir. Dünya uygula

malarına paralel 
olarak e-fatura uygu
lamasında özel ente- 
gratörlerin fatura 
alma gönderme 
konusunda hizmet 
verebilmesi imkanı 
sunularak uygula
manın yaygınlaştırıl
ması sağlanmıştır. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının 
'www.efatura.gov.tr' 
internet adresinde 
şu ana kadar özel 
entegrasyon izni 
almış 10 firmanın 
ismi yayınlanmış ve 
e-fatura uygula
masında hizmet ver

mek üzere özel ente
grasyon başvurusu 
yapmış 11 firmanın 
ise test çalışmaları 
devam etmektedir." 
"Uygulama, vergiye 
uyum maliyetini 
düşürüyor, işlet
melerin yönetimini 
kolaylaştırıyor" 
Bunların yanı sıra 
mükelleflere bil
gilendirme amaçlı 
mektupların da gön
derildiğini anlatan 
Şimşek, e-fatura 
uygulamasının, 
mükelleflerin vergiye 
uyum maliyetini son 
derece 
düşürdüğünü, işlet
melerin yönetimini 
son derece kolay
laştırdığını ve 
kurumsallaşma 
anlamında da bir 
çok fayda 
sağladığını söyledi. 
Dolayısıyla, e-fatura 
uygulamasının her 
aşamasında 
mükellefler açısın

dan en ufak bir 
sıkıntı bulun
madığını vurgulayan 
Şimşek, sözlerini 
şöyle tamamladı: 
"Bu süreçte işlet
melerin uygula
madan sorunsuz 
biçimde yararlan
abilmeleri için Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
personeli tarafından 
iletişim kanalları 
vasıtasıyla her türlü 
teknik ve yasal 
destek sağlanmak
tadır. Dünya örnek
lerine göre oldukça 
geciken bu uygula
manın daha fazla 
geciktirilmeksizin 
uygulanmaya konul
ması gerek ülkemiz 
ve gerekse şirketler
imiz açısından 
büyük önem arz 
etmektedir.
Mükelleflerimizin bu 
konudaki başvuru
larını geciktirmeden 
yapmaları gerekmek
tedir."

Trafik cezasına taksit imkanı geliyor
2010'dan önce 
düzenlenen trafik 
cezaları yeniden 
yapılandırılıyor. 
Taksitlendirmenin 
d e tay lan belli oldu. 
Cezalardaki 
gecikme ve faiz 
tutarları silinecek, 
ana para enflasyona 
göre tekrar tak- 
sitlendirilecek

Bazı kamu alacak
larının yeniden 
yapılandırılmasıyla 

ilgili usul ve esaslar 
belirlendi.
Maliye Bakanlığı'nca 
hazırlanan tebliğ, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Trafik cezaları 
açısından 31 Aralık 
2010'dan önce ver
ilen ve 2 Ağustos 
2013 itibarıyla vade
si geldiği halde 
ödenmemiş olanlar 
yapılandırılacak.
Bu cezalardan aslı 
ödenmiş olanların gecikme ve faiz fark- bölünecek.

lan da taksite Ayrıca 2 Ağustos

2013 itibarıyla aşıt
larından bir kısmı 
ödenmiş idari para 
cezalarının öden
memiş kısmı için de 
bu imkan geçerli 
olacak.

ENFLASYON FARKI 
ALINACAK

Düzenlemeden 
yararlanmak isteyen
lerin 31 Ekim'e kadar 
ilgili vergi dairesine 
başvuruda bulun

ması gerekiyor. 
Cezalarda faiz ve 
gecikme miktarları 
silinecek bunun 
yerine, TEFE/ÜFE 
aylık değişim 
oranları dikkate alı
narak hesaplama 
yapılıp borç tak- 
sitlendirilecek.
Yapılandırılan 
borçların, 3 eşit tak
sit halinde Kasım 
2013, Ocak 2014 ve 
Mart 2014 aylarında 
ödenmesi gerekiyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSU
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

«İMİM
DENİZ UÇAĞI 613 5613
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç______________612 O1 63

HASTANELER
Oevlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hail. 513 23 29
Mer.SaO.OcaOl 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

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel id. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

121
186

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

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

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

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

Tuncay Otogaz s-13 16 4S
Boyza Petrol S13 0*1 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 41 SAYI : 4653 

FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahjl) 
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 Sök. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IENÜÖİIENİİÎIİIİÎ

VENÜS 
SİNEMASI 

HIZLI VE ÖFKELİ 6: 
1145-14:00- 
16:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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ÖZEL
AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
SBS YERLEŞTİRMEDE s 100 BAŞARI

EGE Y. ÖZTEBER H. MERT ÇETİN 
KABATAŞ ERKEK L. FİNAL FEN % 100 BURSLU

t®
" " i> .1

MEHMET ATAŞ 
İMKBFEN

COŞKUN DÜZENSEVER NAZLI BULUT 
YALOVA FEN FİNAL FEN % 100 BURSLU

M. FIRAT SEYİDOĞLU 
FİNAL FEN % 100 BURSLU

MELİSA TÜRKOĞLU 
FİNAL FEN % 70 BURSLU BURSA ANADOLU

A. EMRE
ŞÜKRÜ ŞANKAYA

EZGİ DEMİR 
ŞÜKRÜ ŞANKAYA

BURCU KÖSE 
CBAL

OĞUZU AN BEKİ 
CBAL

BERFIN UYGUR 
BURSA AND.ERKEK L.

ATAKANAY
BURSA GAZİ ANADOLU

B. NİYAZİ ŞAHIN 
CBAL

CELAL SERTASLAN 
CBAL

A.BERKE KINAY 
CBAL

DOGUKANAY 
BURSA ÖZLÜCE AL

EFE V. OTOBATMAZ 
ORHANGAZİ AND. ÖĞR.

M.BERKAY BAYAZIT 
FETHİYE M.E. AND. L.

ŞAFAK SAYIN 
ORHANGAZİ AND.ÖĞRT.

BÜNYAMİN TÜRKMEN ERDOĞAN YILMAZ 
GEMLİK AND. İHL ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.

SELİN SÜMEN 
ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.

T. TAHA YILMAZ 
GEMLİK AND. İHL

S. BERKE IZLATLI 
SÜLEYMAN ÇELEBİ AND.L.

İREM ŞAHİN 
GEMLİK AND.

BEGÜM ÇANCI 
ORHANGAZİ EYÜP TOPÇU AND.

ŞEVVAL ŞENSOY ROHATCAN UYGUR YİĞİT MİNARE 
GEMLİK AND. UMÜRBEY SAĞ.MES.L. AND.TİC. BİLİŞİM TEK.

Öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz

Tel: 513 50 84
DAMLA KASAP FARUK AĞDEMİR

AND. K.M.L. ÇOCUK GEL. AND. TİC. MUH. VE FİNANS
hw. aykentilkogretim, kİ 2. tr



Kurulus:1973

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com
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Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri
TEL&FAX:0224 5173310 CEP: 0532 744 33 83

E-MAIL manastiremlak@hotn-ail.com
www.manastiremlak.sahibincten.com 

www.ilan.com.tr/manastiFemlak

IDO’nun Kumla İskelesini tamamen işgali, İzzet Kaptan gezi motoru kaptanını çileden çıkardı

Kımla lıMlı m İm
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

17Ağustos depremi...
17 Ağustos 1999'u yaşayanlar unut

maz.
Aradan 14 yıl geçmiş, sanki o kara 

gece unutulmuştu.
Ateş düştüğü yeri yakar derler...
Yalova da, Gölcük’te 14 yıl önce 

yaşanan kabusta yaşamlarını yitirenler 
için törenler düzenlendi gündüz.

Acılar tazelendi, gözyaşları döküldü 
yeniden. Aynı gece 4.6 ile yeniden sal
landık. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Iskelesi’nden İstanbul’a yolcu taşır 
ken, Deniz Uçağının Belediye İskelesine 
yanaşmasından sonra Küçük Kumla Iskele- 
si’ne yanaşan İstanbul Büyükşehir Beledi 
yesi’ne bağlı İDO Deniz Otobü sü’nün iskeleyi 
kendi malı gibi kullanması, diğer deniz 
araçlarına yanaşma hakkı tanımaması, kap
tanlar arasında tartışmalara neden oldu.

Haberi sayfa 7’de

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler 
Vali ile görüşünce bisikletle Ankara turunu 

8 Eylül’e kadar erteledi

Pazar günü Ankara’ya bisiklet ile gitmek 
üzere yola çıkan Gemlik Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, İnegöl Bozöyük 
etabında Bursa Valisi Münir Karaloğlu’nun 
görüşme istemi nedeniyle geri dönerek, 8 
Eylül’e kadar bisiklet turuna ara verdi.2’de

rhgiEMLAK

www.onanka

Malisin 7UMÇ
Merkez: 0 224 513 85 53 

05354936604 
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
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

http://www.manastiremlakqemlik.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:manastiremlak@hotn-ail.com
http://www.manastiremlak.sahibincten.com
http://www.ilan.com.tr/manastiFemlak
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.onanka
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Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler Vali ile görüşünce bisikletle Ankara turunu 8 Eylül’e kadar erteledi

fiüler, Vali Karaloğlu ile görüştü
içişleri Bakanlığı 
tarafından görevin
den uzaklaştırılan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Ankara’ya giderek 
kendisine karşı 
uygulanan hukuksuz 
luk ve adaletsizliği 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a ve 
içişleri Bakanı 
Muammer Güler’e 
duyurmak için pazar 
günü başlattığı 
Ankara’ya bisikletle 
gidiş turunun İnegöl 
Bozöyük etabında 
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu’nun 
görüşme istemi 
nedeniyle geri 
dönerek, 8 Eylül’e 
kadar bisiklet turuna 
ara verdi.
Güler, Pazar günü 
saat 11.oo de 
Gemimle Atatürk 
Anıtı önünde yaptığı 
basın toplantısından 
sonra Kestel’e kadar 
giden ve ikinci etap 
turuna dün Kestel 
den başlayan Fatih 
Mehmet Güler, 
İnegöl girişinde 
bisikletli Türk 
Bayraklı bir grup 
CHP’li genç tarafın-

dan karşılandı.
CHP İlçe Merkezi’ne 
giden Güler, burada 
CHP ilçe Başkanı 
Turhan Neşe ve ilçe 
yöneticileri tarafın
dan karşılandı.
Güler, burada bir 
otele yerleştirildik
ten sonra Bozöyük’e 
gitmek üzere bisiklet 
ile yola çıktı.
Kınık Madensuyu 
Fabrikası önlerinde 
Ümitalan rampasına 
gelen Güler’e Bursa 
Valiliği’nden gelen 
bir telefon ile Vali 
Münir Karaloğlu’nun 
kendisiyle saat 
17.oo de görüşmek 

istediği bildirildi. 
Güler, Bozöyük yo 
lundan İnegöl’e 
döndü.
Kardeşleri Cem ve 
Yavuz Güler ve 
İnegöl CHP İlçe 
Başkanı Turan Neşe 
ile Bursa ya geldiler. 
VALİ KARALOĞLU 
İLE 25 DAKİKA 
GÖRÜŞTÜ
Vali Karaloğlu ile 25 
dakika kadar 
görüştüğünü gazete 
mize açıklayan Fatih 
Mehmet Güler, 
Vali’ye görevden 
alınmasını ve geçen 
süreci anlattığını, 
kendisinin Van Valisi 

iken Erciş ve 
Edremit Belediye 
Başkanlarının terör 
örgütü üyeliğinden 
cezaevinden çıktık
tan sonra görevine 
iade edilmesi için 
olumlu görüş 
bildirdiğini, kendisi 
için yargısız infaz 
yapıldığını hakkında 
açılan birçok 
davadan beraat 
ettiğini, yargı 
süresinin uzun sür 
düğü, Van’da 
Belediye Başkanla 
rina uyguladığı 
duyarlığın kendisi 
içinde değerlendiril 
meşini istediğini

söylediğini belirtti. 
Vali Karaloğlu’nun 
Belediye 
Başkanlarının milli 
iradenin temsilcisi 
olduğunu, isterse 
BDP’li, ister CHP’li 
belediye başkanı 
olsun, sandığın 
demokrasinin 
namusu olduğunu 
söylediğini belirten 
Güler, Vali’den pozi
tif etkilendiğini, bu 
nedenle Ankara’ya 
gidişini 8 Eylül tari
hine kadar ertele 
diğini söyledi. 
Yasaya göre 
görevden uzak
laştırılan Belediye

Başkanlarının duru
mu 2 ayda bir 
Valinin görüşü ile 
içişleri Bakanhğı’nca 
göreve iade ediliyor 
veya uzaklaştırma 
sürüyor.
Fatih Mehmet Güler 
8 Mart 2011 tari
hinde görevden uza
klaştırıldığı için her 
2 ayda bir İçişleri 
Bakanlığından duru
mu ile ilgili yazı ah 
yor. Güler, Eylül 
ayında İçişleri 
Bakanlığının gön
dereceği yazıya 
kadar Ankara’ya 
bisikletle gidişini 
erteledi.

Saypa’da çalışmalara hız verildi
Genişleyen müşteri 
potansiyeli ve iş 
hacminin artması 
nedeniyle eski 
Aniteks Binası’na 
taşınma kararı alan 
Şaypa Mağazası 
İstiklal Caddesi 
Şubesi’nin çalış
malarında sona yak
laşıldı.
Dış cephe çalış
maları büyük ölçüde 
tamamlanan binanın 
arka tarafında 
Gazhane 
Caddesi’ne bakan 
bölümündeki onarım 
çalışmaları devam 
ediyor.
Çeşitli mağaza 
malzemeleri, kasa ve 
raflar çalışanlar

tarafından yeni 
binaya yerleşti 
rilirken, elektrik 
tesisatındaki çalış

malar tamamlandı. 
Edinilen bilgiye göre 
mağazanın yeni 
yerinde hizmete

gireceği tarih henüz 
belirsizliğini 
korurken, yapım 
çalışmalarına hız

verildiği öğrenildi. 
Şaypa Mağazası 
tamamlanan yapım 
ve onarım çalış

malarının ardından 
yanında bulunan 
eski Aniteks binası
na taşınacak.
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talÜlgOBH
Orhangazi de hasta 
taşıyan 112 Acil 
Servis ambulansı 
ile sebze taşıyan 
kamyon çarpıştı. 
Kazada ambulansta 
bulanan 3 kişi yara
landı.
Kaza, Orhangazi 
İznik yolu 
kavşağında mey
dana gelen geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mecit Bayhan 
(35) idaresindeki 16 
TA 888 plakalı 
sebze yüklü kam 
yon, Şenol Göktaş 
(42) isimli hastayı 
ile hastaneye 
yetiştirmeye

Tarlasında 30 hin kök hini keneviri 
ele geçirildi, 'Haberim yok' dem
Bursa'nın

« Mustafakemalpaşa 
îiçesı’nde Mısır tar
lasında 30 bin kök 
hintkeneviri ele 
geçirildi. Olayla 
ilgili gözaltına alı
nan 31 yaşındaki 
Erkan K, tarlasına 
hintkeneviri 
ekildiğinden haberi 
olmadığını söyledi. 
İhbarı değer
lendiren 
Mustafakemalpaşa 
İlçe Jandarma 
Bölük Komutanlığı, 
ilçeye bağlı 
Aliseydi Köyü'nde,

Bursa'da kaybolan Üsteğmen 
Kazım Topaç tan 4 aydır haber yok
Son dönemde 
yaşanan olaylarla 
Türkiye gündemine 
taşınan Aydın’ın 
Köşk ilçesinin 
Jandarma 
Komutanı Kazım 
Topaç’tan yaklaşık 
4 aydır haber alı
namıyor.
Aydın’ın Köşk 
ilçesi, 26 Temmuz 
ve geçtiğimiz 
Çarşamba günü iki 
grup arasında 
yaşanan tartış
malarla Türkiye 
gündemine taşın-

çalışan, Mehmet 
Yılmaz (52) idaresin 
deki 16 BM 132 
plakalı ambulansa 
çarptı. Çarpmanın

şiddeti ile savrulan 
ambulans hasar 
gördü. Kazada 
ambulans sürücü 
sü Mehmet Yılmaz

Mısır tarlasına ekili 
30 bin kök hint 
keneviri ele geçirdi. 
Olayla ilgili, 
arazinin sahibi 
Erkan K., 62 yaşın
daki babası Recep 

mıştı. Olayların 
yaşandığı Köşk’te 
Garnizon ve 
Jandarma 
Komutanı olarak 
görev yapan Üsteğ
men Kazım 
Topaç’tan 26 
Nisan’da memleketi 
Bursa’ya izne gitme 
sinin ardından 
haber alınamıyor.
Köşk Garnizon ve 

İlçe Jandarma 
Komutanı Üsteğ
men Kazım Topaç 
(30), Bursa’nın 
Kestel ilçesine

ve 60 yaşındaki 
annesi Huriye K. da 
gözaltın alındı.
Şüphelilerin evinde 
da arama yapan 
jandarma ekipleri, 
30 kilo kubar esrar 

bağlı Kale 
Mahallesi’ndeki 
baba ocağını 
ziyaret etmek için 
26 Nisan tarihinde 
10 günlük izne 
ayrıldı
Bursa Şehirlerarası 
Otobüs Terminaline 
geldiği tespit edilen 
ancak bir daha 
izine rastlana
mayan Üsteğmen 
Topaç’ın annesi ve 
babası, bekar olan 
oğullarının bulun
ması için savcılığa 
başvuruda 

ve sağlık memuru 
Sinem Aldıç (19) ile 
ambulanstaki has
tanın eşi olduğu 
belirlenen Emine 
Gök taş (36) yara
landı. Yaralılar için 
olay yerine 
Orhangazi ve 
Gemlik'ten ambu
lans çağrıldı. Kaza 
yerine gelen 112 
Acil Servis ekipleri 
yaralıları Orhangazi 
Devlet Hastanesine 
kaldırdı. Yaralıların 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenil
di. Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

ele geçirdi.
Verdiği ifadede 
yöneltilen suçla
mayı kabul etme 
yen ve tarlasında 
hintkeneviri yetiştir 
mediğini söyleyen 
Erkan Kırnak, "Suç 
suzum. Tarlaya ekili 
hintkenevirinden 
haberim yok" dedi. 
Erkan K.'nın annesi 
ve babasıda olay 
dan haberdar 
olmadıklarını 
söyledi. Sorgula 
maları tamamlanan 
şüpheliler, adliyeye 
sevk edilecek 

bulundu. 
Güvenlik kamer
alarından Bursa 
Şehirlerarası 
Otobüs 
Terminali’ne 
indiği belirlenen 
Üsteğmen Kazım 
Topaç’ın aynı 
gün Gazcılar 
Caddesi’ndeki bir 
otelde kaldığı 
ortaya çıktı. 
Hakkari’de görev 
yapan Topaç, 
geçen yıl Aydın’ın 
Köşk ilçesine 
tayin olmuştu.

Bebek 
arabasında 

esrar bulundu

Karacabey’de 
polis ekipleri, 
şüphelendikleri 
Bebek arabasında 
yaptıkları arama
da, poşet 
içersinde 116 
gram esrar ele 
geçirdi. 
Karacabey'de, 
Hamidiye 
Mahallesi 345 
Sokakta dün 
akşam saatlerinde 
devriye gezen 
polis ekipleri, bir 
kişinin, at 
arabasının hemen 
yanında duran bir

Trafik kazasında 
yumruklar konuştu
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde kamyo
net ile motorsik- 
letin çarpışması 
sonucu meydana 
gelen hasarlı 
kazadan sonra 
çıkan kavgada, 3 
kişi yaralandı. 
Yaralılar, ambu
lanslarla çeşitli 
hastanelere 
kaldırıldı. İnegöl 
ilçesinde, 22 
yaşındaki Nurkan 
Özbek yönetimin
deki 21 yaşındaki 
Ergün Aksu'nun 
da bindiği moto
siklet, dün akşam 
Fatih Caddesi'nde, 
Hakan Çiftçi yöne
timindeki kamyo
nete çarptı. Komşu 
olan taraflar 
arasında başlayan 
tartışma, kısa 
sürede kavgaya 
dönüştü, Kavga 
şırasında Nurkan 
Özbek'in, eline 
geçirdiği şişe ile 
Hakan Çiftçi'nin

Bebek arabasına, 
elindeki poşeti 
sakladığını fark 
etti. Bebek 
arabasını 
inceleyen ekipler, 
poşet içerisinde 
kağıtlara sarılmış 
toplam 116 gram 
esrar buldu.
Polis, 34 yaşındaki 
C.Ç.'yi gözaltına 
aldı.
Olayla ilgili soruş
turmaya 
Karacabey 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nca baş
landı 

başına vurduğu 
öne sürüldü. 
Kanlar içerisinde 
kalan Çiftçi'yi 
gören Ergün Aksu 
ve Nurkan Özbek, 
daha sonra motor- 
siklete binerek 
kaçmaya başladı. 
Yaralan Çifçti, ken
disini dövenleri 
aracı ile takip etti, 
motorsiklete 
arkadan çarparak 
bu kişileri 
düşürdü. Daha 
sonra gelen akra
balarının da 
karıştığı kavga, 
sevk edilen 
polisler tarafından 
güçlükle önledi. 
Yaralanan Hakan 
Çiftçi, ambulans 
ile Bursa Devlet 
Hastanesi'ne, 
diğer yaralılar 
Nurkan Özbek ile 
Ergün Aksu ise, 
değişik has
tanelere kaldırıla 
rak tedavi altına 
alındı.
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Çelik; “Gemlik’in sorunlarını kavramış bir belediye başkanına ihtiyacımız var’

Güne Bakış tıi ı ınti itti m m taaitmiKadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

17 Ağustos depremi.. 
Cumartesi günü genelde işler hafif olur. 
Her zamanki gibi, alışverişimi yaptıktan 

sonra, eve gün batmadan gittim bu kez. 
Çok ender yaşadığımız olaydır bu. 
Cumartesileri dükkanı erken kapatmayı 

alışkanlık haline getiriyorum, yapabilir 
sem...

Eve gittiğimde kimseler yoktu.
Duşumu alıp, mangalın başına gittim.
Mümkün olursa, -yaz aylarında- cumar 

tesi benim mangal günümdür.
Mangalla uğraşırken aile toplandı. 
Sofralar kuruldu, tavuklar kor ateşin 

üzerine konup yemekler yendi.
Yemeğin rehavetini üzerimizden attıktan, 

çocuklar bahçeye indikten sonra, masa 
muhabetini ud faslıyla sürdürmeye 
başladık.

İyi de gidiyordu..
Birkaç parçayı bitirmiştik.
Havaya da girmiştik.
Ben ayakta nağmelere eşlik ederken, 

Serap deprem diye masadan fırladı.
Ben, hiçbir şey anlamamıştım.
Sitede çığlıklar, sokağa kaçışlar derken 

elektriklerin kesilmesi paniği arttırdı.
Telaşla içeri girip el lambasını aradım 

ama bulamayınca cep telefonunun ışığı ile 
mum ve kibriti bulabildim.

Biz evi terk etmedik.
Sukunet ile gelecek artçıları bekledik.
Bir yandan 14 yıl önce yaşadığımız geldi 

aklımıza..
Deprem bizim bölgenin kaçınılmazı.
Buna karşın 14 yıl önce yaşanan acılar

dan dersler alamadık.
Bize depreme karşı alınacak önlemler 

anlatıldı, toplantılar düzenlendi, hiçbirşey 
kalmadı aklımızda.

Kaç kişinin bir kenarda deprem çantası 
duruyor...

Kaç kişi devrilecek dolapları duvarlara 
sabitledi.

Kaç kişi içinde oturduğu tabutluklar 
hakkında depremsellik incelemesi yap
tırdı.

Sanıyorum çoğumuz yaptırmadık. 
Yaptıranlar ise yüzde 5 bile değil... 
Gemlik’e bakıyorum, zeytinlikler ovaya, 

ova zeytinliklere deniyordu.
O bile unutuldu.
Ovada yüzlerce tabutluk inşa ediliyor.
Beton değerleri yüksek de olsa, deprem 

yönetmeliğine uygun inşaatlar da yapılsa, 
zemin iyileştirme diye birşey yok.

Kaç inşaatın altına, Ticaret ve Sanayi 
Odası inşaatı sırasında yaptığı gibi beton 
kazıklar çakıldı?

Bizim işimiz Allah’a kalmış.
Mevtam verdiği canı isterse alır mantığı 

ve kör inancı aynen devam ediyor.
17 Ağustoslar bitmiyor, bitmeyecek...

İşçi Partisi ve Milli 
Merkez Temsilciler 
Meclisi Gemlik ilçe 
Başkanı Muharrem 
Çelik gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
yaklaşan yerel 
seçimlerin heyeca 
mm yaşadıklarını 
belirtirken, 
“Gemlik’te hede
fimiz AKP diktatör
lüğüne son vermek. 
Yaklaşan yerel 
seçimler için İşçi 
Partisi olarak aday 
adaylarımızı belirle 
dik. Yakında kamu 
oyuna duyuracağız. 
Gemlik’in gerçekten

II II

BlfflMMlll|IIİ!|İliaillllİH[ll
Murat Teknik Otomat 
Sanayi’de uzun 
süredir işçi ve işve 
ren arasında devam 
eden problemler 
çözüm aşamasına 
girdi.
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı Kemal 
Durmaz, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
Murat Teknik Otomat 
Sanayi’de devam 
eden sorunların 
çözümü için işveren
le ilk resmi toplu 
görüşmenin 20 
Ağustos 2013 Sah 
günü başlayacağını 
söyledi.
Toplu görüşmeler
den umutlu olduk
larını belirten Baş 
kan Kemal Durmaz, 
“Sendikaya üye 
arkadaşlarımızla, iş 
veren arasında 
devam eden sorun
lar artık çözüme

belediye başkanına 
ihtiyacı var.
Şu an Gemlik’te var
lığımızı gösteri

halkçı, devrimci, 
kathmcı, vatandaşın 
sorunlarını yakında 
takip eden bir

kavuşmalı.
Görüşmeler için 
sendikalı işçilerle 
toplantılar yaptık. 
Görüşlerini, 
sendikadan ve iş 
verenden eklentileri
ni dinledik. Çalışan 
arkadaşlarımızın ve 
işverenin durumunu 
gözönüne alarak 
bir toplu görüşme 

tutunağı hazırladık. 
Umarız toplu 
görüşmelerden 
hem sendikalı 
arkadaşlarımızı hem 
de işvereni memnun 
edecek bir muta
bakata varırız. Biz 
sadece ücret 
sendikacılığı yap
mıyoruz. Sosyal bir 
sendika anlayışına 

yoruz. İlerleyen 
zamanda süreç ne 
gösterir bilemeyiz. 
AKP’yi yıkmak için 
farklı durumlar söz 
konusu olabilir.
Ancak, aday 
adaylanmızı 
kamuoyunun 
bilgisine sunarak 
farklı bir alternatif 
oluşturacağız. 
Gemlik’teki MHP, 
CHP ve diğer par
tilere oy veren 
Atatürkçüler bu fır
satı iyi değer
lendirmeli ve bizi 
desteklemeli.” diye 
konuştu.

sahibiz. İşçilerin iş 
yerinde yaşadığı 
problemlerin 
ortadan kaldırılması 
için gerekli çalış- 
malan yürütüyoruz. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı’nın gön
derdiği yetki belgesi 
elimizde. Artık toplu 
görüşmeler için hiç 
bir engel kalmadı. 
Bizim amacımız işlet 
meye zarar vermek 
değil. Biz, sadece 
sendikamıza üye 
olan arkadaşlarımı 
zın haklarının 
emeklerinin garanti 
altına alınması 
için mücadele 
veriyoruz. Büyük 
problemler yaşandı. 
Biz de gerekli 
tavn aldık.
Ancak, artık bir an 
laşmaya vanlmah ve 
yaşananlar geride 
kalmalı" dedi.

Not: Esat Coşkun’a, Coşkun ailesine 
geçmiş olsun diyorum. Arda’nın bilincinin 
açık olması ve konuşması sevindirici. 
Dilerim bir an önce yoğun bakımdan çıkar 
ve sağlığına kavuşur.

KflŞCDC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 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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Vatandaşlar Gemsaz’da yaşanan problemlerden Borusan A.Ş. ve Gemlik Belediyesini sorumlu tutuyor.

Ekinci, “Gemsaz İçler acısı durumda"
Mert ÇAVDAR

Demokrat Parti 
Gemlik İlçe Başkanı 
Selahattin Ekinci, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Ata 
Mahallesi Gemsaz 
Mevki’nde yaşanan 
sorunları değerlen 
dirdi. Borusan 
A.Ş.’nin Gemsaz’da 
ki evleri ucuza satın 
almak istediğini 
iddia eden Ekinci, 
“Gemsaz’ın sorun
ları saymakla bit
mez. Gemsaz giri 
şinde bulunan kara 
yolu eskiden her 
aracın kullanımına 
açıktı. Fakat şimdi 
oraya bir tabela 
asılmış. Gemsaz’ın 
girişindeki karayolu 
Borusan A.Ş. 
bünyesindeki araçlar 
hariç tüm araç 
sürücülerine kapalı. 
Sadece Borusan için 
faaliyet gösteren 
araçlar o yolu kul
lanabiliyor. 
Gemsaz’dan çıkış 
için kullanılan kara

yolu ise artık çift 
şeritli hale getirilmiş. 
Ancak, yolun daraltıl 
ması, gerekli düzen
lemelerin yapılma
ması nedeniyle trafik 
kazalarının yaşanma 
ihtimali var.
Yetkililerin bu soru 
na bir an önce 
çözüm bulması 
gerekiyor.” dedi.

VATANDAŞLAR 
BORUSAN‘I 
SORUMLU 
TUTUYOR

Gemsaz’a giderek 
vatandaşların sorun
larını yerinde 
inceleyen Başkan 
Ekinci, “Sahil 
kenarında eskiden 
kafeler, çocuk park
ları, vatandaşın 
zamanını geçirebil- 
ceği sosyal tesisler 
vardı. Ancak, burada 
bulunan kafe 
Borusan A.Ş. tarafın
dan satın alındı. 
Şimdi burada 
Borusan Misafirha 
nesi var. Burada alt 

yapı hizmetleri son 
derece yetersiz.
Gece sokak lambala 
rı çalışmıyor.
Bu nedenle hırsızlık 
olayları arttı.
Gemlik Belediyesi 
sazlıklarla ilgili 
gerekli bakımları 
yapmıyor.
Sinekler ve kötü ko 
ku, evlerin içine 
kadar giriyor. Vatan 
d a şiarın yürüye
bilmesi için kaldırım 
bile yapılmamış.
Her yerde yabani

otlar, toprak ve çakıl 
taşları var.

EVLERDE 
DOĞALGAZ YOK

Borusan Misafirha 
nesi’ne doğalgaz 
geldi. Ancak evlerin 
bir çoğunda doğal
gaz yok. İnsanlar 
artık Gemsaz’dan 
kaçıyor. Burada yeşil 
alanlar katlediliyor. 
Vatandaşlar yaşanan 
olumsuzluklardan 
Borusan A.Ş’yi 
sorumlu tutuyor.
Yaşanan problemler
den bıkan vatandaş 
lar Borusan A.Ş ile 
Gemlik Belediyesi 
arasında bir danışıklı 
dövüş olduğunu id 
dia ediyor. Her yıl 
çevre il ve ilçelerden 
turistler Gemsaz 
kıyılanna yüzmeye 
ve eğlenmeye gelir
di. Gemsaz kıyıları 
Gemlik Körfezi’nin 
en temiz yerlerinden 
biridir. Ancak, bilileri 
çıkıp bu yıl Gemsaz 

kıyılarının son dere 
ce kirli olduğunu id 
dia ediyor. Bu iddia 
nereden geliyor 
kanıtı ne? Yaşanan 
problemlerden dola 
yı bir çok villaya 
satılık levhası asıldı. 
Eskiden yaz kış bura 
da oturan çevre sa 
kinleri şimdi evlerini 
ya satılığa çıkarıyor 
ya da kiraya veri 
yor.”
Çevre sakinleri 
Borusan A.Ş.nin 
çevredeki konutları 
ucuza satın almak 
istediğini iddia ede 
rek, “Eğer buraya 
yatınm yapmak isti 
yorsan, konutların 
gerçek değerini ver, 
vatandaşı mağdur 
etme diyor1. Burası 
artık içler acısı bir 
durumda satılığa 
çıkan evleri Boru 
san’dan başka kim 
alır. Burada imar izni 
bulunmayan iş yer
lerinin bile var oldu 
ğunu iddia ediyo
rum.” diye konuştu.

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Hah Yıkama

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstriel temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

Okul
Belediye
Fabrika
Tüm resmi kuramlara
Temizlik ürünleri

kampanyası

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş hattımız

0 506 898 31 88 - 0 536 524 32 89

YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE

KAHVALTI SALONU
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖRAVM 
Hisar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdilek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21 
O 532 654 28 46
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ELEMAN
SOLAKSUBAŞI 

GOODYEAR LASTİK 
SATIŞ PAZARLAMA 
DEPARTMANINDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
B SINIFI EHLİYETLİ 

ERKEKLER İÇİN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
EN AZ YÜKSEK OKUL

MEZUNU 
BAY YA DA BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR
Fotoğraf ve CV ile birlikte 
başvurulması rica olunur 

0 533 92418 96

ELEMAN
FİRMAMIZDA
ÇALIŞACAK 

JCB OPERATÖRÜ
ARANIYOR

05324979289

SATILIK
2/B ARAZİSİ

KUMLA YOLU 
ÜZERİ HASANAĞA 
KOYU MEVKİİNDE

2709 M2
2/B ARAZİSİ 
SATILIKTIR

0 535 631 2517

köfteci

YUSUF

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

; 'f j /yusufkofte www.kofteciyusuf.com @kofteciyusuf *

başvurmak için: secretcv.com

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN İNŞAAT 
GEMLİK VE YALOVA 

ŞANTİYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DENEYİMLİ DAMPERLİ 
KAMYON ŞOFÖRLERİ 

ŞANTİYE BAKIM VE ONARIM 
ATÖLYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAMİRCİ VE YAĞCI

ŞANTİYE SAHASINDA 
ÇALIŞACAK VASIFSIZ 

ELEMANLAR ALINACAKTIR

0 533 241 93 82 
0 533 680 59 22

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı'nca, Okul 
Sütü Programı'nın 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla 2 yıl daha 
sürdürüleceği 
bildirildi.
Bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamada, 
Bakanlar Kurulu'nun 
"Okul Sütü 
Programı'nın, 
2013-2014 ve 2014- 
2015 eğitim öğretim 
yıllarında da uygu
lanmaya devam 
etmesine ilişkin 
kararının" Resmi 
Gazete'de yayım
landığı anımsatıldı. 
Kararla, Okul Sütü 
Programı'ndan, 
özel okullar, 
bağımsız 
anaokulları, 
uygulama sınıfları, 
ana sınıfları ve 
ilkokul öğrencilerinin 
yararlanacağı 
ve bu eğitim- 
öğretim yılının 2. 
döneminde uygu
lanacak projeyle, 
öğrencilere haftanın 
3 günü süt dağıtıla
cağı belirtildi.
Programın, çocuk
lara süt içme 
alışkanlığı 
kazandırılması, 
yeterli ve dengeli 
beslenmeleri 
ve sağlıklı 
büyümelerine katkı 
sağlamayı 
amaçladığı ifade 
edildi.

http://www.kofteciyusuf.com
secretcv.com
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Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, iade ziyaretlerini sürdürüyor 

Başsavcı Ticaret »e Sanayi Odası nda 
Başsavcı Ayaz, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni binasını beğendi.

İlçemize yeni atanan 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Mehmet Ayaz, iade 
ziyaretlerini sürdürüyor. 
Geçtiğimiz ay Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt ve Meclis 
Başkanı Paşa Ağdemir ile 
Yönetim Kurulu 
üyelerinin Başsavcı 
Ayaz’ı makamında ziyaret

etmesinden sonra, ken
disini ziyaret eden kurum 
ve kuruluşlara iade 
ziyaretlerine başlayan 
Başsavcı Mehmet Ayaz, 
dün Ticaret ve Sanayi

Odası'm ziyaret ederek, 
yeni GTSO binasını 
gezdi.
GTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt ve 
yönetim kurulu üyeleri

tarafından karşıla nan 
Başsavcı Ayaz, Gemlik’i 
ve kurumlan tanımaya 
çalıştığını söyledi.
Yeni hizmet binalarının 
hayırlı olmasını diledi.

İDO’nun Kumla İskelesini tamamen işgali, İzzet Kaptan gezi motoru kaptanını çileden çıkardı

lımla IsMıde ver kavgası
Gemlik İskelesin
den İstanbul’a yolcu 
taşırken, Deniz 
Uçağının Belediye 
İskelesine yanaş
masından sonra 
Küçük Kumla İskele
sine yanaşan İstan
bul Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
İDO Deniz Otobü 
sü’nün iskeleyi 
kendi malı gibi kul
lanması, diğer deniz 
araçlarına yanaşma 
hakkı tanımaması, 
kaptanlar arasında 
tartışmalara neden 
oldu.
Pazar günü, Küçük 
Kumla’ya gezmeye 
yolcu getiren İzzet 
Kaptan Motoru kap
tanı Zeki Sağnak, 
iskelede İDO’nun 
geniş olarak bağlan
ması nedeniyle tek
nesini yanaştıra- 
madı.
İDO kaptanına 
anons eden Zeki 
Sağnak, Deniz 
Otobüsü’nü 2 metre 
ile almasını kaptan

dan istedi.
İDO kaptanının 
Belediyeye para 
ödediğini söylemesi 
üzerine tartışma 
büyüdü.
Vatandaşların da 
İDO kaptanına tepki 
göstermesi üzerine, 
Deniz Otobüsü 2 
metre ileri alındı, 
izzet Kaptan Gezi 
Motoru daha sonra 
Kumla iskelesine

yanaşarak yolcuları 
m indirdi.
Küçük Kumla Güzel 
yalı Mahallesi Muh 
tan Cengiz Karasoy, 
İDO’nun pazar günü 
2 gemisinin İskele 
ye yanaştığını, İzzet 
Kaptan Motoruna 
yer kalmadığını, bu 
nedenle her zaman 
tartışmalar 
yaşandığını söyledi. 
Karasoy, “Küçük

Kumla turistik bir 
yer. İstanbul’a gidip 
gelenler ile gezi 
motorlarının yanaş- 
cağı bir tek iskele 
miz var.
Bu iskele ihtiyaca ce 
vap vermiyor. Bu so 
runların bitmesi için 
iskelenin büyü 
tülmesi, ayrıca 
tekneler için yat 
limanı yapılması 
gereklidir.” dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Daha az öğrenci meslet liselerine giitctk
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı Ortaöğretim 
Genel Müdürü Ercan 
Türk, "Bu yıl 
geçtiğimiz yıla göre 
daha az öğrenci, 
meslek liselerine 
gitme durumunda 
kalacak. Dolayısıyla 
kamuoyunda belir
tildiğinin aksine 
daha fazla öğrenci 
meslek liselerine ya 
da imam hatip 
liselerine gitmek 
mecburiyetinde 
kalmayacaktır" dedi. 
Türk, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 
Seviye Belirleme 
Sınavı (SBS) ile 
öğrenci alan okullar
da, 16 Ağustos'ta 
kayıt işlemlerinin 
tamamlandığını 
söyledi.
Öğrencilerin yedek 
sırayla da okullara

yerleşme imkanı 
bulacağını belirten 
Türk, geçen yıla 
göre, bu yıl daha 
çok öğrencinin 
"Anadolu lisesi" 
türü okullarda 
eğitim görme imkanı 
bulacağını ifade etti. 
Özellikle "Anadolu" 
türü okullarda yüzde 
50'lik bir artışın söz 
konusu olduğunu 
aktaran Türk, 
okullara yapılan 
başvuru ve kayıtlar
dan sonra bunu 
daha iyi gözlem
lediklerini kaydetti.

Özellikle sınavı 
kazanamayan, sına
va girmeyen ya da 
sınava girdiği halde 
bir okula yerleşe
meyen öğrenciler 
üzerinde durduk
larını anlatan Türk, 
şunları kaydetti: 
"Bu konuyla ilgili 
kamuoyunda yanlış 
haberler okuyoruz. 
Bunlardan birincisi 
bu öğrencilerin zorla 
meslek liselerine ya 
da imam hatip 
liselerine yön
lendirileceğine dair 
haberler ve yorum

lardır. Bunun doğru 
olmadığını çok 
rahatlıkla söyleye 
biliriz. Rakamların 
diliyle bu konuya 
bir açıklık getirmek 

gerekirse, geçen yıl 
846 bin öğrencimiz 
meslek liselerine, 
imam hatip liseler
ine, açık liseye, çok 
programlı liselere ve 
özel okullara gitmek 
durumundayken, bu 
rakam bu yıl 581 
bine düşmüş 
durumda. Buradaki 
düşüş, yeni 
oluşturulan kapa
siteler, yeni açılan 
okullar ve kontenjan 
artırımı sayesinde 
olmuştur. İlerleyen 
tarihlerde tüm kayıt 
dönemi bittiğinde 
bunu hep birlikte 
görme imkanımız 
olacak.”

Kırgızistan ue Türkiye

Düzenleyecek
Türkiye ile 
Kırgızistan, 
aralarında devam 
eden ilişkiler 
çerçevesinde 
karşılıklı kültür 
günleri 
düzenleyecek.
Bu çerçevede 

Kırgızistan, 2014 
yılında; Bişkek, 
Karakol, Tokmok 
ve Çolpon-Ata 
şehirlerinde 
Türkiye Kültür 
Günleri organize 
edecek. Türkiye’de 
ise aynı yıl; 
Ankara, Bursa, 
Kocaeli ve 
Eskişehir ’de 
Kırgızistan'ın 
tanıtım günleri 
etkinlikleri yapıla
cak. Kırgızistan

Kültür ve Turizm 
Bakanlığının 
konuyla ilgili 
yaptığı açıklamaya 
göre, etkinlikler 
kapsamında iki 
ülke sinema gün
leri, konserler, 
gösteriler terti
plenecek. Bu 
arada iki ülkenin 
karşılıklı kültürel 
faaliyetler kap
samında, Türk 
dünyasının önde 
gelen merhum 
yazarı Cengiz 
Aytmatov'un 
doğumunun 
85'ine i yıl 
dönümüne özel 
sergi açılacak, 
sempozyum ve 
konferanslar 
düzenlenecek

‘Gemlik K&rf&z’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye istihdamda AB üyesi ülkeleri geçti
Türkiye, büyüme ve 
kamu borcunun 
GSYH'ya oranı gibi 
verilerde olduğu 
gibi, yüzde 8,8'e ger
ileyen işsizlik oranı 
ile de, Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerin 
büyük çoğunluğun
dan daha iyi bir per
formans sergiledi. 
Türkiye, tek haneli 
işsizlik oranlarıyla 
dikkati çekerken, 
işsizlik oranı ortala
ması Avro 
Bölgesi'nde yüzde 
12,1, Avrupa 
Birliği'nde (AB) ise 
yüzde 11 ile çift 
haneli seviyelerde 
seyrediyor.
Avrupa İstatistik 
Ofisi (Eurostat) veri
lerinden derlenen 
bilgilere göre, işsiz
lik oranı Türkiye'den 
belirgin şekilde yük
sek olan ülkeler 
arasında Avrupa'nın 
büyük ekonomi
lerinden İtalya ve

Fransa gibi ülkeler 
de yer alıyor. 
Türkiye'deki yüzde 
8,8 işsizlik oranına 
karşılık, İtalya yüzde 
12,1, Fransa ise 
yüzde 11 işsizlik 
oranına sahip.

Avro Bölgesi'nde 
işsizlik oranlarının 
en fazla olduğu 
ülkelerden 
Yunanistan yüzde 
26,9, Ispanya da 
yüzde 26,3 ile 
Türkiye'yi işsizlikte 
3'e katlarken, yüzde 
17,4 ve 17,3'lük işsi
zlik oranlarıyla 
Portekiz ve Kıbrıs 
Rum kesimi de 
Türkiye'nin iki katı 
bir işsizlik oranıyla 
karşı karşıya.

Avrupa gençlerine 
iş yok 
İşsizlik oranlarında 
Türkiye ile Avrupa 
ülkeleri arasındaki 
fark, genç işsizlikte

kendini daha fazla 
hissetiriyor.
Türkiye'de 16,6 
seviyelerinde seyre
den genç işsizlik 
oranı, Avro 
Bölgesi'nde 23,9, 
AB'de ise 23,2 
olarak gerçekleşti. 
Genç işsizlik oranı 
Avro Bölgesi'nde 
yüzde 58,7 ile en 
fazla Yunanistan'da 
kaydedilirken, 
Ispanya'da bu oran 
yüzde 56,1 oldu. 
Avro Bölgesi'nde 
genç işsiz oranının 

en az olduğu ülke 
ise yüzde 7,5 ile 
Almanya olurken 
Almanya'yı yüzde 
9,3 ile Avusturya, 
yüzde 11,2 ile Malta 
ve yüzde 11 ile 
Hollanda takip ediy
or. Bu 4 ülke aynı 
zamanda genç işsiz
likte Türkiye'nin de 
altında seyreden 
ülkeler arasında yer 
alıyor.
Avrupa'daki işsiz 
sayısı 26,7 milyona 
ulaştı 
17 üyeli Avro

Bölgesi'nde tek 
haneli ve 
Türkiye'den daha az 
işsizlik oranına 
sahip sadece 8 ülke 
bulunuyor. En düşük 
işsizlik oranı yüzde 
4,6 ile Avusturya’da 
gerçekleşirken, böl
genin lokomotifi 
konumunda olan 
Almanya'da bu oran 
yüzde 5,4 ve 
Lüksemburg’ta 
yüzde 5,7 olarak 
belirlendi. Bü 
ülkeleri yüzde 6,1 ile 
Malta, yüzde 7 ile 
Hollanda, yüzde 8 ile 
Finlandiya ve 
Estonya, yüzde 8,7 
ile de Belçika takip 
etti.
Türkiye'de geçen yıl 
mayıs ayında 8,2 
olan işsizlik oranı bu 
yıl aynı dönemde 
yüzde 8,8'e çıkarken, 
işsizlik oranı Avro 
Bölgesi'nde geçen 
yıl haziranda yüzde 
11,4 iken, bu yılın 

aynı döneminde 
yüzde 12,1'e, AB'de 
ise geçen yıl yüzde 
10,5 iken bu yılın 
aynı döneminde 
yüzde 11'e 
yükseldi.
Türkiye'de geçen yıl 
mayısta 2 milyon 
272 bin olan işsiz 
sayısı, bu yılın aynı 
ayında 2 milyon 526 
bin olarak gerçek
leşirken, Avro 
Bölgesi’nde geçen 
yıl haziranda 18 
milyon 137 bin olan 
işsiz sayısı, bu yıl 
haziran ayında 
19 milyon 266 
bine AB'de ise 25 
milyon 606 binden 
26 mil 
yon 703 bine çıktı. 
Toplam nüfusu 502 
milyonun üzerinde 
olan Avrupa 
Birliği’nde, işsiz 
sayısını gösteren 
26 milyonun altında 
nüfusa sahip 
22 ülke bulunuyor.

Kredi kullanan herkesi ilgilendiriyor
Bankaların yüksek 
ücret ve komisyon
larına eylül ayarı 
geliyor. Zorunlu 
sigorta kalkıyor. 
Belli bir oranı geçen 
ücrete müşteri onayı 
alınacak ve işlem 
için alınan para 
maliyeti geçemeye
cek.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
"Faiz lobisi uyanık, 
milleti komisyonlarla 
çökertiyor” söz
lerinin ardından

Türkiye Bankalar 
Birliği ile Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından 
yürütülen çalışmada 
sona gelindi. BDDK, 
bankalara ücret ve 
komisyon değişik
liğini müşteriye bir 
ay önceden bildirme 
zorunluluğu getiriy
or. Belli bir oranı 
geçen ücret ve 
komisyonlar için de 
müşteriden onay 
alınması öngörülüy

or. Ayrıca hesap 
bildirimlerinde de 
sadece maliyet 
kadar ücret alın
abilecek.

ZORUNLU SİGORTA 
KALKIYOR
Zorunlu hayat sigor
tasının kaldırılması, 
kiralık kasa ziyaret 
ücreti, bozuk para 
değiştirme ücreti 
gibi tartışmalı uygu
lamaların kalkması 
konusunda uzlaşı 
sağlandı. Bankalarla 

yürütülen pazarlıkta, 
BDDK nakit avans 
ücreti, kredi 
karşılığında zorunlu 
açılan vadesiz mevd
uat hesapları için 
para, faiz dışında 
kesilen dosya mas
rafı gibi ekstre 
bedelleri alınmaması 
gerektiğini bildirdi.

EYLÜLDE 
AÇIKLANACAK 
Bankalarla 2.5 aydır 
yürütülen görüşmel
erde, bazı ücret ve 

komisyonların tama
men kalkması 
bazılarının 
sadeleşmesi 
konusunda uzlaşma 
sağlandı. Türkiye 
Bankalar Birliği, 
bankaların maliyet 
listesini hazırlayarak 
BDDK'ya verdi. 
Kurum, banka müş
terisinin kendi 
hesabından para 
çekmesi ve yatır
ması karşılığında 
ücret alınmaması 
gerektiğini

savunurken, 
bankalar ise bu 
konuda geri adım 
atmak istiyor. Ücret 
ve komisyonlara 
yönelik tebliğin 
eylülde yürürlüğe 
girmesi bekleniyor. 
Hesap işletim ücret
lerinde de düzenlem
eye gidiliyor. Buna 
göre, işletim ücreti 
hesap sayısına göre 
alınmayacak. Kaç 
hesap olursa olsun 
müşteri başına alı
nacak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSİ)
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.Savcıhğı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

__________ULARIM__________
DENİZ UÇ Adi 513 66 13
Pegasua AAvnls Seyahat 614 63 62

I METRO 613 12 12
I Aydın Turizm 613 20 77

Süzer Turizm 612 1O 72
Kanbarogiu-Eaaday 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

BELEDİYE

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O r m. 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

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

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96
513 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111 

Yalnız 185

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

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

DAĞITICILAR

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

BİISİHIM

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 013 18 21
Çınar Taksi 613 24 67
Güven Tekel 513 32 40
Gemlik Tekel 513 23 24
Meneetır Tekel 517 33 04

__________ 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 Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4654 

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: 
1145-14:00- 
1645-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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ÖZEL ... v
AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
SIS YERLEŞTİRMEDE »100 BAŞARI

EGE Y. ÖZTEBER 
KABATAŞ ERKEK L.

H. MERT ÇETİN 
FİNAL FEN % 100 BURSLU

MEHMET ATAŞ 
İMKBFEN

COŞKUN DÜZENSEVER NAZLI BULUT M. FIRAT SEYİDOĞLU
YALOVA FEN FİNAL FEN % 100 BURSLU FİNAL FEN % 100 BURSLU

MELİSA TÜRKOĞLU 
FİNAL FEN % 70 BURSLU

DAMLA 
BURSA ANADOLU

A. EMRE TÜMER 
ŞÜKRÜ ŞANKAYA

EZGİ DEMİR 
ŞÜKRÜ ŞANKAYA

OĞUZHAN BEKİ 
CBAL

BURCU KÖSE 
CBAL

BERFİN UYGUR 
BURSA AND.ERKEK L.

B. NİYAZİ ŞAHİN 
CBAL

AYŞE SELİN İŞBİLİR 
SAKARYA SOS.BİL.L.

İBRAHİM AŞIK 
CBAL

CELAL SERTASLAN 
CBAL

fil
ONUR TAŞ 

CBAL

SUDE DAMAR 
CBAL

EŞREF ZAMBAK 
CBAL

DOGUKANAY 
BURSAÖZLÜCE AL

A.BERKE KINAY 
CBAL

M.BERKAY BAYAZIT 
FETHİYE M.E. AND. L.

BÜNYAMİN TÜRKMEN 
GEMLİK AND. İHL

ERDOĞAN YILMAZ
ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.

EFE V. OTOBATMAZ 
ORHANGAZİ AND. ÖĞR.

SELİN SÜMEN 
ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.

T. TAHA YILMAZ 
GEMLİK AND. İHL

İREM ŞAHİN 
GEMLİK AND.

S. BERKE IZLATLI 
SÜLEYMAN ÇELEBİ AND.L.

ŞAFAK SAYIN 
ORHANGAZİ AND.ÖĞRT.

DAMLA KASAP
AND. K.M.L. ÇOCUK GEL.

BEGÜM ÇANCI 
ORHANGAZİ EYÜP TOPÇU AND.

FARUK AĞDEMİR
AND. TİC. MUH. VE FİNANS

ŞEVVAL ŞENSOY ROHATCAN UYGUR YİĞİT MİNARE
GEMLİK AND. UMURBEY SAĞ.MES.L. AND.TİC. BİLİŞİM TEK.

Öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz

Tel: 513 50 84
aykentilkogretim. kİ 2. tr
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MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakcianlik.corn
Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri 

7R&FAK 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 
E-MAİL manastiremlak@hotmail.com 

vvww.manastiremlak.sahibinden.com 
www.ilan.com.tr/manastiremlak21 Ağustos 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cami inşaat alanında ne oldu?
Dün öğleden sonra, büromuzu arayan 

bir kişi, Borusan Camii inşaatının yapıla
cağı yerde tarihi eser olan temellerin bu 
lunduğunu bildirdi.

Ne var diye bizim genç muhabiri inşaat 
alanına gönderdim.

İnşaat şantiye yetkilileri Mert’i alana 
sokmamışlar.

Biraz tartışma çıkmış.
Dışarıdan çektiği fotoğraflarla muhabiri 

m iz geri döndü. Devamı sayfa 4’de

CHP tarafından başlatılan imza kampanyasında, sofralık zey
tine kiloda 50 kuruş devlet desteği verilmesi istenecek. CHP 
İlçe Merkezi’nde yapılan toplantıya, Bursa Milletvekilleri Sena 
Kaleli, İlhan Demiröz, İl Başkanı Metin Çelik, CHP İlçe Yönetim 
kurulu ve belediye meclis üyeleri Ziraat Odası ve Çiftçi Malları 
Koruma Kurulu Başkanı ile köy muhtarları katıldı.
CHP Güney M arma 
ra’daki zeytin üretici
lerinin sorunlarının 
giderilmesi amacıyla 
gerçekleştirdiği 
imza kampanyası 
Gemlik’te başladı. 
Mudanya, Orhanga 
zi ve İznik’te de 
yürütülecek olan 
imza kampanyası 
için CHP Gemlik İlçe 
Binasında basın açık 
laması düzenlendi. 
Haberi sayfa 2’de
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Sıfraht zevtHı le sw t taos» n a alı ması iaeıi
CHP tarafından başlatılan imza kampanyasında, sofralık zeytine kiloda 50 kuruş devlet desteği 
verilmesi istenecek. CHP İlçe Merkezi’nde yapılan toplantıya, Bursa Milletvekilleri Sena Kaleli, 
İlhan Demiröz, İl Başkanı Metin Çelik, CHP İlçe Yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleri Ziraat 
Odası ve Çiftçi Malları Koruma Kurulu Başkanı ile köy muhtarları katıldı.

CHP Güney 
Marmara’daki zeytin 
üreticilerinin sorun
larının giderilmesi 
amacıyla gerçek
leştirdiği imza 
kampanyası 
Gemlik’te başladı. 
Mudanya, Orhanga 
zi ve İznik’te de 
yürütülecek olan 
imza kampanyası 
için CHP Gemlik İlçe 
Binasında basın açık 
laması düzenlendi. 
Kampanya ile ilgili 
bilgilerin kamuoyuy- 
la paylaşıldığı açıkla
mada CHP Bursa 
Milletvekili Sena 
Kaleli, İlhan Demir 
öz, CHP Bursa İl 
Başkanı Metin Çelik, 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ve yönetim 
kurulu üyeleri, Bele 
diye Meclis üyeleri, İl 
genel meclis üyeleri 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, Ziraat Odası 
Başkanı, Çiftçi 
Mallarını Koruma 
Kurulu Başkanı 
Kooperatif başkan
lar!, köy ve mahalle 
muhtarları hazır 
bulundu.
PARTİLER ÜSTÜ 
ÇALIŞMA 
YAPIYORUZ . 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan yaptığı 
açıklamada, zeytin 
üreticisinin sorun
larının iyi bilindiğini 
belirterek, “Maalesef 
yaşanan sorunların 
çözüme kavşturul- 
ması için elimizden 
bir şey gelmiyordu. 
Biz de artık sorunları 
vurgulamak yerine 
çözüm için bir adım 
atılsın istedik. Bu 
gün Gemlik için 
apolitik bir gün. Biz 

burada politika yap
mıyoruz. Siyasi par
tiler üstü bir çalışma 
yürütüyoruz. 
Amacımız zeytin üre
timinde var olan 
problemleri ortadan 
kaldırmak.” dedi.

ZEYTİN 
ÜRETİCİLERİ 
İSTENEN VERİMİ 
ALAMIYOR 
CHP Bursa 
Milletvekili İlhan 
Demiröz, zeytinci 
liğin bölge için 
önemli bir geçim 
kaynağı olduğunu 
ifade ederken, “Son 
yıllarda çiçeklen- 
medeki don olayları, 
aşırı yağışlar, 2011 
yılında yaşanan 
gece ve gündüz 
arasındaki sıcaklık 
farkı nedeniyle 
zeytin üreticileri iste
nen verimi alamadı. 
Girdi maliyetlerinin 
yüksek olması da 
büyük bir etken. Ben 
bir Ziraat Mühendisi 
ve TBMM Tarım 
Komisyonu üyesi 
olarak zeytin üreti
minde başlangıçtan 
sofraya gelince 
kadar yaşanan tüm 
sıkıntıları biliyorum. 
Zeytin alanı artmı 
yor, her geçen gün 
azalıyor. Yapılması 
beklenen kara yolları 
nedeniyle de zeytin
liklerin ortadan kalk
ması söz konusu. 
Zeytinciler traktör 
kullanımında büyük 
maliyetler ödüyorlar. 
Mazot fiyatları çok 
fazla. Vatandaş 
mazotunu doldurup 
eğlenmeye gitmiyor. 
Üretime gidiyor, 
üreterek bölgemizi 
ve ülkemizi 
kalkındırmaya gidi 
yor. Gemlik’ten 

kalkan bir deniz 
uçağı var. Deniz ve 
hava yolu ulaşımın
da akaryakıt fiyatları 
çok daha düşükken, 
kara yollarında ise 
daha yüksek.
Zeytin üreticilerinin 
kendine gelebilmesi 
ve güvenli tarım 
yapabilmesi amacıy
la prim desteğine 
ihtiyaçları var. 
Güney Marmara 
Havzası’nda fark 
ödemesi kapsamın
da desteklenen 
ürünler içinde male- 
sef sofralık zeytin 
bulunmuyor. Kam 
panyamızın amacı 
bu prim desteğini 
sağlamak ve sofralık 
zeytinler içinde fark 
ödemesi yapılmasını 
ağlamaktır.” diye 
konuştu.
İlhan Demiröz, 
Türkiye’de 100 mil 
yon zeytin ağacı 
bulunduğunu, 
Marmara Bölgesinde 
ise 160 bin ton zeytin 
üretildiğini söyledi. 
Devletin tarıma yap
tığı teşvikler arasın
da bireye değil, 
havzasal desteğe 
geçildiğini anlatan 
Demiröz, “Güney 
Marmara Havzasında 
teşvik edilen ürünler 
arasında zeytine yer 
verilmemiştir.
Zeytinyağına verilen 
destek sofralık zeytin 
den esirgenmiştir. 
Bakanlıkça yayınla 
nan tebliğde bizim 

havzamızda nohut, 
yulaf, zeytinyağı ve 
ayçiçeğine devlet 
desteği verilirken, 
sofralık zeytin bun
dan mahrum bırakıl 
mıştır. Bizim bölge 
mizin temel tarımı 
zeytincilik ve mey
veciliktir. Ama bunlar 
teşvik kapsamına 
alınmamış. Bursa ve 
civarında 30 bin 500 
aktif zeytin üretişi 
var. Sofralık zeytini 
devlet desteklemesi 
kamsamına alınması 
için imza kampayası 
başlatıyoruz. Bu giri 
şimimiz tamamen 
üreticin hakkı olan 
bir durum. Bundan 
başka bir talebimiz 
söz konusu değildir. 
Bu konuda geniş 
araştırmalar yaptık. 
Zeytinde kilo başına 
50 kuruş devlet 
desteği isteyeceğiz. 
Bunun için sizleri 
kooperatif yönetici
lerini ve muhtarları 
mızı buraya davet 
ettik. İmzaları 22 
Eylül’e kadar tamam
layıp, Ankara’ya götü 
receğiz. Bu imzaların 
takipçisi olacağız.” 
dedi.
Üreticinin zeytincilik
ten uzaklaşması 
halinde çok sıkın
tıların yaşanacağını 
söyleyen Demiröz, 
bu konunun siyase 
te ilgisi bulunmadığı 
nı belirterek, “Bu işin 
üstesinden gelmek 
için yola çıktık.

CHP’lisi, MHP’lisi 
komisyondaki AKP 
lisi ile bu sorunun 
çözülmesi için çalı 
şacağız” dedi.

ÇİFTÇİNİN 
YANINDAYIZ 
CHP İl Başkanı Metin 
Çelik ise, CHP’nin 
çiftçinin üreticinin 
yanında olduğunu 
belirterek, “Buraya 
üreticilerin emeğini 
karşılığının alınması 
için toplandık.
Sizlere destek için- 
buradayız.” dedi. 
CHP Bursa 
Milletvekili Sena 
Kaleli ise yaptığı 
konuşmada, “Sizlerin 
de desteği ile çok 
büyük emekler ile 
ortaya konan zey
tinin değerini bul
ması için çaba har
cıyoruz. Bu projenin 
yanında sizleri de 
görmek istiyoruz. 
Dertli olduğunuzu 
biliyoruz. Dert inşa 
na yol gösterir.
Türkiye bugün kadar 
ürettiği ürünleri ithal 
etmeye başladı.
Hizmet ve inşaat sek
törüne yer açıyorlar. 
Dünyanın gelecekte
ki ön büyük sorunu 
açlık ve siz seranıza 
meranıza sahip çık
mak zorundasınız. 56 
yılda 775 milyon 
dolar para harcan
mış. Son 1010 yılda 
1.5 milyar dolar para 
harcanmış. Sizlere 
bu 1.5 milyon dolar
dan verilecek çok az 
bir miktardır. Bu mik
tarı talep etme hakkı
na sahipsiniz. Cari 
açığın, döviz açığının 
dış ticaret açığının 
giderek arttığı bir 
dönemde, herkes 
kendi ektiğine, kendi 
biçtiğine sahip çık

mak zorunda. Sizlere 
bu anlamda sesleni 
yoruz. 50 olmaz, 25 
olur. Bugün olmaz 
yarın olur. Ama bir 
yerden başlamak 
lazım.” dedi.
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik ise 
yaptığı konuşmada 
Türkiye’nin problemi
nin demokrasi 
olduğunu söyledi. 
Çelik, “Bu ülkede 
adaleti ve milli geliri 
iyi dağıtırsanız sorun 
kalmaz. Bunları 
yapamazsanız prob
lemler bitmez.
Zeytinde 50 kuruş 
veya 1 lira destek
leme vermekle sorun 
çözülmez. Yann ma 
zota, gübreye bir 
zam yaparlar, verdik
lerini geri alırlar.
Basında, sivil toplum 
kuruluşlarında yargı
da demokrasiyi 
yaşatmalıyız. Çıkıyor
lar ‘sivil toplum kuru
luşlarının yetkisini 
aldık’ diyorlar.
Ankara bana “Bunu 
seçeceksin” diyor. 
Yarın, çıkacaklar, 
“Onu değil, bunu 
ekeceksin, bunu 
ekmeyeceksin diye
cekler. 50 kuruş alın
ca Türkiye’deki tarım 
düzelecek mi?” diye 
sordu.
Çelik, teşvikler arası
na pamuğun kondu 
ğunu, oysa Güney 
Marmara’da pamuk 
üretilmediğini de 
belirtti.
Daha sonra Ali Çelik 
ve Katırlı Köyü 
Kalkınma Kooperatifi 
tarafından Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına yalan 
sofralık zeytine teş 
vik kapsamına alın
ması istemini içeren 
dilekçeyi imzaladılar.
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Feci Ma hayalını kanhetti
Orhangazi 
ilçesinde camiye 
gitmek isteyen 
yaşlı adam, kullan
madığı alt geçidin 
üzerinden geçerken 
otomobilin altında 
kalarak hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, gece 
saat 21.30 sıraların
da, Bursa-lstanbul 
karayolunda mey
dana geldi. Camiye 
gitmek için alt geçi
di kullanmayıp 
karayolunu ikiye 
bölen tellerin 
arasından geçerek 
yolun karşısına 
geçmeye çalışan 82

IMl'ı Milli lıııitıııılaıMi
Bursa'da bir dağcı, 
Uludağ’a tır
manırken hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, dün dağcı 
arkadaşlarıyla bir
likte Uludağ’a tır
manan 54 yaşında

yaşındaki İskender 
Aydın, E.T. (22) 
idaresindeki 16 KV 
836 plakalı otomo
bilin altında kaldı. 
Ağır yaralanan 
Aydın, olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Polis kaza 

ki Bayram 
Şentürk, zirve 
yolunda aniden 
yere yığıldı. 
Arkadaşlarının 
durumu 112 Acil 
Servis ekiplerine 
bildirmesiyle 
Çekirge Devlet 

mahallinde güven
lik tedbiri alırken, 
Bursa-lstanbul 
karayolunda trafik 
akışı kontrollü sağ
landı. Yaşlı adamın 
cenazesi, savcının 
incelemesinin 
ardından

Hastanesi’ne 
kaldırılan Şentürk, 
kurtarılamadı.
Kalp krizi 
geçirdiği tahmin 
edilen Şentürk’ün 
şüpheli bulunan 
ölümü üzerine 
soruşturma

Orhangazi Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı.
Komşuları, 
İskender Aydın’ın 
yıllardır 
Orhangazi’de yalnız 
yaşadığını bildirdi. 
İlçede yakını 
olmayan Aydın’ın 
İstanbul’da 
yaşayan iki 
çocuğuna ise tele
fonla haber verildi. 
Bu arada kazanın 
ardından olay 
yerinden kaçmaya 
çalıştığı iddia 
edilen otomobil 
sürücüsü E.T., polis 
ekipleri tarafından 
İznik’te yakalandı.

başlatılırken, 
cenaze kesin 
ölüm sebebinin 
tespiti için 
Adli Tıp Kurumu’na 
kaldırıldı.
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

4 aylık cenini 
mezarlığa 

attılar

Bursa'da 
mezarlığa izinsiz 
gömülen cenin, 
polisi alarma 
geçirdi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Pınarbaşı 
Mezarlığındaki 
özel güvenlik 
görevlileri, eski bir 
mezarın üzerinin 
kazıldığını 
görünce hemen 
durumu polise 
bildirdi. Mezarlığa 
gelen olay yeri 
inceleme ekipleri 
tarafından kazılan 
mezarda, çürü 
meye yüz tutmuş 
ve 4 aylık olduğu 
tahmin edilen bir 
cenin bulundu.

Çevrede inceleme 
yapan ekipler, 
cenine ait olduğu 
düşünülen ve 
üzerinde protokol 
numarası yazan 
kutuyu kabrin 
hemen yanındaki 
çöp bidonunda 
buldu. Kutu 
üzerinde anne adı 
olarak yazan 
E.K.'nin bulunması 
için inceleme 
başlatıldı. Yırtılan 
bir kağıt parçaları 
birleştirilerek 
ipucu arandı. Son 
bir hafta içinde 
ameliyatla bebeği 
alınan kadınları 
mercek altına alan 
polisin olayla 
alakalı soruştur
ması sürüyor.

Yolcu otolıiisii alev alev yandı
Marmaris’ten İstan
bul’a giden yolcu 
otobüsü Orhangazi- 
Yalova yolunda 
alev aldı. 54 yolcu
nun bulunduğu oto
büs demir yığınına 
dönerken, alevler 
rüzgarın etkisiyle 
yol kenarındaki 
çalılıklara sıçradı. 
Yolculardan 2'si 
dumandan etk
ilenirken, Bursa- 
istanbul yolu yak
laşık bir saat trafiğe 
kapalı kaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yavuz T. (45) 
idaresindeki 34 JYJ 
76 plakalı yolcu 
otobüsü, İstanbul’a 
gitmek üzere gece 
Marmaris’ten 
hareket etti. Sabah 
saatlerinde Bursa- 
lstanbul yolunun 
Süpürgelik mevki
inde otobüsün

motor kısmından 
dumanlar yükselm
eye başladı.
Dumanlar 54 yolcu
nun bulunduğu oto
büsün içini de 
sardı. Birçoğu 
uyuyan yolcular 
panik içerisinde 
otobüsten indiril- 
di.Yangın sırasında 

uyanık olan yolcu
lar önce bir gürültü 
duyduklarını söyle
di. Bu sırada aynı 
istikamette seyre
den başka bir oto
büsün sürücüyü 
uyardığını belirten 
yolcular, otobüsün 
yol kenarında dur
duğunu ve hemen 

indiklerini belirtti. 
Demir yığınına 
dönen otobüs kul
lanılamaz hale 
geldi. Bölgeye çok 
sayıda jandarma, 
polis, itfaiye ve 
112 ekibi sevk 
edildi. Bursa-lstan
bul yolunda trafik 

bir saat durdu. 
Yolcular ise başka 
bir otobüse 
aktarılarak İstan
bul’a götürüldü. 
Yanan otobüsteki 
Hayriye Ceylan (55) 
ile Taşkın Yılmaz 
(21) isimli yolcu
ların dumandan 

etkilendiği bildirildi 
Fenalaşan yolcu
lara 112 ekipleri 
müdahale etti.
Yolcuların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğre
nilirken, olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.



21 Ağustos 2013 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Ticaret Borsası yönetimi, tüm polislere 2’şer kilo Gemlik zeytini armağan etti

İHIİDİ Mil İM'lll İli Millili Mim
Cami inşaat alanında ne oldu?
Elde söylenen ilgili kanıt olacak bilgi ve 

fotoğraf olmayınca, çekilen fotoğraflara 
bakıp haberi rafa kaldırdım.

Dün sabah işe gelmek üzereyken, Mer 
kez Camii İmamı ve Borusan Merkez Ca 
mii Yaptırma Derneği Başkanı Süleyman 
Yedek telefonda aradı.
Cami alanındaki çalışmalar hakkında 

bana bilgi vereceklerini söyleyince, doğru 
inşaat alanına gittim.

Entresan bir durum.
Cami Derneği üyeleri yanında, Gemlik 

Belediyesi Fen İşleri Müdürü, Jeoloji 
Mühendisi, Borusan İnşaat sorumlusu ve 
şantiye yetkililerinin beni beklediğini gör 
düm.

Bana verilen bilgilere göre, zemin iyileş 
tirmesi yapılıyormuş.
İnşaat alanının 4 köşesinde 14 metre 

derinlikte sağlam zemine rastlandığı, üst 
tabakanın ise kum ve çok bozuk bir kat
mandan oluştuğunu öğrendim.

Zemine özel olarak enjekte edilen beton 
zeminde yayılıyormuş.

En uygun iyileştirme teknikleri denene 
çekmiş.

Buraya kadara güzel.
Hayırlı olmasını diledim ve bir vatanda 

şın çalışmalar sırasında eski bir temellin 
çıktığını söylediğini de hatırlattım.

Hatta, Hakkı Çakır döneminde yapılan 
Belediye binası inşaatı sırasında da eski 
kilisenin sütun başlarının ve mermer ko 
tonların çıktığını, bunların yazılmamasını 
bizden istediklerini anlattım.

İnşaat alanından ayrıldıktan sonra, aynı 
konuda telefonlar aldım.

Önemsemedim.
Saat 16.oo da, Line Tv. de programa 

çıkan MHP İlçe Başkanı Osman Durdu’ 
nun konusu ise, yine cami alanı ve eski 
belediye binasının yıkılması konusuydu.

Bu arada telefonla programa eski Meclis 
üyesi, İnşaat Mühendisi Osman Doğan 
katıldı.

Doğan, bu konu hakkında çok bilimsel 
çalışmalar yapan bir Gemlik sevdalısıdır.

Aynı zamanda, Mahkemelerin inşaatlar 
konusundaki bilirkişisidir.

Bana gelen telefonlardaki bilgilerin ay 
nını tekrar edince durup düşündüm.

Neden sabah sabah beni cami inşaat ala 
nına çağırmışlardı! Bu bir ilkti...

Ne oluyordu?
Dernekten, belediyeden ve de Borusan 

dan, bu konuda bir heyet beni iknaya çalı 
şıyordu.

Yoksa balık mı kokuyordu.
Saat 18.oo sıralarında ise yeniden bir 

telefon geldi.
Teknik bir Belediye Meclis üyesi, aynı 

konuda dikkatimi çekiyordu.
Simdi soruyorum?
İnşaat çalışmaları sırasında, cami alanın

da eski kilese kalıntılarına rastlandı mı?
Böyle biri olay yaşandı da buluntuların 

üzeri kapandı mı?
Cami inşaatı yarım kalmasın diye işin 

üzeri örtüldü mü?
Bununu cevabını bir iler i vermeli?
Veya bu alanda Müze ilgilileri araştırma 

yapmalı.
Ne dersiniz?

Mert ÇAVDAR

Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu üyeleri yeni 
göreve başlayan 
Emniyet Müdürü 
Erol Gülen’i 
makamında ziyaret 
etti.
Ziyarette, Gemlik 
Ticaret Borsası 
Başkanı ilhan Acar, 
Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan, 
Başkan Yardımcısı 
Özden Çakır, 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Erkan Sarışen 
ve Genel Sekreter 
Melih Karbay hazır 
bulundu.
Başkan Acar, 
Gülen’e hayırlı olsun 
dileklerinde bulu 
nurken, “Tüm 
Gemlik halkı adına 
ilçemize hoş geldi
niz” dedi.
Gemlik’te görev 
yapmaktan mutluluk 
duyduğunu belirten

Emniyet Müdürü 
Erol Gülen ise 17 
Ağustos depreminin 
yıldönümünde 
yaşanan depremin 
Gemlik halkını 
korkuttuğunu 
belirterek, "Gemlik 
halkına geçmiş 
olsun diyorum. 
Gemlik güzel bir 
kent. Umarım daha 
büyük bir deprem 
yaşamayız. Bu 
kentte yaşayan 
vatandaşların büyük 
acılar ve yıkımlar 
yaşamalarını iste

meyiz. Bizim 
amacımız vatandaş 
lann huzurunu ve 
güvenliğini sağla
mak. Bunun için 
özenle çalışıyoruz.” 
diye konuştu. 
Gemlik Ticaret

Borsası tarafından 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde 
görevli tüm polis 
memurlarına 2’şer 
kilo Gemlik zeytini 
armağan edildi.

Yeni öğretim yılında 
interaktil eğitim heyecanı
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
geliştirilen Fırsatları 
Arttırma ve Tekno 
lojiyi iyileştirme 
Hareketi Projesi 
yeni eğitim öğretim 
yılında Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, 
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi ve 
Anadolu imam Hatip 
Lisesi’nde uygulan
maya başlanacak. 
Edinilen bilgiye 
göre kara tahtaların 
yerini farklı 
materyaller alacak, 
öğrencilerin projeksi 
yon yardımı 
olmadan internet 
aracılığıyla eğitim

göreceği 
öğrenildi. 
Gemlik’te eğitim 
veren liselerde 
çalışmalar hala 
devam ederken, 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nde proje 
kampamında ki tüm 
alt yapı çalımaları 
tamamlandı.
Interaktif ortamda 
yapılacak eğitim 
çalışmalarının heye
canını yaşayan lise 
öğretmenleri pro
jenin öğrencilerin 
sağlıklı gelişimi ve 
bilgisayar teknolo
jisinden doğru şe 
kilde yararlanmaları 
için büyük bir fırsat

olduğunu ifade etti. 
Proje eğitim ve 
öğretimde fırsat 
eşitliğini yakalamak, 
okullardaki teknolo
jiyi iyileştirmek 
amacıyla teknoloji 
araçlarının eğitim 
aşamasında 
daha fazla duyu 
organına hitap 
edilecek şekilde 
derslerde uygun 
kullanımını 
amaçlarken, öğret
menlere yurt çapın
da verilen hizmet içi 
eğitimler hala 
devam ediyor. 
Proje öğrenciler 
arasında bilgi ve 
teknoloji

kullanımının 
geliştirilmesi, 
internet 
kullanımının tüm 
kesimler için 
güvenli bir ortam 
haline getirilmesi, 
Devlet Planlama 
Teşkilatı tarafından 
hazırlanan Bilgi 
Toplum Strateji 
sindeki hedefleri 
karşılamak amacıyla 
uygulanacak. 
Alt yapı çalış
malarının 
tamamlanmasının 
ardından belirlenen 
pilot okullara 
tablet dağıtımı 
yapılacağı 
öğrenildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MiliSliteilHlltİİUİİİtlIİİllIlİİ
Küçük Kumla Sarı 
incir mevkiinde 
bulunan eski Küçük 
Kumla Belediyesi’ 
nin Taş Parke imalat 
alanı olarak kullan 
dığı bölge, çöplüğe 
döndü.
Kumla sakinleri 
gazetemizi araya 
rak, evlerindeki eski 
eşyalarını atacak yer 
bulamayanlar ile, 
konutlarında onarım 
yapanlar ve 
araçlarından getir 
dikleri çöpleri 
bırakanların attıkları 
poşetlerle Sanincir 
mevkiinden 
geçerken rahatsızlık 
duyduklannı söyle 
diler. Belediyenin 
ilgisiz kalması 
nedeniyle aylardır 
bölgenin çöplüğe 
döndüğünü söyle 
yen Kumlalılar, 
alanın temizlenmesi
ni istiyorlar.

Türkçe öğrenmek 
için dünyanın 

dört bir yanından 
Bursa'ya geldiler

Dünyanın dört bir 
yanından Türkçe 
öğrenmek için 
Bursa'ya gelen 
öğrencilerin 2 
aylık Türkçe 
kursları tamam
landı.
Yunus Emre 
Enstitüsü'nün yaz 
bursu programı 
kapsamında 
'Türkiye 
Türkçesi'ni öğren
mek üzere 2 ay 
boyunca TÖMER 
Bursa Şubesi'nde 
eğitim gören 28 
öğrenci, 
Bursa'dan ayrıl
madan önce 
Büyükşehir

Belediyesi'ni 
ziyaret etti. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili Atilla 
Ödünç'ün Tarihi 
Belediye 
Binası'nda ağır
ladığı öğrenciler, 
Bursa'da çok 
keyifli zaman 
geçirdiklerini 
söyledi. Türkçe'yi 
oldukça akıcı şek
ilde konuşan 
öğrencilerden 
RomanyalI Eda 
Zarife Livia, 
Bursa'yı çok sevdi 
ğini ve en kısa 
zamanda yeniden 
geleceğini söyledi.

♦
 TURKUAZ 
'KİMYASAL

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Hah Yıkama ''SIMMHII^M

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstrici temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

Okul
Belediye
Fabrika
Tüm resmi kurumlara
Temizlik ürünleri
kampanyası

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş hattımız
0 506 898 31 88 • 0 536 524 32 89

HHInşEIM 
YENİ AÇILACAK 
ELİT MOLA CAFE 

KAHVALTI SALONU 
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI
ARANMAKTADIR 

GÜNGÜR AVM 
Hisar Mah. İncesu Sok.

No : 3 Özdilek yanı GEMLİK 
O 507 580 31 21 
O 532 654 28 46
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ELEMAN
SOLAKSUBAŞI 

GOODYEAR LASTİK 
SATIŞ PAZARLAMA 
DEPARTMANINDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
B SINIFI EHLİYETLİ 

ERKEKLER İÇİN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
EN AZ YÜKSEK OKUL

MEZUNU 
BAY YA DA BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR

ELEMAN
FİRMAMIZDA
ÇALIŞACAK 

JCB OPERATÖRÜ
ARANIYOR

05324979289

SATILIK 
2/B ARAZİSİ

KUMLA YOLU 
ÜZERİ HASANAĞA 
KOYU MEVKİİNDE

2709 M2
2/B ARAZİSİ
SATILIKTIR

0 535 631 2517

Fotoğraf ve CV ile birlikte 
başvurulması rica olunur

053392418 96
ABONE 

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

KÖFTECİ

BAYAN ELEMAN
EV İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 
ACİL OLARAK YARDIMCI

BAYAN ELEMAN ARANIYOR
0 533 388 43 76

YUSUF

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

f] /yusufköfte www.kofteciyusuf.com @kofteciyusuf w

başvurmak için: secretcv.com

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN İNŞAAT 
GEMLİK VE YALOVA 

ŞANTİYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DENEYİMLİ DAMPERLİ 
KAMYON ŞOFÖRLERİ 

ŞANTİYE BAKIM VE ONARIM 
ATÖLYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAMİRCİ VE YAĞCI

ŞANTİYE SAHASINDA 
ÇALIŞACAK VASIFSIZ 

ELEMANLAR ALINACAKTIR

0 533 241 93 82 
0 533 680 59 22

TlIlKuzman 
rt inciliği için 
basımrularbaşladı 
Türkiye istatistik 
Kurumunun (TÜİK), 
merkez teşkilatında 
istihdam edilmek 
üzere 25 uzman 
yardımcısı alımı için 
açtığı sınava başvu
rular başladı. 
Kurumun internet 
sitesinde yer alan 
duyuruya göre, 
başvurular, en geç 
27 Ağustos Salı 
günü mesai bitimine 
kadar TÜİK'e teslim 
edilecek. Sınava 
katılmak isteyen 
adaylar, başvuru 
koşullarına ilişkin 
detaylı bilgiye kuru
mun internet sitesin 
de (www.tüik. gov.tr) 
yer alan duyuru dan 
ulaşabilecek.

http://www.kofteciyusuf.com
secretcv.com
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Gemlik’le Mustafa Geceli izdihamı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Gemlik Belediyesi ile 
birlikte düzenlediği 
konserde Mustafa 
Ceceli rüzgarı esti. 
Gemlik'te sahne alan 
pop müziğinin 
sevilen ismi Mustafa 
Ceceli izdihama

neden oldu.
İskele Meydam'ndaki 
konser alanı Mustafa 
Ceceli hayranlarıyla 
dolup taşarken, 
unutulmaz konseri 
yaklaşık 20 bin kişi 
takip etti.
AK Parti Bursa 
Milletvekili İsmail

Aydın, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz'ın 
da dinlediği kon
serde sevilen 
parçalarının yanı 
sıra Gemliklilerin 
istek şarkılarını da 
seslendiren Mustafa 
Ceceli, sahnede 

kaldığı iki saat 
boyunca başarılı 
performansıyla 
ayakta alkışlandı. 
Mustafa Ceceli'ye 
çiçek takdim eden 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, belediyelerin 
sadece altyapı,

üstyapı ve yatırım
lara yönelik çalış
madığını, sosyal ve 
kültürel faaliyetlere 
de ağırlık vermesi 
gerektiğini söyledi. 
Gemlik Belediyesi 
olarak her alanda 
başarılı çalışmaları 
devam ettiklerini 

belirten Yılmaz, 
Ceceli gibi bir sanat 
çıyı da Gemliklilerle 
buluşturmaktan 
büyük mutluluk 
duyduklarını söyledi. 
Yılmaz, konser önce
si Ceceli'yi Atatepe 
Sosyal Tesislerinde 
ağırladı.

engellilere 4.2 mı w HkiMmi teiııii
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR), engelli 
bireylerin mesleki 
eğitimi ve rehabilita
syonu için 4,2 
milyon TL destek 
sağlayacak.
İŞKUR Genel Müdür 
Nusret Yazıcı, "Özür
lü ve Eski Hükümlü 
Çalıştırmayanlardan 
Kesilen Ceza 
Paralarını 
Kullanmaya Yetkili 
Komisyon, kendisine 
sunulan projeleri 
değerlendirerek 92 
tanesine 4,2 milyon 
TL kaynak tahsis 
etti. Bu kaynakla 
engelli bireylerin 
işgücü piyasasında 
karşılaştıkları en 
önemli sorunlardan 
biri olan mesleksi
zliğin çözümü nok

tasında önemli çalış
malar yapılacak.” 
dedi.
İŞKUR, engelli birey
leri toplumsal hayata 
kazandırmak ve isti
hdam edilmesine 
katkı sağlamak 
amacıyla sivil 
toplum kuru
luşlarının sundukları 
projelerden kabul 
edilenlere destek 
verecek. Uygun şart
ları taşıyan 92 pro
jeyi destekleme 
kararı alınarak, 
engellilerin mesleki 
eğitimi ve rehabilita
syonu ile istih
damları için 4,2 mily
on TL kaynak tahsis 
edilecek. Konuyla 
ilgili açıklamalarda 
bulunan Genel 
Müdür Yazıcı,

"IŞKUR’un başkan
lığında ilgili kamu 
kurumlan ve sosyal 
tarafların bir araya 
gelmesiyle oluşan 
Özürlü ve Eski 
Hükümlü Çalıştır- 
mayanlardan 
Kesilen Ceza 
Paralarını 
Kullanmaya Yetkili 
Komisyon, kendisine 

sunulan projeleri 
değerlendirerek 92 
tanesine 4,2 milyon 
TL kaynak tahsis 
etti. Bu kaynakla 
engelli bireylerin 
işgücü piyasasında 
karşılaştıkları en 
önemli sorunlardan 
biri olan mesleksi
zliğin çözümü 
noktasında önemli

çalışmalar yapıla
cak." diye konuştu.

BİN 600 
ENGELLİYE 
İSTİHDAM OLANAĞI 
Komisyon tarafından 
tahsis edilen kay
nakla bin 600 
engellinin mesleki 
eğitim alacağını ve 
daha sonrada uygun 
olanların istihdam 
edileceğini bildiren 
Yazıcı, şu ifadeleri 
kullandı: "Eğitim 
süresince kursiyer
lerin günlük 20 TL 
zaruri giderlerinin 
yanı sıra sigorta 
primlerinin İŞKUR 
tarafından 
karşılanacak. 
Eğitimin ardından 
başarılı olan kursi 
yerlere sertifika 

vereceğiz. Biz bu tür 
projeleri 2004 yılın
dan bu yana destek
liyoruz. 9 yıllık 
sürede sivil toplum 
kuruluşlarından 
Komisyona sunulan 
projelere yaklaşık 
120 milyon TL 
kaynak tahsis 
edildi. 30 bin engelli 
birey mesleki eğitim 
aldı. Söz konusu 
projelerin nitelik 
itibari ile geliştir
ilmesi için başta 
mevzuat çalışması 
olmak üzere çalış
malarımız artarak 
devam edecek.
Komisyonda bizimle 
birlikte özverili şek
ilde çalışan tüm 
taraflara katkıların
dan dolayı teşekkür 
ediyorum."

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95

KAYIP
OLIVETTI OL MARKA, 2003 MT MODEL, 

BAB 12006986 SİCİL NOLU ÖDEME 
KAYDEDİCİ CİHAZIMA AİT 

RUHSATNAMESİ KAYBOLMUŞTUR. 
HÜKÜMSÜZDÜR. HÜSEYİN GENGEÇ 

T.C. KİMLİK NO: 40393429958
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Murat Dinç Gemlik’te spora gereken önemin verilmediğini söyledi.

Men sözler tmulmadı”
Mert ÇAVDAR

Gemlik Umurspor 
Genç Takımı 
Antrenörü Murat 
Dinç gazetemize 
yaptığı açıklamada 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
sportif alanda 
verilen sözlerin 
tutulmadığını 
söyledi.
Gemlik’te spor 
faaliyetlerine 
gereken önemin ve 
rilmediğinden 
şikayet eden Dinç, 
“Artık ligler başladı. 
Biz Gemlik’i temsil 
ediyoruz.
Biz köklü bir 
takımız.
Eskiden Umurbey 
Belediyesi bize

landıktan sonra bu 
imkanlarda ortadan 
kalktı. Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan verilen sözler 
yerine 
getirilmeli. Söz 
verilen malzeme 
yardımları, aktarma 
paraları, Antrenör 
paraları ödenmeli. 
Biz gençlerimizi 
kötü alışkanlıklar
dan uzak tutarak 
sağlıklı gelişimlerini 
sağlıyoruz.
Gemlik’i en iyi şek
ilde temsil etmek 
için elimizden geleni 
yapıyoruz. Gemlik 
Belediyesi tutamay
acağı sözleri niçin 
veriyor.” diye 
konuştu.

Galatasara vda 
Bursaspor Maçı 

Hazırlıkları Başladı
Spor Toto Süper 
Lig'de 2013 - 2014 
sezonu ilk hafta 
maçında 
Gaziantepspor'u 2 
-1 mağlup eden 
Galatasaray'da 2. 
hafta oynanacak 
Bursaspor 
maçının hazırlıkları 
aralıksız başladı. 
Galatasaray 
Profesyonel 
Futbol A Takımı, 
Spor Toto Süper 
Lig'in ikinci haf
tasında Bursaspor 
ile deplasmanda 
oynayacağı maçın 
hazırlıklarına yap
tığı antrenmanla 
başladı.
Florya Metin Oktay 
Tesisleri'ndeki 
antrenmanda 
Gaziantepspor'a

karşı forma 
giyen oyuncular, 
rejenerasyon 
çalışması yaptı. 
Hafif sakatlıkları 
olan Hamit 
Altıntop, Selçuk 
İnan ve Wesley 
Sneijder, tedavi
lerinin ardından 
rejenerasyon 
çalışmasına 
katıldı.
Diğer oyuncular 
ise koşuyla 
başladıktan sonra 
dar alanda pas 
çalışmasına geçti. 
İdmanın ana 
bölümünde dar 
alanda çift kale 
maç yapıldığı 
belirtilirken, ardın
dan fiziksel çalış
ma gerçekleşti 
rildiği söylendi

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

İhtiyaç duyduğunuz boyutta kaşe ve kalem kaşeler.

Kupa ve madalya çeşitleri.

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

Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak ,çeşitleri.

Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri.

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dikkat! Bin 550 kişinin sigortası iptal edildi
Paravan şirketler 
üzerinden sigortalı 
yaptırılan bin 550 
kişinin sigortası iptal 
edildi.
İstanbul'da paravan 
şirketler üzerinden 
insanları sigortalı 
göstererek 
dolandıran şebeke 
çökertildi. Sosyal 
Güvenlik 
Denetmenleri'nin 1 
yıllık soruşturma ve 
araştırmaları sonu
cunda, binlerce 
vatandaşın gerçekte 
herhangi bir işy
erinde çalışmadığı 
halde sahte sigortalı 
bildirildiği saptandı. 
Yasa dışı şebeke, 
100-300 TL ücret 
karşılığı vatandaşları 
paravan işyer
lerinden 'sahte sig
ortalı' bildiriyor, 
ancak bu işyerleri 
SGK'ya tek kuruş 
ödeme yapmıyordu. 
Denetimlerin 
ardından bin 550

kişinin sigortası iptal 
edildi.
İstanbul Sosyal 
Güvenlik il 
Müdürlüğü'nde 
görevli Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
Denetmenleri, 
Pendik merkezli 
olmak üzere Tuzla, 
Kartal, Maltepe'de 
yaklaşık bir yıl süren 
soruşturma ve 
araştırmalar sonu
cunda yaptıkları 
denetimlerde; insan
ları dolandırarak par
avan şirketler 
üzerinden sigortalı 
gösteren şebekeyi 
çökertti.
Yapılan soruşturma 
sonucunda bu 
şekilde sigortalı 
bildirilen binlerce 
kişinin gerçekte her
hangi bir işyerinde 
çalışmadığı halde 
sahte sigortalı 
bildirildiği belirlendi. 
Tek kuruş ödeme 
yapılmamasına rağ

men kişiler ve yakın
ları sağlık yardım
larını devlete fatura 
ettikleri, emeklilik 
için gün kazandıkları 
ve onlarcasının 
emekli olduğu, 
devletten işsizlik 
maaşı, geçici iş 
göremezlik ödeneği 
(rapor parası) aldık
ları, bankalardan 
kredi çektikleri, eş 
tayini için gerekli 
sigorta gününü 
doldurdukları ve sig
orta başlangıcı elde 
ettikleri tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre 
sahte sigorta çarkı 
şöyle işliyor: Her 
hangi bir çalışması 
olmayan sigortasız 
kimseler genellikle 
berberlerde, çay 
ocaklarında, kahve
hanelerde tanıştığı 
ve bu işten haksız 
menfaat sağlayan 
kişilerin ellerine 
düşüyor. Bu simsar
lar kişi başı 100-300 
TL arasında paralar 
karşılığında vatan
daşları paravan işy
erlerinden 'sahte

sigortalı' bildiriyor, 
ancak bu işyerleri 
SGK'ya tek kuruş 
ödeme yapmıyor. 
Ancak bu şekilde 
sahte işyerlerinin 
tespit edilmesinden 
sonra sahte sigorta 
sahibi için asıl mağ
duriyet başlıyor. 
Tespit edilen işyer
lerinden sigortalı 
bildirilen vatan
daşların sigorta gün
leri iptal edilirken, 
kendisinin ve 
üzerinden sağlıktan 
faydalanan aile 
üyelerinin devlete 
fatura ettiği tüm 
sağlık harcamaları, 
bu şekilde emekli 
olmuşsa bile aldığı 
emekli maaşları ve 
aldıkları tüm 
ödenekler yasal faizi 
ile tahsil ediliyor.

PARAVAN 
ŞİRKETER 
ARASINDA 
BAĞLANTILAR

TESPİT EDİLDİ 
Bu çarkı ortaya 
çıkaran Sosyal 
Güvenlik 
Denetmenleri, 
SGK'nın milyonlarca 
lira zarara uğra
masının önüne 
geçti.
İncelemelerde, 
paravan oldukları 
tespit edilen 
işyerleri arasında 
bağlantı olduğu, 
bildirimi yapılan 
sigortalarının sık sık 
diğer paravan şir
ketlerden de 
bildirimlerinin 
yapıldığı, bazı sigor
talıların iyice 
abartılarak birden 
çok şirkette sigortalı 
olarak gösterildikleri 
tespit edildi. 5-10 
metrekarelik alanda 
faaliyet gösteren 
nalbur, berber gibi 
işyerlerinden bile 
yüzlerce kişinin 
sigortalı gösterildi 
tespit edildi.

Sisteme kayıtlı çiftçiye 375 lira destek
Çiftçi Kayıt 
Sistemine kayıtlı 
olan ve belirlenen 
şartları taşıyan 
tarımsal işletmelere 
yılda bir kez olmak 
üzere 375 lira katılım 
desteği ödenecek. 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığının "Çiftlik 
Muhasebe Veri Ağı 
Sistemine Dahil Olan 
Tarımsal İşletmelere 
Katılım Desteği 
Ödemesi 
Yapılmasına Dair 
Tebliğ"i, Resmi

Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayımla
narak yürürlüğe 
girdi. Buna göre, 
Çiftlik Muhasebe 
Veri Ağı (ÇMVA) sis
temine gönüllü 
olarak dahil olan 
tarımsal işletmelere 
katılım desteği öden
mesine ilişkin usul 
ve esasları 
belirleyen tebliğ, 
ÇMVA sisteminin 
kurulduğu iller İstan
bul, Samsun, 
Malatya, Adana, 
Konya, Bursa,

Erzurum, Şanlıurfa, 
Nevşehir, Tekirdağ, 
Giresun, İzmir'de 
gönüllülük esasına 
dayalı olarak sis
teme katılan işlet
melere 2013 yılı için 
yapılacak katılım 
desteği ödemesine 
ilişkin usul ve 
esasları kapsıyor. 
Ödemeler, Çiftçi 
Kayıt Sistemine 
(ÇKS) veya Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından 
oluşturulan herhangi 
bir idari kayıt sis

temine kayıtlı olup 
ÇMVA sistemine 
dahil olan, bir 
muhasebe yılı 
süresince tarımsal 
faaliyetlerine ilişkin 
muhasebe verilerini 
belirlenen zamanlar
da veri toplayıcılarla 
paylaşan ve verileri 
Bakanlık Tarım 
Reformu Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan kon
troller sonunda 
doğrulanan tarımsal 
işletmelere yapıla
cak. Söz konusu

tarımsal işletmelere, 
işletme başına ve 
yılda bir kez olmak 
üzere bu yıl 375 lira 
katılım desteği 
ödenecek. Ödemeler, 
Bakanlık tarafından 
Ziraat Bankası'na, 
kaynak aktarıl
masının ardından, il 
müdürlüğünce hazır
lanarak onaylanan 
belgeye göre, banka 
aracılığıyla, ilgili 
şubelerde daha önce 
çiftçiler adına açılan 
veya açılacak 
hesaplara yapılacak.

ÇMVA katılım 
desteği ödemeleri 
uygulaması, 
Bakanlık Tarım 
Reformu Genel 
Müdürlüğü, merkez 
ve il ÇMVA komisy
onları ile il müdür
lüğü tarafından 
yürütülecek ve işlet
melerin bir 
muhasebe yılı 
boyunca gerçek
leştirdiği tarımsal 
faaliyetlerine ilişkin 
veriler, takip eden yıl 
içinde anket yoluyla 
toplanacak.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat ^55
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 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 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
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİDOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (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 Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET sîs 30 33
Tuncay Otogaz 513 1e 43
Boyza Petrol 513 O1 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 10 72
Kanberoğlu-Eaadaf 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

B 
E 
R 
I

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
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
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4655 

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- 
10:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
SBS YERLEŞTİRMEDE % 100 BAŞARI
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EGE Y. ÖZTEBER 
KABATAŞ ERKEK L.

H. MERT ÇETİN 
FİNAL FEN % 100 BURSLU

MEHMET ATAŞ 
İMKBFEN

COŞKUN DÜZENSEVER NAZLI BULUT
YALOVA FEN FİNAL FEN % 100 BURSLU

M. FIRAT SEYIDOGLU 
FİNAL FEN % 100 BURSLU

MELİSA TÜRKOĞLU 
FİNAL FEN % 70 BURSLU

DAMLA GUL 
BURSA ANADOLU

EZGİ DEMİR 
ŞÜKRÜ ŞANKAYA

A. EMRE TUMER 
ŞÜKRÜ ŞANKAYA

BERFİN UYGUR 
BURSA AND.ERKEK L.

ATAKANAY
BURSA GAZİ ANADOLU

S

ES
31

AYŞE SELİN İŞBİLİR 
SAKARYA SOS.BİL.L.

BURCU KÖSE 
CBAL

OĞUZHAN BEKİ 
CBAL

SI DE DAMAR 
CBAL

B. NİYAZİ ŞAHIN 
CBAL

DOGUKANAY 
BURSA ÖZLÜCE AL

A.BERKE KINAY 
CBAL

İBRAHİM AŞIK 
CBAL

CELAL SERTASLAN 
CBAL

ONUR TAŞ 
CBAL

EŞREF ZAMBAK 
CBAL

M.BERKAY BAYAZIT 
FETHİYE M.E. AND. L.

fefceh- Ji 
T. TAHA YILMAZ 

GEMLİK AND. İHL
BÜNYAMİN TÜRKMEN ERDOĞAN YILMAZ

GEMLİK AND. İHL ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.
EFE V. OTOBATMAZ 

ORHANGAZİ AND. ÖĞR.
SELİN SÜMEN 

ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.
ŞAFAK SAYIN 

ORHANGAZİ AND.ÖĞRT.

M

w

yijiE
M
•A i Mil®- js.

S. BERKE IZLATLI 
SÜLEYMAN ÇELEBİ AND.L.

BEGÜM ÇANCI 
ORHANGAZİ EYÜP TOPÇU AND.

İREM ŞAHİN 
GEMLİK AND.

«s
ŞEVVAL ŞENSOY 

GEMLİK AND.
ROHATCAN UYGUR YİĞİT MİNARE

UMURBEY SAĞ.MES.L. AND.TİC. BİLİŞİM TEK.

O Öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz

Tel: 513 50 84
DAMLA KASAP 

AND. K.M.L. ÇOCUK GEL.
FARUK AĞDEMİR

AND.TİC. MUH. VE FİNANS
www. aykentilkogretim. kİ 2. tr



[KAVLAK
DOĞANIN HÂZİNESİ **

Ramazana özel kampanya
Tel: 5120512

KAVlak
•■ZEYTİN 
ZEYTİNYAĞI

I sBİ SIZMA J 
|J|0 ZEYTİNYAĞI J
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M
www.kavlak.com.tr

ŞUBELERİMİZ: Kumla Fabrika - Kumla iskele - Gemlik İstiklal Caddesi 
Yalova Yolu Satış Mağazaları ile hizmet vermekteyiz.

Kurulus:1973

Gemlik KMrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

www.manastremlakqemlik.com
Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri 

TEL & FAK 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 
E-MAIL manastiremlak@hotmail.com 

www.manastiremlak.sahibinden.com 
www.ilan.com.tr/manastinemlak22 Ağustos 2013 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, İlçe Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret etti

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Manipülasyon
Manipülasyon, Türkçe bir sözcük değil. 
Ancak, sık kullanılır.
Daha çok, Borsada piyasayı etkilemek 

için çıkarılan fısıltılarla fiyatlar üzerinde 
çıkar sağlamaktır amaç.

Bu konuyu medya sık kullanılır.
Yalnız piyasayla ilgili manipülasyon 

yapılmaz.
Bir haberi baltalamak veya bir eylemi ka 

ralamak içinde kamuoyu yanıltılmak 
istenerek de manipülasyona başvurulur.

Dünkü, gazetemizde ve bazı Bursa ga 
zetelerinde Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in hakkında uygulanan 
hukuksuzluğu ve adaletsizliği protesto için 
bisikletle Ankara’ya gidişi sırasında Bursa 
Valisi’nin çağrısı üzerine geri dönerek Vali 
ile görüşme haberi vardı.

Bu görüşmeden sonra iyimser bir hava 
ortaya çıktı. Bunun üzerine dün 
manipülasyon haberler yazıldı.

Durup dururken “Memurlan endişe sardı” 
diye başlıklar atıldı. Dün, belediyeden bana 
uğrayan memurlarla görüştüm.

Var mı böyle bir endişe diye sordum.
Kimsenin bu konuda bir sıkıntısının olma 

dığını söylediler.
Olay neydi öyleyse? Devamı sayfa 4’de

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
gerçekleştirdiği 
ziyaretlerde, 
Gemlik’teki emniyet 
durumu ve uyuştu
rucu ile mücadele 
için alınması

gereken önlemler ele 
alındı. Kaymakam 
Cahit Işık, uyuşturu
cu île mücadelenin 
son derece ciddi ve 
zor olduğunu söyle
di. Yeni Emniyet 
Mürdürü Erol Gülen

ise, “Gemlik’te görev 
yapmak benim ha 
yalimdi, bu hayalim 
gerçek oldu” şek
linde konuştu. İlçe 
Jandarma Komutanı 
Coşkun Çorapçı da 
konuşmasında, yaz

sezonunda
Gemlik’te büyük 
yoğunluk yaşandı 
ğını, ilçenin huzur 
ve güvenliğini sağla
manın görevleri 
olduğunu söyledi. 
Haberi sayfa 2’de

lıırtılIhıfeŞM 
MİMİ

Bugüne kadar 
sadece veraset 
yoluyla yeni ortak 
alan Marmarabirlik, 
1 Ocak 2003 tari
hinden sonra vefat 
eden ortakların, 
"kooperatif ortak
lığı hakkı"nı kay
betmiş varislerine 
üyelik hakkı 
sağladı. Syf 7’de

Celal Bayar anılıyor
3. Cumhurbaşkanı 
Merhum Celal 
Bayar, ölümünün 
27. yıldönümünde 
Umurbey’deki anıt 
mezarı önünde dev 
let töreni ile anıla
cak. Bugün saat 
lO.oo’da yapılacak 
olan anma töre
nine, Cumhurbaş 
kanı, Hükümet,

du bulunulacak. 
Bayar Ailesinin 
taziyeleri kabulun 
dan sonra mevlüt

Genel Kurmay 
Başkanlığı, Valilik 
adına çelenklerin 
konmasının ardın-
dan saygı duruşun- okutulacak

http://www.kavlak.com.tr
http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastinemlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, İlçe Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret etti

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Gemlik’teki emniyet durumu ve uyuşturucu ile 
mücadele için alınması gereken önlemler ele alındı. Kaymakam Cahit Işık, uyuşturucu ile mücadelenin son derece 
ciddi ve zor olduğunu söyledi. Yeni Emniyet Mürdürü Erol Gülen ise, “Gemlik’te görev yapmak benim hayalimdi, bu 
hayalim gerçek oldu” şeklinde konuştu. İlçe Jandarma Komutanı Coşkun Çorapçı da konuşmasında, yaz sezonun
da Gemlik’te büyük yoğunluk yaşandığını, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamanın görevleri olduğunu söyledi.

Gemlik Ticaret ve 
Sânayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Kaymakam 
Cahit Işık, Gemlik 
İlçe Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı 
Coşkun Çorapçı, İlçe 
Emniyet Müdürü Erol 
Gülen’i makamında 
ziyaret ettiler.
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili 
Mehmet Yıldırım ve 
Nurettin Hocaoğlu, 
Sayman üye A. Ergin 
Erenoğlu, Yönetim 
Kurulu üyeleri 
Mehmet Anar, Şefik 
Yılmaz ve Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir ziyaret 
sırasında hazır 
bulundu.

GEMLİK’iN 
GELECEĞİNDEN 
UMUTLUYUM 
Ticaret ve Sanayi 
Odası heyeti önce 
İlçe Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı 
Coşkun Çorapçı’yı, 
ardından İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü’ne yeni 
atanan Erol Gülen’i, 
son olarak da İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık’ı ziyaret ettiler. 
Gemlik’in sürekli 
gelişen bir kent 
olduğunu söyleyen 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
ticaretin yapılabilme
si için ilk önce huzur 
ve güven ortamının 
sağlanması gerek
tiğini ifade ederken, 

bu ortamı da 
devletin güvenlik 
güçlerinin sağlaya
cağını söyledi. 
Gemlik’in geleceğin
den son derece 
umutlu olduğunu 
vurgulayan Kemal 
Akıt, genç ve 
Gemlik’i tanıyan 
yetkililerin 
Gemlik’e hak ettiği 
saygınlığı kazandıra
cağını söyledi.

HALKIMIZ BİZE 
YARDIMCI OLMALI 
Gemlik’te görev yap
maktan mutluluk 
duyduğunu belirten 
Gemlik İlçe 
Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Coşkun 
Çorapçı; “Ben, İstan
bul’da doğup 
büyüdüm. Ancak, 
görevimiz nedeniyle 
İstanbul’dan uzak 
kaldım. Uzun yıllar 
fırsat buldukça İstan
bul’a ailemi ziyaret 
etmek için gittim. 
Ve bu sırada 
Gemlik’ten geçtim. 
Bu nedenle ilçemize 
aşinayım. Burada 
yaz sezonlarında 
müthiş bir yoğunluk 
yaşanıyor. Gemlik 
genişleyen bir kent. 
İlçemizde huzur ve 
güven ortamının 
sağlanması son 
derece önemli. 
Bu ortamı sağlaya
cak olan da bizleriz. 
Ancak, burada vatan 
daşlarımıza da bü 
yük bir görev düşü 
yor. Halkımız görev
lerimizi yerine getire
bilmek için bize 
yardımcı olmalı." 
dedi.

GEMLİK TÜM 
GÜZELLİKLERİ 
HAK EDİYOR 
Ziyaret için GTSO 
Yönetim Kurulu 
üyelerine teşekkür 
eden Gemlik ilçe 
Emniyet Müdürü Erol 
Gülen, “Ben 
Gemlik’te büyüdüm. 
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu’nda 
okudum. Ailem ve 
akrabalarım burada. 
Biz, aile olarak 35 
yıldır Gemlik’teyiz. 
Bu nedenle ilçemizin 
sorunlarını iyi biliyo
rum. Gemlik Cumhu 
riyet Başavcısı 
Mehmet Ayaz la bir
likte vatan
daşlarımıza daha iyi 
hizmet verebilmek 
amacıyla elimizden 
geleni yapıyoruz. 
Aradan geçen zaman 
içinde Gemlik çok 
genişledi, çok 
büyüdü. Ancak, per
sonel ve ekipman 
açısından ilçe 
Emniyetine yeterli 
özen gösterilmemiş. 
Gemlik’te uyuşturu

cu kullanımı 
konusunda büyük 
bir problem var. 
Uyuşturucu ile ciddi 
bir şekilde mücadele 
edilmesi gerekiyor. 
Biz, ilçe emniyeti 
olarak elimizden 
geleni yapıyoruz. 
Ancak, uyuşturucu 
ile mücadele uzun 
bir süreç.
Sıkı bir teknik takip 
ve izleme gerektin 
yor. Ancak, bunun 
için gerekli ekipman
lar biz de yok II 
Emniyet Müdürlü 
ğü’nde var.
Gemlik eskiden bir 
mafya çöplüğüydü. 
Şimdi bu sorunlar 
büyük ölçüde 
aşılmış durumda. 
İlçemiz tüm kamu 
görevlilerinin huzur 
içinde görev yapa
bilecekleri bir kent 
haline gelmiş.
Fakat, Gemlik bu 
problemlerini 
ortadan kaldırmasına 
rağmen çevre il ve 
ilçelerde olumsuz 
imajını bir türlü sile- 
memiş.

Gemlik’in hala bu 
şekilde anıldığını 
duydukça gerçekten 
üzülüyorum. Burası 
benim çocukluğu
mun geçtiği yer.
Gemlik’te görev yap
mak benim hayalim
di. Şimdi hayalim 
gerçek oldu. Bu ne 
denle çok mutlu 
yum.’’ diye konuştu.

EĞİTİM SON 
DERECE ÖNEMLİ 
GTSO heyeti daha 
sonra 
Kaymakam Cahit 
Işık’ı da makamında 
ziyaret eti.
Kaymakam Işık, 
GTSO yöneticilerine 
yaptığı konuşmada, 
uyuşturucu ile 
mücadele de 
eğitimin son derece 
önemli olduğunu 
vurguladı.
Kaymakam Cahit Işık 
“Eğitim ailede 
başlar. Uyuşturucu 
ile mücadele ede
bilmemiz için vatan
daşlarımızla 
koordineli olarak 
çalışmak zorundayız.

Özellikle uyuşturucu 
satıcıları tespit 
edilmeli ve üzerleri 
ne gidilmeli. Bu 
konuda emniyeti 
m izin üzerine düşen 
görevi yaptığı inan 
çındayım. Uzman 
kişilerin yardımı alı
narak gençlerimiz 
bilinçlendirilmen. 
Her şeyden önce 
Gemlik halkı bize 
yardımcı olmalı.
Çalışma arkadaş 
lanmızla uyuşturucu
nun zararlarını 
ortaya koyan bir 
konferans düzenle
meyi düşündük.
Ancak uyuşturucu 
kullanan bir genç bu 
konferansa gelir mi? 
Ya da madde bağım
lısı gençlerin aileleri 
bu etkinliğe ilgi gös
terir mi?
Hiç zannetmiyorum. 
Uyuşturucu kul
lanımı ile mücadele 
etmek son derece 
ciddi ve zor bir iştir. 
AVM’nin 5.inci katın
dan atlayarak intihar 
eden gencin anne ve 
babasının ayn 
olduğunu biliyoruz. 
Maalesef evde 
huzurlu bir ortam 
olamayınca, çocuk
larımızda sağlıklı bir 
biçimde yetişmiyor
lar. Gençler bizim 
geleceğimiz.
Biz, Gemlik 
Kaymakamlığı olarak 
gençlerimizin ağlıktı 
bireyler olarak 
yetişmesi için üzeri 
m ize düşen görevi 
yapmaya hazırız. Ve 
elimizden gelen 
çabayı gösteriye 
ruz. dedi.
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Bursa’da iki oto 
kiralama şirketi 
işletmecileri arasın
da park etme 
yüzünden çıkan 
kavgada, 10 kişi 
yaralandı.
Bursa Osmangazi 
İlçesi Darmstad 
Caddesi üzerinde 
bulunan iki oto 
kiralama şirketi 
çalışanları arasında 
park etme nedeni 
ile tartışma çıktı. 
Yeni tramvay hattı 
ipekböceği'nin de 
geçiş güzergahında 
bulunan ve akraba 
oldukları belirtilen 
iki oto kiralama şir
keti çalışanları 
arasındaki tartış

MMIMIMİIİMIİMIIİİI
Bursa’da Taksim 
Gezi Parkı olayları
na destek amacıyla 
Atatürk 
Caddesi'nde top
landıktan sonra 
valilik binasına taş 
ve bira şişeleri atıp 
zarar verdikleri ve 4 
polis memurunu 
yaraladıkları iddi
asıyla 55 kişi 
hakkında, 3 ile 9 yıl 
arasında değişen 
hapis cezası 
istemiyle dava 
açıldı. 
Bursa’da, 
Taksim’deki Gezi 
Parkı eylemlerine 
destek vermek 
amacıyla 2 Haziran 
tarihinde Reşat 
Oyal 
Kültürparkı’nda 
toplanan yaklaşık 5 
bin kişi slogan 
atarak Atatürk 
Caddesi'ne yürüdü. 
Gecenin ilerleyen 
saatlerinde sayıları 
30 bine ulaşan ve 
caddeyi trafiğe kap
atan protestocu

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
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manın kavgaya 
dönüşmesi son
rasında taş ve 
sopalar kullanıldı. 
Yaşanan kavgada 
iki taraftan da 10 
kişi çeşitli yer
lerinden yaralandı. 
Yaralılar çeşitli has
tanelere kaldırıldı.

gruba polis müda
hale etmezken, 
iddiaya göre alkol 
almaya başlayan 
yüzleri maskeli bir 
grup, Atatürk 
Caddesi'nde bulu
nan valilik binasına 
şişe ve taş atmaya 
başladı. Polis bu 
kişilere, TOMA ve 
biber gazı ile müda
hale etti. 
Yaşananlar sırasın
da, valilik binası ve 
bir polis aracında 
zarar meydana 
gelirken görevli 4

Bu arada yerde 
yatan bazı yaralılar 
ile dükkanlarında 
bulunan yaralıların 
başları sarih bir 
şekilde uzun süre 
ambulans bekledi. 
Olay yerinde polis 
ekipleri iki tarafın 
da kavga etmemesi 

polis memuru ise 
hafif yaralandı.
Gözaltına alınan 55 
kişi ise savcılık ve 
mahkeme tarafın
dan tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

3 İLE 9 YIL ARASI 
HAPİS İSTEMİ 
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından 
Bursa Valilği'ne 
yapılan saldırı ve 
sonrasında 
yaşananlar ile ilgili 
soruşturma tamam

için güvenlik 
önlemleri aldı. 
Buna rağmen olay 
yerine gelen 
tarafların akra
baları yine birbirle 
rine girdi. Olayı 
büyümeden polis 
ekipleri önledi. 
Hastaneye 
kaldırılan yaralıların 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken, kavgada 
bir de ruhsatsız 
tabancanın ele 
geçirildiği öğrenil
di. Olay yerinde 
polis ekipleri 
güvenlik tedbirleri 
alırken, olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

landı. Haklarında 
'Kanuna aykırı 
toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerine katıl
mak', 'Görevi yap
tırmamak için 
direnme' ve 'Kamu 
malına zarar verme' 
suçlarından 3 yıl ile 
9 yıl arasında 
değişen hapis 
cezaları istenen 55 
sanık, önümüzdeki 
günlerde 2'nci 
Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 
hakim karşısına 
çıkacak.

Devrilen 
Motosikletin 

Sürücüsü Anır 
Yaralandı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kazada bir 
motosiklet sürücü 
sü ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mimar Sinan 
Bulvan'nda 16 F 
8985 plakalı moto
sikletiyle seyreden 
43 yaşındaki 
Nurettin Taç, 
önündeki araca 
çarpmamak için 
fren yaptı. 
Direksiyon 
l'iakiıııiydiı li 
kaybeden Nurettin 
Taç, savrulan 
motosikletten 
düşerek sürüklen

Suriye'de Kimyasal 
MM Mam Mı
Suriye Ulusal 
Konseyi (SUK) 
Başkanı George 
Sabra, Şam'ın 
banliyösünde 
düzenlenen 
saldırıda, ölü 
sayısının 
1300'ü geçtiğini 
söyledi.
Sabra, Suriye 
Muhalif ve 
Devrimci Güçler 
Ulusal Koalisyonu 
(SMDK) tarafından 
İstanbul'da düzen
lenen toplantıda 
yaptığı konuşma
da, Esed rejiminin 
Şam'ın Doğu Guta 
banliyösüne 
düzenlediği ve 
kimyasal silah kul
landığı saldırının 
bütün dünyanın 
gözü önünde 
gerçekleştiğini 
ifade etti.
Buna tepki 
gösteren Sabra, 
Birleşmiş Milletler 
(BM) heyetinin, 
"Kimyasal silah 

di. Ağır yaralanan 
Taç'a ilk müdaha
leyi çevredeki 
vatandaşların 
haber vermesi 
üzerine sağlık 
görevlileri yaptı. 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Nurettin 
Taç, burada 
yapılan müda
halenin ardından 
Bursa'ya sevk 
edildi. Taç'ın 
sağlık durumunun 
viviuiy dini 
koruduğu öğre
nilirken, kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor 

kullanılıp kullanıl
madığını araştır
mak için" Şam'da 
bulunduğu esnada 
böyle bir saldırının 
yaşandığını dile 
getirdi.

"ÖLÜ SAYISI 
1300'Ü GEÇTİ" 
"Saldırıda ölü 
sayısı 1300'ü 
geçti" diyen 
Sabra, uluslararası 
toplumdan gele
cek tepkilerin 
"Kınamayı" 
geçmediğini ifade 
ederek, bunu sert 
bir dille eleştirdi. 
Suriye Muhalif ve 
Devrimci Güçler 
Ulusal Koalisyonu 
(SMDK), 
Uluslararası 
toplumu bu konu
da tavır almaya 
çağırarak, 
Birleşmiş Milletler 
(BM) heyetinin 
biran önce olayı 
soruşturmasını 
istedi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Manipülasyon..
Olay, şişirme, bir dayanağı olmayan ve ger 

çek dışı haberlerle kamuoyunun dikkatini iki 
yıldır üzerinde durdukları konulara çevirmek. 
Yargılamanın sonucunu bile beklemeden kişi
leri mahkum ediyorlar.

Örneğin, bir koro haline gelen, kendinden 
menkul bu kişiler, sürekli bizi belediyeyi soy
makla itham ediyorlar. Başka malzemeleri cü 
cüklerin dağarcıklarında...

Ağa babalarının da yaptığı gibi, orda burda, 
‘Belediyeden muslukları kesilenler’ diye bize 
laf atmaya çalışıyorlar.

Bizim bunlara karnımız tok.
Kendileri şimdi belediyeden palazlanıyorlar.
Bakın gazetelerine, her gün belediyenin bora 

zam haline gelmiş haberlerle dolular. Adlarını 
değiştirip, "Belediyenin Sesi” koymalılar.
Günde 4-5 haber yayınladıkları gün bile oluyor.

Bunun karşılığı, AKP'den ve Belediyeden, 
Büyükşehir’den ilanlar alıyorlar.

Belediyeye veya başka kurumlara bizi şikayet 
ediyorlar. Aylardır, hatta yıllardır köşelerinde 
bize saldırmaktan başka yazdıkları bir tane bile 
bu kentin sıkıntısını dile getiren konu yok.

Bakın göreceksiniz.
Hep borazanlık yapıyorlar..
Bu dönem de bitecek.
Bu devran böyle gitmeyecek...
Dün yine haberde, ahlaksızca, ‘90 bin liralık 

takvim bastırılarak depolarda bekletilmesi baş 
ta olmak üzere...’ diye açıktan olmasa da, isim 
vermeden bize gönderme yaptılar...

Eşime ait olan Güler Ajans’ın, Gemlik Beledi 
yesi’ne bastığı 15 bin takvimin 10 bin tanesinin 
birim fiyatı bir liraydı.

Büyük boy, eski Gemlik fotoğraflarından olan 
-benim özel kolleksiyonum ve arşivimden ya 
pılan 33x68cm. lik büyük takvimlerin- birim fiya 
tı ise 3 liraydı. Toplamı, 15 bin liradır.

Yani işin toplam ederi 25 bin lira.

Bu, konuda yalan haberler yazdılar. Bizi hırsız 
yerine koymaya çalıştılar. Önce 75 bin, sonra 
85 bin, şimdi ise 90 bin liraya çıktılar. Yükselt 
yükseltebildiğin kadar. Öyle hazımsızlar ki çat
layacaklar... Bunların hesabını verecekler...

Ama koronun yaşlısı, genci, şizofreni aynı 
türküyü söylüyor. Kimin türküsünü, Çelik’in ve 
Yılmaz’ın.

Mehmet Çelik, ahlaksızca yöntemle oturduğu 
koltuğunun ilk haftasında bizimle ilgili basın 
toplantısı yaptı.

Savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Gittik ifade verdik, belge götürdük. Aradan 

2.5 yıl geçti. Hakkımızda bir dava açılmadı.
Çelik 57. hükümet zamanında tüm devlet has

tanelerini kendine bağladı. Bunlar unutulmadı. 
Koltuğa oturmadan önce kaç lira vergi borcu 
vardı açıklasın.

AKP’ye yaranmak için her konuda 
manipülasyon yapıyorlar.

Biz, 40 yıldır buradayız.
Bize, vız gelir, tırıs gidersiniz.
Not. Gemlik Belediyesl’ne Fatih Mehmet 

Güler döneminde yapılan 6 matbaa İşinin fatu
ra ederlerini de yerim kalmadığı İçin daha 
sonra sîzlerle paylaşacağım.

Esna! «e Sanatkarlar Odası ndan Başsavcı 
«e Emniyet Müdürüne hoşgeldin ziyareti

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve yönetim 
kurulu üyeleri ilçe 
mize yeni atanan 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Mehmet Ayaz ve 
İlçe Emniyet Müdürü 
Erol Gülen’e hoşgel- 
diniz ziyaretinde 
bulundular.
İbrahim Talan ile bir
likte Muharrem 
Tümer, Gülten Ay 
han, Osman Sivas,

M ‘M H HİI ilil IIİBÜI lltf
Mert ÇAVDAR
Merkez Solak 
Subaşı Cami imamı 
ve Gemlik Camilerini 
Yaşatma, Dini, Hayri, 
Sosyal Hizmetler 
Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Süleyman Yedek, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, yapıla
cak olan yeni Asım 
Kocabıyık Camii ile 
ilgili gelişmeleri 
değerlendirdi.
Cami yapımıyla ilgili 
hiç bir sorunun 
bulunmadığını 
belirten Yedek, 
"İnşaat çalışmaları 
için Boruan A.Ş ile 
yapılan görüşmeler 
devam ediyor. 
Parasal anlamda da 
herhangi bir 
problem yok.
Gemlik halkına, mer
hum Asım Kocabıyık 
ve Borusan A.Ş. 
adına yakışır bir 
cami inşa edilmesi 
için tüm olanaklar

Abbas Aydın, Cezmi 
Dilsiz’in de katıldığı 
ziyaretlerde, ilçenin 
sorunları ile esnaf 
ve sanatkarların 
sorunları ele alındı. 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, Gemlik’in en 
önemli sorunlarının 
başında trafik soru 
nunun geldiğini, 
araç sayısının hızla 
artmasına karşın, 
yeterli yol ve oto 

Süleyman Yedek

seferber edilmiş 
durumda.
Yakında proje 
taslağı inşaat alanı
na asılacak.
Çifte minareli güzel 
bir camimiz olacak. 
İlçemizin nüfusu 
sürekli arttığı için 
bir zaman sonra bu 
camide yeterli 
olmayabilir. 

parkın bulunmaması 
nedeniyle sürücü
lerin ve yayaların 
zor anlar yaşadığını 
söyledi.
Yaz aylarında bu 
sorunun daha da 
büyüdüğüne dikkat 
çeken Talan, 
"Bu konuda İlçe 
Emniyet Trafik Amir 
liğine çok büyük 
görevler düşüyor. 
Bu sorunun çözül 
mesi için herkes 
üzerine düşeni yap

Ancak, şu an için 
yeni bir ibadethane 
ye ihtiyacımız var. 
İnşaat alanında ze 
min etüd çalışmaları 
yapılıyor.
Zemin iyileştirme 
çalışmalarının 
tamamlanmasının 
ardından planlanan 
tarihte caminin 
temeli atılacaktır.

malı. Yoksa Gemlik 
yaşanır bir kent 
olmaktan çıkacak" 
dedi. İlçe Emniyet 
Müdürü Erol Gülen, 
Gemlik’te büyüdü 
ğünü, Gemlik’i 
yakından tanıdığına 
dikkat çekerek 
"Trafik sorunu yaz 
aylannda daha da 
artıyor. Busorunu 
çözmeye çalışa
cağız. Tanıştığımıza 
memun oldum. ” 
dedi.

Bu süreçte vatan
daşlarımızın maddi 
ve manevi destek
lerini bekliyoruz. 
Yerel idareciler 
yapım çalışmaları 
ile ilgili teknik 
bilgileri daha detaylı 
olarak kamuoyuyla 
paylaşacaktır.
Bir daha ki 
Razaman ayında 
teravih nama
zlarımızı yeni 
camimizde kılmayı 
arzu ediyoruz.
Görüntü kirliliğinden 
uzak, insanların 
dışarıda namaz kıl
mak zorunda 
kalmadığı güzel bir 
mabed olacağı 
inancındayız.
Gemlik’in yıllardır 
yeni bir ibadethane 
ye ihtiyacı vardı. 
Umarız bir an önce 
yapım çalışmaları 
sona erer ve 
Gemlik halkı yeni 
camisine kavuşur." 
diye konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


22 Ağustos 2013 Perşembe Gemlik KBrfez Sayfa 5

pemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkam Ilhan Acar yeni görevini özenle sürdüreceğini söyledi.

Ilhan acar, îOBB un Tarım Komisütıııu'na seçiltli
Mert ÇAVDAR 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ilhan 
Acar, Türkiye Odalar 
ve Borsalar 
Birliği’nin gerçek
leştirdiği 69. Genel 
Kurulda, Tanm ve 
Gıda Komiyonu 
üyeliğine seçildi. 
Gemlik zeytinin 
gelişimi için 
gereken çabayı 
özenle göstereceğini 
ifade eden Acar, 
Komisyonda Adnan 
Bosnalı (Aydın TB), 
Mehmet Erdoğan 
(Rize TB), Faruk 
Aydın (Turgutlu TB), 
Fatih Durdaş 
(Kumluca TB), 
Kazım Gürol Yılmaz 
(Çarşamba TB), 
Ziya Aksüt (Nazilli 
TB), Abdurrahim 
Tarkan Denizler 
(Edremit TB),

Ilhan ACAR Rıfat Hisarcıklıoğlu

Necmeddin Zaroğlu 
(Reyhanlı TSO) ile 
birlikte görev 
yapacak.

YENİ GÖREVİMİZİ 
ÖZENLE 
SÜRDÜRECEĞİZ

İlhan Acar konuyla 
ilgili gazetemize yap. 
tığı açıklamada,

Gemlik zeytininin 
yurt çapında bir 
marka özelliğini 
taşıdığını belirterek, 
“Gemlik zeytinin hak 
ettiği konumu koru
ması ve sofralık zey
tinin gelişimi için 
elimden geleni 
yapacağım.
Ülkemizin aydınlık 
geleceği için, değişi 

min ve dönüşümün 
öncüsü olmayı ken
disine şiar edinmiş 
olan TOBB’un vakar 
ve onuruna yaraşır 
bir birlik ve beraber
lik sergilediğimiz 
Genel Kurulumuz 
sonrasında gerçek
leştirilen seçimlerde 
büyük camiamızın 
saygın temsilci

lerinin teveccühü ile 
üstlendiğimiz yeni 
görevimizi özenle 
sürdüreceğim.” 
dedi.

HİSARCIKLIOĞLU 
KUTLADI

TOBB Başkanı 
M.Rıfat Hisarcıkoğlu 
Gemlik Ticaret 
Borsası’na gön
derdiği yazıda, GTB 
Başkanı Acar’ı tebrik 
ederken, “69. genel 
kurulumuzun seçim 
sonuçlannın camia 
miza hayırlı olma 
sini diliyorum. 
Türkiye’nin girişim
cileri, kanaat önderle 
ri, müşebbis insan
ları, hem ülkemizin 
siyasi ve ekonomik 
istikrarının garantisi, 
hem de ekonomide 
ki dinamizmin kay
nağı olan büyük 
camiamızın değerli

temsilcileridir.
TOBB’un amaç ve 
vizyonuna yakışır bir 
genel kurul gerçek
leştirdik.
Sayın Acar’la çalış
maktan memnuniyet 
duyuyorum.
Birliğimizin bu 
önemli organına 
seçilerek TOBB’un 
yurt içinde ve yurt 
dışında yükselen 
itibar trendine büyük 
katkıda bulunacağı
na inanıyorum.
El birliği ile, güç bir
liğiyle iş birliği ile 
güzel yannlan birlik
te çizmek üzere, 
başarılı bir çalışma 
dönemi geçirmemizi 
temenni ediyorum. 
Çalışma arkadaş 
tarımız gayretlerine 
inanıyorum.
Gerçekleştireceği 
başarılardan son 
derece umutlu 
yum.” yazdı.

Endüstriyel Temizlik ÜrünleriTURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstrici temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

Okul

Belediye
Fabrika

Tüm resmi kurumlara
Temizlik ürünleri

kampanyası
Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş hattımız

0 506 898 31 88 - 0 536 524 32 89

YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE

KAHVALTI SALONU
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖR AVM 
Hisar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdilek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21 
O 532 654 28 46
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ELEMAN
SOLAKSUBAŞI 

GOODYEAR LASTİK 
SATIŞ PAZARLAMA 
DEPARTMANINDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
B SINIFI EHLİYETLİ 

ERKEKLER İÇİN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
EN AZ YÜKSEK OKUL

MEZUNU 
BAY YA DA BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR

ELEMAN
FİRMAMIZDA
ÇALIŞACAK 

JCB OPERATÖRÜ
ARANIYOR

05324979289

SATIUK 
2/B ARAZİSİ

KUMLA YOLU 
ÜZERİ HASANAĞA 
KOYU MEVKİİNDE

2709 M2
2/B ARAZİSİ 
SATILIKTIR

0 535 631 2517
Fotoğraf ve CV ile birlikte 
başvurulması rica olunur

05339241896
ABONE 

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

KÖFTECİ

BAYAN ELEMAN
EV İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 
ACİL OLARAK YARDIMCI 

BAYAN ELEMAN ARANIYOR 
0 533 388 43 76

YUSUF

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

f /yusufkofte www.kofteciyusuf.com @kofteciyusuf * 

başvurmak için: secretcv.com

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN İNŞAAT 
GEMLİK VE YALOVA 

ŞANTİYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DENEYİMLİ DAMPERLİ 
KAMYON ŞOFÖRLERİ 

ŞANTİYE BAKIM VE ONARIM 
ATÖLYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAMİRCİ VE YAĞCI

ŞANTİYE SAHASINDA 
ÇALIŞACAK VASIFSIZ 

ELEMANLAR ALINACAKTIR

0 533 241 93 82 
0 533 680 59 22

Beklenen 
kötü haber 
geldi!
Yine zam 
yapıldı
Motorin fiyatlarına 8 
kuruş zam yapıldı. 
Zamlı tarife dün 
gece yarısından 
itibaren geçerli ola
cak.
Mısır'daki iç karışık
lıklar nedeniyle ham 
petrol fiyatlarının ve 
yurtiçi piyasalarda 
dolar kurunun eş 
zamanlı artışı, 
akaryakıt fiyatlarını 
tetikledi.
Motorin fiyatlarına 8 
kuruş zam yapıldı. 
Zamlı tarife bu gece 
yarısından itibaren 
geçerli olacak.

http://www.kofteciyusuf.com
secretcv.com
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NarmataMılilılen iyeliği fldseıı trtailata ilöııci itti W
Bugüne kadar 
sadece veraset 
yoluyla yeni ortak 
alan Marmarabirlik, 1 
Ocak 2003 tarihin
den sonra vefat 
eden ortakların, 
"kooperatif ortaklığı 
hakkrnı kaybetmiş 
varislerine üyelik 
hakkı sağladı.
Marmarabirlik 2011 
yılında da buna ben
zer bir af kararı 
alarak hem ölen 
ortak varislerini, 
hem de üç dönem 
üst üste koopera 
tifine ürün teslim 
etmediği için üyelik
ten düşen ortakların, 
yeniden ortak olma 
larını sağlamıştı. 
Marmara Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 
Başkanı Hidamet 
Asa'nın verdiği bil
giye göre veraset 
yolu dışında koope 
ratiflere ortak kaydı 

yapılmamaktaydı. 
Bunun yanı sıra üst 
üste üç ürün dönemi 
içinde kooperatifle 
rine ürün teslimatı 
yapmayanların da 
ortaklıklarına son 
verilmekteydi. 
Ancak, gerek 
veraset yoluyla 
ortaklık hakkını kul
lanmayanlar, 
gerekse sonradan 
üyeliği düşenlerden 
gelen yoğun talep
leri değerlendiren 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu, 
2011 yılı Mart ayında 
bir af kararı almış, 
başvuru yapan mağ
dur üyelerini 
yeniden ortaklığa 
kazandırmıştı. Son 
günlerde bu yöndeki 
taleplerin artması 
üzerine Marmara bir
lik üreticilere bir kez 
daha "zeytin dalı" 
uzattı.
Marmarabirlik

Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, "1 Ocak 2003 
tarihinden sonra 
vefat eden ortak
larımızın varislerinin 
kooperatife üye 
olmak için üç ürün 
dönemi içerisinde 
müracaat etmeleri 
gerekiyordu. Çeşitli 
sebeplerle bu süre 
içerisinde ortak ola
mayan varislerin 
bağlı oldukları koo 
peratife 31 Ekim 
2013 tarihine kadar 

müracaatları halinde 
bir defaya mahsus 
olmak üzere ortak
lığa kabul edilecek
lerdir" dedi.
Asa, başlangıç tarihi 
olarak 1 Ocak 2003 
tarihini almalarını da 
şu sözlerle açıkladı: 
"Veraset yoluyla da 
olsa 1 Ocak 2003 
tarihinden önceye 
dönülememesinin 
nedeni, yeniden 
yapılandırma 
sürecinin başlangıç 
tarihi olmasıdır. Bu 

tarihe kadar ortaklık
tan atılma söz 
konusu değildi. 
Bundan dolayı 1 
Ocak 2003 tarihin
den öncesinde 
ortaklıktan atılan
ların ortak kaydı 
yapılmasının yasal 
olarak mümkün 
olmadığını vurgu
ladı. Ayrıca o tarih
lerde ortaklanmızın 
eksik bilgilendiril 
meleri ve ortaklık 
yükümlülüklerini 
yerine getirmedik
lerinden dolayı, 
adeta ortak kıyımı 
yaşanmış ve bin
lerce ortak ortaklık
tan çıkanlmıştı. 
Bu gün itibari ile 
mevcut ortaklarımı 
zın Marmarabirlik 
imkânları çerçeve 
sinde gübre, zirai 
ilaç, nakdi kredi ve 
birçok hizmetlerden 
faydalanmalan, 
Marmarabirlik ortak

lığının ne kadar 
önemli olduğu 
görülmektedir." 
Asa, ortaklarımızın 
kooperatiflerine 
sahip çıkmalarını, 
her zaman önemle 
vurguladıklarını 
belirterek, "Yeniden 
kooperatif ortağı 
olmaya yönelik 
taleplerin fazlalığı, 
geçmişe yönelik 
pişmanlığın işare
tidir. Bu üreticileri 
mizin, kooperati
flerinin ve 
MARMARABİRLİĞİN 
önemini geç de olsa 
anlamış olmaları 
sevindiricidir.
Bu durum mevcut 
ortaklarımıza da 
örnek olmalı. 
Ortaklarımız 
kooperatiflerine 
sahip çıktıkça 
gücümüz daha da 
artacak, kazanan 
yine kendileri ola
caktır" dedi.

Umurbeyli Eker Ailesi, yarışmayı kazanıp Hyundai ix35 sahibi oldular

İM IİİM isill Bilir' w İHIWII MM
Kanal D’nin 
sevilerek izlenen 
eğlendiren ve 
kazandıran prog 
ramı ‘Ben Bilmem

BAYANELEMflN
YAŞLI KADINA 

BAKACAK 
(HASTA VE YATALAK

DEĞİL)
EV İŞLERİNDE 

YARDIMCI OLACAK 
BAYAN ELEMAN 

ARANMAKTADIR. 
(YATILI OLMA ŞARTI 
ARANMAMAKTADIR) 

0 533 309 06 99

Eşim Bilir’in geçen 
haftaki yarışma 
birincisi Umurbeyli 
TIR şoförü Ahmet 
Eker ve eşi Hanife

Eker oldu.
145 Nolu Gemlik Tır 
Kooperatifi’nde 
şoför olarak çalışan 
Umurbeyli Ahmet 
Eker eşinin de 
desteğiyle Kanal 
D’de yapımcılığını 
ve sunuculuğunu 
İlker Aydın’ın 
üstlendiği ‘Ben 
Bilmem Eşim Bilir’ 
programına 
başvurdu.
Eker Ailesi, ön 
elemelerden 
geçerek yarışmaya 
davet edildi.
31 Haziran 2013 
günü çekimleri 
yapılan yarışma, 
geçtiğimiz Pazar 
akşamı Kanal D’de 
yayınlandı. 
Rakipleri ile 
kıyasıya yarışan 
Eker çifti, uzun bir 
maratondan sonra 
yarışmanın final 
bölümünde ters 
kadeh oyunu yarış
masında rakibini 
eleyerek, yarış
manın ödülü olan 
Hyundai İX35 aracın 
sahibi oldular.

ÇOK SEVİNÇLİYİZ 
Uzun zamandır bu 
programı izlediğini 
söyleyen Ahmet 
Eker, gazetemizi 
ziyaret etti. 
Gemlik’ten bu 
programa katılan ilk 
kişi olduğunu 
söyleyen Eker, "Bir 
gün başvurduğum 
Kanal D ‘Ben 
Bilmem Eşim Bilir’ 
programından beni 
arayarak elemelere 
davet edildiğimiz 
bildirilince şaşırdık.

Yapılan elemeler
den sonra telefonla 
ön elemeleri geçip 
geçmediğimizi 
bildireceklerini 
söylediler.
Bir süre sonra ön 
elemeleri geçtiği 
m izi ve yarışma 
çekimlerine davet 
edildiğimizi 
söylediler.
31 Haziran günü 
yapılan çekimlerde 
uzun bir maraton
dan sonra eşim ile 
birlikte rakiplerimizi 

eleyerek finale 
kaldık ve sonunda 
Hyundai iX35 
sahibi olduk” 
dedi.
Ahmet Eker, yarış
madan sonra 
Gemlik’e geldiğini, 
eski arabasını sat
tığını ve yeni 
arabasını heyecanla 
beklediğini söyledi. 
Eker ailesi, 
kazandıkları otomo
bilini toplu olarak 
yapılacak dağıtım 
töreninde alacak.
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Hartariff lört'ne parte lası iişenai
"Şehirde ne varsa 

köylerde de o ola
cak” diye konuşan 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Haydariye 
Köyü'nün tüm yol
larının yapıldığını 
ve köy içine 4 bin 
metrekare parke 
taşı döşendiğini 
söyledi. Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
İsmail Aydın ve 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık ile birlikte 
Haydariye Köyü'ne 
giden Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, çalışmaları 
yerinde inceledi. 
Köylüler ile sohbet 
eden Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Köy 
Meydanı ve Cami 
Bahçesinin de köye 
yakışır peyzaj çalış
masıyla düzen
leneceği sözünü

verdi. Su Düşen 
Şelalesi yolu ve 
Haydariye yolu 
üzerinde asfalt 
yama çalışmalarının 
tamamlandığını ve 
köye bir adet de 
yeni çocuk parkı 
kazandırdıklarını 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, Belediye 
hizmetlerinden 
Haydariye 
Köyü'nün yanı sıra 
tüm köylerin 
fazlasıyla yarar
lanacağını söyledi. 
Köylerin mahalle 

statüsüne geçme
den önce belediye 
hizmetleriyle tanıştı 
ğını vurgulayan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Haydariye 
Köyü köy içi yol
larının tamamının 
parke taşı ile kap
landığını açıkladı. 
Haydariye Köyünün 
yanı sıra Güvenli, 
Muratoba köy
lerinde de parke 
taşı döşeme, köy 
meydanı, peyzaj, alt 
yapı ve yol çalış

masını devam 
ettirdiklerini anlatan 
Refik Yılmaz, 
"Sloganımız 
Gemlik'te ne 
varsa köylerinde 
de o olacak. 
Hedefimiz, 
Şehirlerde ne 
varsa köylerimize 
de o hizmeti 
getirmektir. Bir 
yıldır muhtarlarımı
zla olumlu 
diyaloglar içinde, 
toplantılar tertiple 
yerek köylerimizin 
sounlarını tespit 
ettik. Ayrıca tüm 
köylerimize defalar
ca ziyaretlerde 
bulunduk. Bizim 
için hizmette sınır 
yok. İlçemizin her 
mahalle, cadde ve 
sokağına olduğu 
gibi köylerimize 
de hizmet yağdır

maya devam 
edeceğiz" dedi.

Kurhan Bayramında 
Yarım Milyon Kişi 

Yurt Dışına GideceK
Son tatil fırsatı 
değerlendirmek 
isteyen çalışanlar 
tur şirketlerine 
hücum ediyor. 
Ramazan 
Bayramı'na göre 3 
katı talebin gelme
si beklenen 
Kurban 
Bayramı'nda 11 ile 
20 Ekim arasında 
yarım milyon 
kişinin yurtdışına 
gideceği 
öngörülüyor.

77 LİRALIK BİLET 
300 LİRA
Kışa girmeden son 
tatil fırsatı olarak 
görülen Kurban 
Bayramı'nın 9 gün
lük tatilinin yeni 
bir rekora sahne 
olması bekleniyor, 
örneğin Kurban 
Bayramı'ndan bir 
hafta sonra 787 
lira görünen

THY'nin Prag bileti 
bayramda 1.264 
lira görünüyor. 
77 liralık Bodrum 
bileti ise 300 liraya 
kadar çıkıyor, 
öte yandan 
yetkililer kişi 
başı fiyatları 399 
ile 3 bin Euro 
arasındaki haftalık 
turların büyük 
bölümünün 
satıldığını 
belirterek, 3-4 gün
lük kısa turların da 
son dakikaya 
kadar satılarak 
elde tur kalmaya
cağını ifade 
ediyorlar.

BİLET FİYATLARI 
3'E KATLANDI 
Havayolu şirket
lerinin yurtdışında- 
ki noktalara olan 
bilet fiyatları şim
diden üçe katlan
mış durumda.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri.

T

İhtiyaç duyduğunuz boyutta kaşe ve kalem kaşeler.

Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitlen.Kupa ve madalya çeşitlen.

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

o 
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http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çalışan kadınlar için doğum izni arttı
Özel sektörde ücretli 
doğum izni 16 haf
tadan, 18 haftaya 
çıkacak. İkiz doğum
larda için ise bu 
süre 20 hafta oluyor. 
Kadın, Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ile Çalışma 
Bakanhğı'nın birlikte 
hazırladığı çalışan 
annelerin hayatını 
kolaylaştırmaya 
yönelik paketin en 
önemli maddesi olan 
ücretli doğum izni 
süresinin 18 haftaya 
çıkması bekleniyor. 
Çalışma Bakanlığı, 
çalışan annelerin 
sosyal ve özlük hak
larında iyileştirme 
yapılmasına evet 
derken, uzun süreli 

ücretli izne karşı 
çıktı. Son haliyle 
taslakta, 
kadınlara verilecek 
ücretli doğum 
izninin 16 haftadan 
18 haftaya, ikiz 
doğumlarda 20 
haftaya çıkarıldığı 
belirtildi. Ayrıca 
mevcut iş 
Kanunu'nda yer alan 
6 aylık ücretsiz izin 
hakkı da devam ede
cek. Düzenlemeye 
işverenler ancak 
esnek çalışma 
düzenlemesiyle bir
likte evet diyor. 
Bakanlık, yeni 
yasama döneminde 
doğum izni ve esnek 
çalışmaya olanak 
tanıyan özel istih

dam büroları düzen
lemesini bir paket 
halinde Meclis'e 
getirecek.

MESAİ İÇİN LİMİT 
7.5 SAAT OLDU 
Kadınlara iş

hayatında daha çok 
yer
verilmesi, ekono
mideki gelişim 
açısından da önem 
taşıyor. Bu kapsam
da kadınların 
çalıştırılma şartlarıy

la ilgili yeni düzen
lemeler de hayata 
geçti. Buna göre 
gebe veya emziren 
kadınlar, günde 7 
buçuk saatten fazla 
çalıştırılmayacak. 
150 kadın çalışanı 

olan işyerlerinde 
çocuklar için kreş 
kurulması zorunlu 
olacak.

KONTROL İÇİN İZİN 
VERMEK ZORUNDA 
Gebelik süresince 
gerekli sağlık kon
trolleri için işveren 
çalışana ücretli maz
eret izni vermek 
zorunda. Çalışanın 
hekime gitmesine 
izin verilmemesi ise 
mümkün değil. Aksi 
bir uygulamada 
çalışan için haklı 
fesih nedeni 
doğuyor.
Yani çalışanlar 
kıdem tazminatını 
talep ederek derhal 
işten ayrılabiliyor.

Isuertestitnelerte mit OT artış wsaıiı
Türkiye iş Kurumu 
(İŞKUR) Genel 
Müdürü Nusret 
Yazıcı, bu yılın ocak- 
temmuz döneminde 
449 bin 97 kişiyi işe 
yerleştirdiklerini 
belirterek, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre işe yerleştirme 
rakamlarında yüzde 
68'lik artış 
yaşandığını bildirdi 
Yazıcı, yaptığı yazılı 
açıklamada, 
İŞKUR'un uyguladığı 
aktif işgücü pro
gramlan sayesinde 
işgücü piyasasında
ki yeni koşullara 
hızlı şekilde uyum 
sağladığını, hizmet 
kalitesindeki 
artışın istatistiksel 

verilere de yan
sıdığını vurguladı. 
Bu yılın ocak-tem- 
muz döneminde 
449 bin 97 kişiyi 
işe yerleştirdiklerini 
ifade eden Yazıcı, 
"Geçen yılın aynı 
dönemine göre işe 
yerleştirme rakam
larında yüzde 68'lik 
artış kaydettik, 
işe yerleştirme 
rakamlarının yanı 
sıra özel sektörden 
aldığımız açık iş 
sayısında da önemli 
artış yaşandı.
Ocak-temmuz döne
minde 883 bin 693 
kişilik açık iş talebi 
aldık. Söz konusu 
açık işlerin yüzde 
94'üne tekabül eden

831 bin 606'sını özel 
sektörden aldığımız 
açık işler oluşturuy
or. Geçen yıla göre 
özel sektörden alı
nan açık işlerde 
yüzde 126'lık artış 
olduğu" bilgisini

verdi.
-"1 milyon 449 bin 
484 kişi İŞKUR'a 
başvurdu"
Yazıcı, hizmet 
kalitesindeki artışın 
kuruma yapılan 
başvuruları da olum

lu etkilediğine işaret 
ederek, "Geçen yılın 
aynı dönemine göre 
başvurular yüzde 69 
arttarak, 1 milyon 
449 bin 484 oldu.
Başvuranların yüzde 
36,5'ini kadınlar, 

yüzde 1,4'ünü ise 
engelliler oluşturuy
or. Vatandaşımızın 
kurumumuza güven
mesi ve hizmetlerim
izden yararlanması 
bizi çok memnun 
ediyor" ifadesini kul
landı.
İşgücünün istihdam 
edilebilirliğini artır
mak için düzenlenen 
aktif işgücü pro
gramları sayesinde 
çok sayıda kişinin 
meslek sahibi 
olduğunu da belirten 
Yazıcı, yılın ilk 6 
ayında açılan 24 bin 
764 kurstan yüzde 
42,5'i kadınlar olmak 
üzere 229 bin 820 
kişinin fayda
landığını kaydetti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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
KAYMAKAMUK

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

iI
K

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)R DENİZ UÇAĞI 613 56*13
Psgasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

DAĞITICILAR

E 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

H HASTANELER

B 
E

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

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 İ85

R
TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 241 Akcan Petrol 513 1O 79

MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 46

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4656 

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)

alısluiıi
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
AYKEN! İLKÖĞRETİM OKULU
SBS YERLEŞTİRMEDE -.100 BAŞARI

EGE Y. ÖZTEBER 
KABATAŞ ERKEK L.

H. MERT ÇETİN 
FİNAL FEN % 100 BURSLU

MEHMET ATAŞ 
İMKBFEN

COŞKUN DÜZENSEVER NAZLI BULUT 
YALOVA FEN FİNAL FEN % 100 BURSLU

M. FIRAT SEYİDOĞLU 
FİNAL FEN % 100 BURSLU

MELİSA TÜRKOĞLU 
FİNAL FEN % 70 BURSLU

A. EMRE TÜMER 
ŞÜKRÜ ŞANKAYA

BERFIN UYGUR
BURSA AND.ERKEK L.

EZGİ DEMİR 
ŞÜKRÜ ŞANKAYA

DAMLA GUL 
BURSA ANADOLU

OĞUZHAN BEKİ 
CBAL

B. NİYAZİ ŞAHIN 
CBAL

AYŞE SELİN İŞBİLİR 
SAKARYA SOS.BİL.L.

İBRAHİM AŞIK 
CBAL

SI DE DAMAR 
CBAL

ONUR TAŞ 
CBAL

DOGUKANAY 
BURSAÖZLÜCE AL

CELAL SERTASLAN 
CBAL

EŞREF ZAMBAK 
CBAL

M.BERKAY BAYAZIT 
FETHİYE M.E. AND.L.

ŞAFAK SAYIN 
ORHANGAZİ AND.ÖĞRT.

T. TAHA YILMAZ 
GEMLİK AND. İHL

BÜNYAMİN TÜRKMEN ERDOĞAN YILMAZ 
GEMLİK AND. İHL ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.

EFE V. OTOBATMAZ SELİN SÜMEN 
ORHANGAZİ AND. ÖĞR. ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.

S. BERKE IZLATLI 
SÜLEYMAN ÇELEBİ AND.L.

İREM ŞAHİN 
GEMLİK AND.

BEGÜM ÇANCI 
ORHANGAZİ EYÜP TOPÇU AND.

ŞEVVAL ŞENSOY 
GEMLİK AND.

ROHATCAN UYGUR YİĞİT MİNARE

DAMLA KASAP 
AND. K.M.L. ÇOCUK GEL.

FARUK AĞDEMİR
AND. TİC. MÜH. VE FİNANS

UMURBEY SAĞ.MES.L. AND.TİC. BİLİŞİM TEK.

Öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz

Tel: 513 50 84
www.aykentilkogretim.kl 2.tr

http://www.aykentilkogretim.kl
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KAVLAKDOĞANIN HÂZİNESİ

Ramazana özel kampanya1
Tel: 512 O 512

• NATUREL
| SIZMA

ZEYTİN 
ZEYTİNYAĞI

FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI

| Jz /feZKTINMCl

gglS

M

www.kavlak.com.tr
ŞUBELERİMİZ: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik İstiklal Caddesi 

Yalova Yolu Satış Mağazaları ile hizmet vermekteyiz.
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MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakgemlik.com
Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri

TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83
E-MAIL manastiremlak@hotmail.com

wwvv.manastirernlak.sahibinden.corn 
www.ilan.com.tr/rnanastinemlak

CHP Bursa Milletvekili eski Bakan Turhan Tayan, Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Celal Bavar ölümünün
27. yılında anıldı

CHP Bursa Milletveki 
li Turhan Tayan, Gem 
lik Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. 
Tayan, “Siyaset yap
tığım süre içinde 
postu deldirmeden, 
insan içine girebil 
dim. Bugünde, par- 
lementer olmadığım 
8 yıl içinde de halkın 
içinde oldum.” dedi. 
Haberi sayfa 5’de

Paçayı kaptırmak...
Dün, 3. Cumhurbaşkanı merhum 

Celal Bayar’ın 27. ölüm yıldönümüy
dü.

Kurtuluş Savaşının Galip Hocası 
Bayar, yeni Cumhuriyetin kurulma 
sında büyük emekleri geçen bir Kuv 
vayi Milliyeciydi.
Atatürk’ün silah arkadaşıydı...
Tek partili dönemden, çok partili 

demokratik döneme geçildiğinde, Tür 
kiye’nin asker kökenli olmayan ilk 
Cumhurbaşkanı oldu. Devamı 4’de

Cenk Özaoğan'daıı 
13 gündür haber yok
10 Ağustos 2013 
Cumartesi günü 
saat Büyük Kumla 
Iskelesi’nden 3 
arkadaşıyla birlikte 
bindikleri fiber 
botun devrilmesi 
sonucu denizde 
kaybolan Cenk 
Özdoğan’nın 
cesedi 13 gündür 
bulunamadı. 
Gemlikli erkek 
arkadaşı ve iki 
bayanla kayık sefa 
sı yapan Özdoğan, 
kötü hava koşulları 
nedeniyle teknenin

su alması sonucu 
devrilen tekneden 
denize düşmüş, 3 
kişinin kurtulması
na karşın kendisi 
karanlık sularda 
kaybolmuştu.

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 
ölümünün 27. yıldönümünde, doğum yeri 
olan Umurbey’deki anıt mezarı başında 
devlet töreni ile anıldı. Haberi sayfa 4’de

Sismik Araştırmalar Gemisi 
Kç>ca Piri Reis önceki gece Gemlik 

İskelesine yanaşarak araştırma 
yapmak için ilk adımını attı 

KÛM PİRİ 
REİS GEMLİKTE

Koca Piri Reis Sismik Araştırmalar Gemisi 
Gemlik İskelesi’ne yanaştı. 17 Ağustos 1999 
depreminin yıl dönümünde rotasını Marma 
ra Denizi’ne çeviren sistemik araştırma 
gemisi Gemlik Körfezi’nde Mudanya’dan 
Bandırma’ya kadar uzanan fay hattı 
üzerinde araştırmalar yapacak. Sayfa 2’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.ilan.com.tr/rnanastinemlak
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Sismik Araştırmalar Gemisi Koca Piri Reis önceki gece Gemlik İskelesine yanaşarak araştırma yapmak için ilk adımını attı

KOCA PİRİ BEİS GEMLİKTE
Koca Piri Reis 
Sismik Araştırmalar 
Gemisi Gemlik İske- 
lesi’ne yanaştı. 
17 Ağustos 1999 
depreminin yıl 
dönümünde rotasını 
Marmara Denizi’ne 
çeviren sistemik 
araştırma gemisi 
Gemlik Körfezi’nde , 
Mudanya’dan 
Bandırma’ya kadar 
uzanan fay hattı 
üzerinde araştır
malar yapacak. 
Depremin yıl 
dönümünde mey
dana gelen 
4.6 şiddetindeki 
merkez üstü Gemlik 
depreminden sonra 
çalışmalarını yoğun
laştıran Koca Piri 
Reis, Türkiye’deki 
tek ismik araştırma 
lar yapan gemi, 
özelliğini taşıyor. 
Daha önceki çalış
maların aksine 
depremin önceden 
tahmin edilmesi 

gereken mercilerin 
bu yönde bilglile 
dirilmesi amacıyla 
araştırmalar yapan 
Koca Piri Reis birin
ci derece deprem 
kuşağı ve 2 fay 
hattı üzerinde bulu
nan Gemlik için 
büyük önem taşıyor. 
Dokuz Eylül Üniver
sitesi Deniz Bilimleri 
Ensitüsü Ana bilim 
Dalı Öğretim 
Görevlisi Prof. Dr. 
Günay Çiftçi Avrupa 
Birliği’ne üye olan 
ülkelerde benzer 
çalışmaların yıllardır 
devam ettiğini belir
tirken, bir deprem 
ülkesi olan 
Türkiye’nin çağa 
ayak uydurmakta 
geç kaldığını ifade 
etti.
ÇALIŞMALARIMIZ 
TÜBİTAK 
TARAFINDAN 
DESTEKLENİYOR 
AB ülkelerinde 
gerçekleşen pro

jelerin amacının 
depremi önceden 
tahmin etmek 
olduğunu vurgu
layan Çiftçi, 
“Deprem tehlikesine 
karşı gerekli önlem
leri almak ve deprem 
olduğunda belirle 
nen plan ve program 
dahilinde yardımları 
yapmak el betteki 
önemli. Ancak üke 
m izde depremi ne 
zaman olacağı 

konusunda yapılmış 
ciddi çalışmalar yok. 
Biz de 14 gün süre 
ile Marmara Denizi’ 
nde bu alanla veri
leri toplayacağız. 
Marmara Bölgesi 
hem nüfus hem 
sanayi olarak en çok 
yoğunlaşan alanlar. 
Söylediğimiz gibi 
Gemlik Körfezi’n 
den, Mudanya’dan, 
Bandırma’ya uzanan 
deniz araştırmasını

Piri Reis olarak 
yapacağız.
Tüm çalışmalarımız 
TÜBİTAK tarafından 
desteklenmektedir. 
Yakın tarihlerde bir 
olası depremin 
olduğunu söylesek 
herhalde Nobel 
ödülü alınz. Ama 
şunu söylemeliyiz ki 
bütün bu çalışmalar 
bunları anlamaya, 
tespit etmeye yöne
lik. Bildiğimiz bir şey 

var ki bu deprem 
olacak ve bundan 
kaçış yok. Kesin 
olan bu. Ne zaman 
olacağı konusunda 
da daha önce 
yapılan bu 
depremin önceden 
haber vermeye yöne
lik çalışmalar. Yine 
değişik çalışmalar 
var tabii ki, 
depremin önceden 
tespit edilmesine 
yönelik, haber etme 
ye yönelik. Dünyada 
da bu konuda 
teknolojik cihazlar 
geliştiril meye 
devam edil i yor. O 
kadar büyük bir 
enerji açığa çıkı yor 
ki, mutlaka bu nun 
yer içerisindeki elek
triksel, kimyasal 
parametreleri 
değiştiren olaylar 
söz konusu oluyor. 
Bu kadar büyük bir 
enerji açığa çıkarken 
yer bunun belirtileri
ni veriyor.” dedi

Eski Bursa Harita Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Kabir, “Son yaşanan Gemlik depreminin ardından kentsel dönüşüme hız verilmeli” dedi.

“Kenisel dönüşüme hız verilmeli"
Mert ÇAVDAR

Kentsel dönüşümde 
kişisel organizasyon
ların önünün açılması 
gerektiğini belirten 
eski Bursa Harita 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Gürkan 
Kanbir, Gemlik’te 
yaşanan son 
depremin kentsel 
dönüşüm sürecinin 
hızlandırması gerek
tiğini ortaya koy
duğunu söyledi. 
Kentsel dönüşümde 
kişisel organizasyon
ların önünün açılması 
gerektiğini belirten 
eski Bursa Harita 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Gürkan 
Kanbir, son deprem
lerin kentsel dönüşüm 
sürecinin hızlandır
ması gerektiğini 
ortaya koyduğunu 
söyledi.
Bursa'dan start veri 
len 3. kentsel dönü 
şüm hamlesinde 
Başbakan Recep

Tayyip Erdoğan'ın, 
"Yeni binalar yüksek 
katlı olmamalı" açıkla
ması, işi alan müteah
hitleri zora soktu. 
Yıldırım ilçesinin 
Mevlana Mahallesi'n 
den başlatılan ve yer 
yer 8 kata kadar çıkan 
yüksek binaların kat 
sınırının Başbakan 
Erdoğan'ın talimatına 
göre düşürülme duru
mu, belediyeyi yeni 
den imar planı yap
maya mecbur bıraktı. 
Eski Bursa Harita 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Gürkan 
Kanbir, Başbakan 
Erdoğan'ın Mevlana 
Mahallesi'ndeki temel 
atma sırasında yaptığı 
açıklamaların kentsel 
dönüşümün boyutunu 
değiştirdi ğine dikkat 
çekerek, "Bizim de 
katıldığımız Başba 
kanımızın bu görüşleri 
bele diyelerin ezberini 
bozdu. Burs a'd a ve 
kentsel dönüşümün

yapılacağı şehirlerde 
en fazla 5 katlı bina 
ların yapılması görüşü 
şehirlere yeni bir 
soluk aldıracaktır.
Kent estetiği ve silüeti 
açısından da OsmanlI 
ve Selçuklu mimarisi 
nin olması tarihi 
Bursa değerini geri 
kazan dıracaktır. Sivil 
mimarlık örneği 
yapılarda olduğu gibi, 
kentsel dönüşümü 
kendisi yapmak 
isteyen vatandaşlara 
da proje bedeli hibe 
edilmeli ve inşaat 
yapımında uzun va 
deli düşük faizli kredi

imkanı sağlamalıdır. 
Ayrıca plan notlarında 
belediyeler, vatandaş 
lehine hareket ederek 
kamunun müdahil 
olmadıkları özel dönü 
şümlerin de önü 
açmalıdır" dedi.
Yıldırım'daki kentsel 
dönüşüm projesinin - 
akademik görüşten 
uzak olduğunu ifade 
eden Harita 
Mühendisi Gürkan 
Kanbir, "Bir gecede 
dönüşümün farklı bir 
kanunun kapsamına 
alınması rahatsızlık 
verdi. Bu değişiklikle 
sağlanan kat yüksek

likleri Başbakanımızın 
gözünden kaçmadı. 
Yeni Afet Kanunu 
sadece bölge halkının 
olurunu değil, diğer 
birçok kanunu ve 
kurumu da yok sayar 
niteliktedir. Şehircilik 
Bakanlığı bu konuda 
farklı ses duymak 
istememektedir. 
Hazırlanan imar plan
lan, Başbakan 
Erdoğan'ın dediği 
gibi, halkın görüşleri 
alınarak tamamlan
malıdır. Kentsel 
dönüşümde belirleyici 
unsur olan proje 
maliyetleri idarenin ve 

taşeronların kar 
hesaplan üzerine 
olmamalıdır. Planda 
yüksek ve yoğun 
yapılaşma isteklerinde 
mevcut dokunun 
sosyal durumu göz 
ardı edilmemelidir. 
Aksi durumda kentsel 
dönüşüm ya da Afet 
Kanunu kapsamında 
dönüştürülen alanlar
da yoğunluk artar. 
Başbakan da bu olum 
suz sonuca dikkat 
çekmiştir.
Kentsel dönüşüm 
kamu yarannı, bilimi, 
bölge halkının talep
lerini göz ardı etme 
melidir. Ekonomik, 
sosyal, fiziki ve çevre 
şartları bir bütün ola 
rak ele alınmalı, şehir 
planından koparılma 
dan yapılmalıdır. 
Son Gemlik Depremi 
kentsel dönüşümün 
vakit kaybetmeden bir 
an evvel başlaması 
gerektiğini hepimize 
hatırlattı" dedi
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7 yıl önce Kurtul 
köyünde para ve 
altınları için bıçak
lanmış halde bulu
nan 80 yaşındaki 
irfan Sevinç’in 
öldürülmesiyle 
alakalı köydeki 100 
kişiden DNA örnek
leri alındı.
Yapılan 
incelemelerin 
ardından belir
lendiği öne sürülen 
ve 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
“canavarca hisle ve 
eziyet çektirerek 
öldürme, cinsel 
saldırı, yağma, 
mala zarar verme 
ve suçu gizleme” 
suçlarından iki ayrı 
müebbet hapis 
cezası istenen 
tutuklu sanık A.l. 
(23), tekrar hakim 
karşısına çıktı. 
Dünkü duruşmada 
şahitler dinlendi. 
Cinayet günü mak- 
tulenin ev telefo
nundan cep tele
fonu arandığı için 
mahkemenin şahit 
olarak dinlediği 
F.Ş., “Telefonu 
açtığımda uğultu ya 
da hırıltı sesleri 
duydum. Bu sesleri 
ben sapıkların cin
sel amaçlı çıkardık
ları sesler olarak 
anladım. Anladığım 
kadarıyla bu sesler,

yaralı ya da can 
çekişen birine ait 
değildi. Ben karşım 
daki kişiden hemen 
telefonu kapat
masını isteyince de 
kapattı. Ölen İrfan 
Sevinç'i tanımam. 
Kendisinde de 
benim telefonum 
yoktur” dedi.
Sanık avukatı Nalan 
Bener, müvekkilinin 
cinayeti işlediğine 
dair bir delil bulun
madığını ifade 
ederek, 
“Müvekkilim bunca 
zamandır basit bir 
şüphe sebebiyle 
tutuklu bulunmak
ta. Müvekkilim, 
maktulenin evinde 
başka bir kadınla 
ilişkiye girdiğini 
söylemiştir. Bunun 
aksine bir delil 
mevcut değildir. 
Olay yerinde 
3-4 farklı

ayakkabı izi bulun
maktadır. Bu 
hususlar göz önü 
ne alındığında 
beraati gerekir. 
Tutukluluk halinin 
devamı için de 
yeterli delil yoktur. 
Tahliyesini ya da 
adli kontrol veril 
meşini talep edi 
yoruz” diye 
konuştu.
Bu arada sorgu 
aşamasında 
sanığın cinayeti 
işlediğine dair 
şahitlik ettiği iddia 
edilen gurbetçi 
H.M.B.’yi tanıyıp 
tanımadığının 
sorulması üzerine 
tutuklu sanık A.l. 
şöyle konuştu: 
“Almancı H.M.B. 
olarak bilinen kişi 
benim sınıf 
arkadaşımdır. Bu 
olayla ilgisi var 
mıdır bilmiyorum.

Kendisinin ifadesi 
bana okunmuştu. 
Benim ve N.Y.’nin 
bu cinayeti işlemiş 
olabileceğimizi 
söylemiş. Bu 
varsayıma nereden 
ulaşmış bilmiyo
rum.” 
Diğer şahitleri de 
dinleyen mahkeme, 
halen tutuklu olan 
sanığın durumuna 
ışık tutacak olan 
maktulenin tırnak 
aralarından çıkan 
doku örneklerinin 
sonucunun beklen
mesi için duruş
mayı erteledi.
Bilindiği gibi Kurtul 
köyünde 31 Ocak 
2007’de meydana 
gelen olayda, 80 
yaşındaki İrfan 
Sevinç evinde darp 
edildikten sonra 
bıçaklanarak 
öldürülmüş halde 
bulundu. Sır dolu 
cinayetle alakalı 
uzun bir araştırma 
yapan jandarma, 
evde bulunan 
spermlerin kime ait 
olduğunun belirlen
mesi için köydeki 
100 kişiden DNA 
örnekleri aldı.
Gelen sonuçlara 
göre DNA testi 
olumlu çıkan A.I., 
sevk edildiği adli 
makamlarca tutuk
landı.

Adliyeden 
Kelepçeli 

Kaçan Hırsız
Yakalandı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde Hırsızlık 
suçundan 
çıkartıldığı 
adleyede elleri 
önden kelepçeli 
olduğu halde 
polisten kaçmayı 
başaran 25 yaşın
daki Halil S. polis 
tarafından bir süre 
sonra saklandığı 
arkadaşının evin
den kaçmak 
isterken yakalandı. 
Bu kez elleri 
arkadan kelepçe
lenerek adliyeye 
çıkartılan zanlı 
tutuklandı. İnegöl 
girdiği evlerden 
ziynet eşyası 
çalan Halil S.'yi 
dün suçüstü 
yakaladı. 
Sorgulamasından 
sonra elleri önden 
kelepçeli olarak 
adliyeye çıkartılan 
Halil S., adliyenin 
birinci katındaki 
açık bulunan 

İznik'te Tf aktörden 
Düşen 2 Kişi Öldü

pencereden kaçtı. 
Yakalanan kovala- 
macanın ardından 
Halil S., izini kay
bettirdi. İnegöl 
polisi aradığı Halil 
S.'nin, Üçevler 
Mahallesi'ndeki 
arkadaşının evine 
gittiğini belirledi. 
Bu kez kendisini 
yakalamak için 
evin çevresinde 
önlem almaya 
başlayan polisleri 
fark eden firari 
hırsız, yine 
kelepçeli olarak 
kaçmaya başladı. 
Yaşanan kovala- 
macanın ardından 
yakalanan Halil S. 
gözaltına alındı. 
Emniyet 
Müdürlüğünde 
ifadesi alındıktan 
sonra bu kez elleri 
arkadan kelepçeli 
olarak adliyeye 
çıkartılan Halil S., 
tutuklanarak ceza
evine kondu.

Polis 112 anonslarına giren telsiz samflinı arw
Bursa’da çoğunluk
ta kadınların görev 
yaptığı 112 Acil 
Servis Komuta 
Merkezi’nin telsiz 
frekansına giren 
kimliği belirsiz bir 
erkek, "Günaydın 
ben sapık naber" 
diye anons yaparak 
telsiz irtibatını 
engelliyor.
İl Sağlık
Müdürlüğü’ne bağlı 
olarak görev yapan 
ambulansların 
koordinasyonunu 
sağlayan 112 Acil 
Servis Komuta 
Merkezi’in başı 3 
gündür telsiz 
sapığıyla dertte. 
Kimliği belirsiz bir 
erkek, çoğunlukla 
kadınların görev 
yaptığı Haber

Merkezi’ne yönelik 
sabah saatlerinde 
"Günaydın ben 
sapık naber” diye 
anons yaparken, 
günün belirli saat
lerinde ise "Sesiniz 
çok güzel", 
"Ambulanslar 
göreve devam 
ediyor mu?", 
"İşlerinizde 
başarılar" diye 
anonslar yapıyor. 
Ambulansların 
muhabere yaptığı 

esnada ise telsiz
den mandallama 
yaparak görüşme 
leri engellemeye 
çalışan kimliği 
belirsiz erkeğin 
belirlenmesi ve 
yakalanması için 
teknik takip 
başlatıldı.
112 Acil Servis 
Komuta Merkezi’n 
de görevlinin 
defalarca "burası 
bir sağlık kurumu 
lütfen rahatsız 

etmeyin, yerinizin 
belirlenmesi için 
teknik takip 
başlatıldı, durum 
polise bildirildi, 
hakkınızda yasal 
işlem yapılacak" 
demesine rağmen, 
kimliği belirsiz 
erkek "iyi olur 
bulursanız tanışmış 
oluruz" diye cevap 
verdi.
Daha sonra ise 112 
Acil Servis ekip
lerinin bir hastanın 
hastaneye nakli 
için birbirleriyle 
konuşma yaptığı 
sırada tekrar anon
sları bölen kimliği 
belirsiz kişi, 
"kusura bakmayın 
bir daha sizi rahat
sız etmeyeceğim iyi 
görevler" dedi.

İznik ilçesinde, 
şarampole giren 
traktörden düşen 
2 kişi hayatını 
kaybetti.
Alınan bilgiye 
göre, ilçeye bağlı 
Sarıalan köyünde 
yaşayan Kadir 
Tosun (72), 16 
FBN 19 plakalı 
traktörüyle 
Yörükler köyünde 
bulunan Orman 
İşletme Şefliğine 
ait odun 
deposuna gitti. 
Arkadaşı İsa Şahin 
(71) ile römorka 
tomrukları 

ABONE OLDUNUZ MU?
■ıııniıueıiBiııuıee ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TUB A. “SUYUNU BOŞA 
£ HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkoriezgazetesi.com

yükleyen Tosun, 
onunla traktöre 
binerek köyüne 
dönmek üzere 
yola çıktı.
Yörükler köyü 
yakınındaki 
Fulacık mevki 
sinde yolun 
kenarındaki 
şarampole girerek 
savrulan traktör
den düşen sürücü 
Kadir Tosun ve 
İsa Şahin, olay 
yerinde yaşamını 
yitirdi. Cesetler, 
İznik Devlet 
Hastanesi morgu
na gönderildi

http://www.gemlikkoriezgazetesi.com
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Güne Bakış Celal Bayar ölümünün 27. yılında anılılı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Paçayı kaptırmak...
Atatürk’ün son Başbakanı Celal Bayar, 

daha sonra CHP içindeki siyasi mücade 
lede merhum İsmet İnönü ile ters düştü.

600 yıllık bir imparatorluğun küllerinden 
doğan Türkiye Cumhuriyeti, OsmanlInın 
mirasını bir kenarıya bırakıp, yeni bir 
devlet olmanın temel yapısını, Mustafa 
Kemal’in çizdiği devrim ilkeleri ile yaşama 
geçirdi.

Bugün Mustafa Kemal’i demokrat olma
makla suçlayanlann ne kadar bir aymazlık 
içinde olduktan, tarihi bilinci eksikliğinden 
bellidir.

Demokrasi öyle “pat” diye oturtulacak 
bir yönetim modeli değildir.

Olsaydı çağımızda Erdoğan bunu gerçek- 
leştirebilirdi.

Önce bir altyapı kültürü gerektirir.
Bunu kuramazsan, demokrasiyi de otur- 

tamazsın.
Celal Bay ar’m arkadaşlarıyla birlikte 1946 

yılında kurduğu Demokrat Parti, de 
mokrasiye geçişin ilk adımlarındandır.

Burada rahmetli İsmet Paşa’nın demok 
rasiye geçiş kararlılığı çok önemlidir.

Her ne kadar bugünkü sağcı siyasetçiler, 
bilhassa İslamcılar, Mustafa Kemal ve 
İsmet İnönü için ‘diktatör’ paftasını yapış 
tırsalar da, devrimlerin, karşı devrime dö 
nüşmemesi için yaşanan geçiş sürecinde 
diktatör dedikleri kişi, ülkeyi çok partili 
demokrasiye geçme karan vermiştir.

Sağ ve sol siyasi yelpazede ekonomik 
tercihler, iç dinamiklerin çatışmasına 
neden olmuştur.

Tam bağımsızlık savaşı veren Mustafa 
Kemal ve arkadaşlannın kadrolarında 
bulunanlar, daha sonra ABD’ye ve NATO’ 
ya bağımlı bir dış siyaset çizgisi çizmişler 
dir.

Bu günden, dünü anlamak mümkün 
değildir.

Demokrak Parti’nin 1950 ve 1955 seçim
lerinde, muhalefete karşı zaferini yalnız 
sandıkla izah etmek mümkün değildir.

Seçimle iktidara gelenlerin, bugün oldu 
ğu gibi diktatörlük hevesleri olabiliyor.

Bu seçilmiş kişilerin darbe ile devrilme 
leri anlamına gelmez.

Bugün, Mısır’da olduğu gibi, seçimle 
işbaşına gelenlerin askeri darbe ile görev
lerinden uzaklaştırılmalar ve sivil vatan
daşların gaddarca öldürülmelerinin günü 
müzde savunulacak yanı yoktur.

Ama bu darbelerin tümünde dış güçlerin 
parmağı olduğu unutulmamalıdır.

Merhum Celal Bayar, 27 Mayıs Askeri 
darbesiyle görevinden uzaklaştırılmış bir 
siyaset adamıydı.

Türkiye gibi demokrasi kültürü gelişeme 
miş ülkelerde, darbeler maalesef sık olu 
yor.

Dün, Mahmut Celal Bayar’ın ölüm yıldö 
nümü törenlerinden sonra, Ticaret ve Sa 
nayi Odası’nı ziyaret eden eski AP’li DYP’ 
li, şimdi ise CHP’li olan eski Milli Savun 
ma ve Milli Eğitim Bakanlarından Turhan 
Tayan’ı dinlerken, bir sözüne takıldım.

“Zor dönemlerde hep siyaset yaptım. 
Ama postu deldirmeden, halkın içinde 
oldum.” diyor.

Demokrasinin kurallarına göre işleme 
diği ülkelerde, postu deldirmekte varmış 
demek ki!

Türkiye'nin 3. 
Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar, 
ölümünün 27. 
yıldönümünde, 
doğum yeri olan 
Umurbey’deki 
anıt mezarı başında 
devlet töreni ile 
anıldı.
Dün saat 10.oo da 
düzenlenen anma 
törenine, 
Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı 
Durmuş Yılmaz, 
Başbakanlık adına 
Sağlık Bakanı 
Yardımcısı Agâh 
Kafkas, Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu, 
CHP Bursa 
Milletvekili Turan 
Tayan, Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu, 
Bursa Garnizon 
Komutanı 
Tuğgeneral Ümit 
Yılmaz, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, AKP, CHP, DP 
illçe temsilcileri,

Zeytin üreticileri itin etiketleme toplamışı
İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdür 
lüğü elemanlarınca 
Gemlik Zeytin Hali 
Toptancılar Sitesin 
de zeytin üreticileri 
ne zeytinlerde eti 
ketleme ve Sofralık 
Zeytin Tebliği konu
larında toplantı 
yapıldı. Toplantıda 
sofralık zeytin üre
timi ve etiketleme 
konularında bilgi 
verildi. Yapılan 
toplantıda Bu 
Yönetmelikte belir
tilen son tüketiciye 
ve toplu tüketim 
yerlerine arz edilen

belediye meclis 
üyeleri, il genel 
meclis üyeleri ile 
Celal Bayar’ın torun
ları Akile ve Bilge 
Gürsoy ile 

gıdaların genel ve 
belirli özel etiketle 
me kuralları 
anlatıldı. Etiketleme 
de görülen eksiklik
ler belirtildi.
Veteriner Hizmetleri 
Bitki Sağlığı Gıda 
ve Yem Kanunu ve 
Etiketlemenin;

Gıda ile birlikte

Umurbeyliler ve bazı 
vatandaşlar katıldı. 
Saat 10.00'da, bir 
dakikalık saygı 
duruşunun ardından 
Bayar anıtına pro

sunulan veya gıda 
yı tanıtan materyal
lerin üzerinde yer 
alan gıda ile ilgili 
her türlü yazı, bilgi, 
ticari marka, marka 
adı, resimli unsur 
veya işaretlerden 
oluştuğuna dikkat 
çekilerek, üreti
cilere zeytinde kali

tokol sırasına göre 
çelenkler sunuldu. 
Daha sonra 
Türkiye'nin 3. 
Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın torun
ları Akile Gürsoy ve 
Bilge Gürsoy 
taziyeleri kabul etti. 
Bayar'ı anma töreni 
Celal Bayar Vakfı 
Salonu'nda Bayar 
Belgeseli gösterisi 
ve Umurbey Merkez 
Camiinde kılınan 
öğle namazından 
sonra mevlit okun
masıyla sona erdi.

DP’LİLER DE 
ANDI 
öğleden sonra ise 
DP İl Başkanı ve 
yönetim kurulu 
üyeleri Umurbey’e 
gelerek Celal Bayar 
Anıtında saygı 
duruşunda buluna- 
nar anıta çelenk 
koyup, Bayar’ın 
ölümünün 27. 
yıldönümünde 
saygıyla andılar.

bre tuzluluk ve PH. 
değerleri ile son 
tüketim tarihi, 
parti numaralarının 
yazılması, üretim 
numa rası ile firma 
ve ürün adının 
adresi nin yazıl
ması net ve süzme 
ağırlıkları belir
tilmesi gerektiği 
istendi. Ayrıca 
Sofralık zeytin 
tebliği ve etiketle 
me yönetmeliğinde 
belirtilen konular 
anlatılarak, etiketler 
de belirtilmesi 
gereken bilgiler 
verildi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP Bursa Milletvekili eski Bakan Turhan Tayan, Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Tayan, "Siyasel yasa mı nda bcsiu d el Air m e di m'
CHP Bursa Millet 
vekili Turhan Tayan, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı 
ziyaret etti.
Tayan, dün 3. Cum 
hurbaşkanı Merhum 
Celal Bayar’ın ölüm 
yıldönümü nedeniyle 
Umurbey’deki tören
den sonra Ticaret ve 
Sanayi Odası’na uğ 
radı.
Turhan Tayan, GTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt 
ve Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir tara 
fından karşılandı. 
Ziyarete CHP Gemlik 
İlçe Başkanı Mehmet 
Sertaslan ile yönetim 
kurulu üyeleri de 
katıldı.
Tayan, Kemal Akıt’a 
yeni binalarının ha 
yırh olmasını diler 
ken, yeniden Oda 
Başkanlığına seçil 
diği için de kutladı. 
Kemal Akıt ise, 
TurhanTayan’a baba- 

dostu olduğunu 
belirterek, “Siz hep 
zor dönemlerin 
siyasetçisi olarak 
görev yaptınız. Bu 
dönemde de muhale
fettesiniz. Allah size 
güç versin” dedi. 
Turhan Tayan, konuş 
masında Bakan ola 
rak görev yaptığı 
dönemlerde ve Grup 
Başkanlığı sırasında 
Ankara Kızılay 
Meydam’nda eşiyle 
100 metre yürüyeme 
diğini, bir tiyatroya 
veya operaya gide 
mediğini söyledi. 
Tayan, “Siyaset yap
tığım süre içinde 
postu deldirmeden, 
insan içine girebil 
dim. Bugünde, par- 
lementer olmadığım 
8 yıl içinde de halkın 
içinde ol dum.” dedi. 
Kemal Akıt ise Baba 
sı İbrahim Akıt’ın zor 
dönemde Gemlik’e 
Nacaklı suyunu 
getirdiğine dikkat

çekerek, “Bugün 
Nacaklı Göleti 
bakımsız bir şekilde 
duruyor. Yıllar önce 
yapılmış bir daha el 
atılmamış. Bu su 
hala Gemlik’e yeter” 
dedi.
Akıt, Gemlik’in tu 
rizm yerine sanayi 
leşme ve tarımda 
zeytinciliğe yöneldi 
ğini hatırlatarak, 
“Gemlik zeytini dün 
yada marka olmuş. 
Bunu korumamız 
kollamamız lazım.

Ben müstahsil ve 
tüccarların sürekli 
içindeyim. Zeytin 
politikasında yanlış 
lar yapıldı. Bugün 
bundan dönüldü. 
Dönüm başına 250 
lira teşvik verilince, 
Ege’de Akdeniz’de 
pamuğunu, tütününü 
söken, Gemlik zeytin 
fidanı dikti. 110 mil 
yon zeytin fidanı di 
kildi. Bu fidanlar bu 
gün mahsul vermeye 
başladı. Bundan 
sonra sıkıntı daha da 

artacak. Biz de 
maliyetler yüksek, 
fiyatlar maliyeti 
karşılamıyor. Ben 
bile 5 yıldır yerlerime 
hayvan gübresi 
artıramıyorum. 
Gemlikli zeytinlik
lerinde bakımsızlığa 
düşerse, kalite de 
düşer. Bu durum 
uzun yıllar muhafaza 
ettiğimiz kaliteyi et 
kileyecektir.”dedi. ... 
Tayan ise gelişmekte 
olan ülkelerde sana 
yileşme ile tarımı

dengeli götürmenin 
gerektiğini hatırla 
tarak, “Sanayileşme 
nüfus artışı ve çevre 
sorunuyla birlikte 
geliyor. Çevreyi 
korumak için üreti 
len teknolojiler yük
sek maliyet gerek
tiriyor. Gelişmekte 
olan ülke sanayicisi 
bunu karşılayamı 
yor.” dedi.
Tayan, sanayinin 
tarımın hasmı haline 
getirilmesi gerektiği
ni de hatırlattı.
Turhan Tayan, 
BUSKİ’nin su fatu
ralarına 4 kalem r 
eklendiğini vatan
daşın cebinden artı 
olarak 5-6 lira çık
tığını belirterek, 
“Alsınlar ama bunun 
karşılığını versinler. 
Gemlik’te hala kanalı 
zasyon yok.
Alınan paralar ama 
ciria uygun kullanıl
sın.” şeklinde 
konuştu.

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Halı Yıkama lllllilMMIBBeBM

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstriel temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

Okul
Belediye
Fabrika
Tüm resmi kurumlara
Temizlik ürünleri

kampanyası

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş hattımız
0 506 898 31 88 - 0 536 524 32 89

YENİ AÇILACAK 
ELİT MOLA CAFE 

KAHVALTI SALONU j 
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ! 
• SATIŞ EL]^W^NI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI 

• AHÇI
ARAN M AKTADIR

GÜNGÖRAVM 
Hisar Mah. İncesu Sok. 

No: 3 Özdilek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21
O 532 654 2Ş 46
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ELEMAN
SOLAKSUBAŞI 

GOODYEAR LASTİK 
SATIŞ PAZARLAMA 
DEPARTMANINDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
B SINIFI EHLİYETLİ 

ERKEKLER İÇİN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
EN AZ YÜKSEK OKUL

MEZUNU 
BAY YA DA BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR

ELEMAN
FİRMAMIZDA

_ ÇALIŞACAK 
JCB OPERATÖRÜ

ARANIYOR
05324979289

SATILIK 
2/B ARAZİSİ

KUMLA YOLU 
ÜZERİ HASANAĞA 
KOYU MEVKİİNDE

2709 M2
2/B ARAZİSİ 
SATILIKTIR

0 535 631 25 17

Fotoğraf ve CV ile birlikte 
başvurulması rica olunur

053392418 96
"IHMA
“SUYUNU BOŞA 

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

KÖFTECİ

BAYAN ELEMAN
EV İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 
ACİL OLARAK YARDIMCI 

BAYAN ELEMAN ARANIYOR 
0 533 388 43 76

YUSUF

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

f]/yusuftofte ww.kofteciyusuf.com ©kofteciyusuf 

başvurmak için: secretcv.com

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN İNŞAAT 
GEMLİK VE YALOVA

ŞANTİYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DENEYİMLİ DAMPERLİ 
KAMYON ŞOFÖRLERİ 

ŞANTİYE BAKIM VE ONARIM 
ATÖLYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAMİRCİ VE YAĞCI 

ŞANTİYE SAHASINDA 
ÇALIŞACAK VASIFSIZ 

ELEMANLAR ALINACAKTIR

0 533 241 93 82 
0 533 680 59 22

KAYIP
BEKO MARKA 
398 SR8GE- 

41200611
NUMARALI 

YAZAR 
KASA

RUHSATNAMEMİ 
Zİ KAYBETTİK.

HÜKÜMSÜZDÜR. 
AHMET SEMİZ

mm
ABONE 

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

ww.kofteciyusuf.com
secretcv.com


23 Ağustos 2013 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 7

Çarşı Peresi ıslah çalışmalarına hız «erilıii
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Kanali 
zasyon Daire Baş 
kanlığı tarafından 
gerçekleştirilen 
Çarşı Deresi ıslah 
çalışmaları hız 
kazandı.
Türk Telekom’a ait 
internet kablolarının 
zarar göreceği 
endişesiyle ara ve 
rilen çalışmaları 
Telekom ekiplerinin 
müdahalesiyle 
yeniden başlamıştı. 
Inernet kablolarının 
toprak altına 
gömülmesi ile birlik

te devam eden ıslah 
çalışmalarında yarın 
köprü yapımına baş 
lanacağı öğrenildi. 
Çarşı Deresi’ndeki 
pis suyun Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Ekipleri tarafın
dan boşaltılmasıyla 
dere içindeki inter
net kabloları düzen
lendi.

KÖPRÜYE 
BAŞLANACAK
Aydoğdu İnşaat Limi 
ted Şirketi tarafından 
gerçekleştirilecek 
köprü yapımı için

gereken materyal
lerin dere kenarına 
getirilmesi ile birlikte 
gerekli hazırlıklar 
başlarken, ıslah 
çalışmalarının plan
lanan zamanda biti 
rilmesi bekleniyor. 
1 yıldır devam eden 
Çarşı Deresi ıslah 
çalışmaları, 
nedeniyle zor günler 
yaşayan çevre 
esnafı çalışmalara 
hız verilmesinden 
memnun kalırken, 
projenin bir an önce 
sona erdirilmesini 
istiyor.

CBAL Müdürü Nazım Özer; “Yeni öğrencilerimizin de başarılı olacağı inancındayız”

Celal Bayar ftnadolu lisesi kayılları lamamlanflı
Seviye Belirleme 
Sınavı sonuçlarının 
açıklanmasının 
ardından Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’ni kazanan 9. 
sınıf öğrencilerinin 
kayıtlan tamam
landı.
136 öğrencinin kayıt 
yaptırdığı öğrenildi. 
Okul Müdürü Nazım

Özer konuyla ilgili 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, yak
laşan yeni eğitim ve 
öğretim yılının heye
canını yaşadıklarını 
belirtirken, “Öğren
cilerimiz bizim 
çocuklarımızdır.
Veliler, çocuklarını 
bizlere emanet edi 
yoriar. Biz de

onların sağlıklı bir 
birey, iyi birer vatan
daş olmalı, hayal 
ettikleri bölümleri 
kazanarak en uygun 
meslekleri edin
meleri için elimizden 
gelen çabayı özenle 
gösteriyoruz. Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi her yıl yüzün 
üzerinde öğrenciyi

üniversiteye 
kazandırıyor. 
Kayıt işlemlerini 
tamamlayan ve 
Eylül ayından 
itibaren eğitime 
başlayacak olan 
yeni öğrencileri 
mizin de aynı 
başarıyı göstereceği 
inancındayız.” diye 
konuştu.

BftYANElEMMI
YAŞLI KADINA 

BAKACAK 
(HASTA VE YATALAK 

DEĞİL)
EV İŞLERİNDE 

YARDIMCI OLACAK 
BAYAN ELEMAN 

ARANMAKTADIR. 
(YATILI OLMA ŞARTI 
ARANMAMAKTADIR) 

O 533 309 06 99

ELEMAN
İŞLETMEMİZDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
BAY VE BAYAN 
SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR 
KAVLAK ZEYTİNLERİ 

51202512

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER auans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

Q_ NİĞDE NÜFUS
S MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
0 NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. 
SC HÜKÜMSÜZDÜR. MURAT AKKAN

GEMLİK İMAM HATİP 
LİSESİNDEN ALDIĞIM 

DİPLOMAMI KAYBETTİM. 
HÜKÜMSÜZDÜR. MELİKE ÖZ
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Gemlik Küçük 
Kumla Ali Kütahya 
Ortaokulu mezun
ları, 22 yıl sonra 
Harmanlık 
Restaurantta eşleri 
ve çocukları ile bir
likte yemekte buluş
tular.
Eski öğrencilerden 
Erbay Kaya ve 
İsmail Sevim'in 
büyük çabaları ile 
22 yıllık hasret sona 
erdi.
Şimdi emekli olan o 
zamanki müdür 
yardımcısı Feza 
Atasayar bu anlamlı 
gecede öğrencileri
ni yalnız bırakmadı. 
Yaptığı açılış konuş 
masında; "Sîzler 
bizim ilk mezun
larımız ve ilk göz 
ağrımızsınız onun 
için yeriniz her 
zaman daha bir 
başkadır. Keşke bu 
bulaşmayı daha

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

T

önceki yıllarda yap 
saydınız fakat kıs
met şimdiymiş.Bir 
öğretmeniniz olarak 
sizden isteğim, bu 
toplantıyı bir gele 
nek haline getirip 
her yıl yinelemeniz. 
Aranızdaki bu sevgi 
bağını sonsuza dek 
yaşatmanız. Bunu 

yapacağınıza yürek
ten inanıyorum. 
Daha sonra birbir
leri ile öğrencilik 
anılarını paylaştılar. 
Birbirlerine yaptık
ları şakaları öğret
menleri ile geçen 
komik olayları 
kahkaha ile bir kere 
daha anımsadılar.

Bazı anılar hüzün- 
lendirse de genelde 
hep tebessüm ve 
neşe vardı. Her biri 
önemli görevlerde 
olan bu kişiler 
şimdi aynı 22 yıl 
öncesi gibi öğrenci 
ruhu ile bir geceyi 
daha neşeye boğ
dular."

Kırtasnıe ÜriinlerindeWr 
Metal'Deaetimi Yapılacak
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazı 
cı, 01 Ocak 2013 
tarihinde yürür
lüğe giren ’Tüketi 
ci ürünlerinin 
Güvenlik Riskleri 
nin Belirlenmesine 
İlişkin Tebliğ' kap
samında kırtasiye 
ürünlerinde 'ağır 
metaller* ile ilgili 
kontrollerin de 
yaptırılacağını 
bildirdi.
Bakan Hayati 
Yazıcı, konuya 
ilişkin yazılı açıkla
masında, Denetim 
ler Genel Müdürlü 
ğünün koordinas 
yonunda 22-23 
Ağustos 2013 ta 
rihlerinde Trabzon, 
26-27 Ağustos 20 
13 tarihlerinde 
İstanbul, 28-29 
Ağustos 2013 
tarihlerinde İzmir 
ve 06 Eylül 2013 
tarihinde Şanlıurfa 
illerinde denetle 
meler yapılacağını 
ifade ederek, ilave 
olarak Adana, 
Bursa, Eskişehir, 
Gaziantep,

Kayseri ve Konya 
illerinde de okul 
kıyafetleri ve 
ayakkabıların 
denetleneceğini 
kaydetti.
Bakanlık olarak 
ürün güvenliği 
konusundaki poli
tikalarının 
'Güvensiz ürüne 
karşı sıfır tolerans' 
olduğunu vurgu
layan Yazıcı, "Piya 
sa gözetimi ve 
denetimine bakış 
açımız sadece 
ürünlere ilişkin 
uygunluk kontrol
lerinden ibaret 
değildir. Yaptığı 
mız çalışmalar 
öncelikle bireyin, 
sonra da tüm 
toplumun sağlığı 
nın korunmasına 
yöneliktir. Bu 
nedenle hedefimiz; 
hem firmalar hem 
tüketici nezdinde 
bir anlayış 
değişikliğini 
gerçekleştirmek ve 
ürün güvenliği bil
incinin toplumda 
yerleşmesini 
sağlamaktır.”

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Malulen emeklilik kapsamına 21 çeşit rahatsızlık eklemli
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun kanser
den organ nakline, 
diyabetten çalış
maya engel teşkil 
edecek genetik 
hastalıklara kadar 21 
çeşit rahatsızlığı 
ekleyerek kapsamını 
genişlettiği malulen 
emekliliğin detayları 
belli oldu. 971 lira 
maaşla malulen 
emekli olacak bu 
kişilere yönelik 
düzenleme, 1 
Eylül'den itibaren 
yürürlüğe girecek. 
Yeni düzenlemeye 
göre, malulen emekli 
olunabilinecek 
hastalıklar ve 
koşullan şöyle:

ORGAN 
NAKLİNDE ŞART 
ARANMAYACAK

Çalışma gücünün 
veya iş kazası ya da 
meslek hastalığı 
sonucu meslekte 
kazanma gücünün 
en az yüzde 60'ını 
veya vazifelerini 
yapamayacak şek
ilde meslekte kazan
ma gücünü kaybet
tiği sağlık kurulunca 
raporlanacak. Tüm 
organ nakilli (kemik 
iliği nakli hariç) 
hastalara koşulsuz 
maluliyet verildi. 
Böbrek nakli sonrası 
uygulanan kontrol 
muayeneleri 
kaldırıldı. Diyalize 
girmeyen kronik 
böbrek yetmezliği 
olan hastalara 
maluliyet hakkı 
getirildi.
KANSER HASTALIĞI 
EMEKLİLİK SEBEBİ

Tüm kanser hasta
ları, tanı aldıktan 
sonra koşulsuz 
olarak 18 ay boyun
ca malul kabul edil
di. Bu hastalara ayrı
ca tedavi süresince 
maluliyet hakkı veril
di. Kanserlere ve 
endokrin hastalık
lara bağlı gelişen ve 
tedavisi olmayan 
ağır elektrolit bozuk
lukları listeye eklen
di.

Kemik iliği naklinden 
itibaren hastalar 12 
ay süreyle malul 
kabul edildi. Kan 
kanseri hastalarına 
tanı aldıktan sonra 
24 ay süreyle malul 
olabilme hakkı getir
ildi.
NÖROLOJİK 
HASTALIĞI 
OLANLAR DA 
LİSTEYE GİRDİ 
Tedavisi olmayan ve 
kişinin çalışmasına 

olanak vermeyen 
genetik hastalıklar 
maluliyet listesine 
alındı.
Otizm gibi yaygın 
gelişim bozuklukları 
malul sayılma kriter
lerine eklendi. Tek el 
desteğine rağmen 
yardım olmaksızın 
yürüyememe, stan
dart toplu taşıma 
araçlarını kullanama
ma durumunda sig
ortalı malul sayıldı. 
MS, Parkinson, 
Alzheimer hastalığı, 
demans, sara gibi 
sık ve güncel 
nörolojik hastalıklar 
kapsama alındı. 
Kişisel bakımını ve 
zorunlu ihtiyaçlarını 
yardımsız yapa
mayan romatolojik 
ve nörolojik hastalık
lar listeye girdi.

Travma sonrası 
stres bozukluğu ve 
obsesif-kompulsif 
bozukluk gibi sık 
görülen psikiyatrik 
hastalıklar maluliyet 
kriterlerine eklendi.

ŞEKER HASTALARI 
İÇİN YENİ 
İMKANLAR 
Koroner arter 
hastalıkları, kalp 
kapak hastalıkları, 
aritmiler, kalp yetme
zliği gibi güncel ve 
sık görülen kardiy- 
olojik hastalıklar ile 
ilgili kriterler ilk kez 
oluşturuldu.
Sindirim sistemi 
kanamaları, ülseratif 
kolit, kaşeksi, kronik 
pankreatit gibi eski 
yönetmelikte 
olmayan birçok 
hastalık eklendi.

Türkiye'nin Yurt Dışı Varlıkları arttı
Türkiye'nin yurt dışı 
varlıkları haziran ayı 
sonu itibariyle 215,9 
milyar dolar, yüküm
lülükleri ise 636 mil
yar dolar oldu. 
Merkez Bankası, 
2013 yılı haziran 
ayına ilişkin 
Türkiye'nin 
Uluslararası Yatırım 
Pozisyonu (UYP) 
verilerini açıkladı. 
Haziran ayı sonu 
itibariyle, ulus
lararası yatırım 
pozisyonu (UYP) 
verilerine göre, 
Türkiye'nin yurt dışı 
varlıkları, 2012 yıl 
sonuna göre yüzde 
1,5 oranında artışla 
215,9 milyar dolar, 
yükümlülükleri de 

yüzde 0,6 oranında 
artışla 636 milyar 
dolar oldu.
Türkiye'nin yurt dışı 
varlıkları ile yurt 
dışına olan yüküm
lülüklerinin farkı 
olarak tanımlanan 
net UYP, 2012 yıl 
sonunda -419,3 mil
yar dolar iken 2013 
yılı haziran ayında 
-420,2 milyar dolar 
seviyesinde gerçek
leşti.
Varlıklar alt kalemleri 
incelendiğinde, rez
erv varlıklar kalemi 
2012 yıl sonuna göre 
3,4 milyar dolar 
artışla 122,6 milyar 
dolar seviyesinde 
gerçekleşirken, 
diğer yatırımlar kale

mi ise 1,6 milyar 
dolar azaldı. Diğer 
yatırımlar alt kalem
lerinden bankaların 
yabancı para ve 
Türk Lirası cinsin
den efektif ve mevd
uatları, 2012 yıl 
sonuna göre yüzde 
9,1 oranında azalışla 
21,9 milyar dolar 

oldu. 
Yükümlülükler alt 
kalemleri ince
lendiğinde, Haziran 
2013 itibariyle, yurt 
dışında yerleşiklerin 
yurt içinde doğrudan 
yatırımları (sermaye 
ve diğer sermaye) 
piyasa değeri ile 
döviz kurlarındaki 

değişimlerin de etk
isiyle 2012 yıl 
sonuna göre yüzde 
9,9 oranında azalışla 
165,5 milyar dolar 
seviyesinde gerçek
leşti.
Haziran 2013 
itibariyle, portföy 
yatırımları 2012 yıl 
sonuna göre 1,7 mil
yar dolar artış gös
terdi. Yurt dışı yer
leşiklerin hisse 
senedi stoku 2012 
yıl sonuna göre 
yüzde 10,4 oranında 
azalışla 63,3 milyar 
dolar olurken, borç 
senetleri alt kalem
leri olan yurt dışı 
yerleşiklerin 
mülkiyetindeki DİBS 
stoku yüzde 1,9 

oranında azalışla 
61,5 milyar dolar, 
Hazine'nin tahvil 
stoku (yurt içi yer
leşiklerce alınan 
tahvil stoku 
düşüldükten sonra) 
ise 34,3 milyar dolar 
oldu.
Aynı dönemde, diğer 
yatırımlar 2012 yıl 
sonuna göre 20,5 
milyar dolar arttı. 
Bankaların toplam 
kredi stoku yüzde 
15,5 oranında artışla 
75 milyar dolar 
olurken, diğer sek
törlerin toplam kredi 
stoku ise yüzde 3,3 
oranında azalışla 
93,9 milyar dolar 
düzeyinde gerçek
leşti

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜu 
E 
M

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

Gar. Kom. 513 11 74
513 13 53 VAPUR-FERİBOT

KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

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

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

L 
i

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

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

■ OTORÜS

K OLASIM Özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 261 54 00

R
DENİZ UÇAĞI
Psgasus Akmls Seyahat

513 65 13
614 63 62

Otobüs Terminali (18 Hat)
METRO 
Aydın Turizm

613 12 12
613 20 77

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.

524 85 86
513 10 92 DAĞITICILAR

E Süzt Turizm
Ksnbsroğlu-Esadaş
Anrtur
Kamil Koç

612 1O 72
614 46 49
614 47 71
612 O1 63

İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.
LJ-stU CAİtim Mi'ıri

513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58H HASTANELER

naiK tzgııım mu a
İŞ-KUR

flO M

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Haat.

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96

Habaşgaz 513 45 45
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00TAKSİLER

Zabıta 
BUSKİR Körfez Taksi 

Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

1 Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25 
513 45 21-182

Akçagaz 514 as 70
Totalgaz 514 17 00

i Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol en omar-ret « ;;
Tuncay Otogaz 313 16 4S
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4657 

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)

lEMircilIMitli
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
AYKEN! İLKÖĞRETİM OKULU
SIS YERLEŞTİRMEDE »100 BAŞARI

H. MERT ÇETİN 
FİNAL FEN % 100 BURSLU

MEHMET ATAŞ 
İMKBFEN

COŞKUN DÜZENSEVER NAZLI BULUT
YALOVA FEN

M. FIRAT SEYİDOĞLU
FİNAL FEN % 100 BURSLU FİNAL FEN % 100 BURSLU

BERFİN UYGUR
BURSA AND.ERKEK L.

B. NİYAZİ ŞAHİN 
CBAL

SUDE DAMAR 
CBAL

BURCU KÖSE 
CBAL

İBRAHİM AŞIK 
CBAL

CELAL SERTASLAN 
CBAL

ONUR TAŞ 
CBAL

EŞREF ZAMBAK 
CBAL

DOGUKANAY 
BURSA ÖZLÜCE AL

M.BERKAY BAYAZIT 
FETHİYE M.E. AND. L.

M

£•■ ** W

BÜNYAMİN TÜRKMEN 
GEMLİK AND. İHL

ERDOĞAN YILMAZ
ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.

EFE V. OTOBATMAZ 
ORHANGAZİ AND. ÖĞR.

SELİN SÜMEN 
ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.

şaKksayin
ORHANGAZİ AND.ÖĞRT.

T. TAHA YILMAZ 
GEMLİK AND. İHL

İREM ŞAHİN 
GEMLİK AND.

BEGÜM ÇANCI
ORHANGAZİ EYÜP TOPÇU AND.

ŞEVVAL ŞENSOY 
GEMLİK AND.

YİĞİT MİNARES. BERKE IZLATLI 
SÜLEYMAN ÇELEBİ AND.L.

DAMLA KASAP 
AND. K.M.L. ÇOCUK GEL.

ROHATCAN UYGUR -------
UMURBEY SAĞ.MES.L. AND.TİC. BİLİŞİM TEK.

Öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz

| Tel: 513 50 84
FARUK AĞDEMİR 

AND. TİC. MÜH. VE FİNANS
aykentilkogretim. kİ 2. tr
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Tel: 512 0 512

FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI
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MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 
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İm B te Ilımla M Tüketiciyi Koruma Kurulu Hakem Heyeti’ne

Anadolu Gençlik 
Derneği, dün Ahmet 
Dural Meydam’nda 
Mısır ve Suriye’de 
yaşanan katliamları 
kınadı.
Dün öğle saatlerinde 
CİUS AVM önünde 
toplanan gençler 
pankartlar ve 
sloganlar ile Essat 
ve General Sisi’yi 
kınadılar.
Haberi sayfa 5’de

8 ayda 3 bin 451 başvuru yapıldı

Tüketici sifcayetlerinıle 
yüzde 100 artış «ar

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İslam dünyasındaki trateji
İslam coğrafyasında büyük bir tra 

teji yaşanıyor.
Ortadoğu da uzun yıllardır süren 

Arap İsrail savaşı, bu bölgede yaşamı 
zehir etmişti.

Aslında Ortadoğu’daki savaşın 
temeli emperyalizmin bu bölgede ege
menliğini kurmak ve enerji kay
naklarını kontrolü altında tutmaktır.

Ama gelin görün ki, durum dinler sa 
vaşına dönüştü.

İsrail, Arap savaşlarını bir kenara 
bırakalım, Irak, Suriye, Mısır’da yaşa 
nanlara bir göz atalım. Devamı 4’de

Milli eğilimde 
rotasyon durduruldu

Mehmet Ercümen Ati Osman Cura

Milli Eğitim Bakanlı 
ğında başlatılan 
rotasyon uygula
ması son anda dur
duruldu. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen

ile ilçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, 2014 
Haziran ayına kadar 
görevine devam 
edecek.
Haberi sayfa 4’de

Aldıkları üründen memnun olmayan, 
kusurlu ve bozuk ürün satan satıcılardan 
şikayetçi olan tüketiciler, Gemlik Tüketici 
Koruma Hakem Heyeti’ne yaptıkları 
başvurularda yüzde 100’ün üzerinde artış 
olduğu belirlendi. Haberi sayfa 2’de

Murat Teknik 
Otomat Sanayi ile 
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi arasındaki 
ilk toplu görüş 
me gerçekleşti. 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı 
Kemal Durmaz, 
ilk görüşmenin 
Salı günü 
yapıldğını belirtti. 
Haberi sayfa 2’de Kemal DURMAZ

kavlakxom.tr
http://www.kavlak.com.tr
http://www.manastiremlakqernlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
vvww.manastiremlak.sahibincien.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Tüketiciyi Koruma Kurulu Hakem Heyeti’ne 8 ayda 3 bin 451 başvuru yapıldı

lîMsiMMıiiıiılllftm
Gözyaşı...

Elbette ki;
Başbakan'ın Mısır'da öldürülen Esma 

için gözyaşı akıtması insani bir davranış.
Ne ki;
Aynı başbakan için Mustafa Balbay'ın 

küçük oğlu Deniz'in cezaevinden 
ayrılırken babasına söyledikleri ne anlam 
taşıyor?

Gezi Parkı direnişleri sırasında yaşanan 
olaylarda bilerek ve kasten palayla, gaz 
bombasıyla, dayakla öldürülen genç 
insanlar için ne düşünüyor? Onların 
geride bıraktıklarının acıları en yalın ve 
saf haliyle bir baba olarak yüreğinde 
hazin bir burukluk bırakıyor mu?

Güzel ve devingen ülkemin "tepkisiz" 
insanları gerçi benzer davranışlara çok 
tanık oldu.

Yine de seçim sandığında mühürü gidip 
odağını insandan başka her yöne 
çevirenlerin böğrüne bastı.

Türkiye Cumhuriyeti;
En yakın tarihle Lozan Antlaşması'nın 

imzalandığı günden itibaren "karşı 
devrimci" saldırıyla karşı karşıya...

Lozan'ı tanımayan ABD kendi yüksek 
çıkarları için baş rolde...

AvrupalIlar...
Kendilerini bir türlü "Haçlı Seferleri" 

histerisinden alamıyorlar...
Tabii ki...
Çanakkale'de,
Kocatepe'de,
Dumlupınar'da,
İnönü'de,
Ege'de yedikleri darbeler her geçen gün 

onları daha da hınçlandırıyor.
Bu hınçın karşılığı olarak kıyısında 

köşesinde dolandırıyorlar ama bir türlü 
AB'ye almıyorlar.

Hadi onların kuyruk acısı var...
Peki?
Payanda deyin...
Taşeron deyin...
Çanak tutucu deyin...
Içeridekilere ne oluyor?
Kimden neyin intikamını almak için 

"yelkenleri fora eden" rüzgâr işlevini 
görüyorlar.

Toplumun eylemle, söylemle, tehditle, 
şantajla, iki yüzlülükle ortadan ikiye 
bölünmesi ve o ikinin de kendi arasında 
çok parçalara ayrılması kime ne yarar 
sağlar ne zarar verir?

Asıl irdelenmesi gereken "soru" bu... 
Gözyaşı...
Haktan, adaletten söz edenlerin 

"samimiyet" ölçüsüyle değer bulur.
Ayrımsız olarak duygularını yansıt

masıyla anlam taşır.
Sözü tam da yazıyı bağlamak 

üzereyken;
Değerli dost Yakup Altınöz'den gelen 

Cuma mesajıyla bitirelim:
Yazdıklarımızı teyit ediyor çünkü;
"Bir insanın şöhretine ve görünüşüne 

aldanma,
Namaz ve niyazına bakma, 
Aklına ve doğruluğuna bak..." 
Hz.Ömer

Aldıkları üründen 
memnun olmayan, 
kusurlu ve bozuk 
ürün satan satıcılar 
dan şikayetçi olan 
tüketiciler, Gemlik 
Tüketici Koruma 
Hakem Heyeti’ne 
yaptıkları 
başvurularda yüzde 
1OO’ün üzerinde 
artış olduğu 
belirlendi.
Tüketicilerin bilinç 
lenmesinin artması 
sonucu, Hükümet 
Konağı’nda 
Kaymakamlık katın
da bulunan Gemlik 
üketici Hakem 
Heyetine 2012 
yılında 1354 başvuru 
gerçekleşti.
Bu başvuruların 
796 tanesi Hakem 
Heyeti’nce karara 
bağlandı.
2013 yılında ise, 20 
Ağustos 2013 tari
hine kadar, tüketici 
lerden 3 bin 139

Tmılıı görüşmeler deııam elim
Mert ÇAVDAR

Murat Teknik 
Otomat Sanayi ile 
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi arasında ki 
ilk toplu görüşme 
gerçekleşti. 
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı Kemal 
Durmaz gazetemize 
yaptığı açıklamada 
ilk görüşmenin Salı 
günü yapıldğını 
belirtirken, “İki 
arkadaşımızı sendi
ka temsilcisi ve tem
silci yardımcı olarak 
atadık. Sendika 
üyesi arkadaşları 
mızla Pazar günü bir 
araya geldik. 
Bu görüşmeler 
sonlıcunda 
arkadaşlarımızın 
beklentilerini göz 
önüne alarak bir 
toplu görüşme

başvuru gerçekleş 
ti, Hakem Heyeti 2 
bin 655 dosyayı 
inceledi ve karara 
bağladı.
Hakem Heyeti 
ilgilileri, başvurular 
karşısında hasarlı 
ürün satan satıcılar
dan savunma 
istendiğini, yapılan 
incelemelerden 
sonra Hakem 

Kemal DURMAZ
taslağı hazırladık. 
Hazırladığımız mad
delerden 50si ilk 
görüşmede kabul 
edildi ve üzerinde 
uzlaşma sağlandı. 
Bu maddelerden 30 
u idari maddeler 
diğerleri sendikal 
izinler, doğum, ölüm 
ve evlilik izni. 
Ücretlerle ilgili

Heyeti’nin dosyaları 
karara bağladığı 
bildirildi.

İTİRAZLAR 
BURSA 
TÜKETİCİ 
MAHKEMESİ’NE 
İlgililer, kararlara iti
raz eden satıcılann 
Bursa Tüketici 
Mahkemesi’ne 
başvurma hakkı 

doğum ve evlilik 
yardımını içeriyor. 
Bir dahaki toplu 
görüşmelerimiz 4 
eylülde gerçekleşe
cek. Görüşmelerden 
tam bir uzlaşma 
sağlanacağı konu 
sunda umutluyuz. 
Toplu görüşmeler 
gayet olumlu bir 
havada geçiyor.

bulunduğunu 
söylediler.
Ocak-Mart 2013 tarih 
leri arasında 741 
adet karar alındığını 
ve kararların 
ilgililere iletildiği 
bildirildi.
26.3.2013 tarihine 
kadar 75 dosya ise 
Bursa Tüketici 
Mahkemesine gön
derildiği öğrenildi.

Umanz bu olumlu 
hava sonuna kadar 
korunur. Greve git 
meye gerek 
kalmadan işçi 
arkadaşlarınızla iş 
veren arasındaki 
sorunlar çözüme 
kavuşur. Mümkün 
olan en kıs sürede 
sözleşme metninin 
imzalanmasını bek
liyoruz. 50 madde 
üzerinde anlaşma 
sağlamamız gerçek
ten sevindirici bir 
gelişme. Genellikel 
ilk görüşmelerde 
çok az sayıda 
madde üzerinde 
mutabakat sağlanır. 
Geçmişte bir çok 
problem yaşandı. 
Fakat biz Türk Metal 
Sendikası olarak 
tüm problemleri 
geride bırakmak ve 
yeni bir sayfa açmak 
amacıyla görüşme 
tere başladık.” dedi

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MasalılMiM Mitli Mııılıı
Kumla sahillerinde 
erkek cesedi 
bulundu.
Öğrenildiğine göre, 
Kumla
Mahallesi'nde 
sabahın erken 
saatlerde orman 
kampı bölgesinde 
sahili temizleyen 
belediye ekipleri, 
deniz kenarında 
ceset gördü. 
Temizlik işçileri 
durumu polise 
bildirdi.
Polis ekipleri 
çevrede yaptıkları 
araştırmada 
45-50 yaşlarındaki 
erkek cesedine 
ait malzemeleri 
buldu.

lıırsM hırsızlan sözcüleri ııM
Bursa’da bir mar
kete giren hırsızlar 
suçüstü yakalandı 
Olay merkez 
Yıldırım ilçesi 
Selimzade 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, D.K ve F.D, 
hırsızlık yapmak 
için bir marketin 
camını kırdı. İçeri 
giren F.D, market
ten sigaraları 
almaya başladı. 
Dışarıda gözcülük

Şahitlerin ifadele 
rine göre, ölmüş 
olarak bulunan 
adamın adının 
Şerafettin olduğu 
ve Kumla’da kağıt 

yapan D.K‘yi fark eden mahalleli

topladığı öğrenildi. 
Kimsesi olmayan 
ve boğulduğu 
sanılan şahsın 
cesedi savcının 
incelemesinin 

ardından ölüm 
sebebinin tespiti 
için Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı.

polise haber 
verdi. Olay yerine 
gelen polis ekipleri 
2 zanlıyı kovala
maca neticesinde 
kısa sürede 
yakaladı. Gözaltına 
alınan 2 zanlı 
emniyete 
götürüldü. Çok 
sayıda hırsızlıktan 
kaydı bulunduğu 
öğrenilen zanlılar 
ifadelerinin ardın
dan adliyeye sevk 
edildi.

Reçetesiz 
Hac öldürüyordu
Bursa'da bir iş 
adamı, kullandığı 
reçetesiz ilacın 
alerjik reaksiyona 
yol açması 
nedeniyle ölüm
den döndü. 
Boğazında oluşan 
enfeksiyon sebe
biyle doktora 
danışmadan kul
lanmak istediği 
reçetesiz ilacı bir 
türlü yutamayan 
hastada alerjik 
reaksiyon gelişti. 
Şuuru kapanan 
hasta, Medicalpark 
Bursa Hastanesi 
yoğun bakım 
servisinde yapılan 
acil müdahaleyle 
tekrar hayata 
tutundu.
2 gün boyunca 
önce yoğun 
bakımda kaldıktan 
sonra alındığı 
dahiliye servisin
den dün taburcu 
edilen iş adamı 
S.Ç., "Bu konunun 
hassasiyetini 
insan başına 
gelince anlıyor.

Bursa Osmangazi Nüfus 
Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

SEZAİ MEHMET ACAR

TOTOfl ABONE OLDUNUZ MU?
«ııılriı lıı cdııdı ıluıl lutml

Kamuoyunun bu 
konuda bil
gilendirilmesi 
lazım. Benim 
başıma gelen çok 
şükür ki zamanın
da müdahale ile 
üzücü bir olaya 
dönüşmedi" diye 
konuştu. 
Müdahaleyi ger 
çekleştiren doktor
lardan Uz. Dr. S. 
Serkan Erkan, 
vatandaşlardan 
doktora danış
madan ilaç kullan
mamalarını istedi. 
Erkan, "En küçük 
ihmal bile insan 
hayatına mal ola
biliyor" diyerek 
herkesi bu konuda 
hassas davran
maya davet etti. 
S.Ç.'ye müdahale 
eden ekipten 
dahiliye uzmanı 
Uz. Dr. Tuğrul 
Korukoğlu da, 
"Bilinçli ilaç kul
lanımı hem ha 
yatımızı hem de 
sağlımızı korur" 
dedi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Erol facil'e mahkemeden sok karar
İşadamı Nesim 
Malki cinayeti 
hükümlüsü Erol 
Evcil’in ismi şu 
sıralar, denetiminde 
bulunan demir çelik 
tesislerinin elektrik 
borçları ile gün
demde. İzmir Alia 
ğa'daki tesise ait 31 
milyon liralık borcu 
Sayıştay raporuna 
giren Evcil’in, bir 
başka tesisin öden
meyen borçları 
nedeni ile davalık 
olduğu anlaşıldı. 
Gediz Elektrik şir
keti 10 milyon liralık 
alacağı için Evcil’in 
kontrolündeki şir
ketin iflasını istedi. 
Gediz Elektrik

Dağıtım A.Ş., yöne
timinde Evcil’in kız 
kardeşlerinin 
göründüğü Ede 
Demir Çelik 
Pazarlama şirke
tinin iflası istemi ile 
dava açtı. Dava 
başvuru gerekçesi
ni, tesisin öden
meyen elektrik 
borcu olarak gös
terildi. 10,3 milyon 
liralık alacak için 
açılan iflas davası 
İzmir 7. Asliye 
Ticaret Mahkeme 
si’nde görülüyor. 
‘PROTOKOL 
YAPILDI, ÖDEME 
YAPMADI’ 
Ede Demir Çelik’in 
avukatları ise 25

Temmuz’da mahke
meye sundukları 
dilekçede, başvuru 
dilekçesinde iddia 
edilen miktarda bir 
borçlarının 
olmadığını, bu yıl 
Temmuz ayı başın
da taraflar arasında, 
borcun ödenmesi 
konusunda bir pro
tokol imzalandığını 
bildirdi. 3 Temmuz 
tarihini taşıyan pro
tokole göre 10,3 
milyon liralık bor
cun 10 takside 
bölündüğü 
anlaşıldı. 
Alacaklı Gediz 
Elektrik’in avukat
ları mahkeme sun
dukları dilekçede,

Ede Demir Çelik ile 
daha önce de bir 
borç protokolü 
yapıldığı, ancak ilk 
taksittin ödenme 
sinden sonra kalan 
borçların öden
mediği bildirildi. 
31 MİLYON LİRALIK 
BAŞKA BORÇ 
Evcil’in kontrolünde 
bulunan Aliağa’daki 
Ereğe Metal Demir 
Çelik Sanayi’nin 31 
milyon liralık borcu 
ise Sayıştay 
raporuna konu 
olmuştu. Hürriyet 
Dünyası'ndan Neşe 
Karanfil'in gün
deme getirdiği 
konuya göre, 
Evcil’in elektriklerin

kesilmesi için 109 
kez bildirimde 
bulunulmasına 
karşın, elektriklerin 
kesilmediği gün
deme gelmişti. 
Konu ile ilgili 
Türkiye Elektrik 
Ticaret ve Taahhüt 
AŞ. tarafından 
yapılan açıklamada 
ise, elektriğin 
kesildiği ancak ala
cağın tahsil edile 
mediği belirtilmişti. 
Şimdilerde Ede

Demir Çelik olarak 
bilinen 
Bornova’daki 
tesisin esas sahibi 
demir çelik sek
törünün yakından 
tanıdığı Tanyeri 
Ailesi’ne ait. Cer 
Çelik olarak bilinen 
305 dönüm 
üzerindeki tesis ile 
ilgili Tanyeri Ailesi 
ve Erol Evcil arasın
da açılmış çok sayı
da dava devam 
ediyor.
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filine Bakı;
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

İslam dünyasındaki trateji
Herşey birinci dünya paylaşım savaşında 

başladı.
Batılı emperyalistler, İslam coğrafyasın

daki OsmanlI egemenliğini yıkarak, yerine 
kendileri geçtiler.

Dünyayı saran ulusalcılık akımı sonucu 
Mısır, Suriye, Irak, Libya, Tunus ve 
Cezayir gibi İslam ülkeleri, bağımsızlık 
savaşları sonucu, emperyalistleri ülkeler
den kovarak, yeraltı ve yerüstü kaynakları 
millileştirildi.

Yani, Arap dünyasının yeraltı cevheri 
petrol millileşti.

Ne olduysa bundan sonra oldu.
Arap coğrafyasında emperyalistleri ko 

van, onların uydu yöneticilerini deviren 
asker kökenli yöneticiler Irak’ta Saddam, 
Mısır da Nasır, Suriye’de Essat’ın babası, 
Libya da Kaddafi gibi liderler bugün baas 
rejimi dediğimiz, askeri dikta düzenini kur-

Emeklilerden Başsarcı ue 
Emniyet Müdürüne ziyaret

Türkiye işçi 
Emeklileri Gemlik 
Şube Başkanı: ;
Hüseyin Yener ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, ilçemize

yeni atanan 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz ve İlçe Emniyet 
Müdürü Erol Gülen’i 
makamında ziyaret

ederek, yeni 
görevlerinde 
başarılar dilediler. 
Emeklilerin yaşadığı 
sorunlar hakkında 
bilgi veren Dernek

Başkanı Hüseyin 
Yener, emeklilerin 
maaş aldıkları sırada 
sivil polislerin 
yardımcı olmalarını 
istedi.

Baas rejimlerine karşı bu ülkelerde isla- 
mi rejimlerin kurulması için uzun yıllar 
mücadeleler verildi.

Generaller hiçbir zaman muhalefete izin 
vermediler.

Diktatörlüklerini son yıllara kadar 
sürdürdüler.

ABD nin Ortadoğu’da başlattığı Büyük 
Ortadoğu projesi ile arap coğrafyasında 
sınırların değişeceği belliydi.

Çıkış yolu ise diktatörlüklerin yıkılmasıy- 
dı.

Bu coğrafyada demokrasi kültürünü yer- 
letireceği iddiaları ile önce Irak ABD 
tarafından kuşatıldı.

Türkiye bu kuşatma sırasında ADB 
emperyalizmi yanında yer aldı.

Eski bir İslamcı olan Erdoğan hükümeti 
ABD nin Türkiye üzerinden asker çıkar
tarak kuşatmaya destek istemi AKP’yi 
böldü.

TBMM inde “tezkere” AKP’lilerin de oy 
larıyla reddedildi.

ABD deniz çıkartması ve Akdeniz’den 
gönderdiği petroit füzeleri ile Irak’ta 
Saddam rejimini dize getirdi.

Türkiye sınırında petrol kaynaklarının 
bulunduğu bölgeyi kürtlere teslim etti.

Barzani Kuzey Irak ta Kürdistan’ın 
başındadır.

Bir başka kurt aşiret liderini ise Irak’ın 
Cumhurbaşkanı yaptı. Uydu bir hükümet 
kurarak petrol kaynaklarını denetim altına 
aldıktan sonra Irak’tan çıktı.

Bugün Irak’a demokrasi geldi mi?
Hayır. Irak’ta müslüman müslümanı 

boğazlıyor.
Arap baharı ile de diğer Arap ülkelerinde 

rejim halk ayaklanmalarıyla yıkıldı.
Buralara demokrasi geldi mi?
Hayır.
Diktatörler gitti, yerine gerici İslamcı 

yönetimler geldi.
Suriyede etkili olamayanlar BOP eş 

başkanı yaptıkları Başbakan Tayyip 
Erdoğan ile Suriyeyi karıştırdılar.

Muhalifleri örgütleyip, Essat rejimini yık
maya kalktılar. Suriye de 2 yıldır müslü
man müslümanı katlediyor.

Mısır’da Hüsnü Mübarek devrildi, Musri 
yönetimi bir yıl sonra devrildi müslüman 
müslümanı katletmeye devam ediyor.

Dün Lübnan da karıştı.
Camiye bomba yüklü araç patlatıldı, ölü 

sayısı 32... İslam coğrafyasında yaşanan 
trajedi bitmeyecek. Daha çok kan döküle
cek. Sıra Türkiye’yi karıştırmada.. Böyle 
giderse çok geçmez Türkiye de karışır.

MiMi Eğitim de rotasyon durduruldu
Milli Eğitim 
Bakanlığında 
başlatılan rotasyon 
uygulaması son 
anda durduruldu. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Müsteşarı 
Yusuf Tekin’in 
geçtiğimiz günlerde 
geçtiğimiz günlerde 
24TV’de yaptığı 
programda, taşra 
yöneticilerinin 
rotasyon uygula
masının bir yıl'erte
lenmesi haberi 
ilçemiz Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Mehmet Ercümen AH Osman Cura

Ercümen ile İlçe Müdürü Ali Osman
Milli Eğitim Şube Cura’yı sevindirdi.

22 Ağustos 2013 
günü resmi 
gazetede yayınlanan 
mükerrer resmi 
gazetede MEB taşra 
teşkilatında yönetici
lerin yer değiştiril 
meşinin atamam 
yönetmeliğinin ikinci 
maddesinin yürür
lükten kaldırıldığını 
açıkladı.
Yayınlanan genel 
gede, hizmet süre
sine bağlı yer değiş 
tirilmelerin 2014 yılı 
Haziran ayında 
yapılacağı belirtildi.

SATIŞ İLANI
YENİ MAHALLE 17 PAFTA, 44 ADA, 

3 PARSEL 1. KAT 90 M2 DAİRE 
9 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ SAAT lO.oo’DA 
KOOPERATİFİMİZ BİNASINDA PAZARLIK

USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR. 
İLAN OLUNUR.

GEMLİK ESNAF KEFALET KOOPERATİFİ 
YÖNETİM KURULU
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Mısır «e Suriye katliamları Kınandı
Anadolu Gençlik 
Demeği, dün Ahmet 
Dural Meydanı’nda 
Mısır ve Suriye’de 
yaşanan katliamları 
kınadı.
Dün öğle saatlerinde 
CİUS AVM önünde 
toplanan gençler 
pankartlar ve slo- 
ganlar ile Essat ve 
General Sisi’yi 
kınadılar.
Yapılan basın açıkla
masında başta Mısır 
olmak üzere bölge 
mizde ve komşu 
ülkelerde sıkıntılı bir 
süreç yaşandığı 
belirtildi.
Açıklamada, “Bu 
sıkıntıların belirli 
dönemlerde ülke 
mizde de acı verici 
yansımaları görül 
mektedir. Masum 
insanlann kanının 
döküldüğü geriye 
dönük telafisi 
olmayan kayıpların 
yaşandığı bu olay- 
lann tesadüfi

gelişmeler olduğunu 
düşünmek, olup 
biteni okumaktır” 
denildi.
Açıklamaya, şöyle 
devam edildi: 
“Masum birinin hak
sız yere öldürülmesi 
karşısında tepkisiz 
kalmak insanlıktan 
nasibini alınmadığı 
nın göstergesidir. 
Mısır’da darbe yöne
timinin geçekleştir 
diği katliamı lanetli 
yoruz. Irak’ta 
gerçekleşen bom
balama olaylarının 

arkasındaki odakları 
lanetliyoruz. Aynı 
şekilde Suriye’deki 
kanlı süreci tez
gahlayanları da la 
netliyoruz.”
AGD açıklamasında, 
“Bu bölgenin bazı 
ülkelerinin yönetici
leri Suriye meze- 
lesinde özgürlük 
adına muhalif 
grupları silahlandır
maya varan boyutta 
desteklerken, aynı 
ülkelerin yönetici
lerinin Mısır da 
darbecilerden yana 

tavır takınması 
süreci en başından 
itibaren hem 
endişeli hem de 
dikkatli bir şekilde 
takip eden bizleri 
şaşırtmamaktadır. 
Çünkü biz bölgede 
işletilen kanlı süre 
cin ırkçı emperya 
lizmin bir oyunu 
olduğunun idrakin 
deyiz. Taşeron 
yöneticilerin de bir 
tutarlılık göstermek
sizin kendilerinden 
isteneni yaptığı 
aşikardır.

Topraklarında bulun
durduğu NATO 
üsleri, patroit ram
paları, ve füze kalka
nı ile Türkiye’nin 
Batı’nın çıkarlarını 
bölge ülkelerine 
karşı koruma 
potansiyeli taşıdığını 
da kimse inkar 
etmez. Bunu 
görmemizlikten gel
erek bölgenin diğer 
bazı ülkelerini işbir
likçi olmakla 
suçlamak ve olup 
bitenlerin asıl 
odağı olan ABD, AB 

ve İsrail’e karşı cılız 
tepkiler vermek 
doğru bir tavır 
değildir.” denildi. 
Açıklamanın 
sonunda ise, “Biz 
AGD olarak tüm 
kalbimiz le bu 
sürecin ırkçı 
emperyalizmin 
tasarladığı 
şekilde neticelen
meyeceğine inanı 
yoruz. Bunun yolu 
adil bir düzene 
dayanan İslam 
Birliği kurmaktır” 
denildi.

TURKUAZ

n

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstrici temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

Endüstriyel Temizlik Ürünleri

Okul
Belediye
Fabrika
Tüm resmi kurumlara
Temizlik ürünleri

kampanyası

kremi 
el köpük 

241070.00

temizlik kzipilğü
iş yerlerine ilene Is izdir

YOuyiemâyld

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş hattımız
0 506 898 31 88 - 0 536 524 32 89

YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE

KAHVALTI SALONU
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖRAVM 
Hisar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdilek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21 
O 532 654 28 46
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ELEMAN
SOLAKSUBAŞI 

GOODYEAR LASTİK 
SATIŞ PAZARLAMA 
DEPARTMANINDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
B SINIFI EHLİYETLİ 

ERKEKLER İÇİN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
EN AZ YÜKSEK OKUL

MEZUNU 
BAY YA DA BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR
Fotoğraf ve CV ile birlikte 
başvurulması rica olunur

053392418 96

ELEMAN
FİRMAMIZDA 
ÇALIŞACAK 

JCB OPERATÖRÜ 
ARANIYOR 

05324979289

TEMA*
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

S f j /yusufkofte www.kofteciyusuf.com @kofteciyusuf Sr 

başvurmak için: secretcv.com

SATILIK 
2/B ARAZİSİ

KUMLA YOLU 
ÜZERİ HASANAĞA 
KOYU MEVKİİNDE

2709 M2 
2/B ARAZİSİ 
SATILIKTIR

0 535 631 25 17

BAYAN ELEMAN
EV İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 
ACİL OLARAK YARDIMCI 

BAYAN ELEMAN ARANIYOR
O 533 388 43 76

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN İNŞAAT 
GEMLİK VE YALOVA 

ŞANTİYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DENEYİMLİ DAMPERLİ 
KAMYON ŞOFÖRLERİ 

ŞANTİYE BAKIM VE ONARIM 
ATÖLYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAMİRCİ VE YAĞCI 

ŞANTİYE SAHASINDA 
ÇALIŞACAK VASIFSIZ 

ELEMANLAR ALINACAKTIR

O 533 241 93 82 
O 533 680 59 22

http://www.kofteciyusuf.com
secretcv.com
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Tüketiciler alışverişte kart kullanımını sevdi
Kartlı harcamalarda 
banka kartları kul
lanımı kredi kart
larından daha hızlı 
artarken, banka kart
ları ile ödeme hacmi 
bu yılın temmuz 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 29, kredi kartı 
ile ödeme hacmi ise 
aynı dönemde yüzde 
20 artış kaydetti. 
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM), 
Türkiye'de kartlı 
ödeme sistemlerine 
ait 2013 yılı temmuz 
ayı verilerini açık
ladı.
BKM verilerine göre, 
banka kartı sayısı 
temmuz ayında 
2012'nin aynı ayına 
oranla yüzde 8,9 

oranında artarak, 
88,4 milyondan 96,3 
milyona yükseldi. 
Aynı dönemde kredi 
kartı sayısı ise 
yüzde 5,8 oranında 
artarak 53,4 milyon
dan 56,5 milyona 
ulaştı. Banka kartları 
ve kredi kartları 
toplamı da 2013 tem
muz ayında geçen 
yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 7,8 
artarak 141,8 milyon
dan 152,8 milyona 
yükseldi. Bu yılın 
temmuz ayında ATM 
ağı genişlemeye 
devam ederek 39,7 
bin adede çıktı, POS 
cihazlarının sayısı 
da 2,27 milyon oldu. 
Kartlı ödemeler ince
lendiğinde banka

kartlarının, kredi 
kartlarından daha 
hızlı büyüdüğü 
görülüyor. Bu yılın 
temmuz ayında kredi 
kartı ödeme tutarı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 20 oranında 
artarak 29 milyar 
liradan 34 milyar 
liraya, banka kartları 

ile ödeme hacmi ise 
aynı dönemde yüzde 
29 oranında artarak 
1,5 milyar liradan 1,9 
milyar liraya ulaştı. 
2013 temmuz ayında 
kredi kartı ile ödeme 
adedi geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 11 oranında 
artarak 206 milyon 
adetten 229 milyon 

adede, banka kartları 
ile ödeme adedi ise 
aynı dönemde 
yüzde 16 oranında 
artarak 41 milyon 
adetten 47 milyon 
adede ulaştı. Banka 
kartlarının toplam 
kartlı ödeme adedi 
içindeki payı da 
yüzde 17'ye 
yükseldi.
Kredi kartı ve banka 
kartı ile gerçekleşen 
nakit çekim işlemleri 
incelendiğinde bu 
yılın temmuz ayında 
toplam tutarın 32,6 
milyar liraya ulaştığı 
görülürken, bu 
tutarın yüzde 90’lık 
kısmı banka kartları 
ile gerçekleşti. 
Bir başka deyişle 
günlük ödemeler 

için nakit 
ihtiyacın çok büyük 
kısmı, maaş 
hesaplarımızdan 
para çekilerek 
karşılandı. 
Nakit çekim 
işlemlerinde 
yüzde 10 paya sahip 
kredi kartları ile 
gerçekleşen işlem 
tutarı ise temmuz 
ayında 3,2 milyar TL 
oldu. 2012 yılının 
tamamındaki nakit 
çekim işlemleri 
dikkate alındığında 
kredi kartlarının 
payının yine yüzde 
10 olduğu, dolayısıy
la kredi kartının 
nakit çekim tutan 
içinde payının 
değişmediği 
görüldü.

BflYANELEMAN
YAŞLI KADINA 

BAKACAK 
(HASTA VE YATALAK 

DEĞİL) 
EV İŞLERİNDE 

YARDIMCI OLACAK 
BAYAN ELEMAN 

ARANMAKTADIR. 
(YATILI OLMA ŞARTI 
ARANMAMAKTADIR) 

0 533 309 06 99

ELEMAN
İŞLETMEMİZDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
BAY VE BAYAN 
SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR 
KAVUK ZEYTİNLERİ 

51202512

KAŞCDC BEKIEMSK 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

Gemlik Körfez nlISİHM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4658 

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- 
1645-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
1240-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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COŞKUN DUZENSEVER NAZLI BULUT
FİNAL FEN % 100 BURSLU

SELİN sumenEFE V. OTOBATMAZ
ORHANGAZİ AND. ÖĞR. ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.

EGE Y. OZTEBER
KABATAŞ ERKEK L.

T. TARA YILMAZ
GEMLİK AND. IHL

A. EMRE TUMER

M.BERKAYBAYAZIT
FETHİYE M.E.AND. L.

GEMLİK AND.

FİNAL FEN % 70 BURSLU

BUNYAMİN TÜRKMEN
GEMLİK AND. İHL

M. FIRAT SEYIDOGLU
FİNAL FEN % 100 BURSLU

ERDOĞAN YILMAZ
ORHANGAZİ AND. ÖĞRT.

AND. TİC. MUH. VE FİNANS

ONUR TAŞ
C BAL

IMKBFEN

DAMLA GUL
BURSA ANADOLU

DOGUKAN AY
BURSA ÖZLÜCE AL

BURSA AND.ERKEK L.

S. BERKE IZLATLI

ORHANGAZİ AND.ÖĞRT.

DAMLA KASAP
AND. K.M.L. ÇOCUK GEL.

ATAKAN AY
BURSA GAZİ ANADOLU

BURCU KÖSE
CBAL

SU DE DAMAR
CBAL

CBAL

CBALCBAL

CELAL SERTASLAN
CBAL

ÖZEL

EŞREF ZAMBAK
CBAL

A.BERKE K1NAY
CBAL

AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
SBS YERLEŞTİRMEDE % 100 BAŞARI

MELİSA TURKOGLU

AYŞE SELİN IŞBİLİR
SAKARYA SOS.BİL.L.

İBRAHİM AŞIK

SÜLEYMAN ÇELEBİ AND.L.

H. MERT ÇETİN 
FİNAL FEN % 100 BURSLU

MEHMET ATAŞ

EZGİ DEMİR
ŞÜKRÜ ŞANKAYA

OGUZHAN BEKİ

BEGÜM ÇANCI
ORHANGAZİ EYÜP TOPÇU AND.

İREM ŞAHIN

YALOVA FEN

ŞÜKRÜ ŞANKAYA
BERFIN UYGUR

B. NİYAZI ŞAHIN

ŞAFAK SAYIN

ŞEVVAL ŞENSOY
GEMLİK AND.

ROHATCAN UYGUR YİĞİT MİNARE
UMURBEY SAĞ.MES.L. AND.TİC. BİLİŞİM TEK.

Öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz

Tel: 513 50 84
FARUK AĞDEMİR www.aykentilkogretim.kl2.tr

http://www.aykentilkogretim.kl2.tr
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Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

26 Ağustos 2013 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Emekliler Ekim 
ayını hekliyor

Emeklilere de promosyon veril 
mesiyle ilgili düzenlemenin, 
Eki m'de taşeron düzenlemesi 
ile birlikte torba yasaya girmesi 
bekleniyor... Haberi 9’da

M araıi şanslarında sın ilil. Kuzey Planları
komisyona geldi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Köy Düğünü..
Bu hafta, Pazar tatilimizi Katırlı Kö 

yü’deki “Köy Düğünü”nde geçirdik.
Gemlik zeytini ile köyünü marka haline 

getiren Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi 
Başkanı Hulusi Bayrak’ın torunları 
Hüseyin Nurettin ve Halil İbrahim’in sün
net düğünleri vardı.

İnan Tamer ağabeyimiz eşi Gülşen Abla 
kızları Yar. Doç. Ece Tamer ve Güler aile
si olarak bizler öğle saatlerinde Katırh’ya 
hareket ettik. Devamı sayfa 4’de

Orman özelliğini kaybetmiş arazileri, kul
lananlara satışını düzenleyen yasaya göre, 
hak sahiplerinin bugün saat 17.oo ye kadar 
Mal Müdürlüklerine arazilerinin belirlenen 
bedellerini yatırıp tapularını almaları gereki 
yor. Gemlik merkez ve köylerinde 2 bin 549 
hak sahibinin 2 bin 349 peşin ve taksitli 
olarak satışı gerçekleşti. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Belediye Meclisi tarafından yeni 
den ele aldırılan kentimizin Kuzey bölge 
sinin imara açacak olan “Kuzey Planla 
n” şehir plancısından imar komisyo 
nuna havale edildi. Gemlik Belediye 
Meclisi’nin 4 Eylül 2013 günü yapacağı 
Belediye Meclis toplantısında görüşülm
eye başlanacak olan imar planlarının ~ 
Küçük Kumla sınırından Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi bölümünün komisyon
ca incelenerek, hazırlanacak raporun 
Belediye Meclisi’nde görüşmeye açıla
cağı öğrenildi. Haberi sayfa 2’de

HEM HAYAT KURTAR 
HEM DE HAYATINI 
Meslek sahibi öğrenciler yetiştiriyor, 
geleceklerini güvence altına alıyoruz.

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gemlik 
0 224 514 49 491 hatemsaglikokullari.com

Hemşire Acil Tıp Teknisyeni

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
hatemsaglikokullari.com
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2/B arazi saiışlannda son giiıu
Gemlik merkez ve köylerinde 2 bin 549 hak sahibinin 
2 bin 349 peşin ve taksitli olarak satışı gerçekleşti.

Orman özelliğini 
kaybetmiş arazileri, 
kullananlara satışını 
düzenleyen yasaya 
göre, hak sahip
lerinin bugün saat 
17.oo ye kadar Mal 
Müdürlüklerine 
arazilerinin belir
lenen bedellerini 
yatırıp tapularını 
almaları gerekiyor. 
Gemlik Mal Müdürü 
Arif Uçar gazetemi 
ze yaptığı açıklama
da, Gemlik Merkez 
ve köylerinde 2 bin 
549 hak sahibinin 
bulunduğunu, Cuma 
gününe kadar 2 bin 
349 kişinin Mal 
Müdürlüklerine 
başvurarak belir
lenen bedeli yatırıp 
tapularını veya hak 
ediş belgelerini 
aldıklarını söyledi. 
200 mükellefin 
bugün saat 17.oo ye 
kadar Mal Müdürlü 
ğü’ne başvurup, 
arazileriyle ilgili 
belirlenen bedeli 
yatırmaları halinde 
tapu alma hakkını 
elde edeceklerini 
veya bu haklarını 
kaybedeceklerini 
söyledi.
Mal Müdürü Arif

Kuzey Planları komisyona milli
Gemlik Belediye 
Meclisi tarafından 
yeniden ele 
aldırılan kentimizin 
Kuzey bölgesinin 
imara açacak olan 
“Kuzey Planları” 
şehir plancısından 
imar komisyonuna 
havale edildi. 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin 4 Eylül 
2013 günü 
yapacağı Belediye 
Meclis toplantısın
da görüşülmeye 
başlanacak olan 
imar planlarının 
Küçük Kumla 
sınırından

Uçar, Gemlik mer 
kez ve köylerin de 
en 1020 hak sahibi 
ile Yeniköy’ün birin
ci sırada bulunduğu 
nu, belirtirken, 
“Cuma gününe

Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
bölümünün 
komisyonca ince
lenerek, hazır
lanacak raporun 
Belediye 
Meclisi’nde

kadar 2/B arazi
lerinde hak sahibi 
olan vatandaşları 
mızın yüzde 85’i 
işlemlerini tamamla
yarak taksitli veya 
peşin olarak tapu

görüşmeye açıla
cağı öğrenildi. 
Kuzey planlarının 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi ile 
Odun Depolarına 
doğru olan 
bölümünün ise

larını aldı.
Bursa genelinde 7 
bin 816 adet taşın
maz 2/B arazisi 
satışının gerçek
leştiğini öğrendik.” 
dedi

Bursa Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu 
tarafından yapılan 
incelemede, bazı 
bölgelerin üçüncü 
derece sit alanın
dan birinci derece 
sit alanına alınması 
nedeniyle, planlar 
üzerindeki çalış
maların sürdüğü 
bilgisine erişildi. 
İmar planları ile 18 
uygulamasının da 
birlikte yürütüldüğü 
çalışmaların 2013 
takvim yılı içinde 
sonuçlandırılacağı 
öğrenildi.

Dağ Bölgeleri 
Halka Açılacak

Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu Orhaneli 
ve Büyükorhan 
ilçelerinde kamu 
yatırımlarını 
inceleyerek ilçe 
kaymakamlarından 
bilgi aldı, ilk plan
da dağ bölgelerini 
turizme açmak 
olduğunu 
söyleyen Karaloğ 
lu, çünkü bu böl
gelerin doğal gü 
zelliği ile öne pla 
na çıktığını söyle
di. Bursa'nın dağ 
ilçeleri olan 
Orhaneli ve 
Büyükorhan'ı 
ziyaret eden Vali 
Karaloğlu'na İl 
özel İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal 
Çelik, il Emniyet 
Müdürü A. Osman 
Kahya, il Milli 
Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar ve İl 
Jandarma 
Komutanı Jd. Kd. 
Albay Vedat Çolak 
eşlik etti. Orhaneli 
Kaymakamı 
Serdar Bakır'dan 
İlçenin genel duru
mu hakkında bilgi 
alan Vah* Karaloğ 
lu, ilçesindeki 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının de 
vam eden projele 
rinin son durum
ları ile alakalı 
olarak ise yerinde 
incelemelerde 
bulundu. Belediye 
Başkanı İrfan 
Tatlıoğlu'nu da 
makamında ziyaret 
eden Karaloğlu, 
daha sonra bir 
araya geldiği 
vatandaşların 
sorunlarını dinledi. 
Her İki ilçede de 
esnaf ziyaret
lerinde bulunan 
Karaloğlu, 
Orhaneli ilçesinde
ki bulunan tabiat 

MTM ABONE OLDUNUZ MU?
. . . . . . . . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

harikası Sadağı 
Kanyonu için 
düzenlenecek 
proje kapsamında 
Bursa'ya en iyi 
şekilde tanıtıl
masının gerektiği
ni söyledi.
Büyükorhan'da 
Kaymakam 
İbrahim Ethem 
Kazak'tan ilçe 
sorunları hakkında 
bilgi alan Vali 
Karaloğlu, ilçe 
meydanında 
vatandaşlarla bir 
araya gelerek soh
bet etti.
Orhaneli ve Büyük 
orhan ilçelerindeki 
yaptığı inceleme 
leri değerlendiren 
Vali Karaloğlu 
"Bölge gerçekten 
doğal örtüsüyle, 
ormanıyla, kany
onuyla, vadileri ve 
doğal güzelliği ile 
öne çıkan bir 
bölge, önceliğimiz 
bu bölgedeki 
değerleri bundan 
sonra yapacağımız 
çalışmalarla öne 
çıkarmak olacaktır. 
Bu bölgeler 
gerçekten Karade 
niz Bölgesini 
andıran yeşil 
örtüsüyle, ağaç 
çeşitliliğiyle 
güzel bir yörele 
rimiz. Bundan 
sonra ilk 
yapacağımız işle 
rden biri, bu böl
gelerin hem 
tanıtımını, hem de 
var olan bölgelerin 
kullanımını kolay
laştıracak projeleri 
en kısa zaman 
içerisinde gerçek
leştirmek olacak
tır. Bu tabiat 
harikası bölgemizi 
mesire alanı 
olarak halkımıza 
açmak istiyoruz" 
dedi
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ll/laılasıııııı^inesıııatfaııireıısalııs^^el^efJl
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde, ehliyet 
imtihanına 
arkadaşını sokan 
şahıs ile arkadaşı 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, bugün saat 
11.00'de başlayan 
sürücülük sınavına 
girmesi gereken 23 
yaşındaki D.A., 
imtihana arkadaşı 
27 yaşındaki 
M.K.'yı sokmak 
istedi. D.A, kendi 
kimliğinin üzerine 
arkadaşının 
fotoğrafını 
yapıştırıp, onun 
sınava girmesini 
sağladı.
İmtihana giren

Bisikletiyle gezerten otomolıil çarptı
Bursa'da bisikleti 
ile gezmeye çıkan 6 
yaşındaki Doğukan 
Özarslantürk’e, 
lastik tamircisi 60 
yaşındaki I.Ç. yöne
timindeki otomobil 
çarptı. Hastaneye 
kaldırılan Özarslan- 
türk, tüm müdahale 
lere rağmen öldü. 
Kaza, merkez Yıldı 
rım İlçesi Mimar 
Sinan Mahallesi 
Mimar Sinan Cadde 
si'nde meydana 
geldi. Bisikletine

MlhlİlllillllilllllİlIBliaillilllllll
Bursa'da düğünde 
yedikleri tavuktan 
zehirlenen 24 kişi, 
ambulanslarla İznik 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Olay, Iznik'in Çakır
ca köyünde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 
Bursa'dan akra
balarının düğünü 
için Adapazan'na 
giden 37 kişi, 
düğünde 
yedikleri tavuk 
yemeğinden sonra 
Bursa'ya dönmek 
için yola çıktı. 
16 NA 463 plakalı 
otobüsle Iznik'in 
Çakırca köyünde 
çay molası veren

M.K., soru kağıdın
da bulunan kimlik 
bilgileri yerini 
doldurmaya 
başladı.
M.K., arkadaşının 
ismi yerine dalgın
lıkla kendi ismini 

binen Doğukan Öz 
arslantürk, arkadaş 
lan ila birlikte gez 
meye çıktı. Evinden 
yaklaşık 40 metre 
aşağıda bulunan 
Geyik Sokak’tan 
Mimar Sinan Cadde 
si’ne inmek isteyen 
çocu ğa I.Ç. yöneti
mindeki otomobil, 
çarptı. Çarpmanın , 
et kişiyle ağır 
yarala nan çocuk, 
çevredekilerin 
yardımıyla Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 

yolcular, bir anda 
fenalaşmaya 
başladı. Çocukların 
kusmaya başla
masıyla olay yerine 
çağrılan ambu- 
laslar, fenalaşan 24 
kişiyi İznik Devlet 

kodladı. M.K.'nin 
cevap kağıdına 
bakan gözetmen, 
sınav cevap 
anâhtarında D.A. 
ismi yerine M.K. 
yazdığını 
görünce durumu

Araştırma Hastane 
si’ne kaldırıldı. Dok 
torların tüm müda
halesine rağmen 
Doğu kan Özarslan- 
türk öldü, tomobil 
sürü cüsü I.Ç. ise, 
polis ekipleri tara 
fından gözaltına 
alındı. Cafer Özars 
alantürk’ün 2 çocu 
ğundan Doğukan’ın 
cenazesi merkez 
Yıldırım llçesi’nde 
bulunan Vakıf Ca 
mii’nde kılınacak 
ikindi namazı ardın

Hastanesi'ne 
kaldırdı. Doktor ve 
hemşirelerin sefer
ber olduğu olayda 
aralarında çocuk
ların da bulunduğu 
24 kişi, yedikleri 
tavuktan 

emniyete bildirdi. 
Emniyet ekipleri, 
arkadaşının 
kimliğinde kendi 
fotoğrafı olan 
M.K.'yi gözaltına 
aldı. Civarda 
dolaşan D.A. da 
ekiplerce yaka
landı.
D.A. isimli ilkokul 
mezunu sürücü 
adayının daha 
önce iki kez girdiği 
ehliyet imtihanında 
başarılı olamadığı 
bildirildi.
İki şahsın da 
evrakta sahtecilik 
suçundan 
mahkemeye 
sevk edileceği 
bildirildi.

dan Turanköy Me 
zarlığı’nda toprağa 
verilecek. Doğu 
kan’ın yakınları, 
kazanın ardından 
sürücü I.Ç.’nin 
yalan ifade vererek, 
sürücünün kendisi 
olmadığını söyle 
diğini ve yaralı 
çocuğa yardım 
etmediğini iddia 
etti. Kazayla ilgili 
soruşturmaya Bur 
sa Cumhuriyet Sav 
cılığı tarafından 
başlandı.

zehirlendiği 
bildirildi.
Zehirlenen 
vatandaşlar müşa
hede altına 
alınırken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Feci kaza:
1 ağır 4 yaralı

İnegöl ilçesinde, 
İnegöl-Yenişehir 
Karayolu üzerinde 
minibüs ile trak
törün karıştığı 
kazada 1’i ağır 4 
kişi yaralandı 
Edinilen bilgiye 
göre, İ.B. yöneti
mindeki 77 AN 308 
plakalı traktör ile 
I.D. yönetimindeki 
16 UD 508 plakalı 
minibüs, İnegöl 
Yenişehir 
Karayolu 
Çayırlı köyü 
mevkisinde 
çarpıştı.

Festivali fırsat hilip 
hırsızlık yaptılar

İznik'teki festival 
yoğunluğunu fır
sat bilerek bir 
kadının çantasını 
ve camını kırdık
ları otomobilin 
içerisindeki çanta 
ve cep telefonunu 
alarak kayıplara 
karışan iki kişiden 
biri uzun süren 
kovalamacanın 
ardından yaka
landı.
İznik Gölü sahil 
yolunda meydana 
gelen olayda, M.A 
(18) ile arkadaşı, 
F.K'nın (45) kolun
daki çanta ile 
şehir mezarlığın
daki 34 HV 1335 
plakalı aracın 
camını kırıp çanta 
ve cep telefonunu 
çaldı. Eşkal doğrul 

Çarpışmanın 
etkisiyle 
savrulan minibüs 
yol kanarına 
devrildi. Kazada 
araç sürücüleri ile 
N.E. ve Y.Ş. yara
landı. Yaralılar, 112 
Acil Servis ekibi 
tarafından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, ağır 
yaralı olan 
traktör sürücüsü 
İ.B., Bursa Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne 
sevk edildi.

tuşunda ilçe 
çıkışında polisin 
durdurmak iste
diği M.A, Adapa 
zarı yolu üzerinde
ki Zeytinlik bahçe
sine girerek izini 
kaybettirmek iste
di. 7 saat süren bir 
kovalamacanın 
ardından M.A polis 
ekipleri tarafından 
Iznik-Bursa karay
olu, üzerindeki bir 
tatil köyü yakın
larında yakalandı. 
İfadesinde suçunu 
itiraf ettiği öğre
nilen M.A, nöbetçi 
savcılığa sevk 
edilirken, olaya 
karıştığı iddia 
edilen diğer zan
lının arama çalış
malarına devam 
ediliyor.
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Güne Bakış Bursa »i Mauna tanışımı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Köy düğünü...
Kafirli Köyü Gemlik’in ilk öz türkmen köy- 

lerindendir.
Gemlik’in Doğu yakasındaki sıra köylerin 

başlangıcıdır.
Umurbey’den, Kafirli yönüne gitmek için 

Sağlık Meslek Lisesi önünden giden asfalt
tan sapmadan aracınızı sürerseniz ileride 
önünüze Adliye Köyü tabelası çıkar.

Sağ tarafa yöneldiğinizde, zeytinlikler 
arasından süzülürken, köprüden geçince, 
Muratoba Köyü yönüne değil, sola saparak 5 
km. sonra Kafirli Köyü’ndesiniz.

Kafirli Köyü’nden sonra Hamidiye, Fevziye 
ve Fındıcak Köyleri gelir.

Yani sizi önce Katırlı Köyü karşılar.
Arabamız Katırlı Köyü’nün dar yollarından 

zor ilerlerken, Düğün Alanına yaklaştık.
Sınırlı Sorumlu Katırlı Köyü Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi’nin köy ortasındaki 
tesisi aynı zamanda köyün sosyal tesisi 
olarak hizmet veriyor.

Alt tarafında ise Kooperatif işletme tesis
leri bulunuyor.

Kendimize bir yer bulup aracı park etti 
ğimizde, sundurmanın altında yüzlerce ba 
yan yemek yerken, yan tarafında ise yan ya 
na sıralanmış köy gençleri kocaman kazan
lardan misafirlere yemek servisi yapıyor.

İçeride organizasyon firmasının bilgisa 
yarından çıkan, hoparlörlerle her yanı çınla
tan yayın yapılıyor.

Bir köşede İmren Izgara ahçıları, uzun 
mangalın önünde kor ateş üzerine durma 
dan köfte atıyorlar. 250 kilonun üzerinde 
köfte tüketilmiş. Yenisi yolda...

Sıcak karşısında ter döken ustalar, pişen 
köfteleri bir tencereye doldurup, kapı önün
deki servis yapan gençlerin önündeki 
kazana döküyorlar.

Böylesi bir köy düğününe ilk kez tanık 
oluyorum.

Önde İmren köfte, yanında domates sa 
/atalıklar, yanında pirinç pilavı, çorba ve 
tulumba tatlısı kazanları...

Her birinin önünde bir köy genci.
Sonda ise, Erenoğlu ayranı ve ıslak mendil 

ikramı...
Masalarda yer yok.
Sıraya giren, tabldot usulü yemeğini alıp, 

bulduğu yerde karnını doyuruyor.
Hulusi Bayrak, gelenlerle ilgilenmeye 

yetişemiyor...
Binanın içinde erkekler yemek yiyor.
Sünnet çocukları ise bir köşede.
Yemek servisi salonun bir başka köşe 

sinde binlerce insan ağırlanıyor, öte yandan 
çocukları ve aileyi kutluyor.

CHP, AKP, SP ve MHP ilçe başkanları yö 
netimden arkadaşlarıyla sünnet alanında.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal 
Akıt, Ziraat Bankası yeni Müdürü Cüneyt 
öztürk ve yönetim kurulu üyeleriyle geliyor
lar. Her gelen tanınmış kişi organizatör 
tarafından duyuruluyor. Gelen o kadar çok ki 
anlatmak mümkün değil.

Ben bu güne kadar böyle bir köy düğünü 
görmedim.

Küçüklere geçmiş olsun derken, Bayrak 
ailesine de Allah kolaylık versin demekten 
başka söz bulamıyorum.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Ankara-izmir 
yoluna alternatif 
olarak yaptırılan 
Soğanlı 30 Metrelik 
imar Yolu’nda, yaya 
kaldırımı düzenleme 
çalışmaları başladı. 
Başkan Altepe, gü 
zergah üzerinde 
kalan son 4 binanın 
yıkım çalışmaları 
devam ederken, ana 
hatları ile ortaya çı 
kan yolun yaya 
kaldırımlarıyla ilgili 
imalatlara hız veril 
diğini söyledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu dönem 
Bursa’ya kazandın 
lan 410 kilometrelik 
yol arasında yer 
alan ve Ankara-İzmir 
yolunun yükünü 
önemli ölçüde azal
tacak olması nede 
niyle büyük önem 
taşıyan Soğanlı 30 
metrelik imar yolun
da çalışmalar son

Bir süre önce omuzundan silahla yaralanan Arda Coşkun 30. yaş gününe hastanede girdi

Hasıaneıle ms günü kutlaması
Geçtiğimiz hafta 
Karacaali Köyü 
Aşıklar Tepesinde 
meydana gelen 
olayda, arkadaşları 
arasında çıkan 
tartışmada silahların 
çekilmesi üzerine 
kazayla omuzundan 
yaralanan Coşkunlar 
Ticaret sahibi Esat 
Coşkun’un küçük 
oğlu Arda Coşkun, 
tedavi gördüğü 
Bursa Devlet 
Hastanesi’nde 30. 
yaşına bastı. 
Sinem Kırkıcı ile bir 
süre önce söz kesen 
ve nişan hazırlıkları
na başlayan Coşkun 
Ailesi, yaralanma 
olayından sonra şok 
yaşadı.
Gemlik Muammer 
Ağım Hastanesi’n 
den, Bursa Devlet 
Hastanesi’ne sevk

aşamaya geldi. 
Yalova yolu - 
Sırameşeler arasın
daki yaklaşık 2 kilo
metrelik güzergah 
üzerinde yer alan 
245 binadan 241’i 
yıkılırken, kalan 4 
bina ile ilgili çahş- 
malar devam ediyor. 
Güzergahtaki altyapı 
çalışmaları da 
tamamlanırken, yaya 
yolları ve tretuvar 
düzenleme çalış
maları da Yalova 
yolu giriş tarafından 
başlatıldı.

edilerek tedavi altı
na alınmıştı.
Yoğun bakımdan 
geçtiğimiz günlerde

çıkan Arda Coşkun, 
Cumartesi günü sür
prizle karşılaştı.
Kendisini ziyaret

Ankara - İzmir yolu
na önemli bir alter
natif olan 30 metre
lik yolda devam 
eden çalışmaları 
yerinde inceleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Genel
Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar’dan 
çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Yeni açtık
ları yolun ulaşım 
kolaylığı yanında 
bölgeye çağdaş bir 
görünüm de 
kazandırdığını ifade 
eden Başkan Altepe,

"Yeni açtığımız yol 
artık Yalova yoluna 
bağlandı. Altyapı 
çalışmaları bitti. 
Şimdi tretuvar ve 
refüj düzenleme 
çahşmalannı başlat
tık. Daha önce 5-6 
metrelik dar sokak
ların bulunduğu 
bölge modern bir 
bulvara kavuşmuş 
oldu. Kalan 4 
binanın da yıkıl
masının ardından 
yolu kısa zamanda 
hizmete açmayı 
hedefliyoruz" diye 
konuştu 

eden sözlüsü Sinem 
Kırkıcı, Arda 
Coşkun’un 30. 
doğum gününü 
getirdiği pasta ile 
kutladı 
Arda Coşkun’a 
önümüzdeki gün
lerde akciğerlerinde 
biriken kanın 
dışarıya atılması için 
yeni bir operasyon 
yapılacağı öğrenildi. 
Arda Coşkun’un 
sağlık durumunun 
iyi olduğu belirtile 
rek, yapılacak 
operasyondan sonra 
taburcu edileceği 
belirtildi.
Baba Esat Coşkun, 
elim kaza sonrası eş 
ve dostlarının kendi
lerini hiç yalnız 
bırakmadıklarını 
belirterek, herkese 
teşekkür etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP, yerel seçimler için 800 kişilik saha çalışma ve Proje, Eğitim, Veri Sistemi grubu oluşturdu.

CHP Gemlilı'ie secim çalışmalarına hız verili
Mert ÇAVDAR

CHP Gemlik İlçe 
Örgütü, yaklaşan 
yerel seçimler için 
yürütülen çalış
malara hız verdi. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, gazetemi 
ze yaptığı açıklama
da Gemlik halkına 
hizmet edebilmek 
amacıyla gereken 
çabayı gösterdikleri
ni belirtirken, 
“Yaklaşan yerel se 
çimlere sıkı bir plan 
ve program dahilin 
de hazırlanıyoruz. 
Bir Koordinasyon 
Kurulu oluşturduk. 
Bu kurul seçimlere 
hazırlanırken, plan 
ve programlarımızı 
geliştiren diğer 
guruplarla ilçe yöne
timi arasındaki 
iletişimi sağlayacak. 
Proje Grubu, Eğitim 
Çalışması Grubu ve

Veri Sistemi Grubu 
oluşturuldu.
Veri Sistemi Grubu 
devam eden seçim 
hazırhklan için 
gerekli tüm bilgileri 
stoklayacak.

10 YILLIK 
PROJELER 
GELİŞTİRİLECEK 
Proje grubunun 
amaçları ise sadece 
yerel seçimlerle 
sınırlı değil.

Bu grup CHP’nin 
Gemlik hakkındaki 
10 yıllık projelerini 
geliştirecek. 
Partimizin yereldeki 
plan, program ve 
vizyonunu ortaya 
koyacak. Seçim 
çalışmalanmız için 
proje grubu ilk ve en 
önemli ayağı oluş
turmaktadır. Bu 
gurupta 2 hukukçu, 
2 mimar, 1 inşaat 
mühendisi 1 jeofizik 

mühendisi ve sosyo 
loji eğitimi almış bir 
parti, 1 mali müşavir 
ve harita mühendisi 
olmak üzere 11 kişi 
bulunuyor.
Proje Grubu ile ilk 
toplantımızı gerçek
leştirdik.” dedi.

800 KİŞİLİK EKİPLE 
ÇALIŞACAĞIZ 
Eğitim Çalışma 
Grubunun ilk toplan
tısını CHP Gemlik

İlçe binasında 
gerçekleştirdiğini 
belirten Başkan 
Sertaslan, “Eğitim 
Çalışma Grubunun 
rolüde son derece 
önemli.
Diğer guruplarla iş 
birliği içinde hareket 
ederek, saha çalış
masında bulunacak 
parti üyesi arkadaş 
lanmızın amaç ve 
hedefler doğrultu 
sunda yeterli bilgiyi 
kazanmalarına 
yardımcı olacak.
Saha Çalışma 
Grubumuz, mahalle 
temsilcileri, bina 
sorumluları ve san 
dik görevlilerinden 
oluşmaktadır. 
Toplam 800 kişilik 
bir ekiple birlikte 
çalışmayı planlı 
yoruz. Bu çalışma 
partimizin vatandaş 
larla daha kolay 
iletişim kurabilmesi 
ve vizyonumuzu 

anlatabilmesi için 
son derece önemli. 
Seçim çalışmaların
da yer alan arka 
daşlarımız Gemlik’in 
sorunlarına ve ihti 
yaçlarına dair CHP’ 
nin siyasal bakışını 
ortaya koyacak. 
Saha çalışma guru 
bunun faaliyetleriyle 
seçim kampanya 
miza şekil vereceğiz. 
Yerelde 800 kişilik 
bir ekip tek bir ağız
dan Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin pro
jelerini anlatacak.” i 
diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Par 
tisi olarak insan 
odaklı bir siyaset 
anlayışını benimse 
diklerini ifade eden 
Sertaslan, seçim 
sonuçları ne olursa 
olsun, halka hizmet 
etmek için üzerlerine 
düşen görevi yerine 
getireceklerini 
söyledi.

Endüstriyel Temizlik ÜrünleriTURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstriel temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

Okul
Belediye
Fabrika
Tüm resmi kuramlara
Temizlik ürünleri

kampanyası

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş haltımız
0 506 898 31 88 • 0 536 524 32 89

YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE

KAHVALTI SALONU
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖRAVM 
Hisar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdilek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21 
O 532 654 28 46
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ELEMAN
SOLAKSUBAŞI 

GOODYEAR LASTİK 
SATIŞ PAZARLAMA 
DEPARTMANINDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
B SINIFI EHLİYETLİ 

ERKEKLER İÇİN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
EN AZ YÜKSEK OKUL

MEZUNU 
BAY YA DA BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR
Fotoğraf ve CV ile birlikte 
başvurulması rica olunur 

05339241896

KÖFTECİ

YUSUF

ELEMAN
FİRMAMIZDA 
ÇALIŞACAK 

JCB OPERATÖRÜ 
ARANIYOR 

05324979289
TİM Afi

“SUYUNU BOŞ/ 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından

SUTIUK 
2/b Mazisi

KUMLA YOLU 
ÜZERİ HASANAĞA 
KOYU MEVKİİNDE

2709 M2 
2/B ARAZİSİ 
SATILIKTIR

0 535 631 25 17

BAYAN ELEMAN
EV İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 
ACİL OLARAK YARDIMCI 

BAYAN ELEMAN ARANIYOR 
0 533 388 43 76

ELEMAN
KAYIP

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

f] /yusufkofte www.kofteciyusuf.com ©kofteciyusuf *

başvurmak için: secretcv.com

ZEKİ KAPTAN İNŞAAT 
GEMLİK VE YALOVA 

ŞANTİYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DENEYİMLİ DAMPERLİ 
KAMYON ŞOFÖRLERİ 

ŞANTİYE BAKIM VE ONARIM 
ATÖLYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAMİRCİ VE YAĞCI 

ŞANTİYE SAHASINDA 
ÇALIŞACAK VASIFSIZ 

ELEMANLAR ALINACAKTIR

0 533 241 93 82 
0 533 680 59 22

Gemlik Ticaret 
Meslek 

Lisesi’nden 2011 
yılında aldığım 

diplomamı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
SEDA NUR 

ERGÜN

İGemlikKErfezl

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

http://www.kofteciyusuf.com
secretcv.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

FATİH PROJESİNE NE OLDU?
Eğitimde büyük 

iddialarla ortaya 
çıkan intihalden 
sabıkalı Sayın 
Dinçer, Fatih proje
si adıyla nev-i şah
sına münhasır bir 
uygulamayı gün
deme getirdi. 
Günlerce yazılı ve 
görsel basında 
toplumun gözü 
boyanmaya 
çalışıldı.

Bu projenin önce 
açılımını görelim: 
FIRSATLARI 
ARTIRMA VE 
TEKNOLOJİYİ 
İYİLEŞTİRME 
HAREKETİ.

Bütün bunlar 
Fatih adını öne 
çıkarmak için uydu 
rulmuş zırvalardı. 
Zaman gerçekten 
bu projenin uygu
lanamayacağını 
ortaya koydu. 
Çünkü işin içinde 
gerçekten eğitim 
uzmanları yoktu.

Fatih projesi; 
eğitimde fırsat 
eşitliğini sağlamak 
ve okullarımızdaki 
teknolojiyi geliştir 
mek amacına 
yönelikti. İlkokul 
öncesi, ilköğretim 
ile ortaöğretim 
düze yindeki tüm 

okulla rın 570.000 
ders (iğinde LCD 
panel, Etkileşimli 
Tahta ve internet 
ağ yapısı sağlana 
çaktı.5 yılda 
tamamlanması 
bekleniyordu. 
Amaca kademe 
kademe ulaşılacak
tı. Her öğretmene 
ve öğrenciye tablet 
bilgisayar verile
cekti. Her sınıfta 
akıllı tahta uygula
masına geçilecekti

Bilgisayarlar 
okullardaki kablo
suz internet ağına 
bağlanacaktı.

Eğitim Bilişim Ağı

oluşturulacaktı.
Bunlar uygula

maya konulurken 
TÜBİTAK tarafın
dan geliştirilen 
"Ulusal Eğitim 
Sistemi" projesi 
her nedense 
görmezden gelindi. 
Bu projeye işlerlik 
kazandırılmaya 
çalışılırken uzman 
kadrolar yerine 
Sayın Dinçer'in 
eğitimden habersiz 
muhteremleri iş 
başına getirildi. 
Eğitim alanında 
kendini yetiştirmiş, 
birikimli, uzman 
kadroların işine 
son verildi.

Bugün gazeteler
den okuyoruz: " 
Fatih projesi iflas 
etti." Amaca ulaş
mak şöyle dursun, 
onda biri bile 
gerçekleştirileme
di. Milletin 50 mil 
yon lirası boş yere 
harcandı. Sayın

Avcı soruşturma 
açtırıyor.

Çok geç değil 
mi? Olan oldu, 
tren kaçtı, kimi 
sorumlu tutacak
sınız? Kimden, 
nasıl hesap sora
caksınız?

Bu işten para 
kazananlar olmadı 
mı? Elbette oldu. 
Tablet bilgisayar 
ve akıllı tahta 
pazarlamacıları 
cebini doldurdu. 
Bu uyduruk pro
jenin külfetini, 
zararını bu yoksul 
halk ödemek 
zorunda kaldı. 
Ama kimin umu
runda? On yıldan 
beri ülkeyi aynı 
siyasi iktidar 
yönetiyor, hiç 
düşündünüz mü, 
kaç milli eğitim 
bakanı aklınızda 
kaldı? Hadi biz 
anımsatalım: Çelik, 
Mumcu, Çubukçu,

Dinçer ve Avcı.
İki yılda değişen 

milli eğitim bakan
larıyla yazboz tah
tasına dönüştürü 
len eğitim poli
tikaları... Bugün 
Ömer Dinçer'in 
adını anan var mı?

Bilimsel düşünce 
den uzak, akla 
mantığa dayan
mayan bir 
anlayışla milli 
eğitim olsa olsa 
çamurlu eğitim 
olur hiçbir zaman 
ulusal eğitim ola
maz. Eğitimin içini 
boşaltıp doğmalar
la doldurursanız 
biliniz ki ülkeyi bin 
yılların ötesine 
götürmekten 
başka bir şey yap
mış olamazsınız. 
Gerçekten tarih 
bunu yapanları 
asla affetmeyecek, 
siyah harflerle 
yazarak geleceğe 
ulaştıracaktır.

Muhtarlardan Esnaf Odası na ziyaret
Türkiye Muhtarlar 
Derneği Gemlik 
Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyeleri, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan’ı makamında 
ziyaret etti.
Türkiye Muhtarlar 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Necmettin Şanlı, 
Fevziye Köyü 
Muhtarı Ahmet 
Kaba, Şahinyurdu 
Köy Muhtarı Hüseyin 
Meriç, Muratoba 
Köyü Muhtarı Mem 
duh Başaran,

Hamidiye Köyü 
Muhtarı Ayhan 
Gündoğdu, Halit 
Paşa Mahallesi 
Muhtarı Sevim 
Koçdemir, Yeni 
Mahalle Muhtarı 
Nazım Sevim, 
Umurbey Pars 
Mahallesi Muhtarı 
Mustafa Duran, 
ziyaret sırasında 
hazır bulundular 
Dernek Başkanı 
Şanlı yaptığı açıkla
mada, İbrahim 
Talan’a yaptığı 
yardımlar için 
teşekkür ederken, 
“Dernek olarak kul

lanabileceğimiz bir 
binaya ihtiyacımız 
vardı. İbrahim Ta 
lan’ın girişimleriyle

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
nın eski binasını 7 
yıl boyunca ücretsiz

olarak kullandık. 
Şimdi CİUS 
AVM’deki yerimize 
taşınıyoruz.

Bu nedenle 
Başkan Talan’a 
şahsım ve muhtar 
arkadaşlarım adına 
teşekkür edi 
yorum.” dedi. 
Gemlik’te görev 
yapan köy ve 
mahalle muhtarları
na yardım etmenin 
görevleri olduğunu 
belirten Talan, 
“Yapabileceğimiz bir 
yardım varsa üzeri 
mize düşen görevi 
her zaman yerine 
getirmeye hazınz. 
Gerçekleşen ziyaret
ten memnun olduk" 
diye konuştu.

SATIŞ İLANI
YENİ MAHALLE 17 PAFTA, 44 ADA, 

3 PARSEL 1. KAT 90 M2 DAİRE 
9 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10.oo’DA 
KOOPERATİFİMİZ BİNASINDA PAZARLIK 

USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR.
İLAN OLUNUR.

GEMLİK ESNAF KEFALET KOOPERATİFİ 
YÖNETİM KURULU

Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nce 
tescilli EX040581 sayılı ve 

03.06.2013 tarihli beyannamemiz 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
DEMİREKS YAPI ÜRÜNLERİ

SAN.VE TIC.A.Ş.

KAŞCDC 0€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN 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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ÇOTANAKSPOR FARK YAPTI

Seyfettin ŞEKERSÖZ

U-19 1. Küme 5. 
Grup maçlarına 
iddialı başlayan 
Gemlik 
Çotanakspor ilk 
maçını 3 puanla 
kapamasından 
sonra ikinci maçını 
da galibiyetle 
kapatarak, moral 
depoladı. 
Nedrettin'in güzel 
futboluyla 
yıldızlaştığı maçta 
Çotanaklar rakibi N. 
Kemalspor'u ilk 
yarısını 3-0 
önde kapadıkları 
maçta sahadan 8-0 
galip ayrılarak fark 
yaptılar.
Çotanakspor'un 
baskısı altında 
başlayan maçın 9. 
dakikasında 
Furkan'ın şutu kale
cide kaldı. 
18. dakikada 
Nedrettin'in soldan 
getirerek kale içine 
aktardığı topu 
Furkan ağlarla 
buluşturarak 
Çotanakspor'u 1-0 
öne geçirdi. 
Mağlup duruma 
düşen N.
Kemalspor'un 
ilk atağında Furkan 
Ali ile beraberlik 
golüne yaklaştı 
ancak gol gelmedi. 
25. dakikada yine 
Nedrettin soldan 
getirerek altı pasa 
kestiği topu kaleci 
elinden sektirince 
yetişen Talat skoru 
2-0 yaptı. 
34'te yine kaleciden 
topa yetişen 
Nedrettin kaleye

gönderdi, Ogün 
tamamladı skor 3-0 
oldu.
Golden sonra 
gelişen atakta topu 
elle kesen Harun 
ikinci sarıdan kır
mızı kartla oyun 
dışında kalarak N. 
Kemalspor'u saha
da 10 kişi bıraktı. 
Kalan dakikalarda 
başka gol 
olmayınca ilk yarı 
bu skorla bitti.
İkinci yarıya da hızlı 
başlayan 
Çotanakspor'da 48. 

dakikada Aykut'un 
şutu yan direkten 
oyun alanına 
döndü.
58. dakikada Talat 
attığı golle farkı 4-0 
yaparak takımını 
iyica rahatlatırken 
65. dakikada yak
laşık 25 metreden 
fileleri sarsarak 
skoru 5-0 yaptı.
Maçta üstünlüğünü 
rakibine iyice his
settiren 
Çotanakspor, 70. 
dakikada Nedrettin 
skoru 6-0 yaparken 

1 dakika sonra 
kazanılan faul 
atışında Mesut 30 
metreden çok güzel 
vurdu ve skor 7-0 
oldu.
90. dakikada ise 
maçın yıldızı 
Nedrettin attığı golle 
perdeyi kaparken 
Çotanakspor 
sahadan 8-0 galip 
ayrıldı.

SAHA: 
Gemlik Suni Çim

HAKEMLER:

Cenap Ergün 7, 
İsmail Ön 7, Serkan 
Kaya 7,

ÇOTANAKSPOR: 
Soner 3, Gökhan 5, 
Mustafa Şahin 5, 
Mesut 6. Mustafa 
Özer 5, Ümit 6, 
Nedrettin 8, Talat 7, 
(Şükrü 1) Furkan 5, 
(Emre 1) Aykut 
Güler 6, (İbrahim 1) 
Ogün 6,

N. KEMALSPOR : 
Mesut 3, Yasin 3, 
Murat 3, Serdar 3,

Hakan 3, Harun 1, 
Furkan 2, Gökhan 4, 
Ahmet 1, 
(Abdülkadir 2) 
Ahmet Yılmaz 4, 
Sezer 3,

GOLLER: 
Dk. 18. Furkan, Dk. 
25-58 Talat, Dk. 34. 
Ogün, Dk. 65.
Aykut, Dk. 70-90 
Nedrettin, Dk. 71. 
Mesut, 
(Çotanakspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 36. Harun (N. 
Kemalspor)

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Emekliler Ekim ayını itekliyor
Emeklilere de 
promosyon verilme
siyle ilgili düzenle
menin, Ekim'de 
taşeron düzenlemesi 
ile birlikte torba 
yasaya girmesi bek
leniyor...
Yaklaşık 10 milyon 
emeklinin maaş 
aldıkları bankaların 
promosyon 
ödemeleri için 
mevzuat değişikliği 
gerekiyor. Bunun 
için de altyapısı 
hazırlandıktan sonra 
çalışmanın Ekim 
ayında Meclis gün
demine gelebileceği 
belirtiliyor. Taşeron 
işçileriyle ilgili 
düzenlemenin de 

yer alacağı torba 
yasanın içinde, pro
mosyon konusunun 
da olacağı öğrenildi.

17'NCİ MADDEDE 
VAR
Memur-Sen, toplu 
sözleşme 
görüşmeleri öncesi 
taleplerinin 17'nci 
maddesini bu 
konuya ayırmış ve 
gündeme getirmişti. 
Bu konuda talepleri
ni Ankara'ya ileten 
emekliler, Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu'nun 
bankalarla bu konu
da protokol yapıp 
görüşmelere başla
ması için bir an önce

yasal altyapının da 
hazırlanmasını bek
liyor. Yasal düzenle
menin ardından da 
promosyonun şart
ları bankalar ile

yapılacak pazarlık
larda belirlenecek. 
Daha önce bu konu
da açılan davalarda, 
yasal düzenleme 
olmaması emekliler 

için bir engel teşkil 
etmişti.

900 LİRALIK ÖDEME 
Böyle bir düzenleme 
yapılıp bankalarla 

protokole gidildiği 
taktirde, 10 milyon 
emekli için pro
mosyonun önü 
açılmış olacak. 
O zaman memurlar
da olduğu gibi, 
maaş ödeyen 
bankalar emeklilere 
anlaşma yapılan 
dönem için belli bir 
ödeme yapacak. 
Şu anda bu ödeme 
memurlar için anlaş
ma döneminde bir 
kereliğine brüt 
maaşın yüzde 
6O'ı kadar uygula 
nıyor. Bu da 
ortalama bin 500 lira 
maaş alan bir emekli 
için 900 lira para 
ediyor.

BAYAN ELEMAN
YAŞLI KADINA 

BAKACAK 
(HASTA VE YATALAK 

DEĞİL) 
EV İŞLERİNDE 

YARDIMCI OLACAK 
BAYAN ELEMAN 

ARANMAKTADIR. 
(YATILI OLMA ŞARTI 
ARANMAMAKTADIR) 

0 533 309 06 99

ELEMAN
İŞLETMEMİZDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
BAY VE BAYAN 
SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR
KAVUK ZEYTİNLERİ 

TEL5120512

KAŞIM MKLIMEK 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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
G 
E

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 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

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 94M VAPUR-FERİBOT

L KAYMAKAMLIK 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
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

i 
K 
R 
E 
H

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 513 55 13
Pegasus Akml» Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanbarogiu-Eaaday 614 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0153

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

HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 617 34 00
Sahil Dev. Hsst. 513 23 29
Mer.Ssğ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 543 65 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

Akcan Petrol 513 1Q 79
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013104a
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI: 4659 
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)

ffllfflMNM
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
16:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12^0-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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Gurup Marsis Kumlam sahne aldı
Etnik rock temelli 
Karadeniz müziği 
yapan Gurup 
Marsis yaz turneleri 
kapsamında, 
Küçük Kumla Mody 
Retro Bar’da sahne 
aldı. Sevilen 
şarkılarıyla yurt 
çapında büyük bir 
hayran kitlesi 
toplayan Marsis’in 
vokalde Korhan 
özyıldız, kemençede 
Ceyhun Demir, 
tulumda Mustafa 
Gökay Ferah, 
elektronik gitarda 
Çağatay Kadı, bas 
gitarda Evren 
Arkman, perküsyon- 
da Velican Sağun, 
davulda Reşat Saral 
bulunuyor.
21.30 da sahneye 
çıkan gurup seslen 
dirdiği Türkçe, 
Lazca, Gürcüce ve 
Hemşince şarkılarla 
müzik severlere 
keyifli dakikalar

yaşattı. Kalsun Sevdaluk müziğin yanında Taksim Gezi Parkı
İlk albümlerinin parçaları ile büyük politik duruşuyla da Eylemlerini hatır-
sevilen şarkısı alkış aldı. hafızalara kazınan larak başladı.
Marsis Dağı ve

GEZİ PARKI
Gurup Marsis prog Yurt çapında

ardından seslen ramına tüm gerçekleşen
dirdiği Kapıya DESTEĞİ Türkiye’de büyük eylemler sıra sında
Sandaliye ve Ander Etnik temelli rock yankı uyandıran hayatını kaybeden

Mehmet Ayvalıtaş, 
Ethem Sarısülük, 
Abdullah Cömer 
ve İrfan Tuna’yı 
hatırlatan solist 
Korhan özyıldız, 
“Önemli bir dönem
den geçiyo ruz. 
Taksim Gezi Parkı 
olayları uzun süre 
hafızalarımızdan 
silinmeyecektir. 
Eylemler sırasında 
hayatını kaybeden, 
kör olan ve yara 
lanan geç arka 
daşlarımızı anıyo 
ruz. Onları destekli 
yoruz. Gezi 
Parkı’na destek 
veren eylemcilerin 
daha güzel bir 
dünya yaratma 
amaçlarını bizde 
gönülden paylaşı 
yoruz. Bu akşam 
bazı şarkılarımızı 
eylemci arkadaşları 
mız için söyleye
ceğiz.” diye 
konuştu.

Yuvanıza Giden Yol

www.manas6remlakqemlik.com

MANASTIR EMLAK

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

ME

■mmrB

TEL & FAX. 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

http://www.manas6remlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


KAVLA
DOĞANIN HÂZİNESİ vuurd Kavlar

ZEYTİN&ZEYTİNYAĞI 
KESTANE ŞEKERİ 

YÖRESEL REÇELLER 
KOZMETİK

ztytinyafa naturelf,NatunlSızına

sızma 
zeytinyağı 

Tel: 512 O 512
www.kavlak.com tr

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

27 Ağustos 2013 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bayrak ailesinin 
mntluflünü

S.S. Katırh Köyü Tarımsal Kal kınma 
Kooperatifi Başkanı Hulusi Bayrak’ın 
torunları Hüseyin Nurettin ve Halit İbra 
him’in Katırh Köyü’nde yapılan sünnet 
düğünü son yılların köy düğünlerine 
damgasını vurdu. Haberi 10’da

2405 2/B arazisi sanını llllt SUK imimi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

2/B’l erde sona gelindi
Milyonlarca insanı ilgilendiren orman 

özelliğini yitirmiş arazilerin kullananlan- 
na satılmasında dün son gündü.

Anayasa’da yapılan değişiklikten sonra 
çıkarılan yasa ile 2/B arazisi olarak adlan 
dınlan bu arazileri uzun yıllar kullanan 
üreticiler, zoriansalar da belirlenen bedel 
leri devlete ödeyerek çoğunluğu taksitle 
kullandıkları arazilerin sahibi oldular.

Tapu alamasalar bile borçlan bitince
alacaklar. Devamı sayfa 4’de

'• * ' T? y H1J J1 •" arazileri kul-Orman özelliği yasa gereği satış 
lananlara satışı • Dün> Gemlik Mal Mü 
lar dün tamamen -flerinln satışı nede 
dürlüğü’nde > Uzatma olabilir ge 
niyle yoğunluk v pekleyen hak sahip-
rekçesiyle son 0“1 a Mal Müdürlüğü’ne
leri dün öğleden s Haben sayfa 2’de 

akın ettiler. __ _—--------------------- g

Gemliklilerin yaklaşık 45 yıldır balık satın 
aldıkları Hükümet Konağı karşısındaki 
Balık Satış yerlerinin Çarşı Deresi’nin res 
torasyonu nedeniyle ne olacağı konu 
sunda belirsizliği devam ediyor. Balık 
satışı yapan esnaf, Bu konuda çözüm 
bekliyoruz.” dedi. Haberi sayfa 2’de

T

HEM HAYAT KURTAR 
HEM DE HAYATINI
Meslek sahibi öğrenciler yetiştiriyor,* 
geleceklerini güvence altına alıyoruz.

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km 
0 224 514 49 491 hatemsaglikokullafl‘c°2^

Hemşire Acil Tıp Teknisyeni

http://www.kavlak.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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2405 2/B arazisi satıldı
Uzatma olabilir gerekçesiyle son günü bekleyen hak sahipleri 

dün öğleden sonra Mal Müdürlüğü’ne akın ettiler.
Orman özelliğini 
yitirmiş arazileri kul
lananlara satışı ile 
ilgili yasa gereği 
satışlar dün tamam
landı.
Dün, Gemlik Mal 
Müdürlüğü’nde 2/B 
arazilerinin satışı 
nedeniyle yoğunluk 
vardı.
2/B arazilerini 
alacak olan kul
lanıcılar, peşin 
veya taksitli olarak 
arazilerini alabilmek 
için son günü bek
lediler.
Bakanlığın satışları 
uzatma ihtimali 
üzerine alım işlerini 
son güne bırakanlar, 
öğleden sonra Mal 
Müdürlüğü’ne 
başvurarak satın 
alma işlemlerini

iıiıiastfıisMtM
Gemliklilerin yak
laşık 45 yıldır balık 
satın aldıkları 
Hükümet Konağı 
karşısındaki Balık 
Satış yerlerinin 
Çarşı Deresi’nin 
restorasyonu 
nedeniyle ne ola
cağı konusunda 
belirsizliği devam 
ediyor.
Daha önce Beledi 
ye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler 
döneminde ihalesi 
yapılan, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi önünde 
yaptırılan Balıkçı 
Barınağı projesi 
içinde mevcut yer
lerinden kaldırıla 
rak buraya yapıl
ması planlanan 
balık satış yerleri, 
Refik Yılmaz’ın 
göreve gelmesin
den sonra iptal 
edildi.
Çarşı Deresi çalış
malarının sona yak
laşması nedeniyle 
Balık Satış Yerleri 
nin durumunun ne 
olacağı belli olma

başlattılar.
Saat 17.oo ye 
kadar veznelerini 
açık tutan Mal 
Müdürlü ğü’ne son 
anda 3 başvuru 
daha geldi.
Öğrenildiğine göre, 
Gemlik ilçe sınırları 
içinde 2 bin 554 

dı. Balık satış mağa 
zalarındaki esnaf, 
defalarca belediye 
ile görüş tüklerini 
Gemlik gibi bir kıyı 
ilçesin de balık 
satış yerlerinin belli 
olması gerektiğini 
ve kendilerine yer 
gösterilmesini iste
diklerini söylediler. 
Ancak, belediyenin 
yer göstermediği 
için durumlarının 
belirginsizliğini 
korumaya devam

arazi kullananlara 
satışa çıkarıldı.
Hafta sonunda bu 
arazilerin 2 bin 354 
tanesi peşin veya 
taksitli olarak 
satıldı.
Dün, ise satışların 
tamamının
2 bin 405 olduğu, 3 

ettiğini söylediler. 
Balık satışı yapan 
esnaf, gazetemize 
şunları söyledi: 
“Her balık satış 
yerinde en az 7-8 
kişi çalışıyor. Bize 
yer göstermediler. 
Orhangazi’de bile 
balık satış ve yan
larında balık lokan
taları var. Gemlik 
gibi kıyı kasabasın
da balık satış yeri 
olmaması halkın 
balık ihtiyacının

satışın ise belirsi
zliğini koruduğu 
öğrenildi.
İlgililer, 
Gemlik’te satışa 
çıkarılan 2/B arazi
lerinin satışının 
yüzde 92 olarak 
gerçekleştiğini de 
belirttiler.

nasıl karşılanacağı 
sorununu önümüze 
getiriyor. Eski mini 
büs garajı içinde 
derme çatma yerler 
de balık satışı bele 
diye desteği ile 
yapılıyor. Belediye 
nin yaptırdığı Kapa 
lı Pazar yerinde 
veya ilçe girişinde 
uygun bir yerde 
balık satış yeri 
ayrılabilir. Bu konu
da çözüm bekli 
yoruz.” dedi.

 Sayfa 2

> Kızılay 
yardımlarını 
sürdürüyor
Türkiye Kızılay Derneği Gemlik Şubesi 
Ramazan ayında 20 bin muhtaca sıcak 

yemek, 400 aileye kuru erzak, 50 
engelliye de tekerlekli sandalye dağıttı.

Türkiye Kızılay 
Derneği Gemlik 
şubesi amaçları 
doğrultusunda 
yardımlarına 
devam ediyor. 
Kızılay Gemlik 
Şube Başkanı 
Gökhan Özler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, her 
dönemde Türk 
Kızılayı’nın muh
taç kişilerin yanın
da olduğunu hatır
latarak, şunları 
söyledi: 
“-Gemlik Kızılay 
olarak geçtiğimiz 
Ramazan ayında 
yaklaşık 20 bin 
kişiye sıcak yemek 
dağıttık.
400 aileye ise kuru 
gıda maddesi 
dağıtırken, hayır
sever Gemliklilerin 
de yardımı ile ön 
ce 7 engelliye 
tekerlekli sandalye 
verdik.

50. TEKERLEKLİ 
SANDALYE 
DAĞITILDI 
Ancak, destekler 
sürdü. Son olarak,

Peyami Akkaya ile 
llyas Gamsız adlı 
hayırsever vatan
daşlarımız 
sayesinde 50. te 
kerlekli sandalye 
yi de ihtiyaç 
sahiplerine 
ulaştırdık.
Bunların yanında 
vatandaşların bize 
ulaştırdığı giy ile 
bilir kıyafet ve ev 
eşyalarını da ihti 
yaç sahiplerine 
ulaştırmaya 
devam ediyoruz. 
Gemliklilerin 
Derneğimize 
gösterdiği ilgi 

yardımların güven
li ellerden muh
taçlara ulaştır
mamızdaki başarı
dan kaynaklanıyor. 
Kızılay Derneği’ne 
yapılacak olan 
maddi ve ayni 
yardımlar doğ 
rudan muhtaç kişi 
lere ulaştırıyoruz. 
Bu konuda 
Gemlikli hayırse
verlerden yardım
larının devam 
etmesini bekli 
yoruz." dedi.
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1.5 yasındaki çocuk villa haMuzunüa Doğuldu
Bursa'nın Mudanya 
ilçesi Bademli 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda, 
1,5 yaşındaki 
Muhammet Recep 
Teoman, villanın 
havuzuna düşerek 
yaşamını yitirdi. 
Olay, Ayşe-Hüseyin 
Teoman çiftinin 
geçtiğimiz ay 
taşındığı 
Bademli'deki

Akman Karagöz 
Sitesi'ndeki villada 
meydana geldi. 
Serinlemek için 1,5 
yaşındaki oğlu 
Muhammet 
Recep Teoman ile 
birlikte villalarının 
bahçesindeki 
havuz kenarına 
giden anne Ayşe 
Teoman, evden bir 
şey almak üzere 
havuz başından

ayrıldı.
Gelen ses üzerine 
dışarıya çıktığında 
oğlunu havuzun 
içinde gören anne, 
çocuğunu havuz
dan çıkararak 112 
Acil Servis'i aradı.
Küçük Teoman, 112 
ekipleri tarafından 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne 
kaldırılırken yolda 
hayatını kaybetti.

Baba Hüseyin 
Teoman'ın Tofaş'ta 
çalıştığı öğre
nilirken, ailenin tek 
çocuğu olan 
Muhammet 
Recep'in cesedi 
otopsi için Adli 
Tıp Kurumu'na 
gönderildi. 
Cumhuriyet 
Savcılığı, olayla 
ilgili tahkikat 
başlattı

2 yasındaki çocuk 
salca kazanına düştü
Orhaneli ilçesinde, 
salça kaynatılan 
kazana düşen 2 
yaşındaki erkek 
çocuğu yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Bursa'da 
yaşayan Fatma ve 
Hüseyin Kaya, 
kışlık yiyecek 
hazırlıkları için 
oğulları Yusuf 
Kaya (2) ile 
Orhaneli'ye bağlı 
Gümüşpınar 
köyüne gitti. 
Annesinin, salça 
kaynattığı kazanın 

çevresinde 
oynayan Yusuf 
Kaya, dengesini 
yitirerek kazanın 
içine düştü.
Vücudunda yanık
lar oluşan ve 
112 Acil Servis 
ekiplerince 
Bursa'daki hastan
eye kaldırılan 
çocuk, ilk müda
halesinin ardından 
İstanbul’daki 
Kartal Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne sevk 
edildi

Barış ve Demokrasi 
Partisi (BDP) 
öncülüğünde 28 
Ekim 2012'de ’ceza- 
evlerindeki açlık 
grevlerine destek 
vermek amacıyla' 
AK Parti Yıldırım
İçe Başkanlığı'na 
yürümek istenmesi 
üzerine çıkan olay
lara ilişkin görülen 
dava karara kaldı. 
Cumhuriyet 
Savcısı, mahkeme 
heyetine verdiği 
mütalaasında 
sbanıkların toplam 
272 yıla kadar 
hapis cezasıyla 
cezalandırılmalırını 
istedi. Davanın 
geçen Nisan ayında 
yapılan ilk duruş
masında 21, 
Haziran ayında 
yapılan ikinci 
duruşmasında ise 3 
olmak üzere 24 
tutuklu sanık 
tahliye edilmişti. 
Dört gün süren 
olaylar 58 mala 
zarar verme olayı, 9 
kasten yaralama 2 
yağma ve 2 
görevliye 
mukavemet ve bir 
kişinin ölümüyle 
sonuçlanmıştı. 
Geçtiğimiz sene 
Kurban Bayra 
mı'nın son günü 
olan 28 Ekim günü 
BDP Yıldırım İlçe 
Teşkilatı önünde 
toplanan, araların
da kadın ve çocuk
ların da bulunduğu 
300 kişilik grup, AK 
Parti ilçe binasına 
siyah çelenk koya
caklarını söyley
erek yürüyüşe 
geçti. Ulus 
Mahallesi Aslan

Caddesi'nden 
yürüyen grup, terör 
örgütü elebaşı 
lehine sloganlar 
atarak, Yavuz Selim 
Mahallesi 
Meydam'na kadar 
geldi. Burada 
önlem alan polis 
ekipleri yürüyüşün 
izinsiz olduğunu 
belirterek grubun 
geçmesine izin ver
medi. Çevrede 
toplanan vatan
daşlar da BDP'lilere 
tepki gösterince 
olaylar çıktı. 
Olaylarda araların
da bir gazetecinin 
de bulunduğu çok 
sayıda kişi yara
landı. İlker Kaya 
(31) isimli bir 
gencin de öldüğü 
ve 4 gün süren 
olaylarda 58 ayrı 
mala zarar vermek, 
9 kasten yaralama, 
2 yağma, 2 ayrı 
görevli memura 
mukavemet vakası 
vukuu bulmuştu. 
Olayların ardından 
yapılan kamera 
görüntü tespitinden 
sonra jandarma ve 
emniyet ekipleri 
harekete geçti. 
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı'nca 
yürütülen soruştur
ma kapsamında 
çok sayıda kişi 
gözaltına alındı. 
Nöbetçi mahkem

eye sevk edilen 
zanlılardan 24'ü 
tutuklanarak Bursa 
ve Kütahya H Tipi 
Cezaevi'ne konul
du. Soruşturmanın 

/tamamlanmasıyla 
24'ü tutuklu 10'u 
tutuksuz 34 kişi 
hakkında özel yetk
ili mahkemelerin 
kaldırılmasının 
ardından Terörle 
Mücadele 
Kanunu'nun (TMK) 
10. maddesiyle 
görevli Bursa 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
'Terör örgütü pro
pagandası yapmak, 
kanuna aykırı 
toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri düzen
leme, yönetme, 
bunların hareketler
ine katılmak, silahlı 
terör örgütüne üye 
olmak, silahlı terör 
örgütü adına suç 
işlemek' iddiasıyla 
dava açıldı. 
Davanın Nisan 
ayında yapılan ilk 
duruşmasında 21 
kişi tahliye 
edilmişti. Haziran 
ayında yapılan ikin
ci duruşmasında 
ise 3 sanık tahliye 
edilmişti.
"Kanuna aykırı 
toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri düzen
leme, yönetme, 
bunların hareketle 

rine katılma, silahlı 
terör örgütüne üye 
olma, terör örgütü 
propagandası 
yapma ve terör 
örgütü adına suç 
işleme'* suçların
dan 5 ila 23 yıl 
arasında hapisleri 
talep edilen toplam 
34 sanığın yargılan
masına Bursa 6. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
devam edildi. Sanık 
avukatları Mustafa 
Yağcı ile Mustafa 
Aydın'ın katıldığı 
duruşmada 
Cumhuriyet Savcısı 
mahkeme heyetine 
mütalaasını verdi. 
Savcılık makamı, 
aralarında BDP İl 
teşkilatı yöneticileri 
Ayla Yıldırım, Halit 
Bozbey, Mehmet 
Dilek ve Nuri 
Baygındır'ın da 
bulunduğu 34 
tutuksuz sanık 
hakkında "terör 
örgütü propagan
dası yapmak" 
suçundan 5'er yıla 
kadar, "kanuna 
aykırı toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri 
düzenleme, 
yönetme, bunların 
hareketlerine katıl
ma" suçundan ise 
3'er yıla kadar 
hapis cezası talep 
etti. Savcı, sanık
ların ayrıca "terör 
örgütüne üye 
olmak" suçundan 
beraatlerine karar 
verilmesini istedi. 
Mahkeme heyeti, 
sanıkların son 
savunmaları yap
maları için duruş
mayı ileri bir tarihe 
erteledi.

OrhanHazi'de Oiomobil
ile MotosiMet Çarpışıl: 

Haralı
Orhangazi’de, oto
mobil ile motosik
letin çarpışması 
sonucu 1 kişi 
yaralandı.
Alınan bilgiye 
göre, Sina'n Erdem 
(48) yönetimindeki 
34 PFS 97 plakalı 
otomobil, İznik 
Yolu Kavşağı'nda 
Mehmet Avcı'nın 
(53) kullandığı 16 
VS 841 plakalı 
motosikletle 
çarpıştı. Çarp
manın etkisiyle

Ölü kavunları dere 
yatağına anılar

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde Kalburt 
Deresi'nde 
geçtiğimiz yıl 
yaşanan man
zaranın bir benzeri 
bu yıl da tekrar- 
landı^, 
Sabah saatlerinde 
bölgedeki 
çiftçiler dere 
yatağında 8 baş 
ölü koyun buldu. 
Kimliği belirsiz 
kişiler tarafından 
dere yatağına 
atılan ölü koyun- 
ları ğören 
çiftçiler, ilçe tarım 
müdürlüğüne 
konüyu bildirdi. 
Çevredeki hayvan 

savrulan motosik
let. kaldırım 
taşlarına çarparak 
durdu.
Vücudunda kırık
lar oluşan ve 112 
Acil Servis ekiple 
rince Orhangazi 
Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan motosik
let sürücüsü Avcı, 
ilk müdahalesinin 
ardından Bursa 
Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi 

yetiştiricileri ise 
kendi hayvan
larının dereden su 
içtiğini söyleyerek, 
kendi hayvan
larının zarar gör 
memesi için yet 
kililerden bir an 
önce derenin temi
zlenmesini istedil
er. Ölü koyunların 
bulunduğu böl 
geye gelen ilçe 
tarım müdür
lüğüne bağlı 
ekipler ise koyun- 
ların ölüm 
sebebini ve kimler 
tarafından dere 
yatağına atıldığını 
araştırmaya 
başladı.



2.1 Ağustos 2013 Salı Gemlik Körfez Sayfa 4

Kadri GÜLER
kadri__guler@hotmail.com

Güne Bakış Sauna açılışa hazırlanıyor
2/B’lerde sona gelindi

Sanırım dün gece mal sahipleri huzurlu ve 
rahat bir uyku uyumuşlardır.

Saat 16.oo gibi Mal Müdürlüğü koridorları
na son durumu gözlemek için gittiğimde, 
işlemleri tamamlanmakta olan bir kaç kişi 
kalmıştı.

2 bin 554 başvurudan, 2 bin 405 hak sahibi 
tapu alma hakkına kavuştu.

Hak sahipleri, belirlenen bedelleri peşin 
ödediği takdirde tapu alabiliyordu.

Büyük çoğunluk taksitli alım yaptığı için, 
tapu yerine hak sahibi olduklarını belirten 
bir belge aldılar.

Bundan sonra bu arazileri istedikleri gibi 
kullanabilecekler.

Gemlik’te en çok 2/B arazisi Yeniköy ile 
Küçük Kumla ve Karacaali Köyü’nde var.

Bu arazilerin bir bölümü imar uygulaması 
içinde kalmış.

Bilhassa Küçük Kumla da, Gemlik Kumla 
arasında Hasanağa Kampı üzerleri ve Radar 
Yolu etrafı ile Kumla asfaltının üst kısımla 
rındaki araziler Küçük Kumla Belediyesi tara 
fından haritalarda Hazine arazisi olarak gö 
rüldüğü için, yeşil alan yapılmış.

Sizin anlayacağınız, Kumla içindeki araziler 
imara açarken, kişi başına bırakılacak yeşil 
alanlar hazine arazilerine kaydırmışlar.

Kumla içinde siz çocuk parkı, spor alanı, 
okul alanı, oto park alanı, sağlık tesisleri gibi 
yerlere hiç rastladınız mı?

Rastlayamazsınız.
Türkiye’nin en çirkin yapılaşması Kumla 

sahillerinde gerçekleşti.
Belediye, müteahhit ve yer sahipleri, 

değersiz araziler sayesinde zengin oldular.
1980’li yıllarda yapılan bu yağmalamadan 

sonra, geriye zengin olan ne müteahhit 
kaldı, ne mal sahibi.

Ne de Belediye Başkanlar/1
2/B arazileri, uzun yıllar önce köylüler tara 

fından makilikler kazılıp yerlerine zeytin 
ağaçlan dikilerek çalılıklar, kültür bitkisi 
alanlarına dönüştürüldü.

40-50 yıldır bu toprakları işleyenler, artık 
gönül rahatlığıyla mallarına sahip oldular.

Ancak, Kumla bölgesinde 1/5000 ölçekli 
planlarda konuta açılan alanlar yanında 
birçok arazı de yeşil alana ayrılmış.

örneğin benim gördüğün bir alan var ki 
üzerinde Belediye Gazinosu notu düşülmüş.

Böyle şey olur mu demeyin.
Olur.
Planı yapan Büyükşehir, kendisine hazine 

arazisi sandığı, köylünün ekip biçtiği, yıllar
ca kullandığı alanı, kendilerine ayırmış.

Benim bildiğim planlarda, eğitim alanı, sağ 
hk alanı, ibadethane, sosyal alanlar gibi ad 
larla yerler ayrılır.

Uygulamada, imar alanında olan yeşil alan
ları vatandaş, diğerlerinden daha yüksek 
paralarla satın almak zorunda kaldı.

Gemlik Belediyesi bu alanları kamulaştırır 
mı.

Sanmam.
Sonuç olarak Türkiye’nin kanayan bir 

yarası kapanmış oldu.
Alamayanlara üzülmemek elde değil. 

Devlet bunlara bir fırsat ve imkan daha ver
meli diye düşünüyorum.

Şaypa Mağazalar 
Zincirinin Gemlik 
İstiklal 
Caddesi’ndeki yeni 
alışveriş mağazası 
Ağustos ayı sonun
da hizmete girecek. 
Eski Aniteks Tekstil 
Mağazasının kapan
masından sonra, 
Şaypa Alışveriş 
Mağazası ile mal 
sahiplerinin anlaş
ması sonucu, 
aylardır süren 
onarım çalışmaların
da bina güçlendiril
di.
Güçlendirme ardın
dan, eski Alemdarlar 
Sabun Fabrikasının 
Gazhane Caddesi’ne 
bakan bölümünün 
eski eser olarak 
tescilli olması 
nedeniyle bu bölüm 
aslına uygun olarak 
düzenlendi.
Binadaki asma 
tavan, elektrik teşki
latı ve havalandırma 
ünitelerinin tamam
lanmasından sonra, 
geçtiğimiz hafta raf 
sistemleri monte 
edildi.

AÇILIŞA 
HAZIR

Yoğun çalışmalar 
sonucu açılış aşa
masına gelen Şaypa 
İstiklal Caddesi 
Şubesi’nde gün
lerdir reyonlara 
ürünler yerleştirili

yor.
Şaypa ilgililerinden 
aldığımız bilgilere 
göre, bir iki gün 
içinde tamam
lanacak olan ürün 
lerin raflara yer
leştirilmesi ardından 
30 Ağustos 2013

Cumartesi günü bir 
aksilik çıkmadığı 
takdirde yeni 
Şubenin açılacağı 
belirtildi.
Şaypa’nin istiklal 
Caddesi yeni 
mağazası içinde 
Irmak Sokak’taki

büyük mağaza kon- 
septinin fırın dışında 
her bölümü bulu
nacağı öğrenildi.
Yeni mağazanın açıl
masıyla bugün 
kullanılan 
mağazanın kapatıla
cağı belirtildi.

Gülen e ziyaretler lenm ediyor
S.S. 66 Nolu Gemlik 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Fehmi Arslan ve 
yönetici Mustafa 
Şahinoğlu Gemlik'e 
yeni atanan Emniyet 
Müdürü Erol Gülen’! 
makamında ziyaret 
ederek, başarılar 
diledi.
Kooperatif olarak 
her zaman emniyet

teşkilatının yanında 
olduklarını söyleyen 
Fehmi Arslan, 
Gemlik’te huzur ve 
güvenin olacağın
dan eminiz diyerek 
emniyet teşkilatına 
olan güvenlerini dile 
getirdi.
Gülen de ziyaretten 
duyduğu memnuni 
yeti dile getirerek 
Fehmi Arslan’a 
teşekkür etti.

mailto:kadri__guler@hotmail.com


Körfez
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Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, ilçenin tüm 
köylerine futbol 
sahası kazandırmayı 
hedeflediklerini 
açıkladı.
Her fırsatta, "Şehir 
de ne varsa köyleri 
mizde de o olacak" 
diyen ve çocuklar 
ile gençlere yönelik 
yatırımları öncelikli 
program kapsamın
da yerine getiren 
Gemlik Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz, "Çocuk
larımız ve gençle 
rimiz geleceğimizdir. 
Bizi er de gele
ceğimize yatınm 
yapıyoruz" diye 
konuştu.
KÖYLER MAHALLE 
OLUYOR 
"Köylerimiz önümüz 
deki yıldan itibaren 
mahalle statüsü ne 
geçiyor. Ancak biz 
mahallemiz olmadan

da onlara hizmet 
götürmeye başladık. 
Hizmetlerimiz, yatı 
rımlar ve tesisleşme 
ile devam edecek. 
Gemlik'te ne varsa 
Köylerimize de o 
hizmeti, yatırımı ve 
tesisleşmeyi götüre
ceğiz. öncelikli 
olarak Adliye, Murat 
oba, Şahinyurdu ve

Katırlı Köylerimize 
futbol sahası 
yapacağız. Eski 
sahası olan köyleri 
mizin sahalarını 
modern hale getire
ceğiz. Sahası 
olmayan köylerimize 
de modern halı 
sahalar yapa cağız. 
Köylerimizin çocuk 
parkı, bölge parkı, 

köy meydanı, parke 
taşı döşeme, çöp 
toplama ve yol 
sorunlarını da zaten 
çözmek üzereyiz. 
Gemlik'in her 
sokak, caddesi ve 
mahallesine olduğu 
gibi tüm köylerine 
de hizmetlerimiz, 
devam edecek" 
dedi.

T1 Tramvay Hanına 
fartYasağı

Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
ulaşım şirketi 
BURULAŞ, araç 
sürücülerini 
Heykel-Garaj T1 
hattı üzerine araç 
park etmemeleri 
konusunda uyardı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
danışmanlığında 
üretilen ve Heykel 
Garaj T1 hattında 
kullanılacak olan 
Türkiye'nin ilk 
yerli tramvayı 
'Ipekböceği' şehrin 
caddelerinde 
dolaşmaya 
başladı. Test 
sürüşlerine devam 

edilen tramvay, 
vatandaşlardan 
büyük ilgi 
görüyor.
Yetkililer, gece 
gündüz devam 
eden test 
sürüşünün 
aksamaması için 
BursalIları ikaz 
etti. BURULAŞ, 
bugün itibariyle 
T1 tramvay hattın' 
da kesintisiz 
çalışmaların 
başladığını, 24 
saat boyunca 
tramvay hattına 
araç park 
edilmesinin 
yasaklandığını 
bildirdi

Endüstriyel Temizlik ÜrünleriTURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstrici temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

HolıYıkomo .aiMMBii

Okul
Belediye
Fabrika
Tüm resmi kuramlara
Temizlik ürünleri

kampanyası

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş hattımız
0 506 898 31 88 - 0 536 524 32 89

YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE

KAHVALTI SALONU
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖR AVM 
Hisar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdilek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21 
0 532 654 28 46
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ELEMAN
SOLAKSUBAŞI 

GOODYEAR LASTİK 
SATIŞ PAZARLAMA 
DEPARTMANINDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
B SINIFI EHLİYETLİ 

ERKEKLER İÇİN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
EN AZ YÜKSEK OKUL 

MEZUNU 
BAY YA DA BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR

ELEMAN
FİRMAMIZDA 
ÇALIŞACAK 

JCB OPERATÖRÜ 
ARANIYOR 

05324979289

SBTIUK 
2/B ARAZİSİ

KUMLA YOLU 
ÜZERİ HASANAĞA 
KOYU MEVKİİNDE

2709 M2 
2/B ARAZİSİ 
SATILIKTIR 

0 535 631 25 17

Fotoğraf ve CV ile birlikte 
başvurulması rica olunur

05339241896
TEMA»

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

KÖFTECİ

YUSUF

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

J] /yusufkofte www.kofteciyusuf.com ©kofteciyusuf !MF 

başvurmak için: secretcv.com

BAYAN ELEMAN
EV İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 
ACİL OLARAK YARDIMCI 

BAYAN ELEMAN ARANIYOR 
0 533 388 43 76

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN İNŞAAT 
GEMLİK VE YALOVA 

ŞANTİYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DENEYİMLİ DAMPERLİ 
KAMYON ŞOFÖRLERİ 

ŞANTİYE BAKIM VE ONARIM 
ATÖLYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAMİRCİ VE YAĞCI 

ŞANTİYE SAHASINDA 
ÇALIŞACAK VASIFSIZ 

ELEMANLAR ALINACAKTIR

0 533 241 93 82 
0 533 680 59 22

KAYIP
GEMLİK MAL 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ALDIĞIMIZ 

22.05.2013 TARİH 
VE 218816 SIRA 

NOLU ALINDI
BELGESİ 

KAYBOLMUŞTUR. 
HÜKÜMSÜZDÜR. 
ÇETİN PEHLİVAN

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

http://www.kofteciyusuf.com
secretcv.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

AKP'nin Dayanılmaz Hırçınlığı
On yıldan beri 

ülkeyi yöneten 
AKP, yaşanan 
gerçeklerle artık 
yolun sonuna 
geldiğini ortaya 
koydu. Dünyada 
yalnızlaşmaya 
başladı ve 
başarısızlıkları su 
yüzüne çıktı, şişi 
rilen balonlar pat
ladı. Bu yüzden de 
sayın başbakan, 
bakanlar ve 
AKP'nin ileri gelen 
leri alabildiğine 
hoşgörüsüz, ala
bildiğine hırçın ve 
alabildiğine kırıcı 
davranışlar 
sergiliyor.

Irak'a ABD müda
halesini yürekten 
destekleyen AKP 
binlerce Iraklı 
çocuğun, kadının 
öldürülmesine 
seyirci kaldı. 350 
bin kadının ABD 

askerleri tarafın
dan tecavüzünü ve 
hamile kalışını 
insanlık suçu 
olarak görmedi. 
Nedense şimdi 
Mısır'da insan hak
ları savunucusu 
oldu, çığırtkanlık 
yapıyor. PKK bin
lerce yurttaşımızı 
ve askerimizi 
öldürürken yas 
ilan etmedi; ama 
Mısır'da ölenler 
için yas ilan ediyor 
ve gözyaşı dökü 
yor. Bu ne garip 
çelişki değil mi?

PKK ile yapılan 
gizli anlaşmalar 
barış süreci adı 
altında topluma 
yutturulmaya 
çalışıldı. Önemli 
bölümü gizlendi. 
Halkın baskısından 
korktukları için 
Kürt sorununu 
sürüncemeye 

bıraktılar. Terör 
örgütüne mensup 
kişiler ellerini kol
larını sallayarak 
gezerken, AKP 
yurtseverleri 
terörist ilan ederek 
özel mahkemeler 
kanalıyla ağır 
cezalara çarptırdı. 
Toplum vicdanı 
büyük ölçüde yara 
aldı. Ergenekon 
adında bir örgüt ne 
yazık ki buluna
madı.
ABD'nin 

Ortadoğu'yu yeni 
den yapılandırma 
projesi olan BOP 
devreye sokuldu 
ve Suriye'de Esad 
yönetimi yıkılmak 
istendi. AKP ikti
darı balıklama, 
sazan gibi bulanık 
sulara daldı. Her 
türlü yardımı yaptı 
çapulcu, uyduruk 
sözüm ona Özgür

Suriye Ordusu'na. 
Bu çakma ordu 
beslemelerden ve 
eşkıyalardan 
oluşuyordu. Kısa 
sürede Suriye'de 
istenilene ulaşıla
caktı. Iran, 
Suriye'ye destek 
verince rüzgâr ter
sine esmeye 
başladı. AKP yöne
timi burda da 
büyük yanılgıya 
düştü.

Bütün bunlar 
olurken muhterem 
başbakan Ortado 
ğu'daki İslam 
aleminin başkanı 
olacaktı, 
Türkiye'de 
topluma böyle 
mesaj verdiler. 
Sayın Erdoğan'ı 
kimse dikkate 
almadı. Arap 
ülkeleri sayın 
başbakanı yalnız 
bıraktı. Aynı 
hükümet Balkan 
lar'da OsmanlIyı 
hortlatmak için 
uğraşmıştı.

Mısır'da yaşanan 
olaylar gerçekten 
düşündürücüydü. 
Mübarek gitmiş, 
Mursi gelmişti. 
Başbakanın 
kankası sayılırdı 
Mursi. Müslüman 

kardeşler şeriata 
dayalı bir devlet 
düzeni kurmak 
istiyordu.
ABD bundan 

yana değildi ve 
ordu kanalıyla 
Mursi'nin iktidarı
na son verildi. 
Böylelikle AKP'nin 
son kalesi de 
düştü. Durumdan 
vazife çıkaran 
sayın Başbakan, 
Mısır olaylarının 
arkasında İsrail 
vardır deme 
cesaretini göster
di. İsrail bu duru
ma gülüp geçti, 
cevap verme 
gereği bile duy
madı.

Cevap ABD'den 
geldi.

Bizim muhterem
ler hemen tepki 
gösterdi. Efendim 
ABD niçin cevap 
veriyormuş da 
muhatabı vermi 
yormuş? Muhatabı 
seni adam yerine 
koymuyor ve bu 
yüzden cevap ver
miyor. Bunda 
anlaşılmayacak ne 
var?

Komşularımızla 
önemli bir 
sorunumuz yoktu 
on yıl önce, ya

şimdi?
Sorunumuz 

olmayan tek bir 
komşumuz yok. 
Ticaret yaptığımız 
komşularımızla bu 
gün ticaret yapa
maz duruma 
geldik, bu da cari 
açığın 50 milyar 
dolara ulaşmasına 
neden oldu.
AKP iktidarı hâlâ 

pembe tablo çiz 
meye devam edi 
yor. Başbakanın 
odasında aylar 
önce böcek bulun
du.

Sayın Erdoğan, 
bizi de dinliyorlar 
deme gereği 
duydu. Seçime 
yakın günlerde 
kaset savaşlarını 
ve kamuoyunu 
derinden sarsacak 
şok haberleri 
duyarsanız şaşır
mayın! Görünen o 
ki ABD çok sevdiği 
AKP'yi gözden 
çıkarmış görünüy
or, cemaatle de 
ilişkileri pekiyi 
değil.
Muhteremlerin 
hırçınlığının temel 
nedenleri bunlar 
olsa gerek. 
Bekleyip göre
ceğiz.

YAŞLI KADINA BAKACAK 
(HASTA VE YATALAK DEĞİL) 

EV İŞLERİNDE YARDIMCI OLACAK BAYAN ELEMAN 
ARANMAKTADIR.

(YATILI OLMA ŞARTI ARANMAMAKTADIR)

0 533 309 06 99

SATIŞ İLANI
YENİ MAHALLE 17 PAFTA, 44 ADA, 

3 PARSEL 1. KAT 90 M2 DAİRE 
9 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10.oo’DA 
KOOPERATİFİMİZ BİNASINDA PAZARLIK 

USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR.
İLAN OLUNUR.

GEMLİK ESNAF KEFALET KOOPERATİFİ 
YÖNETİM KURULU

ELEMAN
İŞLETMEMİZDE < 

ÇALIŞMAK ÜZERE
BAY VE BAYAN 
SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR 
KAVLAK ZEYTİNLERİ

TEL: 512 0512
KİLİS TRAFİK ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
EHLİYETİMİ KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR.
MEDİNE KAYAR
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Bursa'nın en büyük 250 firması açıklandı
BURSA Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) tarafından 
bu yıl 16'ncısı 
gerçekleştirilen 
'Bursa'nın en büyük 
250 firması' araştır
masının sonuçları 
açıklandı.
Firmaların 2012 
yılındaki toplam 
ciroları, brüt katma 
değerleri, öz ser
maye toplamları, 
aktif toplamları, 
vergi öncesi dönem 
karları, ihracatları, 
ortalama çalışan 
sayıları ve üretim
den satışları göz 
önünde bulundurul
du. Yapılan çalışma
da ciro ve ihracat 
oranına göre Bur 
sa'nın en büyük fir
ması Oyak Renault 
Otomobil Fabrika 
lan A.Ş. oldu. Bu fir
mayı Tofaş Türk 
Otomobil Fabrikası 
A.Ş. ile Bosch 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. takip etti. 
BTSO Hizmet 
Binası'nda düzenle

nen toplantı ile 
kentteki en büyük 
250 büyük firma 
açıklandı. Konuyla 
ilgili bilgi veren 
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
Türkiye'nin ihracat
ta 2'nci, katma 
değer sıralamasında 
4'üncü sırada yer 
alan kenti Bursa'nın 
250 büyük firması 
ile ilgili anket çalış
ması yaptıklarını 
kaydetti. Firmaların 
2012 yılındaki 
toplam ciroları, brüt 
katma değerleri, öz 
sermaye toplamları, 
aktif toplamları, 
vergi öncesi dönem 
karları, ihracatları, 
ortalama çalışan 
sayıları ve üretim
den satışlarının 
araştırıldığını ifade 
eden Burkay, 2012 
yılı içinde yaptıkları 
net ciroları esas alı
narak oluşturul
duğunu söyledi. 
Toplantıda dünya ve 
Türkiye ekonomisi 

ile ilgili değer
lendirmelerde bulu
nan Burkay, şunları 
kaydetti: 
"Üretimden satışlar 
ve ihracat ise ger
ileme gösteren iki 
gösterge olmuştur. 
İstihdam artışı da 
gerçekleşmiştir. 
Sıralama içinde sek
törlere göre firma 
sayılarında da 
önemli gelişmeler 
yaşanmıştır. 250 
içinde otomotiv ana 
ve yan sanayi, gıda, 
tarım hayvancılık, 
metal makine, ener
ji, elektrik ve elek
tronik ile nakliye ve 
ulaştırma sanayi
lerinde de firma 
sayıları artmıştır, 
tekstil ve konfeksiy
on sanayii, kimya 
sanayileri ile ağaç 
orman ürünleri 
mobilya sanayi
lerinde firma 
sayıları azalmıştır. 
İnşaat, plastik 
kauçuk ve çimento 
sanayilerinin firma 
sayısı

değişmemiştir" diye 
konuştu.

'EN YÜKSEK 
KATMA DEĞERİ 
OTOMOTİV SANAYİ 
ÜRETTİ'
Geçen yıl 250 firma 
içinde en yüksek 
katma değeri yüzde 
44.4 pay ile otomo
tiv sanayinin üret
tiğini belirten 
Burkay, "Gıda - 
tarım - hayvancılık 
sektörü yüzde 16 
payı ile ikinci sıraya 
yükselmiştir. Tekstil 
ve konfeksiyon sek
törünün yarattığı 
katma değer payı 
yüzde 15.4'tür. 
Makine - metal 
sanayi yüzde 10 
payı ile en çok 
katma değer 
yaratan dördüncü 
sektördür. İnşaat, 
enerji ve hizmet 
sektörlerinin yarat
tığı katma değer 
halen düşük 
kalmıştır. Sınırlanan 
performanslarına 
rağmen Bursalı fir

maların karlılık 
göstergeleri 
iyileşmiştir. Mutlak 
karlar, kar eden 
firma sayısı ve kar
lılık oranı artmıştır. 
Firmalar etkinlik, 
verimlilik ve risk 
yönetimleri ile 
satışlarının reel 
olarak gerilediği bir 
yılda, karlılıklarını 
artırma başarısı 
göstermişlerdir" 
dedi.
Burkay, sektörlerin 

ciro artışları, mutlak 
karları ve karlılık 
oranlarında 
yaşanan gelişmeler 
ile ilgili de bilgi 
verdi. Burkay, şun
ları söyledi: 
"En yüksek ciro 

artışları enerji - 
elektrik - elektronik, 
nakliye - ulaştırma 
ile gıda tarım hay
vancılık sektör
lerinde olmuştur. 
Mutlak karlar, sek
törler arasında 
önemli dalgalanma 
göstermiştir. En 
yüksek karlılık oran

ları turizm, gıda - 
tarım - hayvancılık 
ve inşaat sek
töründe elde 
edilmiştir." 
'EN BÜYÜĞÜ OYAK 
RENAULT' 
Daha sonra 
Bursa'nın 250 
Büyük Firma 
Araştırması'nın 
sonuçlarını açık
layan Burkay, 
toplam cirolarına 
göre yapılan 
incelemede Oyak 
Renault Otomobil 
Fabrikaları A.Ş.'nin 
ilk sırada yer 
aldığını, Tofaş Türk 
Otomobil Fabrikası 
A.Ş. ve Bosch 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'nin bu firmayı 
takip ettiğini kaydet
ti. Burkay, ihracat
larını göre yapılan 
çalışmada ise aynı 
sıralamanın oluş
tuğunu kaydetti. 
Burkay, yapılan 
çalışmada 250 
büyük firma liste
sine 28 firmanın 
girdiğini dile getirdi.

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
GÜLER AJANS İstiklslCad.BoraSok.AktankArahğıNo:llBGEMÜKTel:|W4j51J%83
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İşsize 11 yılda 6,2 milyar lira ödendi
İşsizlik sigortasının 
uygulanmaya 
başladığı Mart 
2002'den 31 Temmuz 
2013'e kadar 3 mily
on 46 bin 912 kişiye 
toplamda 6 milyar 
239 milyon 109 bin 
294 lira ödeme 
yapıldı.
IŞKUR verilerinden 
derlediği bilgilere 
göre, işsizlik sigor
tasının uygulamaya 
başladığı Mart 
2002'den 31 Temmuz 
2013'e kadar söz 
konusu ödenekten 
yararlanmak için 4 
milyon 56 bin 382 
kişi başvurdu. 3 
milyon 46 bin 912 
kişi işsizlik ödeneği 
almaya hak 
kazanırken, 1 milyon

9 bin 470 kişinin 
başvurusu olumsuz 
sonuçlandı.
Söz konusu 11 yıllık 
dönemde, 3 milyon 
46 bin 912 kişiye 
toplamda 6 milyar 
239 milyon 109 bin 
294 lira ödeme 
yapıldı.
Bu yılın Ocak ayında 
daha önceki dönem
den ödeneği hak 
eden 236 bin 15 
kişiye 108 bin 945 
lira, Şubat'ta 236 bin 
130 kişiye 109 bin 
536 lira, Mart'ta 234 
bin 593 kişiye 107 
bin 802 lira, Nisan'da 
221 bin 922 kişiye 
100 bin 979 lira, 
Mayıs'ta 213 bin 783 
kişiye 97 bin 565 
lira, Haziran'da 214

bin 846 kişiye 98 bin 
37 lira ve 
Temmuz'da 229 bin 
206 kişiye 108 mily
on 619 bin 656 lira 
ödendi.
IŞKUR'a Temmuz'da 
işsizlik ödeneğinden 

yararlanmak için 
başvuranların sayısı 
ise 71 bin 547 oldu. 
rFonun yüzde 2'si 
işverenden, yüzde 
1'i sigortalıdan 
Sigortalı işsizlerin, 
hizmet akdinin sona 

erdiği tarihi izleyen 
günden itibaren 30 
gün içerisinde 
IŞKUR birimlerine 
veya elektronik 
ortamda başvurul
duğunda en az 600 
gün çalışmış

sigortalılar 180, 900 
gün çalışmış sigor
talılar 240 ve bin 80 
gün çalışmış 
sigortalılar 300 gün 
süreyle 
işsizlik sigortası 
hizmetlerinden 
yararlanabiliyor. 
Sigortalının prime 
esas aylık brüt 
kazancı üzerinden 
hesaplanan yüzde 2 
işveren, yüzde 
1 sigortalı 
kesintileri ve yüzde 
1 devlet payı ile bu 
primlerin değer
lendirilmesinden 
elde edilen kazanç 
ve iratlar, işverenler
den alınan gecikme 
zammı ve faizler 
fonun gelirlerini 
oluşturuyor

Bantalar Müsierilerini Telelonla ıimıiıiınm a n im
Bankalar, gönderdik
leri SMS mesajların
dan sonra müşteriyi 
uyarmak için yaptık
ları telefon ara
malarına 3 TL korniş 
yon uygulayacak 
Bankalar, gönderdik
leri SMS mesajların
dan sonra, müşteriyi 
uyarmak için yaptık
ları telefon ara
malarına da komisy
on uyguluyor. 
Bankaların müşteri
lerine cep telefon
larından yaptığı ara
maya aldığı bedel 3 
lira olarak belirlendi. 
BİR ALO 3 TL 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı bir yandan 

• bankacılık işlemleri 

ve kredi kartlarında 
uygulanan komisy
onlara "sınırlama" 
getirmek için çalış
malar sürdürürken, 
diğer yandan da 
bankalar, faiz dışı 
uygulamalardan elde 
ettikleri gelirlere 
sürekli yenilerini 
ekliyor. Sayısı 
31'den 65'e ulaşan 
bu gelirlere, geçen 
nisanda e-posta 
yoluyla gönderilen 
kredi kartı ve hesap 
ekstrelerini de katan 
bankalar, şimdi de 
müşterilerini 
uyarmak için yaptık
ları telefon ara
malarına da komisy
on uygulamaya

başladı.
Birçok banka, bor
cunu ödemeyi aksa
tan müşterilerine 
gönderdiği uyarı 
SMS mesajlarına 1 
Eylül 2013 tarihin
den itibaren 3 TL 
hizmet bedeli yansıt
maya başlıyor. 
Müşterilerini cep 
telefonlarından ara

yarak, "Borcunuzun 
son ödeme tarihi 
yaklaştı" diye hatır
latma yapan 
bankaların, bu ara
maları karşılığında 
müşterilerine yansıt
tığı hizmet bedeli de 
3 TL oluyor. Bazı 
bankaların yurtdışın- 
da yapılan harca
maların hesap özeti

ni TL cinsinden alan 
müşterilerine uygu
ladığı komisyon 
oranı da 28 Ağustos 
tarihinden itibaren 
yüzde 2'ye çıkıyor. 
Uygulamayla ilgili 
bilgilendirme ise son 
gönderilen hesap 
ekstrelerinde yapılıy
or. Ekstrelerde, 
"Yurtdışı harcamalar 
için TL ödemeli 
hesap özeti alınması 
durumunda bu har
camalar bankanın 
döviz satış kuru ve 
tutarı üzerinden 
aylık yüzde 2 ko 
misyon ile birlikte 
TL'ye çevrilecektir" 
ibaresine yer verili 
yor.

5 LİRALIK KURYE 
BEDELİ 
Bankalar ayrıca, 
kredi kartı ile yapılan 
EFT işlemlerine 28 
Ağustos tarihinden 
itibaren 5 TL'nin 
altında olmamak 
kaydıyla BSMV hariç 
yüzde 3'lük komisy
on uygulamaya 
başlıyor. Bazı 
bankalar ise yeni 
düzenledikleri ya da 
yeniledikleri kredi 
kartı ve banka kart
ları için bundan 
böyle kart bedeli 
dışında bir de kurye 
bedeli alacak. Bu 
bedel, gönderilen 
her bir kart için 5 TL 
olacak.

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79
51312 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İtçe Seç. Md.
M=*lk Frîitim Mııd

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Gar. Kom. 513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

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

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

ULAŞIM 513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

DENİZ UÇAĞI
Pagasus Akmi* Seyahat
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş 
An rt ur
Kamil Koç

613 66 13
614 63 62
613 12 12
613 20 77
612 1O 72
614 46 49
514 47 71
612 O1 63

HASTANELER
nam tıgııım rvıua
İŞ-KUR

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Haat.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mar.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96TAKSİLER

Zabıta
BUSKİ

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı Işl. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

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

DENİZ OTOBÜSÜ

VAPUR-FERİBOT

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 Lİkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Lİkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 1O 79
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 18 4S
Beyza Petrol 813 Q1 Q3_

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4660 

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 GŞEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/BÎ@EMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİKSİHHİ
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

1145-14:00- 
1645-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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Sınırlı Sorumlu 
Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak’ın 
torunları Hüseyin 
Nurettin ve Halit 
brahim’in geçtiğimiz

Pazar günü Katırlı 
Köyü’nde yapılan 
sünnet düğünü son 
yılların köy düğün
lerine damgasını 
vurdu.
Katırlı Köyü’nde kur
duğu Kalkındırma

Kooperatifi ile 
köylünün ürünlerini 
piyasadan daha yük
sek değerlendirerek, 
köy kalkınmasına 
büyük katkı sağla 
yan Hulusi Bayrak, 
Katırlı Köyü zeytin

lerini marka haline 
getirdi.
Geniş tanıdık çevre
si nedeniyle torun
larının düğünü bir 
şölene dönüştü.
Katırlı Köyü Kalkın 
ma Kooperatifi sos 

yal tesisinde düzen
lenen yemeğe Gem 
lik’ten herkesimden 
katılım oldu.
Siyasi parti ilçe 
başkanlan ve yöne
tim kurulu üyeleri ile 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Ticaret 
Borsası yöneticileri 
ile Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı ve 
yöneticilerinin, sivil 
toplum kuruluşu 
temsilcileri ile Katırlı 
ve çevre köylerden 
gelen konukların 
katıldığı sünnet şöle 
ninde kazan kazan 
yemek dağıtıldı.

İmren Izgara’nın 
kurduğu mangallar
da 300 kilo köfte 
konuklara ikram 
edilirken, binlerce 
kişinin kurulan 
mutfakta kamı 
doyuruldu.
Hulusi Bayrak’ın 
oğlu Mustafa ve eşi 
Nurdagül’de gelen 
konuklarla gün boyu 
ilgilendiler.
Bayrak ailesi Katırlı 
Köyü’ne gelen 
konuklarına gün 
boyu ev sahipliği 
yaparak geliş ve 
gidişlerinde 
ilgilendiler.

www.manastiremlakqemlik.com

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (istiklöl Cad.) - YajbvaYolu Satış Mağazası www.kavlak.com.tr

GemlikKfirfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Is Bankası'nm 
Uiıınılns 

Mldönümü kHilandı 
İş Bankası’nın kuruluşunun 89. 
yıldönümü ilçemizde de banka 
personeli tarafından kutlandı.4’de28 Ağustos 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

■M*
Kentsel Dönüşüm 2

Gemlik Kentsel dönüşüme hızlı başla 
yan ilçelerden biri.

Geçtiğimiz günlerde Manastır İbrahim 
Reis Sitesinde bir blok ile başlandı.

1999 yılında önce yapılan yapılarda, 
depremsellik açısından yeni yönetmeliğe 
uyumsuzluk ve depremde yıkılma korku 
su, vatandaşları yeni ve sağlam konutlar
da oturmaya itiyor.

İlk Kentsel Dönüşüm inşaatını yapacak 
olan Vizyon İnşaat, Manastır’ın en köklü 
sitelerinden olan Günaydın Sitesi ile de 
anlaştı. Devamı sayfa 4’de

Günaydın Sitesi kat malikleri genel kurul toplan
tısında kentsel dönüşüm yasasından yararlanılarak 
yeni bina yapılması için karar alındı. 15 kat maliki 
hayır oyu kullanırken, 70 kat maliki ise evet dedi. 
Genel kurulda yapılan teklifleri değerlendirerek 
müteahhitlik işini Hamza Aygün ve Ferhat Kurt’un 
kurduğu Vizyon Yapı İnşaat Şirketi’ne verildi. 2’de

CHP Gemlik Orhangazi, İznik ve Mudan 
ya İlçe Başkanlığı’nca zeytinde devlet 
desteklemesine sofralık zeytinin de dahil 
edilmesi için imza kampanyası başlatıldı. 
CHP İlçe Başkanlığı Sah Pazarı girişinde 
açtığı masada, vatandaşlardan sofralık 
zeytine kilo başında 50 kuruş prim için 
imza topladılar.

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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fitinavtlın Silesi Kemsel Dönüşümü Kabul elti
Günaydın Sitesi kat malikleri genel kurul toplantısında kentsel donuşum yasasından yararlanılarak yem bina yapıl
ması için karar alındı. 15 kat maliki hayır oyu kullanırken, 70 kat maliki ise evet dedi. Genel kurulda yapılan teklifleri 
değerlendirerek müteahhitlik işini Hamza Aygün ve Ferhat Kurt’un kurduğu Vizyon Yapı İnşaat Şirketi’ne verildi

Manastır’da bulunan 
Günaydın Sitesi, 
olağanüstü genel 
kurulunu, Şelale Çay 
Bahçesi’nde 100 
daireli siteden 85 kat 
malikinin katılımıyla 
gerçekleştirdi. 
Avukat Özgür Ak 
soy'un danışman 
olarak hazır bulun
duğu Genel Kurul 
divanına oybirliğiyle 
Başkan Mehmet 
Taşpınar, divan üye
liklerine Ekber 
Deh man ve Arda 
Sivrikaya seçildiler. 
Türkiye'de kentsel 
dönüşümün gün
deme gelmesinin 
ardından Günaydın 
Sitesi'nde Haziran 
ayında Genel Kurul 
yapılarak konu ile 
ilgili 12 kişilik korniş 
yon oluşturuldu. 
Kentsel Dönüşüm 
konusunda tüm site 
sakinlerinin davet 
edildiği toplantılar
da, 4 kez bir araya 
gelen kat malikleri, 
binalarının yıkılarak 
kentsel dönüşüm 
yasasından yarar
lanılarak yeni konut 
yapılmasına karar 
verdiler.
Komisyon Başkanı 
tarafından Genel 
Kurula yapılan bil
gilendirmede, 
komisyonun 15’ten 
fazla toplantı yap
tığını, 6 firmanın 9 
farklı proje teklifinin 
değerlendirildiğini 
belirtti.
Bütün alternatiflerin 
detaylı bir şekilde 

incelenerek Site 
sakinlerinin men
faatlerinin azami 
ölçüde gözetildiğini 
belirten komisyon 
başkanı, çıkacak 
kararın hayırlı olma 
sim temenni etti.

OYLAMADA 
15 HAYIR 
70 EVET ÇİKTİ...

Genel Kurulda aynı: 
zamanda kat malik
lerinden olan Vizyon 
Kentsel Dönüşüm 
Ltd. Şti. yetkilisi 
Hamza Aygün 
tarafından site 
sakinlerine kentsel 
Dönüşüm ve teklif 
leri hakkında slâytlar 
eşliğinde teknik bir 
sunum yaptı.
Sunumun ardından 
Genel Kurulda 
Kentsel Dönüşüme 
girilip girilmeyeceği

oylandı.
Oylamada,15 hayır, 
70 evet oyuyla test 
yapılarak sürecin 
başlatılması kararı 
verildi.
İkinci bölümde yük
lenici firmalar ve 
projeleri değerlen 
dirilerek yapılan 
oylamada, Vizyon 
Yapı'nın yetkilen 
dirilmesi kabul edil
di.
Yeniden yapılacak 
sitenin 112 ve 124 
dairelik projeleri 
hakkında genel bil
gilendirme yapılması 
sonucunda 124 
daireli projenin 
uygulanmasına da 
oy çokluğuyla karar 
verildi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Divan Başkanı 
Mehmet Taşpınar, 

böylesine zorlu bir 
süreçte yoğun bir 
mesai harcayarak 
araştırmalarda bulu
nan komisyona, 
sürecin başından 
beri bilgi ve tecrü
beleriyle kendilerine 
destek olan Vizyon 
Yapı yetkililerine ve 
olgunluk içerisinde 
bir Genel Kurul 
yapılabilmesini 
sağladıkları için tüm 
kat maliklerine 
teşekkür etti. 
Bir sonraki Genel 
Kurula kadar çalış
maları sürdürmek 
üzere ilgili komisyo 
nun da tespiti ile 
Genel Kurul sona 
erdi.
Genel Kurul kararına 
istinaden Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanhğı’nca yetki 
lendirilmiş, lltest 
Yapı Araştırma Ltd.

Şti. tarafından 
Günaydın Sitesi'nde 
yapılan testler ve 
her bloktan alınan 
numuneler incelen
miş, 5 ayrı blok için 
yapılan testlerin neti 
cesinde binaların 
tümünün can güven
liği performansını 
sağlamadığı tespit 
edilerek, riskli bina 
tespit raporları 
Bursa Altyapı ve 
Kentsel Dönüşüm İl 
Müdürlüğü’ne teslim 
edilmiştir.
Vizyon Yapı Yetkilisi 
Hamza Aygün, sonu
cun hayırlı olmasını 
dileyerek, şunları 
söyledi: 
"Öncelikli hedefimiz 
insanımızın afetler 
yaşanmadan önce 
güvenle oturacakları 
depreme dayanıklı, 
modern ve estetik 
yaşam alanlarına 

kavuşmasıdır. 
Bu bağlamda 
Günaydın Sitesi ile 
uzun bir zamandan 
beri istişareler yap
maktayız.
Önceleri iletişimsiz
likten kaynaklanan 
bir takım sıkıntılar 
yaşadık.
Ancak, zamanla 
konuşarak tüm 
tereddütleri ve yan
lış anlamalan aştık. 
Halen Kentsel 
Dönüşüme sıcak 
bakmayan kat 
malikleri 
bulunmaktadır. Bu 
arkadaşlarımızla da 
görüşerek konuyu 
tüm teferrua tıyla 
izah edip onla nn da 
tereddütlerini gider
mek istiyoruz. 
Hedefimiz İbrahim 
Reis Sitesi B Blok 
dönüşümünde yap
tığımız gibi %100 
mutabakat ile anlaş
ma yapmaktır.
Günaydın Sitesi'nin 
tekrar projelendiril 
mesi ve yapımı ile 
ilgili 28 Ağustos 
2013, 1 Eylül 2013 
tarihlerinde Blok 
bazında toplantılar 
yapacağız özellikle 
muhalif düşünen 
arkadaşlarımızın 
görüşlerini de alarak 
ortaya daha güzel 
bir yaşam alanı 
çıkaracağımızı 
düşünüyoruz.
Farklılıklar güzellik
leri de beraberinde 
getirecek ve ufku
muzu açacaktır.” 
dedi.
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taıııoıtfmlKliilttHıı
Karacabey’de, 
polisin kovaladığı 
araçtan vurulmuş 
bir kişi çıktı 
Alınan bilgiye göre, 
Balıkesir’in 
Bandırma ilçesinde 
silahla yaralama 
olayına karıştığı 
iddia edilen 10 AHT 
70 plakalı aracın 
Karacabey’e gele
ceği ihbarını alan 
polis ekipleri ilçe 
girişinde yolu kesti. 
Otogar girişinde ve 
Soğan Pazarı 
kavşağında polisin 
dur ihtarına uyma
yarak kaçmaya 
devam eden araçla 
polis ekipleri 
arasında kovala
maca yaşandı. 
Canbolu köprüsü

Bursa’da bir kişi, 
bıçaklı saldırıdan 
kurtulmak için cam
dan atlayınca yara
landı.
Olay, saat 09.00 
sıralarında merkez 
Nilüfer ilçesine 
bağlı Minareliçavuş 
köyünde meydana 
geldi. İddiaya göre 
H.Ö. (39) isimli 
şahıs, beraber 
eğlenmek için 
arkadaşı E.Y.’yi (36) 
evlerine çağırdı. 
Birlikte alkol aldık

Orhangazi Köfteci Vusufta çıkan yangın korliüttu
Orhangazi de çıkan 
yangın paniğe 
neden oldu. 
Çalışan ve müşteri
lerin panikle kendi
ni dışarı attığı 
yangında iki kişi 
yaralandı. Yangın 
itfaiye ekiplerinin 
müdahalesi ile kont 
rol altına alındı. 
Yangın öğle saat
lerinde Yeniköy 
ışıklarda bulunan 
Köfteci Yusuf un da 
bulunduğu binanın 
giriş katındaki 
trafoda çıktı. Aşırı 
yüklenmeden

yoluna giren aracı 
bulan polis ekipleri, 
otomobilin etrafını 
sararak sürücü 
Ş.G.’yi (31) etkisiz 
hale getirdi.
Ş.G.’yi gözaltına 
alan ekipler, araç 
içinde bacağından 
vurulmuş ve başın
dan yaralanmış bir 
kişi daha olduğunu 

ları esnada 
H.Ö.’nün 19 yaşın
daki oğlu H.O., 
babasını kötü 
alışkanlıklara alet

ettiği iddiasıyla E.Y. 
ile tartışmaya 
başladı.
Tartışmanın 
büyümesi ile mut

dolayı alev alan 
trafodan çıkan alev 
ler bir anda etrafı 
sardı. Apartman 
boşluğundan yük
selen dumanlar 
restaurant bölümü 

gördü. Polis, 
hemen olay yerine 
sağlık ekiplerini 
çağırdı. Sağlık ekip
lerinin ilk müdahale 
sinin ardından 
Bursa Tıp Fakülte 
si’ne sevk edilen 
yaralının Fatih Ö. 
(33) olduğu tespit 
edilirken, şahsın ilk 
ifadesinde tanı

ne de sirayet edin 
ce müşteriler ve 
çalışan personel 
panikle dışarı çıktı. 
Yangına ilk müda
haleyi ise Köfteci 
Yusuf un personeli 

madığı biri tarafın
dan vurulduğunu 
ve yanında bulunan 
Ş.G.’nin kendisini 
kurtardığını 
söylediği öğrenildi. 
Polis ekipleri 
çevrede yaptıkları 
araştırmada, otların 
arasına atılmış iki 
adet tabanca 
bulurken, arabada 
yapılan aramada 
ise bir adet sopa, 
bir miktar ziynet 
eşyası ve 230 dolar 
para ele geçirildi. 
Hakkında arama 
kararı bulunan 
Ş.G., Bandırma’dan 
gelen polis ekipler
ine teslimi edilirken, 
olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

faktan ekmek 
bıçağını alan H.Ö., 
E.Y.’nin üzerine 
yürüdü. E.Y., camı 
kırarak 2. kattan 
atlayıp canını zor 
kurtardı. Yere dü 
şen E.Y.’nin vücud
unun çeşitli yerler
ine cam kırıkları 
saplandı. Kanlar 
içinde kalan E.Y. 
112 ekipleri tarafın
dan hastaneye 
kaldırılırken, polis 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.

yaptı. Ardından 
itfaiye ekipleri 
yangı na müdahale 
ederek yangının 
büyümesini 
engelledi. 
Bu esnada yangın 
nedeniyle duman
dan etkilenen biri 
müşteri, biri çalışan 
personel olmak 
üzere iki bayan 
olay yerine çağrılan 
ambulansa konarak 
hastaneye 
kaldırıldı. Her iki 
yaralının da sağlık 
durumunun iyi 
olduğu belirlendi

Topuklu ayakkabı
■ ■■■I ll-ll aliolume goturdu

Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde, düğüne 
gitmek için giydiği 
topluklu ayakkabı 
yüzünden merdi
venlerden düşen 
genç kız hayatını 
kaybetti.
Geçen cumartesi 
günü meydana 
gelen olayda, 
Mesudiye 
Mahallesi'nde 
ikamet eden 19 
yaşındaki C.A., 
akrabasının 
düğünü için hazır
landı. C.A, ikinci 
kattaki evlerinde 
merdivenlerinden 
inerken, giydiği 
topuklu ayakkabı

50 liralılı gasp iddiası
Bursa’da bir kişi, 
iteklediği arkadaşı 
tarafından 50 
lirasının gasp 
edildiğini ileri 
sürdü.
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Osmangazi 
ilçesinde İntizam 
Mahallesi üzerinde 
meydana geldi. 
Evine giden S.E, 
yolda mahalleden 
tanıdığı arkadaşı 
V.D. ile karşılaştı. 
İki arkadaş arasın

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GO1_ER ajans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

yüzünden den
gesini kaybetti. 
Korkulukları 
olmayan merdi
venlerden yuvar
lanan genç kız 
ağır yaralandı. Aile 
fertleri tarafından 
özel araçla İnegöl 
Devlet Hastane 
si’ne kaldırılan 
C.A., beyin kana
ması geçirdiği 
anlaşılınca Bursa 
Şevket Yılmaz 
Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Yoğun 
bakımda tedavi 
gören C.A. önceki 
gece hayatını kay
betti.

da çıkan tartışma 
büyüdü. S.E., 
V.D.'yi itekleyip 
düşürdükten 
sonra kaçarak 
ağabeyine ait iş 
yerine saklandı. 
Arkasından gelen 
V.D.'nin dükkan 
camlarını kırıp 
cebindeki 50 lirayı 
zorla aldığını ileri 
süren S.E., soluğu 
karakolda aldı. 
Polis, olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

ipAHlBİHB
Kentsel Dönüşüm 2

Manastır’ın yapılaşmaya açılmasından son 
ra, Günaydın ve Körfez Yapı Kooperatifleri 
aynı zamanda kuruldu.

Rahmetli Necdet Buluk ağabeyimiz, 
Manastır’da ilk, Manastır Kooperatifini ku 
rup, konuttan bitirmesinden yıllar sonra 
1981-82 yılında, 2 kooperatifi kurdu.

O yıllarda yapı denetimi yoktu.
Zemin etüdleri istenmiyordu.
Manastır bölgesinde, jeolojik incelemeler 

yapılmadan, imar planları değiştirildi ve 
Kumla’ya doğru zeytinlikler arsa oldu.

Bir anda 10 tane Yapı kooperatif kuruldu. 
Mevzi imar planları yoktu.
Gemlik, Kumla yönüne doğru geliştirilmek 

istenirken, Aydınlar Çiftliği’nin de imara açıl
ması gündeme geldi.

Gemlik’in imar planlarını yapan İstanbul 
Güzel Sanatlar Fakültesi Şehir Mimarlığı Bö 
lümü Başkanı Prof. Dr. Emin Canpolat, Gem 
lik’in planlarını öğrencileriyle hazırlıyordu.

Kuzeye doğru, mevzi imar planları yapıldı. 
Bu planlar İbrahim Akıt meclisinde çetin 

mücadelelere neden oldu.
Aydınlar da, güneydeki zeytinliklerini aynı- 

plancıya, 25 bin kişinin barınacağı bir uydu 
kent projesi yaptırdı.

O günlerde Gemlik’in nüfusu 25 bindi. 
Kuzey - güney kavgası epey zaman aldı. 
Orta sınıf vatandaşlar ancak kooperatifler 

çatısı altında birleştiklerinde bir ev sahibi 
olabilecekti.

Eğitimciler, Karayolcular, Sunğipek’liler, 
Ormancılar gibi değişik adlarda kooperatifler 
kuruldu.

Günaydın ve Körfez de bunlardan biriydi.
Günaydın Yapı Kooperatifi, 100 konutluk 

günün en modern konutları yapıldı.
Her bir daire deniz görüyordu.
Aradan sanırım 33-34 yıl geçti.
Şimdi bu konutlar yenilenecek.
Neden? e
Çünkü binalar bugünkü tekniğe uygun 

yapılmadı.
Kumlan denizden çıkarılan kum, beton 

değerleri düşüktü.
1999 devremi bir milat oldu.
Herkesi korkuttu.
Yepyeni binalar mukavva gibi kırıldı.
5 katlı yapılar yere gömüldü.
Bu durum hepimize ders oldu.
Şimdi can güvenliği olan sağlam yapılarda 

oturmak için insanlar çaba harcıyor.
Olanakları kıt olan bu insanlar yeniden 

borçlanarak, eskiyi verip yeni yapılması için 
anlaşmalar imzalıyor.

Kimi ise imzalayamıyor.
Bunu yaşamlarını güven altına almak için 

yapıyorlar.
Günaydın Sitesi’nde genel kurulu 15 

hayıra karşın, 70 evet oyuyla, yeni yasadan 
yararlanmak için evlerinin yıkılarak kentsel 
Dönüşüm Yasası’ndan yararlanarak yeni 
konutlara sahip olmak için karar verdiler.

Hayırlı olsun.
100 konut yerine 124 konut yapılacak.
24 konut müteahhit firmaya kalacak. Site 

sakinleri daire başına 35 bin lira müteahhide 
para ödeyecek.

Darısı diğer çürük sitelerin sahiplerine.

İş Bankası’nın kuru
luşunun 89. yıldönü 
mü ilçemizde de 
banka personeli 
tarafından kutlandı. 
İş Bankası Gemlik 
şube Müdürü 
ve banka perso 
netinden bir bölümü 
dün sabah Atatürk 
Anıtına çelenk koy
dular ve 1 dakikalık 
saygı duruşunda 
bulundular.
İş Bankası Gemlik 
Şube Müdürü 
bankalarının kuru
luşunun 89.yıldönü 
münü kutlamaktan 
mutluluk duyduk
larını, bu süre içinde 
bankacılık sektörüne 
öncülük yaptığını ve 
ekonomiye büyük 
katkı sağladığını 
söyleyerek, bugüne 
kadar bankanın 
gelişmesine katkı 
koyanlar ve çalışan
larına teşekkür etti.

ATATÜRK 
TARAFINDAN 
KURDURULDU

Cumhuriyet dönemi
nin ilk ulusal 
bankası olan İş 
Bankası, Atatürk’ün 
direktifleriyle İzmir 
Birinci İktisat Kong 
resi’nde alınan karar 
lar doğrultusunda 
26 Ağustos 1924 ta 
rihinde kuruldu, 
iş Bankası ilk Genel 
Müdürü Celal 
Bayar’ın liderliğinde 
iki şube ve 37 per
sonel ile hizmete 
başladı.
Nominal sermayesi 
1 milyon TL’ydi. Bu 
sermayenin fiilen 
ödenen 250 bin 
TL’lik bölümü ise 
bizzat Atatürk 
tarafından karşılan
mıştı.
Mahmut Celal Bayar, 
anılarında İş

Bankası’nın kuru
luşunu şöyle anlatır: 
“Mustafa Kemal 
Paşa’nın OsmanlI 
Bankası’nda 250 bin 
lirası varmış. 
Ona, orada 
mevduat faizi dahi 
verilmiyormuş. 
Parayı Hint 
Müslümanları, Milli 
Mücadele yıllarında 
Gazi’nin şahsına 
göndermişler. Gazi 
de parayı Maliye’ye 
vermiş, ordunun 
ihtiyaçlarına harcan
sın diye. Zaferden 
sonra, halktan alı
nan tüm borçlar 
ödenirken, Gazi’nin 
parası da geri ver
ilmiş, O da almış,

Atatürk, İşbankası kurulduktan 4 yıl sonra 
Ankara’da bir İşbankası Şubesini 

ziyaretinde anı defterini imzalarken 
görülüyor

OsmanlI Bankası’na 
yatırmış, Gazi’nin 
kayınpederi Muam 
mer Bey o zaman 
İzmir’ in en büyük 
tüccarı. Avrupa ile 
de ilgisi bulunan tek

Türk tüccar. Gazi’ye, 
“Bu parayı işletelim’’ 
demiş. Gazi de: 
“Bizim Celal’e git, 
onunla konuş, ben 
bu işleri bilmem” 
demiş.”

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS |stikıaı 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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«i Sırası Geldikçe
İnan TAMER

ŞAHANE BİR SÜNNET ŞÖLENİ

HaMinMı 
üBMlımtaai

Katırh Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hulusi Bayrak, 
geçtiğimiz Pazar 
günü torunları Halil 
İbrahim ve Hüseyin 
Nurettin'i sünnet 
ettirdi.

Sağ olsunlar 
lütfedip bizleri de 
davet etmişler. 
Kadri Güler ve eşi 
bizleri de alarak 
beraberce Katırh 
Köyü’ne sünnet 
cemiyetine gittik.

Kalkınma 
Kooperatifi Sosyal 
Tesislerindeki sün
net cemiyetine; 
siyasi partilerin 
başkan ve yönetici
leri, il Genel Meclisi, 
Belediye Meclis 
üyeleri, Ticaret ve

Sanayi Odası 
Başkan ve yönetici
leri, Gemlik Ticaret 
Borsası yöneticileri, 
Buski Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetin 
avcı, civar ilçe ve 
köy zeytin üretici
leri, kooperatifin 
yurt düzeyindeki 
bayi ve müşterileri, 
Gemlik zeytin tüc
carları ve Katırh 
Köyü sakinlerinden 
oluşan güzide bir 
davetli topluluğu
nun katıldığı 
görüldü.

Özün sözün bir, 
alçakgönüllü, 
dürüst, çalışkan, 
topluma saygılı, 
yaşadığın muhitin 
insanlarına, ulusun 
maddi varlıklarının 
değer bulmasına 
çalışırsan, evet 

adam gibi adam 
olursan, sevenin de 
sayanın da çok olur. 
Onun içindir ki tüm 
bu özellikleri 
taşıyan Hulusi 
Bayrak'ı dostları, 
arkadaşları, sevip 
sayanları yalnız 
bırakmayacaktı. 
Sıcak bir yaz ve tatil 
gününde koşup 
geldiler Katırh 
Köyüne, cemiyeti 
onurlandırdılar, ken
disine olan sevgi ve 
saygılarını böylece 
gösterdiler.

En yüksek okulları 
bitir, Karun kadar 
zengin ol, eğer halk
la ilgin yoksa, halkın 
sorunlarına karşı 
duyarsızsan, kimsel
er seni aramaz, ne 
cemiyetini onur- 
landıranın, ne de 

sevip sayanın olur. 
Cemiyetinde 

böylesi güzide bir 
topluluğu gördükten 
sonra Hulusi Bay 
rak'ı bir kez daha 
gönülden kutluyo
rum. Görgülü inşa 
nın hali bir başka 
olu yor. Davetlilere 
ikram da zengin ve 
şahaneydi. Kesele 
rine bereket, vücut
larına sağlık ve 
afiyet, aileye sağlık
lı, varlıklı, uzun 
ömürler, yavrularımı 
za sağlık, başarı ve 
parlak bir gelecek 
dilerim.
inşallah, sünnet 

olan yavrularımızın 
tüm katılan davetli 
lerle birlikte evlilik 
törenlerinde beraber 
olmayı Allah nasip 
eder...

3.ULUSLARARASI BURSA 
FOTOĞRAF FESTİVALİ 

HALATIN BERKLERİ

Bursa'yı ve 
BursalIları 
fotoğraf sanatının 
en güzel örnek
leriyle buluştur
mak amacıyla 
düzenlenen 
'Uluslararası

Bursa Fotoğraf 
Festivali'nin 
(FotoFest), 
üçüncüsü bu 
yıl 5-12 Ekim 
tarihleri 
arasında gerçek
leştiriliyor

TURKUAZ 
KİMYASAL

ELEMAN

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Halı Yıkama ;«■■■■■

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstriel temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

Okul । 
Belediye 
Fabrika 
Tüm resmi kurumlara 
Temizlik ürünleri 

kampanyası

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş hattımız
0506 898 31 88 • 0 536 524 32 89

YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE

KAHVALTI SALONU
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖR AVM 
Hişar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdîlek yanı GEMLİK 
O 507 580 31 21 
0 532 654 28 46
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ELEMAN
SOLAKSUBAŞI 

GOODYEAR LASTİK 
SATIŞ PAZARLAMA 
DEPARTMANINDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
B SINIFI EHLİYETLİ 

ERKEKLER İÇİN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
EN AZ YÜKSEK OKUL

MEZUNU 
BAY YA DA BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR
Fotoğraf ve CV ile birlikte 
başvurulması rica olunur

05339241896

KÖFTECİ 
uSCJ 

YUSUF

ELEMAN
FİRMAMIZDA 
ÇALIŞACAK 

JCB OPERATÖRÜ 
ARANIYOR 

05324979289

BAYAN ELEMAN
EV İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 
ACİL OLARAK YARDIMCI 

BAYAN ELEMAN ARANIYOR 
0 533 388 43 76

SATILIK 
2/B ARAZİSİ

KUMLA YOLU 
ÜZERİ HASANAĞA 
KOYU MEVKİİNDE

2709 M2
2/B ARAZİSİ 
SATILIKTIR

0 535 631 25 17

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

fl/yusuftofte www.kofteciyusuf.com ©kofteciyusuf

başvurmak için: secretcv.com

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN İNŞAAT 
GEMLİK VE YALOVA

ŞANTİYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DENEYİMLİ DAMPERLİ 
KAMYON ŞOFÖRLERİ 

ŞANTİYE BAKIM VE ONARIM 
ATÖLYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAMİRCİ VE YAĞCI 

ŞANTİYE SAHASINDA 
ÇALIŞACAK VASIFSIZ 

ELEMANLAR ALINACAKTIR

0 533 241 93 82 
0 533 680 59 22

KAYIP
Uludağ 

Üniversitesi’nden 
almış olduğum 
öğrenci kartımı 

kaybettim.
Hükümsüzdür. 
MURAT TEMEL

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

http://www.kofteciyusuf.com
secretcv.com
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Marmarahirlik, Avrupa'ya ihracatta 
7 ayda 2012 toplamını yakaladı

Yeni yılın başından itibaren Avrupa'da çoklu bayilik sistemine geçen 
Marmarabirlik, Köln'de durum değerlendirmesi yaptı. Bayilerle yapılan toplantıda 
konuşan Başkan Asa, "Çoklu bayilik sistemine geçişle birlikte ihracatta miktar 

olarak yüzde 37.05, tutar olarak da yüzde 53,74 büyüme kaydettik" dedi.
Marmarabirlik, 
Avrupa pazarında 
2013 yılı başından 
itibaren uyguladığı 
"çoklu bayilik" sis
teminin ilk altı aylık 
değerlendirmesini 
yapmak üzere 
Avrupa bayilerini 
Almanya'nın Köln 
şehrinde bir araya 
getirdi. Toplantıya 
Avrupa bayilerinin 
yanı sıra Marmara 
birlik'i temsilen 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, Yönetim 
Kurulu Başkan vek
ili Şevket Karagöz, 
Pazarlama Satış 
Müdürvekili Tuncay 
Kural ve Marmara 
birlik Avrupa 
Temsilciliği'nden 
Süleyman Davarcı 
katıldı.
Toplantıda, bayiler
le geçmiş dönem 
analizleri, 2013 
yılının ilk altı aylık 
değerlendirmesi, 
yılsonuna kadar 
olan planlama ve 
hedefler, yeni ürün 
tanıtımları ile yeni 
yapılacak pazarla
ma aktiviteleri çok

ELEMAN
İŞLETMEMİZDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
BAY VE BAYAN 
SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR
KAVLAK ZEYTİNLERİ 

TEL:5120512

yönlü değer
lendirmeye alındı.

Yılsonu toplam 
ihracat hedefi 6 bin 
ton
Geçmiş dönemi 
rakamsal verilerle 
analiz eden Marma 
rabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
AvTu’pcî'ud tek dis
tribütörün faaliyet 
gösterdiği ülkel
erde 2011 yılında 3 
bin 777 ton, 2012' 
de 2 bin 680 ton 
satış gerçekleştiği
ni hatırlatarak, 
"2013'ün ilk yedi 
ayında 2012'nin 
toplam satışına 
ulaşılmıştır. Aynı 
bölgede yılsonunda 
yeni bayilik yapılan 

masıyla 5 bin 500 
tona ulaşmayı 
hedefliyoruz. Bu 
çerçevede 2013 
yılında yapılacak 
toplam ihracat 
hedefimizi 6 bin 
ton olarak belirle 
dik. Marmarabirlik 
olarak orta vadede 
hedefimiz ihracatla 
birlikte 35-40 bin 
ton civarında ürün 
satmak. Bunun için 
var gücümüzle 
çalışıyoruz" dedi. 
Tutar bazında Avru 
pa'da son dört 
yılda yapılan ortala
ma ihracatın 15,2 
milyon dolar oldu 
ğunu kaydeden 
Asa, 2013 sonu top 
lam ihracat hedef 
terinin 28 milyon 
dolar olduğunu 
söyledi.
Miktar ve tutarda 
büyümeye paralel 
olarak, karlılıkta bu 
yılın 6 aylık döne
minde sadece yap
tığımız ihracatta 
3,15 mil yon liraya 
ulaştığını ifade 
eden Hidamet Asa, 
şunları söyledi: 
"Tek bayili sistemle 
ticari faaliyet gös
terilen bölgede, çok 
bayili sisteme 
geçişle birlikte mik
tar olarak yüzde 
37.05, tutar olarak 
da yüzde 53,74 
büyüme kaydedildi. 
İhracatta bugün 
gelinen noktaya 
bakıldığında hem 
miktar hem de tutar 
bakımından 2013' 
ün rekor yılı olaca 
ğım öngörüyoruz."

Gözde ürünler Gold 
ve Kuru Sele 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, Avrupa'daki 
çoklu bayilik sis
temiyle, piyasaya 
sunulan ürün 
çeşitliliğinin de art
tığını söyledi. Tek 
distribütör döne
minde bölgeye 
sadece 75 farklı 
barkodla ürün 
gönderildiğini, yeni 
sistemde bayi tale
pleri doğrultusunda 
bu sayının 114'e 
çıktığını bildiren 
Asa, bu çerçevede 
ar-ge birimine 
verdikleri önemi 
hatırlattı. Asa.
"Ürün çeşitliliğimizi 
her geçen gün art
tırıyoruz. Amacımız 
kalitemi zi en iyi 
seviyeye çıkarmak. 
Her etnik grubun 
damak tadına 
uygun ürün 
çeşitliliği ile satışla 
rımızı daha da 
artıracağız.
Piyasaya 
sunduğumuz Gold 
ve Kuru Sele raflar
da yerini aldı ve 
sürekli istenen 
ürünler haline 
geldi. Denemesi 
yapılan kalamata 
ve pastörize 
edilmiş pet salamu- 
ralı yeşil zeytinlerin 
üretim süreci de 
vam ediyor. Bunun 
yanında ihracat 
miktarımızın artırıl
masına yönelik 
olarak reklam çalış
maları, bayi araç 
giydirmeleri ve 
market içi tanıtım 
çalışmalarına 
ağırlık vereceğiz" 
dedi 
Asa son olarak, 
amaçlarının "çok 
ürün satmak ve 
dolayısıyla üretici
den çok ürün 
almak" olduğunu 
söyledi.

UNUTTUNUZ BİZİ...

Ölümü yendiğinizde düşünüzde.
Kahramanı oluyorsunuz hikâyenizin 

ve daha çok yürüyorsunuz hayatı çalan 
kaderlerin üzerine.

Karanlık kaldırımları arşınlarken 
kovalamak yıldızları ve düşürmek su 
birikintilerine siyaha mahkûm etmek 
cesaretinizi ve öyle sınamak Tanrı’yı, 
göğsünüze açıp keskin bıçağın izlerini 
zemherilerle sevişirken hele.

Kar tanelerini yumruklarken çakal 
izlerini seyredip, içinizden şarkılar 
söylemek yarı sarhoş, öykünmeden 
şehrin vicdanlarına.

Destur! Kan içip kızılcık soludum 
diyenler içinizdeki şehveti soyup bırak
madıkça uykularımızı nadasa sürdük, 
namluya sürülmüş hayatın aksıyız göl
gelerimizde açık maviler.

Aydınlığımızla karanlığı boğacak 
kudret sahibiyiz Tanrı mirası, biz varsak 
siz yoksunuz siz varken çoğuz biz. 
Kavgamıza düşen pay ürkütmüyor, 
besmelemiz bu şehir , secdemiz ışık 
günahınızın vebalini yüklenecek kadar 
ağır düşlerimiz.

Üç beş istavritimiz kaldı bizim biraz 
mezgit biraz izmarit, köpüğün ortasına 
kara kama gibi sapladığınız kıskanç 
ağlarınızla süpürdüğünüz binlerce 
çelimsiz havyarı içerken trol diye doy
mazlığınız çürüttünüz mavinin kahkaha 
atan yakamozlarını, yıldızlar kaçışıyor 
farkında mısınız?

Fabrikalarınızın kenefi haline 
getirdiğiniz körfezimiz kırgın güneş 
öyle batmıyor selamlar gibi geceyi, 
küfü sırtlayan derelerimizin yorgunluğu 
akıyor gözlerimizden.

Müptela sevdalar düştü ilkokul 
bahçelerine, çınar altı pazarlıkları ve 
bakışı körleşen çocuklarımızın ferini 
çaldı avuçlarınızdaki kızıl pazarlıklar.

Unuttunuz bizi
Sahipsiz bir sokağın kandili sönük 

gölgelerinde padişah hükümleri 
sürdünüz.

Oysa
Kuşbakışı şafaklardaydık sırtlan 

uçuran poyrazlarda gözlerimiz şeytan
lığınızı çalan bir yamaçta.

Gördük sizi
Bildik sizi
Ölümü yendiğinizde düşünüzde.

ABONE OLDUNUZ MU?
■iiiiiiiiiiiniiiiiii||||II!IIIW ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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SBS’yi kökten çözecek 36 sınav geliyor
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı, SBS sistemini 
kökten çözmek için 
öğrencileri toplam 
36 sınavdan sorum
lu tutacak.
Toplantı sonucuna 
göre, 5. sınıfta mer 
kezi sınav yapılmay
acak. Öğrenciler 6, 
7 ve 8. sınıflarda 
toplam 36 sınavdan 
sorumlu olacak. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın (MEB) 
16 ilde düzenlediği 
'SBS arama konfe 
ranslarının' finali 
Eskişehir'de yapıldı. 
Kesinleşen liselere 
geçiş modeline gö 
re; bakanlık, yıl 
içinde Türkçe, fen, 
matematik, inkılap 
tarihi ve 
Atatürkçülük, 
yabancı dil ve din 
kültürü derslerinden 
düzenleyeceği 
merkezi sınavları 
test usulü yapacak. 
5. sınıf, ilkokuldan 
ortaokula alıştırma 
dönemi gibi değer
lendirilecek; 5. sınıf

ta merkezi sınav 
yapılmayacak. 
Öğrenciler, 6, 7 ve 
8. sınıflarda ise 
toplam 36 sınavdan 
sorumlu olacak. 
Sınavların değer
lendirme ve sırala
maları, Türkiye 
geneli için değil; her 
il bazında ayrı ayrı 
yapılacak. 
Değerlendirme 
sonucunda liseler 
yine puana göre 
öğrenci alacak. 
Galatasaray, 
Kabataş, İstanbul 
Erkek gibi kapısında 
yığılma olacak 
okullar için ise 
öğrenci kabulünde 
kendi düzenleyecek
leri ek sınavlar belir
leyici olacak. 
MEB'in SBS yerine 
geçecek yeni 
liselere geçiş mode
line son şekli, 16 
ilde düzenlenen 
"arama konfer- 
anslan"mn sonun
cusunun yapıldığı 
Eskişehir'de verildi. 
Soruları Bakanlık 

hazırlayacak 
Yeni sisteme göre, 
okullarda yıl içinde 
Türkçe, matematik, 
fen ve teknoloji, 
inkılap tarihi ve 
Atatürkçülük, 
yabancı dil ve din 
kültürü ve ahlak bil
gisi derslerinden 
düzenlenecek 
sınavlar, bakanlık 
tarafından gönder
ilen sorularla, 
merkezi olarak 
yapılacak. Sınavlar 
mevcut sistemde 
dönem içinde 
yapılan sınavlardan 
farklı olarak "test" 
usulü ile gerçek
leştirilecek. 1. 
yarıyıl sınavları 
aralık, 2. yarıyıl 
sınavları ise nisan 
ayında yapılacak. 
Sorular, o güne 
kadar işlenen 
müfredattan sorula
cak. Yanlış cevaplar 
doğru cevapları etk
ilemeyecek.
Mevcut sistemde 
öğrenciler, bir 
dönem boyunca

Türkçe, matematik, 
fen ve yabancı dil 
derslerinden 3; 
inkılap tarihi ve din 
derslerinden 2 yazılı 
sınava giriyor. Yeni 
SBS modeline göre 
bu yıldan itibaren 
bakanlık, Türkçe, 
matematik, fen ve 
yabancı dil ders
lerinin 2. sınavını; 
inkılap tarihi ve din 
derslerinin ise son 
sınavlarını merkezi 
olarak test usulü 
yapacak.

5. sınıf 'alıştırma 
dönemi' olacak 
5. sınıf, ilkokuldan 
ortaokula alıştırma 
dönemi gibi değer
lendirilecek; 5. sınıf
ta merkezi sınav 
yapılmayacak.
Öğrenciler, 6, 7 ve 
8. sınıflarda ise 
toplam 36 sınavdan 
sorumlu olacak. 
Öğrencilerin kendi 
sınıflarında gireceği 
sınavların 
gözetmeni o 
sınıflarda derse 

giren öğretmenler 
olamayacak. Hangi 
öğretmenin hangi 
okulda görev ala
cağına il/ilçe milli 
eğitim müdürlükleri 
karar verecek.
Ancak öğrenciler, 
sınava kendi 
okullarında katıla
cak.
Sınavı kaçırana 
telafi şansı 
Sınavlardan herhan
gi birini kaçıran 
ancak geçerli maz
eret sunacak öğren
cilere, sınavı takip 
eden hafta telafi 
sınavı yapılacak. 
Ancak bu sınav 
merkezi olarak, 1 
kereye mahsus 
düzenlenecek.
Öğrenciler bu sına
va kendi okullarında 
değil; il veya ilçe 
merkezlerindeki 
sınav salonlarında 
girecek.
Yüzde 60 sınav 
yüzde 40 kanaat 
Öğrencilerin dönem 
puanı, bakanlığın 
düzenlediği ortak 

sınavlar ile öğret
menlerin kanaat 
notunun ortalaması 
alınarak hesapla 
nacak.
Bu kapsamda, 
bakanlığın 
düzenleyeceği ortak 
sınavlardan alınan 
notların yüzde 60’ ı 
ile öğretmen kanaat 
notunun yüzde 40'ı, 
dönem başarı 
puanını belirleye
cek. 6. sınıfta belir
lenen yıl başarı 
puanının yüzde 
10'u, 7. sınıftaki 
puanın yüzde 20'si, 
8. sınıftaki puanın 
da yüzde 70'i 
öğrencinin hangi 
lisede okuyacağını 
belirleyecek.
Öğrenciler, 3 yılın 
sonunda elde ettik
leri puanla gitmek 
istedikleri okullara 
yönelik tercih 
yapacak. Tercihler, 
değerlendirildikten 
sonra, MEB öğren
cileri uygun liselere 
merkezi olarak yer
leştirecek.

GÜLER AJANS talCaiBo[aMtffllWjıNo:WGEILİKTel:|l.ffl|5lJJİB
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¥

in faslı Hiifusa İtalya, in Genç Hiiiusa lüıiiıe Sahip
80 yaş ve üzeri 
nüfus oranı İtalya'da 
yüzde 6,1; 
Türkiye'de ise 
sadece yüzde 1,4 
olarak hesaplandı 
Yaş ortalaması 29,7 
olan Türkiye aynı 
zamanda Avrupa'nın 
"en genç" ülkesi 
olurken, ortalama 
yaşta kendisine en 
yakın ülkeden de 5,3 
yaş genç çıktı 
Avrupa genelinde 
ortalama yaş 41,5, 
80 yaş ve üzeri 
nüfusun oranı ise 
yüzde 4,9 olarak 
hesaplandı 
Avrupa'da 80 yaş ve 
üzeri nüfus oranı en 
yüksek olan ülke 
İtalya. Yaş ortala
masının 43,8 olduğu 
ülkede yaşlı nüfusun 
oranı yüzde 6,1 oldu.

İTALYA'NIN 
TAKİPÇİSİ FRANSA 
Verilere göre 
İtalya'yı yaşlı nüfus 

fazlalığında Fransa 
takip ediyor. Yaş 
ortalamasının 40,2 
olduğu ülkenin yaşlı 
nüfus oranı yüzde 
5,5 olarak hesap
landı.
Fransa'nın ardından 
sırasıyla Almanya, 
Portekiz, İsveç ve 
Yunanistan geliyor. 
Ortalama yaşın 45 
olduğu Almanya'nın 
yaşlı nüfus oranı 
yüzde 5,4. Bu rakam 
yaş ortalaması 42,3 
olan Portekiz'de 
yüzde 5,3; yaş orta
lamasının 40,8 
olduğu İsveç'te 
yüzde 5,3; yaş orta
lamasının 42,6 
olduğu 
Yunanistan'da ise 
yüzde 5,2 olarak 
hesaplandı.

AVRUPA'NIN EN 
GENCİ TÜRKİYE: 
29,7 
Avrupa'da yaşlı 
nüfus oranının en

düşük olduğu ülke 
ise Türkiye.
Ortalama yaşın 29,7 
olduğu Türkiye'de, 
80 ve üzeri yaşa 
sahip nüfusun oranı 
yüzde 1,4 çıktı. 
Türkiye'yi yaşlı 
nüfus oranı düşük
lüğünde yüzde 1,9 
ile Makedonya, 
yüzde 2,5 ile 
Karadağ, yüzde 2,9 
ile de İrlanda takip 
ediyor. Bu ülkelerde-

ki ortalama yaş ise 
sırasıyla 36,4, 36,8 
ve 35 olarak gerçek
leşti. 27 Avrupa 
ülkesinin yaş ortala
ması 41,5 olarak 
hesaplanırken, bu 
ülkelerin tamamın
daki 80 ve üzeri yaşa 
sahip nüfusun oranı 
ise yüzde 4,9 oldu. 
Eurostat verilerine 
göre ülkelerdeki yaş 
ortalaması ve 
ülkelerin 80 ve üzeri 

yaşa sahip nüfus
larının oranları 
şöyle;
Sıra Ülkeler 
Ortalama yaş 80 yaş 
ve üzeri nüfus (%) 1 
İtalya 43,8 6,1 2 
Fransa 40,2 5,5 3 
Almanya 45 5,4 4 
Portekiz 42,3 5,3 5 
İsveç 40,8 5,3 6 
Yunanistan 42,6 5,2 
7 Belçika 41 5,2 8 
Ispanya 40,7 5,2 9 
Avusturya 42,4 4,9

10 Finlandiya 42,2 
4,9 11 Avrupa (27 
ülke) 41,5 4,9 12 
İsviçre 41,8 4,8 13 
İngiltere 39,8 4,8 14 
Litvanya 41,6 4,6 15 
Letonya 41,8 4,5 16 
Estonya 40 4,5 17 
Norveç 38,8 4,4 18 
Slovenya 42 4,3 19 
Macaristan 40,3 4,2 
20 Bulgaristan 42,7 
4,1 21 Hollanda 41,3 
4,1 22 Danimarka 
40,8 4,1 23 
Hırvatistan 41,7 3,9 
24 Lüksemburg 39,1 
3,9 25 Sırbistan 41,6 
3,8 26 Çek 
Cumhuriyeti 40,1 3,8 
27 Malta 40,4 3,6 28 
Polonya 38,4 3,6 29 
İzlanda 35,3 3,5 30 
Romanya 39 3,3 31 
Lihtenştayn 41,6 3,1 
32 Slovakya 37,7 2,9 
33 Kıbrıs 35,8 2,9 34 
İrlanda 35 2,9 35 
Karadağ 36,8 2,5 36 
Makedonya 36,4 1,9 
37 Türkiye 29,7 1,4 - 
İstanbul

Sözleşmeli Personele 5 Yıl Başka Kuruma Nakil Yasak
Devlet Personel 
Başkanlığı (DPB) 
kadrolu olacak 100 
bin sözleşmeli per
sonelin nakil yasağı
na ilişkin bir duyuru 
yayınladı. Duyuruya 
göre sözleşmeli per
sonellerin 5 yıl 
süreyle başka bir 
kuruma nakli 
mümkün olmayacak. 
Naklin istisnası ise 
KPSS olarak açık
landı.

ÇOK SAYIDA 
MÜRACAAT VAR

Açıklamada şu 
ifadeler yer aldı; 
"657 sayılı Devlet 
Memurları 
Kanununun geçici 
41 inci maddesinde 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında 
çalışmakta olan 
sözleşmeli 
personelin talepleri 
halinde memur 
kadrolarına atan
maları öngörülmüş 
ve söz konusu per
sonelin beş yıl 
süreyle başka kamu 
kurum ve kuru

luşlarına naklinin 
yapılamayacağı 
ifade edilmiştir. Bu 
kapsamdaki person
elin KPSS sonucun
da merkezi yer
leştirmeyle veya 
kurumsal sınav net
icesinde diğer kamu 
kuramlarının kadro
larına atanmaya hak 
kazanmaları duru
munda, nakil yasağı
na tabi olup olmaya
cakları hususunda 
Başkanlığımıza çok 
sayıda müracaat 
intikal etmektedir.

Bilindiği üzere, 657 
sayılı Devlet 
Memurları Kanunu 
nun "Memurların bir 
kurumdan diğerine 
nakilleri" başlıklı 
74 üncü maddesinin 
ilk fıkrasında; 
"Memurların bu 
Kanuna tabi kurum
lar arasında, kuram
ların muvafakati ile 
kazanılmış hak dere
celeri üzerinden 
veya 68 inci 
maddedeki esaslar 
çerçevesinde derece 
yükselmesi 

suretiyle, bulunduk
ları sınıftan veya 
öğrenim durumları 
itibariyle girebilecek
leri sınıftan, bir 
kadroya nakilleri 
mümkündür..." hük
müne yer verilerek, 
memurların sınava 
dayalı olarak veya 
sınava dayalı olmak
sızın bir kuramdan 
diğerine nakillerinin 
kuramların 
muvafakati ile 
mümkün olduğu 
belirtilmiştir.

5 YIL SÜREYLE 
NAKİL YAPILAMAZ 
Aynı Kanunun, 
02/08/2013 tarihli 
Resmi Gazetede 
yayımlanan 
12/7/2013 tarihli ve 
6495 sayılı Bazı 
Kanun ve Kanun 
Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanunun 9 uncu 
maddesiyle eklenen, 
geçici 41 inci mad
desinin dördüncü 
fıkrasında ise."
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

OLASIM
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-Eaadaş 514 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haat 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tip Mrk. 614 80 88

_________ TAKSİLER__________

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

1 Manastır Taksi 517 33 94

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

RELEDİYE
Santral 
Başkanlık
Zabıta
BUSKİ
İtfaiye
Muhasebe Md.
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

DENİZ OTOBÜSÜ

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 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİROT
Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

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

___________ OTOBÜS___________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

Gemlik Karfez Hinim Mü

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96
513 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111 

Yalnız 185

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

MAR-PET
Tuncay Otogaz

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4661 

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: 
1145-14:00- 
16:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
10:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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Kumla da siteler yaza veda ediyor

Küçük Kumla’da 2013 yaz sezonu kapanırken, sitelerde “Yaza Veda” geceleri de düzenlenmeye başlandı. Küçük 
Kumla Yapıkuranlar Sitesi’nde geleneksel hale gelen Yaza Veda gecelerinden birinde site sakinleri doyasıya eğlendi.

Yaz sezonunun 
sonuna gelindiği bu 
günlerde, Küçük 
Kumla’da site sakin
leri yaza veda 
geceleri düzenleme 

yi sürdürüyor. 
Geçtiğimiz hafta 
Küçük Kumla Yapıku 
ranlar Sitesi’nde 
piyanist şantör 
Hamza’nın müziği 

eşliğinde, site sakin
leri felekten bir gece 
geçirdiler.
Site sakinlerinin 
eşlerinin hazırladığı 
sofralarda, yaz boyu 

birlikte kalan 
komşular, birlikte 
yemek yerken, 
müziğin eşliğinde 
eğlendiler.
Gemlik Ticaret ve

Sanayi Odası Meclis 
üyesi ve Türk Sanat 
Müziği korusu üyesi 
Haşan Yıldırım’ın 
söylediği şarkılarla 
da renklenen gece 
de, gençler pisten 
hiç inmediler.
Ticaret Borsası 
Başkanı İlhan Acar 
ve arkadaşlarının da 
kaldığı sitede, Acar 
da yerine oturma 
yanlardandı.
Her yıl sezon sonu 
na doğru düzenle
nen yaza veda 
gecesinde, site

sakinleri birlikte 
olmanın tadını 
çıkararak, unutul
maz gecenin tadını 
kış gecelerinde bile 
anlatıyorlar.
Yapıkuranlar 
Sitesi sakinlerinin 
bir bölümü havuz 
kenarındaki 
eğlence ve yemeğe 
balkonlarından 
eşlik ederken, 
gecenin ilerleyen 
saatlerinde eğlen 
ceye katılanlar 
horon ile yaza veda 
ettiler.

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sefahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

wwwjremstiremlakqemlik.com

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.rnanastirernlak.sahibinden.corn - www.ilan.com.tr/manastiremlak

wwwjremstiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.rnanastirernlak.sahibinden.corn
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ j
zy Ağustos zuıj rerşemoe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

IMİMIIÜIİM 
SİHlIlMiM

Ünlü gazeteci Cumhuriyet 
Gazetesi yazan ve tiyatro oyun
cusu Ali Sirmen, Fatih Mehmet 
Güler ile röportaj yaptı. Syf 2’de

_____________________

Mı mili telim um mi
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Akredite olmak..
Bizim dilimize çevrilince Akredite deni 

len sözcük aslınca Fransızca da ‘Akredi 
tasyon’ olarak yazılır.

Sözcüğün anlamı ise; yetkilendirilmiş, 
resmen tanınmış anlamına gelir.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yıllar 
önce Uluslararası Ticaret ve Sanayi 
Odaları tarafından akredite edildi.

Yani, uluslararası Ticaret ve Sanayi Oda 
lannın standartlarını kabul etti. Onların 
belirlediği standartlara göre çalışma ve 
işlem yapmaya başladı. Devamı 4’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası bir ilki gerçek
leştirdi. Merkezi Paris te Mazars Yeminli Mali 
Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlendi. GTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, mali dene
timde bir olumsuzluğa rastlanmadığını, gelecek 
yıllarda da denetimleri Uluslararası Mali Dene 
tim Şirketlerine yaptıracaklarını söyledi. 2’de

Hastameye giM içim 
ertem cılıtı, deıizie 

cesedi huluııılıı

İlçemizin Kayıkhane mevkiinde sabah 
denizde boğulmuş bir kadın cesedi 
görüldü. Boğulan kişinin evinden hastane 
ye gitmek üzere aynlan Nebile T. adlı kişi 
olduğu belirlendi. Ceset ölüm nedeninin 
kesin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp 
Kurumuna gönderildi. Haberi sayfa 3’de

iHaTem
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

HEM DE HAYATINI 
Meslek sahibi öğrenciler, yetiştiriyor, 
geleceklerini güvence altına alıyoruz-

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gemlik 
0 224 514 49 491 hatemsaglikokullari.com

Hemşire ■ Acil Tıp Teknişyeni

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
hatemsaglikokullari.com


29 Ağustos 2013 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 2

fiTSO'da mali ıtenetime tam nol
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası bir ilki gerçekleştirdi. Merkezi 
Paris te Mazars Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlen
di. GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, mali denetimde bir 
olumsuzluğa rastlanmadığını, gelecek yıllarda da denetimleri 
Uluslararası Mali Denetim Şirketlerine yaptıracaklarını söyledi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, mali- 
finansal durumunu 
uluslarası denetim 
kuruluşu olan 
Mazars A.Ş. tarafın
dan denetlendi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
merkezi Fransa’nın 
başşehri Paris’te 
bulunan uluslararası 
denetleme kuruluşu 
Marzars Yeminli Mali 
Müşavirlik A.Ş. 
tarafından 23 
Ağustos ile 26 
Ağustos 2013 gün
leri arasında, 
denetlendi.
Dört kişilik persone 
liyle birlikte Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda yapılan 
mali denetim sonu
cu rapor hazırlandı. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Türkiye’de bir ilki

gerçekleştirdikleri 
ni, Uluslararası bir 
denetleme kuruluşu
na kendilerini 
denetlettirdiklerini

Akreditasyonu olan 
bir kurumdur.
Bu yıl mali denetimi 
niiZi nîGrKGZi rıSFiSS 
Paris’te olan

söyledi.
Akıt şöyle konuştu: 
“Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, ilçeler 
içinde ilk 5 yıldızlı 
Uluslararası

Marzars A.Ş.nin 
Bursa’da ortaklığı 
bulunan denetleme 
firması ile anlaştık. 
Kendi mali yapımızı 
uluslararası bir 

kuruma denetlettik. 
Çıkan sonuç 
sevindirici oldu. 
Bize sunulan rapor
da, kurumuzda mali 
yönden bir eksiklik 
bulunmadığı belirtil
di. Bu yıldan sonra 
her türlü denetimle 
rimizi kendi 
bünyemiz dışındaki 
denetleme şirketleri 
aracılığı ile yaparak, 
Uluslararası Ticaret 
ve Sanayi Odaları 
standartlarında 
çalışmalar yürütte- 
ceğiz.
Uluslararası bir 
denetleme kuruluşu
na yaptırdığımız 
denetimde olumsuz 
luk bulunmaması, 
herhangi bir soruna 
rastlanmaması 
sevindirici.
Geleceğin yapılan
ması için gerekli 
altyapı ve program 
oluşturuyoruz.. ”

"Oturan 1 lira 
bıraksın” yazınca, 

Koltuğa oturan 
çıkmadı

Salı Pazarı’mn 
kurulduğu Ilıca 
Caddesi’nde bulu
nan Evseren 
Alışveriş Merke 
zi’nin önüne teşhir 
amacıyla konan 
kırmızı koltuk 
pazara alışveriş 
için gelenlerin 
ilgisini çekince, 
üzerine oturanlar 
çoğaldı.
Koltuğun deforme 
olmaması için 
Evseren Alışveriş 
Merkezi sahileri 
ilginç bir uygula

maya başvurdu, 
koltuk üzerine 
astıkları bir yazı ile 
“Oturan 1 lira 
bıraksın” diye 
yazınca, koltuğa 
oturan çıkmadı. 
Mağaza sahipleri 
boş koltuğu 
görenlerin dinlen
mek için otur
masından başa 
çıkamayınca, bu 
yola başvurduk
larını ve oturma 
girişimlerini böyle 
ce engellediklerini 
söylediler.

İİıılii6aiel8CllllS«üiileıil8WhiWi
Ünlü gazeteci 
Cumhuriyet Gazetesi 
yazarı ve tiyatro 
oyuncusu Ali 
Sirmen, dün 
görevinden İçişleri 
Bakanlığı’nca uzak
laştırılan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
biraraya gelerek, 
görevden uzak
laştırılma sürecini 
görüştü.
Gemlikli emekli 
Avukat Teoman 
Ekim’in İstanbul 
Hukuk 
Fakültesi’nden 
arkadaşı olan Ali 
Sirmen, Gemlik’e 
geldi.
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in

İçişleri Bakanlığı 
tarafından görevden 
uzaklaştırılması ve 
başlattığı hukuk 
savaşını yakından 
takip ettiğini 
söyleyen Ali Sirmen, 
Güler ile dün saat 
16.30’da Umurbey 
de biraraya geldi. 
CHP eski ilçe 
Başkanı Cem Güler 
ve gazetemiz sahibi 
ve Başyazarı Kadri 
Güler’in de katıldığı 
buluşmada, Güler 
ünlü gazeteci Ali 
Sirmen’e belediye 
başkanı seçilmesin
den görevden ah- 
nasıya kadar olan 
süreyi anlatarak, 
elindeki belgeleri 
kendisine verdi. 
Güler, son olarak

kendisine karşı uygu 
lanan hukuksuzluğu 
ve adaletsizliği 
protesto için 
Ankara’ya bisikletle 
giderek, hazırladığı 
dilekçeyi CHP Genel 
Başkanı aracılığıyla

İçişleri Bakanı 
Muharrem Güler ile 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan’a vermek 
üzere yola çıktığını, 
İnegöl Bozüyük 
arasında Bursa’ya 
atanan yeni Vali

Münir Karaloğlu’nun 
kendisini arayarak 
görüşmek istemesini 
anlattı.
Güler, görüşmede 
Vali Karaloğlu ile 
geçen konuşmaları 
Sirmen’e anlatırken, 

kendisine uygulanan 
hukuksuzluğun aynı 
durumda olan ve 
kendisinden daha 
kötü durumda 
görevden el 
çektirilen ve ceza
evinde aylarca 
kaldıktan sonra 
serbest kalan 
belediye başkan- 
larının göreve iade 
edilmesine karşın 
kendisinin 
edilmemesinin tama
men siyasi olduğuna 
inandığını söyledi. 
Ali Sirmen’in soru
larını da cevaplayan 
Güler, yaklaşık bir 
saat Gemlik 
Belediyesi’nde 
yaşanan olayları 
anlattı.
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İlil ııh a, Mı ırt M
İlçemizin Kayıkhane mevkiinde sabah denizde boğulmuş bir kadın cesedi görüldü. 

Boğulan kişinin evinden hastaneye gitmek üzere ayrılan Nebile T. adlı kişi olduğu belir
lendi. Ceset ölüm nedeninin kesin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Dün sabah saat 
08.30 sıralarında 
ilçemizin Kayıkhane 
mevkiinde denizde 
boğulmuş bir kadın 
cesedi bulundu. 
Atatürk 
Kordonu’nda 
gezenlerin görerek 
polise bildirdiği 
ceset, polis tarafın
dan bir sandalla 
kıyıya çıkarıldı. 
Ceset üzerinde 
araştırma yapan 
polis, kıyıda 
kayalıklar üzerinde 
bulduğu bir bayan 
çantasını 
incelediğinde, için
deki reçete ve 
tedavi evrakların
dan maktulün 
Nebile T.(51) 
olduğunu sanarak 
ailesine haber

verdi.
Olay yerine gelen 
Nebile T. nin eşi ve 
annesi fenalık 
geçirdi.
Cumhuriyet 
Savcısının ve 
nöbetçi doktorun 

üzerinde yaptığı 
incelemeden sonra 
ceset sahildeki 
kadın çantasını 
inceleyen ekipler, 
Nebile T. (51) adına 
düzenlenmiş has
tane belgelerinden 

yola çıkarak bu 
kişinin ailesine 
ulaştı.
Olay yerinde cesedi 
teşhis eden Nebile 
T'nin yakınları, sinir 
krizi geçirdi.
Kadının eşi Rıza T. 

geç saatlere kadar 
evde oturduklarını 
belirterek, sabah 
tedavi için hasta 
neye gideceğini 
bildiğini evden 
erken ayrıldığını 
söylediği öğrenildi.

Ceset, kesin ölüm 
nedeninin belirlen
mesi amacıyla 
otopsi yapılmak 
üzere Bursa Adli 
Tıp Kurumu morgu 
na gönderildi.

Cep lelefonu mesajı ili üıün al 850 lira dolandırıldı
Bursa'da, cep tele
fonuna gelen mesaj 
üzerine ürün satın 
alan bir kişi, kargo 
geldiğinde istediği 
ürünler yerine 
değersiz şeyler 
gönderildiğini 
görünce şok

WOwSalısıııtate28inliraWı
Bursa'da bir kişi, 
kendisini 'komiser
im' diye tanıtıp 
bankadaki parası 
mn çalınmak üzere 
olduğunu söyleyen 
şahsın hesabına 2 
bin lira yatırdı.

Orhannazi'de trafik kazası: 3 yaralı
Orhangazi de mey
dana gelen 2 ayrı 
trafik kazasında 3 
kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Süleyman Koç (33) 
idaresindeki 16 VZ 
446 plakalı moto

yaşadı.
Olay, merkez Nilü 
fer ilçesi Çalı 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. M.P 
isimli şahıs, cep 
telefonuna gelen 
*200 lira çip para 
kazandınız' mesajı

Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Alacamescit 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Ç.D. 
isimli şahsın telefo
nunu arayan kimliği 
belirsiz bir kişi, 

siklet, Orhangazi- 
Iznik karayolunda 
Mustafa Adıgüzel'in 
(37) kullandığı 16 
MAG 77 plakalı 
kamyona çarptı. 
Kazada, motosiklet 
sürücüsü Koç ile 

üzerine, verilen 
numarayı aradı. 
Kendisine hediye 
çıktığının söylen
mesi üzerine ver
ilen hesaba 950 lira 
para yatıran M.P., 
birkaç gün sonra 
kargo geldiğinde 

kendisini komiser 
olarak tanıtıp, 
'bankadaki paranız 
çalınmak üzere, 
hemen paranızı 
çekip size vere
ceğim hesaba 
yatırın.' dedi.

aynı araçta bulunan 
Alişan Düzkaya 
(18) yaralandı. 
Davut T. (19) yöne
timindeki 11 SA 506 
plakalı motosiklet 
ise Muradiye 
Camisi önünde

şok yaşadı.
Kutudan kazandığı 
söylenen ürünler 
yerine değersiz 
birkaç parça eşya 
çıkan M.P durumu 
polise bildirdi.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Korkuya kapılan 
Ç.D., parasını çek
erek verilen hesaba 
yatırdı. Şahsa bir 
daha ulaşamayan 
Ç.D. dolandırıl 
dığını anlayınca 
polise başvurdu.

yolun karşısına 
geçmeye çalışan 
Resul Çiftçi'ye (66) 
çarptı.
Yaralılar, Orhangazi 
Devlet Hastane 
si'nde tedavi altına 
alındı.

Arkadaşına ekmek 
ftıcağı ile saldırdı

KHMff—-W T-

İnegöl’de bir kişi, 
birlikte alkol aldığı 
arkadaşına ekmek 
bıçağı ile saldırdı. 
Yaralanan şahıs 
hastaneye 
kaldırıldı.
Olay, Kemalpaşa 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Z.K ile arkadaşı 
A.Ç, birlikte alkol 
aldıktan bir süre 
sonra A.Ç'nin 
evine gitti. Burada 
alkol almaya 
devam eden şahıs
lardan A.Ç, bir 

‘Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com

süre sonra mut
fağa giderek 
ekmek bıçağı ile 
döndü. Arkadaşını 
bıçaklamak 
isteyen şahısın 
darbelerinden kur
tulmak isteyen 
Z.K, sol omzundan 
ve boynundan 
yaralandı.
Şahsın haber 
vermesiyle olay 
yerine gelen polis, 
A.Ç'yi gözaltına 
alırken, yaralı Z.K. 
hastaneye 
kaldırıldı.

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MlllIlMlMlIllltiMİH
Akredite olmak

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası bu nedenle 
uluslararası akredite kurumlarınca denet 
lenir.

Burada hizmetin standartı ve sistemin bir 
bütünlük oluşturması için belirlenen kriterler 
önemlidir.

Bu standartlara ve kriterlere uyulup uyul
madığı ise denetimler sırasında belirlenir.

Bugüne kadar GTSO ya yapılan denetim
lerde sıkıntı yaşanmadı.

GTSO bu yıl bir yeniliğe daha imza attı.
Odanın mali yapısını denetleme işini 

Uluslararası bağımsız yetkili Mali Denetimi 
Şirketine verdi.

Geçtiğimiz günlerde Merkezi Fransa da 
Paris’te olan Mazars Yeminli Mali Müşavirlik 
A.Ş. adlı şirketin Bursadaki şube elemanları 
GTSO’da 3 gün mali yapıyı denetledi.

Bu denetimler, Oda yönetiminin daha gü 
venli ve sağlıklı çalışmasına olanak sağlar.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda geç 
fiğimiz yıllarda yaşanan bir olayda, muhase 
bede yapılan bir usulsüzlük, ortaya çıkmış, 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez 
ye Genel Sekreter Ağır Ceza Mahkemesinde 
yargılanmıştı.

Oysa, Sönmez ve Genel Sekreterin bu 
konuda bir suçlan yoktu.

Ancak, bu durum, onların yargı karşısına 
çıkarmasına engel olmadı.

Aynı olayları Gemlik Belediyesinde yaşan 
dı.

Gemlik Belediyesi içinde Meclis Denetleme 
Kurulu olmasına karşın, bu kurul dışında 
bağımsız bir denetim şirketiyle önceden 
anlaşma sağlanmış olsaydı, sanırım Fatih 
Mehmet Güler’in başı bu kadar ağrımazdı.

İçeride sahte belgelerle yapılan ödemeler 
belki bulunmazdı. (Çünkü o durum biraz da 
polislik durum) Denetim şirketi evraktaki 
sahteliği ortaya çıkaramayabilir. Bakanlık 
müfettişleri de çıkaramamıştı.)

Sonuç olarak tarafsız ve bağımsız denetim 
şirketlerindeki denetimler önemli.

Ticaret ve Sanayi Odası’nın böyle bir dene
tim sistemini devreye koyması önemlidir.

Aynı zamanda örnek bir davranıştır.
Yöneticiler için çalışanları yapacağı bir yol

suzluk ve usulsüzlüğün ortaya çıkmasına, 
yapılan hatalı işlerin düzeltilmesine, mali 
tekniklerin usulüne uygun olarak uygulanıp 
uygulanmadığını ortaya koyar ki, bu aynı 
zamanda yol göstericiliktir.

GTSO da yapılan denetimde hatalı bir 
durum ortaya çıkmaması sevindirici.

Çalışanları kutlarım.

Yıkılan Ticaret ve 
Sanayi Odası ile, 
Tibel Otel’in altında 
bulunan tuvaletlere 
elektrik bağlandı. 
Çarşı Deresi’nin 
balık satış 
mağazaları arkasın
daki genel tuvalet
lerin yıktırılmasın
dan sonra, Tibel 
Otel’de tuvalet 
olarak kullanılan 
bölüm, Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan halka açık tuva 
let haline getirildi. 
Çay bahçeleri ve 
çevre esnafı ile kor
donda gezenlerin 
ihtiyacını karşılaya
cak olan tuvaletler, 
otelin yıkımı sırasın
da hasar gördü.

Bir süre kullanıma 
kapatıldı.
Daha sonra yeniden 
onarılarak hizmete 
açıldı. Ancak, elek
trikleri olmayan

tuvaletler geceleri 
kapatılıyordu.
Önceki gün 
UEDAŞ’a abone 
olan belediye 
tuvaletlere Belediye

teknik elemanlarınca 
hat çekildi ve 
elektrik bağlandı. 
Tuvaletlerin gece de 
hizmet vereceği 
öğrenildi.

»MıltılMIM

ALİ SİRMEN’LE BİR SAAT
Dün, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, tiyatro 

oyuncusu gazeteci Ali Sirmen ile bir saat 
birlikte olduk.

Ali Sirmen ile rahmetli Yılmaz Akkılıç ortak 
dostumuzdu.

Sirmen, yaz aylarında Orhangazi’nin bir kö 
yünde oturur.

Gemlik’e de gelir. Dostlarıyla buluşur.
Rahmetli eski Belediye Başkanı Nezih Dimi 

li’nin de arkadaşıdır.
Okuldan arkadaş oldukları emekli Avukat 

Teoman Ekim’i her yıl ziyaret eder.
Sirmen, 12 Eylül’de 3 yıl içerde yatan bir 

gazetecidir. Onunla ilgili anılarımı bir başka 
yazımda sîzlerle paylaşacağım.

30 Ağustos Zafer 
Bayramının 91. 
yıldönümü yarın 
bütün yurtta ve dış 
temsilciliklerimiz de 
törenlerle kutlana 
cak.
Saat 09.oo-09.05 
arasında Atatürk 
Anıtı’nda başlayacak 
olan çelenk sunma 
töreninden sonra, 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımızın 
okunması ardından 
bayrağımız göndere 
çekilecek, 
KayTnanciTîmıv 
makamında tebrikler 
kabul edilecek.
Saat 09.30’da İskele 
Meydanı’nda devam 
edecek törende, 
protokol tarafından 
törene katılanların 
bayramı kutlanacak,

günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşmalar yapıla
cak, şiirler oku
nacak.
Askeri Veteriner 
Okulu ve Merkez 
Komutanhğı’na ait 
köpek ırklarının

tanıtılması ve 
gösterilerinin 
ardından, 
Şanlıurfalılar 
Derneği ile Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Dayanışma ve 
Yardımlaşma 
Derneği folklor

ekibi tarafından 
folklor gösterileri 
yapılacak.
30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nın 
91. yıldönümü 
törenleri geçit 
töreni ile son 
bulacak.

K AŞ€D€ 0€KI(M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa'nın 250 
Büyük Firması 
Araştırması'nda ilk 
sırada bulunan 
Oyak Renault 
Otomobil 
Fabrikaları A.Ş. 
bakım ve revizyon 
çalışmaları 
nedeniyle 12 
Ağustos'ta 
başlatılan tatil 
bugün sona eriyor. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) tarafından 
bu yıl 16'ncısı 
yapılan Bursa'nın 
250 Büyük Firma 
Araştırması'nda 7 
milyar 531 milyon 
936 bin TL ciro ve 
3 milyar 152 milyon 
967 bin dolar ihra
cat oranı ile ilk 
sırada yer alan 
Oyak Renault 
Otomobil 
Fabrikaları A.Ş. 
yarın üretime 
başlıyor. Bakım ve

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

revizyon çalış
maları nedeniyle 
üretime ara veren 
ve çalışanların 
büyük bölümünü 
izine çıkartan Oyak 
Renault, 
bünyesinde 6 bin 
268 kişi bulunuyor. 
Oyak Renault, 
Megane Hatchback, 
yeni Clio, yeni Clio 
Sport Tourer,

Fluence ve 
Elektrikli Fluence 
üretimi yapıyor. 
Oyak Renault 
geçen yıl 310 bin 
602 araç, 260 bin 
601 motor, 243 bin 
281 de vites kutusu 
üretti.

19 AĞUSTOS'TA 
ÜRETİME BAŞLADI 
Bursa'nın ciro ve 

ihracatta ikinci 
sırada yer alan 
Tofaş Türk 
Otomobil 
Fabrikaları A.Ş. de 
bakım ve revizyon 
çalışmaları 
nedeniyle 29 
Temmuz'da üretime 
ara verip, 19 
Ağustos'ta 
faaliyete üretime 
başlamıştı. 6 milyar 
916 milyon 761 bin 
TL ciro ve 2 milyar 
64 milyon 753 bin 
TL ihracat yapan 
Tofaş, 7 bin 523 
çalışanı ile Fiat 
Linea, Fiat Doblo 
ve Fiat Fiorino ve 
diğer markalar için 
hafif ticari araç 
modelleri üretiyor. 
Tofaş geçen yıl 
Bursa'daki fab
rikasında 256 bin 
428 bin araç üre
tirken, 154 bin 68 
araç ihracatı 
gerçekleştirdi.

Türkiye, Afrika 
sıcaklarının etkisi 
altına girecek. 
Hissedilen 
sıcaklıklar, İstan
bul'da 41, İzmir'de 
45, Antalya'da 
47 dereceyi göre
cek.
Uzmanlar, güneş 
çarpması ve 
orman yangınları
na karşı uyardı. 
Afrika üzerinden 
gelen sıcak hava 
dalgası ülkemizi 
sardı. Hava sıcak
lığının hafta 
boyunca 3 ila 7 
derece mevsim 

normallerinin 
üzerinde seyrede
ceği açıklanmıştı. 
Ama meteoroloji 
uzmanları, yılın en 
sıcak gününü 
yarın olarak açık
ladı. İstanbul'da 
hissedilen sıcaklık 
41, İzmir'de 45, 
Antalya'da 47 
Bursa'da da 34 
dereceyi bulacak. 
Uzmanlar, güneş 
çarpması ve 
orman yangnıları- 
na karşı önlem 
alınması için 
uyarılarda 
bulundu.

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Halı Tıkama SSSEMMI

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstriel temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

Okul
Belediye *
Fabrika
Tüm resmi kuramlara
Temizlik ürünleri
kampanyası

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş haltımız
0 506 898 31 88 • 0 536 524 32 89

YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE

KAHVALTI SALONU
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖR AVM 
Hisar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdîlek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21
O 532 654 28 46

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ELEMAN
SOLAKSUBAŞI 

GOODYEAR LASTİK 
SATIŞ PAZARLAMA 
DEPARTMANINDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
B SINIFI EHLİYETLİ 

ERKEKLER İÇİN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
EN AZ YÜKSEK OKUL

MEZUNU 
BAY YA DA BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR
Fotoğraf ve CV ile birlikte 
başvurulması rica olunur

0533 92418 96

ELEMAN
FİRMAMIZDA 
ÇALIŞACAK 

JCB OPERATÖRÜ 
ARANIYOR 

05324979289
TEMA*

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA"

KÖFTECİ

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 

ARIYORUZ
f] yusütofe w,lıoftKiy«sııfxom *

başvurmak için: secretcv.com

SATILIK 
2/B ARAZİSİ

KUMLA YOLU 
ÜZERİ HASANAĞA 
KOYU MEVKİİNDE

2709 M2
2/B ARAZİSİ 
SATILIKTIR

0 535 631 25 17

BAYAN ELEMAN
EV İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 
ACİL OLARAK YARDIMCI 

BAYAN ELEMAN ARANIYOR 
O 533 388 43 76

ELEMAN
ZEKÎ KAPTAN İNŞAAT 
GEMLİK VE YALOVA 

ŞANTİYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DENEYİMLİ DAMPERLİ 
KAMYON ŞOFÖRLERİ 

ŞANTİYE BAKIM VE ONARIM 
ATÖLYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAMİRCİ VE YAĞCI 

ŞANTİYE SAHASINDA 
ÇALIŞACAK VASIFSIZ 

ELEMANLAR ALINACAKTIR

0 533 241 93 82 
0 533 680 59 22

secretcv.com


29 Ağustos 2013 Perşembe Gemlik Karfez Sayfa 7

Bursa Eğilim Günleri mastı
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan öğretmenlere 
yönelik düzenlenen 
'Bursa Eğitim 
Günleri' seminer
lerinde sunulan 
çalışmalar bir 
araya getirilerek 
kitaplaştırıldı.
Bursa II Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından öğret
menlerin gelişimine 
yönelik olarak 10 
branşta düzenlenen 
eğitim günlerinde 
sunulan çalışmalar 
bir araya getirildi. 
Branşlar bazında

Açık Öğretim Lisesi Sınavı 
Pazar Günü Yapılacak
Açık Öğretim Lisesi 
Sınavı Bursa'da 1 
Eylül 2013 Pazar 
günü 10.00 ve 
14.00 saatlerinde 2 
oturum şeklinde 
yapılacak.
Açık Öğretim Lisesi 
sınavı Bursa'da 
merkez Osmangazi, 
Yıldırım ve Nilüfer 
ilçelerine bağlı 12 
okulda yapılacak.

hazırlanan kitabın 
dağıtımına baş
landı. Bireysel ve 
toplumsal anlamda 
tüm değişimlere 
hazırlıklı olunması 
gerektiğini belirten 
H Milli Eğitim 
Müdürü Atilla

Gülsar, "Her geçen 
gün Dünya değişiy
or ve gelişiyor. Baş 
döndürücü 
gelişmelere ayak 
uydurmak zorunlu 
hale gelmiştir.
Tüm değişimlere 
hazırlıklı olmalıyız.

Bu kapsamda 
düzenlediğimiz 
eğitim günlerinde 
bir araya gelen 
öğretmenlerimiz 
adına önemli bir 
paylaşımın gerçek
leştiğine inanıyo
rum." dedi. 
Düzenlenen 
eğitim günleri 
kapsamında yak
laşık 6 bin öğret
men ile bir araya 
geldiklerini 
anlatan Gülsar, 
asıl hedefin ise 
çocukların 
başarısı olduğunu 
sözlerine ekledi.

nODO’dan ek sefer

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ulaşım şirketi 
BURULAŞ, kaliteli 
hizmetlerine her 
geçen gün yenileri
ni eklerken, 30 
Ağustos Cuma 
gününden itibaren, 
İstanbul ve 
Tekirdağ’a ek sefer
ler gerçekleştire
cek.
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan vatandaşların 
hizmetine sunulan 
ve Bursa ile 
Tekirdağ arasındaki 
mesafeyi 3,5 saate 
düşüren feribot 
seferlerine 30 
Ağustos Cuma 
gününden itibaren 
ek sefer konulacak. 
Buna göre 30 
Ağustos Cuma 
gününden okullar 
açılana kadar her 
Cuma günü, 
Mudanya’dan 
Avşa’ya saat 08.00, 
Avşa’dan 
Mudanya’ya da

18.15 seferleri 
gerçekleştirilecek. 
Cumartesi ve Pazar 
günleri de 
Mudanya-Avşa- 
Tekirdağ seferleri 
devam edecek. 
Aynı zamanda 
Mudanya ile 
Kabataş arasındaki 
BUDO seferleri 
Eylül ayı tarifesine 
ek olarak;
Pazartesi, Sah, 
Çarşamba, 
Perşembe günleri 
Mudanya’dan saat 
13.00, Kabataş’tan 
17.30 seferleri de 
gerçekleştirilecek. 
Öte yandan vatan
daşlar, BUDO’nun 
yeni başlayan 
Android ve İos 
uygulamalarından 
da tariflerle 
ilgili bilgiye 
ulaşabilecekler.
Vatandaşlar, 
ulaşımla ilgili 
her konuda 444 99 
16 numaralı 
ulaşım hattına 
danışabilirler.

ELEMAN
İŞLETMEMİZDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
BAY VE BAYAN 
SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR
KAVUK ZEYTİNLERİ 

TEl:5120512

MM
E SINIFI I I

EHLİYETİ 
OLAN ŞOFÖR 

ARANMAKTADIR

TELÜHOİSO

KAYIP
FİRMAMIZ ADINA GEMLİK GÜMRÜK 

MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 
07.01.2013 TARİH VE 

13160400EX000905 SAYILI 
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ 

ZAYİ OLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 
HAYAT KİMYA SAN. A.Ş.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AUANS
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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Gemliksuorlu neneler tutulmuyor
Seyfettin Şekersöz 
U-19 İkinci Küme 5. 
grupta 9 puanlı lider 
Gemlikspor, aynı 
puanla kendisini 
takip eden 
Tofaşspor'u ilk 
yarısını 1-0 yenik 
kapadığı maçta ikin
ci yarıdaki baskılı 
oyunuyla 2-1 
yenerek puanını 
12'ye çıkarıp lider
liğini korudu. 
İki kırmızı beyazlı 
takımın mücade
lesinde gol yeme
den 30 maçta 20 gol 
üreten 
Gemlikspor'lu 
gençler Tofaşspor 
karşısında ilk golü 
ağlarında gördüler. 
Maça iki takımda 
gol yollarında 
beceriksiz ataklar 
yaparken 13. 
dakikada ceza 
sahası üzerinde 
topa sahip olan 
Gürkan topla 
beraber kaleye gitti 
ve kalecinin ayak
ları arasından topu 
ağlara göndererek 
Tofaşspor'u 1-0 öne 
geçiren golü kay
detti.
Kalesinde ilk golü 
gören Gemlikspor 
beraberlik için yük
lenmeye başladı. 
15'te önüne yuvar
lanan topa Tuncay 
vuramadı. İlk yarıyı 
Gemlikspor'un 
vasat oynadığı 
maçta Tofaşspor 1-0 
önde kapadı.
İkinci yarıya öce 
beraberli sonrasın
da galibiyet için 
oyunda baskı kur
maya başlayan 
Gemlikspor 65. 
dakikada beklediği 
beraberliğe ulaştı. 
Berkay'ın köşe

ilİPİB■si ■Ssı
vuruşundan gelen 
topa kale içinde son 
dokunan Furkan 
skoru 1-1 yaptı. 
Tofaşspor'u n 
skora razı bir 
futbol sergilediği 
ikinci yarıda önce 
beraberliği 
yakalayan 
Gemlikspor 79. 
dakikada öne 
geçti.
Berkay'ın düşürül 
mesiyle kullanılan 
ceza vuruşundan 
Tuncay Gemlik 
spor'un 2-1 öne 
geçiren golü ağlarla 
buluşturdu.
83. dakikada Mert'le 
gol kaçıran 
Gemlikspor'da 88. 
dakikada Tucay'ın

müsait pozisyonda 
Batuhan Ayten'e 
aktardığı topu bu 
futbolcu boş kale 
yerine dışarı gön
derdi ve Gemlikspor 
oynadığı 4 maçta 12 
puan toplayarak 
liderliğini sürdürdü.

SAHA :
Gemlik Suni Çim

HAKEMLER: 
Volkan Yıldıran 8, 
Erdinç Tufan 6, 
İsmail Ayünal 6,

GEMLİKSPOR : 
Ender 5, Emre 5, 
Tugay 5, Ali 6, 
Yusuf 6, Mert 5, 
Cemalettin3, 
(Batuhan Ayten 3,

Murat 1) 
Muhammed 6, 
Tuncay 6, Batuhan 
Açıksöz 5, (Furkan 
5) Berkay 6,

TOFAŞSPOR : 
Mustafa 4, Olcay 5, 
Gökmen 5, Akif 5, 
Hakan 5, Saruhan 5, 
Berke 5, Resul 4,

(Cihan 2) Tufan 4, 
(Berkay 2) Gürkan 
6, Mücahit 4, 
(Fatih 2)

GOLLER :
Dk. 13. Gürkan, 
(Tofaşspor) Dk. 65. 
Furkan, Dk. 79.
Tuncay, 
(Gemlikspor)
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Banfcalara 'güzelleme' görelilisi geliyor
Bankalara, şikayet
lerin etkin ve verimli 
şekilde giderilmesi, 
müşterilerin hak ve 
menfaatlerinin ihlal 
edilmemesi ve 
tüketicinin korun
masına ilişkin 
mevzuata uyumun 
kontrol ve devam
lılığının sağlanması 
amacıyla birer 
tüketici ilişkileri 
koordinasyon 
görevlisi atayacak. 
Tüketici ilişkileri 
koordinasyon 
görevlisi, bankalarda 
genel müdür yardım
cısı düzeyinde tem
sil edilecek.
Koordinasyon 
görevlisi banka ile 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
arasında iletişimi 
kuracak. Karar, 30 
gün sonra yürürlüğe 
girecek.

Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumu'nun (BDDK) 
Kurul kararı Resmi 
Gazete'de yayım
landı. Kurul kararın
da, Kurul başkan
lığının yaptığı 
inceleme sonucun
da, 5411 sayılı 
Bankacılık 
Kanunu'nun 93. 
maddesi 
çerçevesinde, 
bankaların organiza
syon yapılarında 
bireysel nitelikteki 
ürün ve hizmetlere 
ilişkin şikâyet ve 
taleplerin 
yönetilmesini temi- 
nen usul ve 
esasların belirlendiği 
ve bu çerçevede 
"Tüketici İlişkileri 
Koordinasyon 
Görevlisi" atan
masının uygun ola
cağına karar ver

ildiğine dikkat çekil
di. Kurul kararına 
göre belirlenen bu 
usul ve esaslar, 
amacı bankalar ile 
bireysel müşterileri 
arasındaki ihti
lafların zamanında, 
etkin ve verimli bir 
şekilde çözülmesi, 
müşteri mağduriyet
lerinin oluşmasının 
engellenmesi, yasal 
düzenlemelere uyu
mun sağlanması ve 
Kurum ile bankalar 

arasındaki iletişim 
kanallarının etkin
liğinin artırılmasını 
teminen bankalarda 
görevlendirilecek 
tüketici ilişkileri 
koordinasyon 
görevlilerinin atama 
usulleri ile yetki ve 
sorumluluklarının 
belirlenmesini 
amaçlıyor. Bu usul 
ve esaslar, bireysel 
nitelikte ürün ve 
hizmet sunan mevd
uat bankaları, katılım 

bankaları ile kalkın
ma ve yatırım 
bankalarını kapsıyor. 
-TÜKETİCİ 
İLİŞKİLERİ 
KOORDİNASYON 
GÖREVLİSİ-
Bireysel müşterilerin 
bankalar hakkındaki 
itiraz, şikâyet ve 
benzeri taleplerini 
içeren başvuru
larının etkin ve ver
imli bir şekilde ceva
planması, bireysel 
müşterilerin hak ve 
menfaatlerinin ihlal 
edilmemesi ve tüke 
ficinin korunmasına 
ilişkin mevzuata 
uyumun kontrol ve 
devamlılığının 
sağlanması amacıyla 
bankaların nezdinde 
birer tüketici ilişki
leri koordinasyon 
görevlisi atamakla 
yükümlü olacak. 
Tüketici ilişkileri 
koordinasyon 

görevlisi bankalarda 
genel müdür yardım
cısı düzeyinde tem
sil edilecek. Bu 
görev için mün
hasıran veya birey
sel ürünlerin satış 
ve pazarlanmasına 
ilişkin yetki ve 
sorumluluğu bulun
mayan genel müdür 
yardımcıları arasın
dan görevlendirme 
yapılabilecek. Başka 
unvanlarla istihdam 
edilseler dahi, yetki 
ve görevleri itibarıy
la genel müdür 
yardımcısına denk 
veya daha üst kon
umlarda görev 
yapan iç denetim, iç 
kontrol, risk yöneti
mi birimlerinin 
yöneticileri ve 
başhukuk müşaviri 
de tüketici ilişkileri 
koordinasyon 
görevlisi olarak 
atanabilecek.

Tüketici güıeni bir önceki aya göre duştu
Tüketici güven 
endeksi, ağustos 
ayında geçen aya 
göre yüzde 1,6 
azaldı. Temmuz ayın
da 78,5 olan endeks 
ağustos ayında 77,2 
değerine düştü. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Merkez Bankası 
işbirliğiyle yürütülen 
anket sonuçlarından 
hesaplanan tüketici 
güven endeksini 
yayımladı. Endeks, 
ağustos ayında 
geçen aya göre

yüzde 1,6 oranında 
azaldı. Temmuz'da 
78,5 olan endeks 
ağustosta 77,2 
değerine geriledi. 
- Tasarruf etme ihti
mali azaldı 
Gelecek 12 aylık 
dönemde tasarruf 
etme ihtimali endek
si geçen aya göre 
yüzde 10,4 oranında 
azaldı. Temmuzda 
28,7 olan endeks, 
ağustosta 25,8 
değerine düştü. Bu 
düşüş, tüketicilerin 
gelecek 12 aylık

dönemde tasarruf 
etme ihtimallerinin 
geçen aya göre 
azaldığını gösteriyor. 
Temmuz ayında 102 
olan genel ekonomik 
durum beklentisi 
endeksi yüzde 2 
oranında azalarak, 
ağustos ayında 103 
değerine indi. Bu 
düşüş, gelecek 12 
aylık dönemde genel 
ekonomik durumun 
daha iyi olacağı 
yönünde beklentisi 
olan tüketicilerin 
sayısının geçen aya 

göre azaldığınına 
işaret ediyor.
- Hanenin maddi 
durum beklentisi 
endeksi düştü 
Hanenin gelecek 
12 aylık döneme 
ilişkin maddi durum 
beklentisi endeksi 
de geçen aya göre 
yüzde 1,3 oranında 
azaldı. Temmuz ayın
da 94,3 olan endeks 
değeri ağustosta 
93,1 oldu. Bu azalış, 
gelecek 12 aylık 
dönemde hanenin 
maddi durumunun 

daha iyi olacağını 
bekleyenlerin 
oranının düşmesin
den kaynaklandı. 
Temmuz ayında 85,7 
olan gelecek 12 
aylık dönemde işsiz 
sayısı beklentisi 
endeksi geçen aya 
göre yüzde 1,2 
oranında artarak, 
ağustos ayında 86,8 
değerine yükseldi. 
Bu artış, işsiz 
sayısında artış 
bekleyenlerin 
oranındaki düşüşten 
kaynaklandı.?

Tüketici güven 
endeksi hesa
planırken, aylık 
tüketici eğilim anketi 
ile tüketicilerin 
kişisel mali durum
larına ve genel 
ekonomiye ilişkin 
mevcut dönem 
değerlendirmeleri 
ile gelecek dönem 
beklentileri ölçülüy
or ve yakın gelecek
te yapılması plan
lanan harcamalarına 
ve tasarruflarına 
ilişkin eğilimleri sap
tanıyor

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C. Savcı lığı 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

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

Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53 VAPUR-FEBİBOT
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33

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

Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42 BTORÜS

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 613 65 13
Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Ksnbsroğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

BAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58

B

R

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40

ı 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

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

1 Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akçen Petrol o13 1o 7B
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4662 

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)

GEMlİKSİNEMflGİlİİĞÜ
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

11:45-14:00- 
16:45-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
10:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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Kannar ailesinin en mutlu Biinü Ilmurbey CBftL’nde 
Hasta Bakım Balı açıldı

ilçemizin tanınmış 
simalarından ve 
Gemlik Reklam’ın 
sahibi Serkan 
Kaynar ve eşi 
Şebnem Kaynar’ın 
biricik oğulları 
Kağan erkekliğe ilk 
adımı attı. 
Geçtiğimiz gün
lerde, Sosyal 
Yaşam Merkezi'nde 
yapılan sünnet 
düğününde Kaynar 
ailesini, arkadaşları, 
dostları yalnız 
bırakmayarak en 
mutlu günlerini 
paylaştılar.
Sünnet düğününe 
katılan misafirler ile 
tek tek ilgilenen Şebnem ve 
Serkan Kaynar çifti, 
misafirlerine semazen gösterisi 
ile de sürpriz yaptı. 
Öte yandan, 
sünnet çocuğunun dev posteri 
bulunan panoya “Kestirelim 
Dedik Reklam Ettiler” yazısı ilgi 
odağı oldu.

Umurbey Celal Ba 
yar Sağlık Meslek 
Lisesi’nde hasta 
ve yaşlı hizmetleri 
alanı hasta bakım 
dalı açıldı.
Okul yönetiminden 
yapılan açıklama
da, 2013-2014 
eğitim ve öğretim 
yılında okulda 
mesleki açık lise 
faaliyetlerine 
başlanılacağı belir
tilirken, yeni açılan 
hasta bakım bölü 
müne 30 öğrenci 
alınacağı, kayıt
ların ise 26 Ağus 
tos tarihinden 
itibaren başladığı 
duyuruldu.
Yaşlı hasta ve 
engelli bakım ele
manlarının çalıştığı 
ortamların genel
likle bakım hizmet
ini veren kurum ve 
evler olduğu belir
tilen açıklamada, 
buraların temiz, 
düzenli, sağlıklı ve 
aydınlık mekan
ların olduğu belir
tildi. Alınacak ele
manların koruyucu 
bakım rehabilite

etme ve yaşam 
kalitesini arttırmak 
amacıyla yaşlı 
hasta ve engelliye 
bakım hizmeti 
eğitimi verileceği 
belirtildi.
Bu bölümden 
mezun olanların 
hastane, huzurevi, 
bakım evleri, evde 
bakım, yaşlı din
lenme evleri ge 
rento-psikiyatri 
kliniklerinde çalış
ma saatlerinde 
özel çalışma 
kıyafetleri giyerek, 
vardiya sistemi ile 
çalıştıkları, 
evde bakımda ise 
gündüz ya da 24 
saatlik bakım için 
çalıştıkları 
belirtildi.
Kayıt olacakların 
yaygın eğitimde 
ara sınıfta okuyor 
olmaları veya 
orta öğretim 
düzeyindeki 
okullar, açık 
liseden tastikname 
ile ayrılanlar ile 
mezunlarının kayıt 
yaptırabilecekleri 
belirtildi.
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HmiMİMlIMIII
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Zafer Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı, 19 Mayıs 

1919'dan, 30 Ağustos 1922 tarihine kadar 
geçen bir sürecin zaferle son bulmasıdır.

Bu süreç, ülkesi Sevr Antlaşması ile 
işgal edilmiş olan Türk Ulusunun, bağım
sızlığını korumak, işgal kuvvetlerini yur
dundan kovmak, eski imparatorluğun 
kalıntıları üzerine yeni bir devlet kurmak 
için yola çıkıştır.

Mustafa Kemal önderliğinde başlatılan 
Kurtuluş mücadelesinin zaferle noktalan 
dığı gündür 30 Ağustos. Devamı 4'de

Aksa Gemlik 
Doğalgaz Dağıtım 
A.Ş. Yönetimi, Küçük 
Kumla Mahallesi’nden 
gelen teklifleri 
sonuçlandırmak için, 
Enerji Düzenleme 
Kurumu’na (EPDK) 
başvurdu. EPDK’nun 
talebi uygun bulun
ması halinde gelecek 
yıl Küçük Kumla’nın 
doğalgaza kavuşa
bileceği belirtildi. 
Aksa Gemlik 
Doğalgaz Dağıtım 
A.Ş. Müdürü Atakan 
Üstündağ gazetemi 
ze yaptığı açıklama
da, uzun zamandan 
beri Küçük Kumla 
dan kendilerine

doğalgaz bağlanması 
için talepler geldiği
ni, ancak yeterli 
sayıya ulaşılmadığı 
için yatırımın gecik
tiğini söyledi.
Haberi sayfa 2’de

MAğuştoş 
ZaferBaymtunu^ın

Gemlik Körfez

Zafer Bayramı nın 91. 
yıldönümü kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramının 91. yıldönümü 
bugün bütün yurtta, dış temsilciliklerimizde 
törenlerle kutlanacak.
İlçemizdeki törenler bugün saat 09.30’da 
Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye 
Başkanvekili törene katılan birliklerin ve 
halkın bayramını kutlayacak. Saygı duruşu, 
İstiklal Marşı ile bayrağımızın göndere çekil 
meşinin ardından günün anlam ve önemini 
belirten konuşma yapılacak.
Törenler, gösteriler ile devam edecek.

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

Hemşire • Acil Tıp Teknisyeni

HEM HAYAT KURTAR 
HEM DE HAYATINI
Meslek sahibi öğrenciler yetiştiriyor, • 
geleceklerini güvence altına alıyoruz.

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gemlik 
0 224 514 49 491 hatemsaglikokullari.com

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
hatemsaglikokullari.com
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Kocatepe 26 Ağus 
tos 1922 Saat 05.30...

Bağımsızlık yürüyü 
şüne giden yolun baş 
langıç yeri ve saati...
Zor hem de çok zor 

olan kısa sürede 
başarılmış topraklar 
düşman işgalinden 
kurtarılmış.

Bugün... Türkiye 
Cumhuriyeti'nin gün
deminde neler var?

Bağımlılık... Bölün 
me... örtülü örtüsüz 
işgal...

Dün olanı biteni 
anlamak için... En az 
Çanakkale kadar 
önemli Kütahya... Af 
yon... Uşak toprak
ları...

Mutlak gidip görmek 
gerek... Gerçekten de 
öte şart...

Çünkü o kutsal 
topraklarda bağımsız 
lık uğruna şehit düşen 
7 yaşındaki bebe, 70 
yaşındaki dedeyle 
nine koyun koyuna 
yatıyor.

Kan ve can...
Toprağı kutsamış... 
Hamaset falan değil... 
Gerçek...

Yazıyı çok uzat
madan kalemi Lütfü 
Kırayoğlu'na bırakıyo

Kocatepe...
rum. özel bir izin 
almadım ama hoş 
göreceğini düşünüyo
rum.

Zafertepe'de şehit
lerin yanı başında 
Kırayoğlu'nun sitem 
ve tespitlerini din
lerken aklıma Baş 
bakan geldi... 
Türkiye'yi bölüp 
parçalamak isteyenler 
geldi... Sözde ama 
gözde aydınlar geldi...

Acıyla karışık bir 
hınç duydum neden 
se... Neyse çok uzat
madan Kırayoğlu'na 
bırakalım sözü;

"Bugün Türk tarihi 
nin en büyük zaferi 
nin başlangıç günü...

Topraklarımıza göz 
diken emperyalizme 
"dur" diyerek tarihin 
ilk ulusal kurtuluş 
savaşının sonlandırıl- 
ması için Afyon Koca 
tepe'den top sesleriy 
le başlayan zaferin ilk 
adımı.

Büyük taarruzun 91 
yıl önce başladığı bu 
kutsal toprakları gezip 
görüp de coşku ile 
gözyaşlarını tuta
mayan kaç kişi var 
dır? Daha önemlisi bu 
zaferi yaşamak için bu 

kutsal toprakları gezip 
gören kaç Türk vatan
daşı vardır?

Bugünlerde vatan
daşlarımızın bir kısmı 
Suudi Arabistan'da 
bulunan kutsal toprak
ları ziyaret etmek için 
heyecanla hazırlanı 
yor. Bu seyahate çıka
cak hacı adaylarından 
kaçı Afyon'a gitme 
zahmetine katlanıp bu 
toprakları vatan yapan 
kutsal savaşın izlerin 
de dolaşmıştır?

Birbirinden farklı iki 
ziyareti karşılaştırmak 
gibi bir amacımız 
elbette yok. Ama her 
yıl sadece 26 Ağustos 
tarihinde gelen bir 
avuç ziyaretçi dışında 
Afyon, Kütahya, Uşak 
üçgenindeki şehitlik
lerde yatanların yalnız 
lığı insanın içini 
burkuyor.

Belki 25 Ağustos'u 
26 Ağustos'a bağla 
yan gece Şuhut'tan 
Kocatepe'ye çıkan 18 
kilometrelik Zafer 
Yolu'nu tırmanamaya- 
bilirsiniz.

Ama otobüslerle çık
tığınız Kocatepe'den 
savaş alanlarına bak

tığınızda bir büyük 
komutanın dehasını 
askerlik bilginiz 
olmasa bile anla 
yabilirsiniz. Kalecik 
Sivrisinin, Belente 
pe'nin önemini, 
uğruna intihar edilen 
Çiğiltepe'nin değerini 
kavrayabilir tepedeki 
muhteşem manzarayı 
seyreden Atatürk Anı 
tı'm görünce Nazım 
Hikmet'in

"Bıraksalar ince 
uzun bacakları üstün 
de yaylanarak

Kocatepe'den Afyon 
ovasına atlayacaktı" 
diyerek tanımladığı 
"Sarışın bir kurda 
benzeyen" adamı 
daha iyi anlayacak
sınız.

Sakarya Zaferi'n den 
sonra Afyon önlerine 
kadar çekilen düşmanı 
kovalayan ordularına 
Kocatepe'yi mutlaka 
elde tutma görevi 
veren Başkomu tanın 
hayatında hiç 
görmediği bu tepenin 
stratejik önemini kav 
rayan harita bilgisine 
şaşacaksınız.

Kocatepe eteklerin 
deki Kalecik Köyü gi 
rişinde Yüzbaşı Agah 
Efendi şehitliğinde 
koyun koyuna yatan 
Mehmetlerin mezarları 
arasında 12 ve 14 
yaşlarındaki Mehmet 
lerin mezarlarını gö 
rünce sarsılacaksınız. 
İşte o zaman ezbere 
söylediğiniz "Biz bu 
vatanı dedelerimize 

borçluyuz" sözlerinin 
anlamsızlığı karşısın
da irkilecek ve 12-14 
yaşında çocukların 
nasıl "dede" olduğunu 
sorgularken, sorgu
lananın emanete sahip 
çıkamayan kendiniz 
olduğunu kavrayacak
sınız.

Afyon şehir merke 
zinde ünlü heykeltıraş 
Krippel'lin Zafer Anıtın 
daki güç simgesi sizi 
coşturacak, hemen 
karşısındaki Zafer 
müzesi sizi yıllar öte
sine götürecek. 
Alışveriş merkezi için 
cami alanlarını istim
lâk edenlerin "Zafer 
anıtı için cami yıktılar" 
yalanlarını anacak
sınız.

Zafertepe'deki zarif 
anıtın yanında 30 
Ağustos Savaşı'nı 
oradaki savaş kroki
leri ile canlandıracak
sınız. Bir başkomu
tanın bu kadar yakın 
mesafeden risk alarak 
savaşı nasıl yönete
bildiğin! hayretle göre
ceksiniz.

Çalköy'de Elifin Kağ 
nısını, Şehit Sancaktar 
anıtını, Yüzbaşı Şekip 
Efendi şehitliğini, Üç 
Tepeler şehitliğini, 
Büyük ve Küçük 
Aslıhanlar'daki şehit
likleri hüzünle izleye
ceksiniz.

Dumlupınar Meyda 
nı'nda Atatürk'ün ünlü 
"Ordular İlk Hedefiniz 
Akdeniz'dir İleri" 

komutunu canlandıran 
heykeltıraş Yavuz Gö 
rey'in rölyefi ile büyük 
kovalamayı anlayacak 
siniz. Anıtın hemen 
arkasındaki Atatürk'ün 
kaldığı karargâh evin 
sadeliğini ve müzede
ki silahların ilkelliği ile 
zaferin büyüklüğünü 
karşılaştıracaksınız.

Dumlupınar çıkışın
da tekrar Afyon-Uşak- 
İzmir karayoluna çık
madan önceki muaz
zam Dumlupınar şehit 
■iğinde duygularınız 
doruğa çıkacak. (....) 
Bu kez 8 ve 11 yaşın
daki şehit mezarları 
sizi şok edecek.

Çiğiltepe Şehitliği'n 
de Çiğiltepe'yi yarım 
saat içinde alma sözü 
nü yerine getiremediği 
için intihar eden Albay 
Reşat Çiğiltepe'yi 
düşünürken yerine 
getirmediğiniz sorum
luluklar karşısında 
neler yaptığınızı sorgu 
■ayacaksınız.

Mısır'daki Esma için 
dakikalarca ağlayan
ların, bu şehitlerin me 
zarı başına kaç kez 
geldiklerini ister iste
mez sorgulayacak
sınız.

Hiç kimsenin bin
lerce dolar vererek kut 
sal ziyaret yapmasına 
itirazım yok. Bir kez 
olsun cebinden 100- 
150 TL harcayıp pasa 
portsuz girilen kutsal 
toprakları ziyaret etme 
miş olmasını anlaya 
mıyorum."

Küçük Kumla ya floğalgaz umudu
Aksa Gemlik Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Yönetimi, Küçük Kumla Mahallesi’nden gelen teklifleri 

sonuçlandırmak için, Enerji Düzenleme Kurumu’na (EPDK) başvurdu. EPDK’nun talebi uygun 
bulunması halinde gelecek yıl Küçük Kumla’nın doğalgaza kavuşabileceği belirtildi.

Yaz aylarında nüfusu 
200 bini bulan 
Küçük Kumla’ya 
doğalgaz umudu 
belirdi.
Gemlik’e doğalgazı 
getiren Enerji 
Düzenleme 
Kurumu’na müra
caat ederek, Küçük 
Kumla Mahallesi’ne 
doğalgaz bağlanma 
sı için izin istedi. 
Aksa Gemlik 
Doğalgaz Dağıtım 
A.Ş. Müdürü Atakan 
Üstündağ gazetemi 
ze yaptığı açıklama
da, uzun zamandan 
beri Küçük Kumla 

dan kendilerine 
doğalgaz bağlan
ması için talepler 
geldiğini, ancak 
yeterli sayıya ulaşıl
madığı için yatırımın 
geciktiğini söyledi. 
Üstündağ, şöyle 
konuştu;
“Bir yere doğalgaz 
getirilmesine Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurulu karar veriyor. 
Son zamanlarda 
gelen istekler artın
ca, biz de yönetim 
olarak kurumu 
değerlendirdik ve 
Küçük Kumla’ya 
doğalgaz bağlan-

Atakan Üstündağ

ması için EPDK’na 
başvurduk. Şimdi 
oradan gelecek 
cevabı bekliyoruz. 
Cevap olumlu olur
sa, zaten projeleri 
hazır olan mahalle 
için hemen yatırım 

çalışmalarına 
başlayacağız. 
Biz, süreci başlattık. 
Bundan sonraki 
durum işin takibidir. 
Bu konuda siyasi 
irade işi hızlandırırsa 
Küçük Kumla

Doğalgaza kavuşur.’’ 
Aksa Gemlik 
Doğalgaz hattının 
Hasanağa Gençlik 
Kampı ve yeni 
yapılan Baytaş 
İnşaata ait “Safir 
Park” evlerine kadar 

doğalgaz bağlan
tısının bulunduğunu, 
buradan Küçük 
Kumla’ya kadar yak
laşık 2 kilometrelik 
bir ana hattın söz 
konusu olduğu belir
tildi.
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Türk tarihi zaferlerle doludur.
30 Ağustos 1922'de sonuçlanan zaferler 

Türk Ulusunun yeniden dirilişidir.
Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları ile 

Kahraman Türk Ordusu'na şükranlarımızı sunar 
tüm ulusumuzun

ZAFER BAYRAMI NIN
91. Yıldönümünü kutlarız.

«agemport
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş. YILFERT SANAYİİ A.Ş.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Zafer Bayramı..
30 Ağustos yengisi, aynı zamanda yeni 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş müjdecisi 
dir.

Dünya’nın en güçlü orduları tarafından iş 
gal edilmiş olan Anadolu toprağı, emperya 
üstlerin maşası olan Yunan ordusunun, 
İzmir’den başlayarak, Anadolu’nun içlerine 
kadar zulümle ilerleyerek işgaline karşı bir 
ulusun bağımsızlık kavgasının zaferle 
taşlanmasıdır 30 Ağustos.
Bir ulus ki var olmak için veya yok olma

mak için topyekün bu mücadelede yerini 
almıştır.

Kurtuluş Savaşımızın asıl adı aslında 
bağımsızlık savaşıdır.

Bu savaşın lideri, komutanı, kuramcısı 
Mustafa Kemal ve onun yakın 
arkadaşlarıdır.

Türkü ile, kürdü ile, lazı, çerkezi ile emper 
yalizme bir baş kaldırıştır 30 Ağustos.

Bu zafer OsmanlI İmparatorluğunun 
yıkılarak yerine yeni bir devlet kurulmasına 
yol açmıştır.

Mutlakiyetin yerini halk iradesi almış, 
egemenlik, bir zümreden alınarak, halkın 
emrine verilmiştir.

Bağımsızlık savaşında binlerce insanımız 
can vermiş, bu topraklar şehitlerin canıyla 
bağımsızlığına kavuşmuştur.

Askerimiz, ulusun geleceğini, düşmanı ül 
kesinden kovarak güvence altına almıştır.

Bizlerin bugünlere gelmesi için canını 
veren o mümtaz insanları şükran ve 
saygıyla anmamız bundandır.

Cumhuriyetin kurucusu kurtarıcımız 
Mustafa Kemal, yaşadığımız bugünlerde 
gözden düşürülmek, eserleri bir bir yok 
edilmek isteniyor.

Sinsi emellerine ulaşmak için her türlü 
yolu deneyenler, dün olduğu gibi işbirlikçi
leriyle kol kolalar.

Mustafa Kemal’in bize bıraktığı ‘Yurtta 
sulh, dünyada sulh’ ilkesi unutuldu, çevre 
mizdeki tüm komşularımızla sorunlu bir 
ülke haline getirildik.

Genel Kurmay Başkanın/ terörist ilan ede 
rek, iç düşmanlarımız PKK ile bir tutup, 
ordusunun generallerini düzmece iddialar
la cezaevlerine atan, kahraman ordunun 
evlatlarına onulmaz acılar çektirilen bir 
devri yaşıyoruz.

Bugün 30 Ağustos..
Türk Askerinin zafer günü..
Komutanları tutuklu olan bir ordunun 

zafer günü olur mu?
Türk Ordusu bugün Zafer Bayramını nasıl 

coşkuyla kutlayacak?
Kutlarsa, vicdanları sızlamayacak mı? 
İçlerine bir kor düşmeyecek mi?
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda en 

büyük emeği olan Türk Ordusu, Büyük 
Zaferin 91. yılında en hüzünlü bayramını 
yaşıyor.

Bu vatan için dağlarda PKK ile çatışarak 
canlarını ortaya koyan, bugün ise terörist 
ilan edilen, zindanlarda yatan komutanları 
miza, subaylarımıza selam olsun.

Zafer Bayramınız kutlu olsun.

Yaz sıcaklarının 
sürmesi ve dikkatsiz 
lik nedeniyle orman 
ve zeytinlik yangın
ları sürüyor.
Çarşamba günü 
gecesi saat 22.oo 
sıralarında Atamer 
Otel ile Hasanağa 
Gençlik Kampı ara 
sında bulunan zey 
tinlik alanda yangın 
çıktı.
Ani olarak yayılan 
yangının yoldan 
geçen bir araçtan 
atılan sigara izmari 
tinden çıkmış olabi 
leceği sanılıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 3 
itfaiye aracının olay 
yerine gelmesinden 
sonra, çalı, ot ve zey 
tinliklerin yandığı 
alan söndürüldü. 
Yangın sırasında 
Atamer Otel’de sün
net düğünü olması, 
düğüne katılanlara 
heyecanlanmasına 
neden oldu.
Yangının otele ve 
kampa doğru yayıl
madan söndürülme
si sonucu çevrede 
toplananların endişe 
si de sona erdi.

Ticaret ve Sanayi Odası 
MERSIS sistemine geçti

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Sicil 
Müdürlüğü Merkezi 
Sicil Sistemi 
(MERSİS) uygula
masına geçti. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan yapılan 
açıklamada, 
MERSİS sistemine 
geçiş süreci içinde 
üyelerin tescil 
işlemlerini merkezi 
tescil sistemi 
üzerinden yapmak 
zorunluluğu geti 
rildiği belirtildi. 
Sistemin işleyişi 
konusunda oda 
üyelerine bilgi ver
mek amacıyla, 5 
Eylül 2013 
Perşembe günü 
saat 13.30 - 16.oo 
arasında oda kon

ferans salonunda 
“Uygulamalı 
MERSİS Son 
Kullanıcı Eğitimi” 
verileceği bildirildi. 
Eğitime TSO

üyeleri yanında 
muhasebecileri ile 
mali müşavirleriyle 
Gemlik’te faaliyet 
gösteren muhase
beci ve mali

müşavirlerin de 
katılabileceği 
bildirildi.
Gemlik Ticaret ve 
sanayi Odası Genel 
sekreteri Ağah 
Arda, MERSİS Son 
Uygulanıcı 
Eğitimine katılmak 
isteyenlerin 
4 Eylül 2013 günü 
mesai saati sonuna 
kadar 513 10 23 
numaralı telefon
dan katılımların 
bildirilmesi gerek
tiğini hatırlattı. 
Eğitim seminerini, 
Uyumsoft Bilgi 
Sistemleri ve 
Teknolojileri 
A.Ş. Eğitmeni 
Selçuk Alkaş vere
cek.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN....

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
KEMAL AKIT YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERTANOKAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET YILDIRIM BAŞKAN VEKİLİ MEHMET ANAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NURETTİN HOCAOĞLU BAŞKAN VEKİLİ ŞEFİK YILMAZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
PAŞAAÖDEMİR MECLİS BAŞKANI AGAH ARDA GENEL SEKRETER
A. ERGİN ERENOĞLU SAYMAN

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI - THE GEMLİK CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
Adres: Hamidiye Malı. Irmak Sok. No:136 16600 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 10 23 - 513 14 78 Fax: 0.224 513 15 66 - www.gtso.org.tr / bilgi@gtso.org.tr

http://www.gtso.org.tr
mailto:bilgi@gtso.org.tr
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Hain düşmanın, haksızca ve alçakça işgaline "dur" diyen ve 

kanımızın son damlasını akıtmadan yurdumuzu bırakmayacağınızı 

dünyaya ispatlayan bu büyük zaferi bize yaşatan 

Ulu Önder Atatürk ve Silah arkadaşları ile kahraman 

Türk Ordusu na saygı ve şükranlarımızı sunarız.

ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN...

Ata Mh. 146 Notu Sk. No.5 GEMLİK Tel: 0.224 51900 30
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Sanını İstiklal tat Mağazası Mı acılnııır

Şaypa Alışveriş 
Mağazaları zincirine 
yeni bir halka daha 
ekleniyor.
Gemlik’te ilk mağaza 
sim İstiklal Cadde 
si’nde bulunan 
Demirler Alışveriş 
Mağazası’nı satın 

alarak açan Şaypa 
Alışveriş Mağazaları 
zinciri, merkezdeki 
mağazasını bitişin
deki eski Aniteks 
Konfeksiyon 
mağazasının kapan
masından sonra 
burayı kiraladı.

Uzun süredir, binada 
güçlendirme yapan 
Şaypa, binanın 
Gazhane Caddesi 
yönündeki bölümü 
nün eski eser olarak 
tescilli olması nede 
niyle dış cephedeki 
özellik korunarak 

onarıldı. Bir haftadır 
iç düzenleme çalış
ma lan süren Şaypa 
Alışveriş Mağaza 
sı’nda dün son çalış
malar yapıldı. 
Raf sistemleri ve 
diğer akşamlar göz
den geçirildi.

Şaypa İstiklal 
Caddesi Şubesi bu 
sabahtan itibaren 
yeni mağazasında 
Gemliklilere hizmet 
verecek. 
Öte yandan, Balık 
pazarı’ndaki eski 
Atlas Sinemasının 

bulunduğu alanda 
yapılan Demir 
İnşaat’ta tamamla
narak Şaypa Balık 
pazan Şubesinin de 
alt katta yeni şube
siyle açılışın hazır
lıklarının başladı 
öğrenildi.

lrnlı/lwmwlıııiiiaııiitifiıaiistiMrtıf
TGB Gemlik İlçe Başkanı Merve Ayvalı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türk 
Milleti için çok önemli bir gün olduğunu hatırlatarak “Ulusal Bayramlarımızı 
unutturmaya çalışıyorlar. Türkiye karanlık bir dönemden geçiyor. Ulusal 
bay ramlarımız bize güç veriyor. Her şeyden önce geçmişimize sahip çık
malıyız. Ulusal Bayramın coşkusunu yaşamak istiyoruz.” dedi.

Tarım Fuarı 
8 Eylülde 

Kamlarını açıyor
Türkiye Gençlik 
Birliği Gemlik İlçe 
Başkanı Merve 
Ayvalı yaptığı açıkla
mada, Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
önderi iği ndeTürk 
Milletinin kazandığı 
zaferlerin gurur veri
ci olduğunu söyledi. 
Türkiye Gençlik Birli 
ği Gemlik İlçe Teşki 
latı, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı 
nedeniyle yaptığı 
açıklamada, Türk 
Milletinin bağımsız 
hk gününü kutlar 
ken, gündemdeki 
konuları da değer
lendirdi.
TGB Gemlik ilçe 
Başkanı Merve 
Ayvalı, açıklamasın
da, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nın 
ülkemiz için son 
derece önemli bir 
gün olduğunu belir
tirken, ulusal bay 
ramların unutturul
maya çalışıldığını

söyledi.
Ayvalı, Türkiye'nin 
karanlık bir dönem
den geçtiğini vurgu
larken, "Ulusal 
bayramlarımız bize 
güç veriyor. Her 
şeyden önce, 
geçmişimize sahip 
çıkmalıyız. Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
önderliğinde Türk 
Milletinin vermiş 
olduğu mücadele ve 
kazandığı zaferler, 
bizler için gurur 

vericidir. 30 Ağustos 
Zafer Bayramında 
bu duyguyu bir kez 
daha yaşayacağız." 
dedi.
30 Ağustos'un 
büyük Türk Milleti 
nin zaferi olduğunu 
söyleyen Ayvalı, 
"Kutlu zafer günü 
müzün 91. yıl dönü 
münde, bayramımızı 
kutlamak Türk 
Milletinin tartışmasız 
hakkıdır. Her yıl 
olduğu gibi bu yıl da

Zafer Bayramı’nın 
coşkusunu yaşamak 
istiyoruz. Ulusal 
bayramlarımızı kut
lamaya engel olma 
ya çalışanların var
lığı bizi yıldıramaya- 
cak. 30 Ağustos 
günü 'Ya istiklal ya 
ölüm' parolasıyla 
yola çıkılmış' ve 
topraklarımızı işgal 
eden emperyalist 
güçler denize 
dökülmüştür.
İşte bu gün çağdaş, 
laik, dünya siyasetin 
de söz sahibi, tam 
bağımsız bir Türki 
ye'nin ilk kıvılcımı 
dır. Bu günün mane 
vi değeri doğrul
tusunda Ulu Önder 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün göster
diği yolda ilerleme 
kararlılığımızı da 
arttırıyoruz.
Tüm Türk Milletinin 
30 Ağus tos Zafer 
Bayramı kutlu 
olsun." dedi.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, 8-10 Ey 
lül tarihleri arasın
da Mer-Pa'da dü 
zenlenecek olan 
Tarım, Gıda ve 
Hayvancılık Fuarı 
(İNTARGAF) için 
hazırlıklar tamam
landı.
Sani Konukoğlu 
Konferans Salo 
nu'nda düzenle
nen tanıtım toplan
tısının açılış konuş 
masını yapan 
İnegöl Belediyesi 
Hal Müdürü Fevzi 
İnal, "8-10 Eylül 
2013 tarihlerinde 
fuarımızı icra ede
ceğiz. 87 adet stan 
dımız olacak. 42 
tane köy standı, 4 
tane belde beledi 
ye başkanlığı stan 
di, ayrıca 44 tane 
de diğer resmi ve 
sivil toplum kuru
luşlarının stantları 
olacak. Gıda, 
Tarım ve Hayvan 
cılık Fuarı'na 
şehrimizde bulu
nan tarımla alakalı 
sivil toplum 

kuruluşlarının 
tamamı destek 
veriyor. Kendileri 
de orada ayrı ayrı 
stant açacaklar" 
dedi.
12 Ağustos 2013 
tarihinden itibaren 
Ziraat Odası başka 
nıyla beraber fuara 
katılacak köyleri, 
beldeleri ve firma 
lan ziyaret ettik
lerini anlatan İnal, 
"Bu seneki fuarı 
mız inşallah çok 
renkli olacak. 
Fuarımıza bütün 
sivil toplum kuru
luşlarının, köy 
muhtarlarının katıl 
masını arzu edi 
yoruz. Gittiğimiz 
her ziyarette şu 
nun altını özellikle 
çiziyoruz, hepimiz 
çiftçiyiz. En güzel 
gübreyi, ilacı, sis
temi yaptık. En 
güzel şeftaliyi, 
elmayı ürettik. İş 
bitti mi? Asıl en 
güzel elmayı, 
armudu, çileği 
ürettikten sonra iş 
başlıyor.” dedi
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Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, yaptığı 
yazılı açıklamada 
Gemlik halkının 
Zafer Bayramını kut
ladı.
Sertaslan, “30 
Ağustos Zaferi, tam 
bağımsız, ulusal 
egemenliğe 
dayanan, lâik ve 
demokratik yeni 
Türk Devleti'nin 
kurulmasının yolunu 
açmıştır.’’ dedi.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan’ın 
açıklaması şöyle: 
“Türk Ulusu, tarih 
boyunca onuruyla 
yaşamış, canı 
pahasına da olsa 
bağımsızlık ve 
özgürlüğünden 
ödün vermemiştir. 
Şanlı tarihimizin en 
önemli kilometre 
taşlanndan olan, 
Büyük Taarruz ve 
Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi 
sonucunda ulaşılan

30 Ağustos Zaferi, 
tam bağımsız, ulusal 
egemenliğe 
dayanan, lâik ve 
demokratik yeni 
Türk Devleti'nin 
kurulmasının yolunu 
açmıştır.
30 Ağustos Zaferi, 
Sevr düşü peşinde 
koşanların emelleri
ni hiçbir zaman 
gerçekleştiremeye
ceklerini gösteren 
bir zaferdir.
Savaş alanında tarih 

yeniden yazılırken, 
Türk Ulıısu'nun 
gelişip güçlen
mesinin geçmişte 
olduğu gibi gelecek
te de engellenemeye 
ceğinin en anlamlı 
mesajı verilmiştir. 
30 Ağustos Zaferi, 
Yüce Atatürk'ün, 
yaşam hakkını onu
ruyla elde eden 
Ulusumuzun ve 
O'nun gözbebeği, 
geçmişi parlak 
zaferlerle dolu

Ordumuzun el ele 
vererek yazdığı 
destandır.
30 Ağustos Zaferi, 
Atatürk'ün 
çevresinde kenetle
nen Ulusumuzun ve 
Ordumuzun yurt 
sevgisinin, özve 
risinin, kurtuluş 
inancının, haksızlığa 
boyun eğmeyen 
soylu kişilik özel
liğinin ve bağım 
sizlik ülküsünün 
yansımasıdır.
Bu güzel topraklar 
üzerinde özgür ve 
bağımsız yaşamamı 
zı sağlayan 
zaferleri kazanan 
Büyük Komutan 
Atatürk'ü, silâh 
arkadaşlarını, 
tüm şehitlerimizi ve 
gazilerimizi saygı ve 
gönül borcuyla 
anıyorum.
Bu duygu ve 
düşüncelerle Gemlik 
li hemşehrilerimin 
30 Ağustos Zafer 
Bay ramı'nı 
kutluyorum.”*

W M »Mi
ıcni döneme haarlamyoi

16 Eylül 2013 günü 
eğitim öğretime 
açılacak olan oku- 
larda açılış hazırlık
ları başladı. 
İlçemiz Şükrü 
Şenol Ortaokulu 
bu nedenle boya ve 
badana işlerine 
başladı.
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
2013-2014 eğitim ve 

öğretim yılı başla
madan okuldaki 
onarım, boya 
badana işlerinin 
tamamlanması için 
kolları sıvadıklarını 
söyledi.
Yavuz, yeni eğitim 
ve öğretim yılının 
öğrenci ve velileri 
ile ulusumuza 
hayırlı olmasını 
diledi.

“Zaferin sırrı, orduların sevk ve idaresinde bilim ve 
teknik kurallarını yol gösterici olarak almaktır. ”■

İD Ağustos Zafer Bayramımızın 
91. yıldönümü kutlu olsun...
M AR M AR AB IR Ll K

S.S. 12 SAYILI GEMLİK
ZEYTİN YARIM SAYIŞ KOOPERATİFİ 

YÖNETİM KOROLO
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Min Sinesi, 5 milyon zeytin anacını tehdit ediyor
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Çelik: "İlimiz genelinde zeytin sineği, 8 milyon 500 bin zeytin ağacında zarar yapabilir durum
dadır" "Salgın yıllarında zararlıya karşı mücadele yapılmadığı takdirde yüzde 80'e varan oranlarda zarar meydana gelebiliyor"
Türkiye'de, "Gemlik 
tipi" sofralık zey
tinin büyük bölümü 
nün üretildiği Bur 
sa'da, bu ay başın
dan itibaren popu- 
lasyonunda artış 
görülen "zeytin 
sineği" zararlısının, 
8 milyon 500 bin 
zeytin ağacını teh 
dit ettiği ve etkin 
mücadele yapılma 
dığı takdirde ürün 
de yüzde 80'e varan 
oranlarda zarar 
meydana gelebile
ceği bildirildi. 
İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü 
Ömer Çelik, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
zeytin sineğinin, il 
genelinde en son 
10 yıl önce büyük 
çaplı zararlara yol 
açtığını belirtti. 
Üreticilere, uyanık 
olmaları ve dikkatli 
davranmaları 
konusunda uyarılar

da bulunan Çelik, 
şöyle devam etti: 
"İlimiz genelinde 
zeytin sineği, 8 mil 
yon 500 bin zeytin 
ağacında zarar ya 
pabilir durumdadır. 
Salgın yıllarında 
zararlıya karşı mü 
cadele yapılmadığı 
takdirde yüzde 80'e 
varan oranlarda za 
rar meydana gelebi 
liyor. Kışı toprakta 
pupa halinde geçi 
ren zeytin sineği, 
zeytinin yağlanma 

ya başladığı ağus- 
tos-eylül aylarında 
çıkış yaparak zeytin 
danelerine yumurta 
koymaya başlar. 
Yumurtalardan 
çıkan larvalar, zey
tinin içinde galeri 
açarak beslenir ve 
büyüyerek önce 
yetişkin larva, son
rasında da pupa 
olarak dışarı çıkar. 
Uygun sezonda 3-5 
döl verebilirler. 
Zarar gören zeytin 
daneleri genellikle 

ağaçta kalır ve sof 
ralık olarak kul
lanılamaz. " 
"İlaçlama yapılan 
zeytinliklerde zarar 
gözlenmedi" 
II düzeyinde zeytin 
bahçelerinde bu ay 
başında yüzde 1 vu 
ruk görüldüğünden 
6 Ağustos'ta ilk ilaç 
lı mücadele ilanı 
verildiğini hatırlatan 
Çelik, kontrollerin 
devamında yeni vu 
ruklar tespit edilin 
ce 23 Ağustos'ta 
ikinci mücadele ila 
m verildiğini bildir
di. Çelik, ilaçlama 
ilanlarının, İlçe Gı 
da, Tarım ve Hay 
vancıhk Müdürlük 
leri eliyle yoğun 
yetiştiricilik yapılan 
köylere, yerel bası
na, ziraat odalarına 
ve kısa mesaj servi 
si ile çiftçilere duyu 
rulduğuna işaret 
ederek, Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Ba 
kanlığına her hafta 
konuyla ilgili bilgi 
aktarıldığını belirtti. 
Zeytin sine ğinin, 
uzun yıllardan son 
ra ilk kez bu kadar 
erken çıkarak zarar 
vermeye başladığını 
vurgulayan Çelik, 
şunları kaydetti: 
"Havaların uygun 
gitmesi sebebiyle 
zeytin sineği, hızla 
döl verip salgın ha 
le gelmeye başladı. 
İlaçlama ilanlarımızı 
takip ederek uygun 
ilaçlama yapan 
üreticilerin bahçele 
rinde zarar gözlen
medi ancak ilaçla
ma yapmayan, 
ilaçlama zaman ve 
tekniklerine uyma 
yan üreticilerin 
zeytinliklerinde ise 
zarar gözlenmiştir. 
Zeytin sineğinde 
populasyon artışı 
nın devam edeceği

ni gözlemliyoruz. 
Bu sebeple üretici
leri zarar görmeme 
leri için hasada 
kadar İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Mü 
düdüğünün duyuru
larını takip etmeye, 
ilaçlama sırasında 
kullanılan ilaçların 
diğer kültür bitkiler
ine (incir, armut, 
şeftali ve benzeri) 
bulaştırmama konu 
sunda dikkatli olma 
ya davet ediyorum." 
Çelik, tarımsal ilaç 
ların reçetesiz satışı 
nın yasak olduğuna 
da değinerek, üreti
cilerden, zirai müca 
delede kullanacağı 
ilaçları, İl ve İlçe 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdür 
lükleri ile serbest 
piyasada reçete 
yazma yetkisine 
sahip kişilere reçe 
te yazdırarak satın 
almalarını istedi.

"Gençler!Geleceğe güvenimizigüçlendiren ve 

sürdüren sîzsiniz. Siz, almakta olduğunuz 

eğitimle, bilgi He, insanlıkta üstünlüğün, 

gurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün 

en değerli örneği olacaksınız.

Eg yükselen geni kuşak! Cumhurigeti biz 

kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak 

sizlersiniz." _

30 Auustos Zafentiaynaınınıızın 91. yıldönümü kutlu olsun

ATAY GÜNGÖR
[CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ 

GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI
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4 hin 350 Dafcet kaçak sigara ele geçirildi
Bursa’da polisin 
yaptığı operasyon
da 4 bin 350 paket 
bandrolsüz sigara 
ele geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez
Yıldırım ilçesi 
Hacivat Mahalle 
si’nde meydana 
geldi. Mahallede 
kaçak sigara 
satıldığı ihbarını

Kazaıı lamir eıletteı caııniın oldı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, delinen 
kazanı onarırken 
akıma kapılan 
kaynak ustası 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mahmudiye 
Mahallesi Elif 
Sokağı'nda faaliyet 
gösteren bir ker
este fabrikasında 
kazan delindi.
Fabrikaya kazanı 
onarmak için 
çağrılan kaynak 
ustası 54 yaşındaki

landarmanan esrar onerasyonu
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde esrar sat
tığı iddia edilen bir 
kişi, jandarma ekip
leri tarafından 
gözaltına alındı 
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde esrar sat
tığı iddia edilen bir 
kişi, jandarma ekip
leri tarafından 
gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye 
göre Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde İl 
Jandarma 
Komutanlığı ekip
lerinin yaptıkları 
çalışmalar net
icesinde bir kişinin 
Narkotik ve 
psikotrop madde 
ticareti yaptığı 
belirlendi.

Jandarma ekipleri, 
Narkotik madde

Recep Pekman, 
kazandaki deliği 
kapatmaya 
çalışırken, bir anlık

dalgınlık net
icesinde elektik 
akımına kapıldı. 
İş yeri çalışanları

arama köpeği 
Acil'in de katılımıy
la şüpheli şahsın 
kamyonetinde 
arama yaptı. Araçta 
çuvallar içinde 
gizlenmiş 2.5 kilo 
kubar esrar ele 
geçirilirken, şahsın 
evinde yapılan ara
mada 1 adet ruh
satsız tabanca ile 
otomatik av tüfeği, 
çok sayıda mermi 
ve 240 gram 

kenevir tohumu ele 
geçirildi. Ele geçir
ilen malzemelere el 
konulurken, zanlı 
gözaltına alındı.

Öte yandan jandar
ma ekipleri, yıl 
başından uyuşturu
cu ile mücadele 
kapsamında yaptığı 
faaliyetleri açıkladı. 
Ekipler 1 Ocak tari
hinden bu yana 53 
Narkotik ve 

alan polis ekipleri, 
yaptığı araştırmalar 
neticesinde 4 bin 
350 paket bandrol
süz sigara ele 
geçirdi. Bunun 
üzerine E.T., I.Y, 
N.D., K.T. ve M.B. 
gözaltına alındı. 
Zanlılar emniyetteki 
ifadelerinin ardın
dan adliyeye sevk 
edilecek.

durumu 112 Acil 
Servisi'ne bildirdi. 
Kısa sürede olay 
yerine gelen sağlık 
görevlilerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Pekman, 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Pekman'ın yakınları 
göz yaşlarına boğu
lurken, olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

kaçakçılık olayına 
müdahale etti. Bu 
olaylarda 316 kilo 
600 gram kubar 
esrar, 315 bin 838 
kök Hint keneviri, 
79 adet sentetik 
hap, 2 kilo 700 
gram kenevir tohu
mu, 1 gram Bonzai, 
3 adet tabanca, 8 
adet av tüfeği ile 
birlikte çok sayıda 
tabanca ve tüfek 
fişeği ele geçirdi

Orhangazi'de 
feci kaza

Orhangazi 
ilçesinde, kamyon' 
la çarpışan moto
siklet sürücüsü 
ağır yaralandı. 
Kaza, sabah saat
lerinde Topselvi 
Mahallesi 3 Nolu 
Sokak üzerinde 
meydana geldi. 
Plakasız motosik
letiyle seyreden 
Rıfat Şafak (42), 
karşı yönden 

'Emniyet 
Müdürüyüm' 
Diyen Sahsa 
Bin 500 lira

Gönderdi
Bursa'da bir kişi, 
kendisini 'emniyet 
müdürü' olarak 
tanıtan şahsın 
istediği hesaba 
bin 490 lira yatırdı. 
Merkez 
Osmangazi ilçesi 
Demirtaşpaşa 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, G.O'yu 
arayan kimliği 
belirsiz bir kişi 
kendisini 'Emniyet 
Müdürüyüm'

Tırman a “SUYUNUboşa fclflAk £ HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körf ez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

gelen Hüseyin Işık 
(57) idaresindeki 
16 VN 709 plakalı 
kamyonla kafa 
kafaya çarpıştı. 
Kazada 
motosiklet 
sürücüsü Şafak 
ağır yaralanarak, 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Polis 
kazayla alakalı 
tahkikat başlattı.

diyerek tanıttı. 
Hesabının terör 
örgütü tarafında 
ele geçirildiği 
yalanını söyleyen 
zanlı, şahıstan 
parasını vereceği 
hesaba yatır
masını istedi. 
Dolandırıcıya 
inanan G.O., ver
ilen hesaba bin 
490 lira yatırdı. 
Dolandırıldığını 
anlayan şahıs, 
polise başvurdu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MtolBiasMlMI'MııiK
Balıkçılıkta yeni av 
sezonu gırgır gemi
leri için 1 Eylül, trol 
gemileri için 15 
Eylül'de başlaya
cak.
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
lığından yapılan 
yazılı açıklamada, 
gırgır ve trol ağları 
ile avcılık faaliye 
tinde bulunan 
balıkçı gemileri için 
15 Nisan 2013 tari
hinde başlayan 
genel av yasağının, 
gırgır gemileri için 
1 Eylül 2013, trol 
gemileri için ise 15 
Eylül 2013'de sona 
ererek, yeni av 
sezonunun başla 
yacağı belirtildi. 
Bakanlığın, su 
ürünleri avcılığıyla 
ilgili düzenlemeler 
yaparken bilimsel, 
çevresel, ekonomik 
ve sosyal hususları 
göz önünde bulun
durduğu ifade 
edilen açıklamada, 
su ürünleri avcılığı
na ilişkin tür, boy, 
zaman, derinlik, 
mesafe ve av 
araçları bakımından 
yasak, sınırlama ve 
yükümlülükler 
getirildiği kaydedil
di. Getirilen düzen
lemelerin, 
sürdürülebilirliğin 
sağlanması ve 
herkesten önce

balıkçılar için 
olduğu vurgu
lanırken, 
balıkçıların bu 
düzenlemelere 
uygun avcılık 
faaliyetinde bulun
malarının, hem 
kendi menfaatleri 
hem de kaynakların 
sürdürülebilir işleti
mi bakımından 
önem taşıdığına 
işaret edildi. 
Açıklamada, su 
ürünleri stokları 
üzerindeki aşırı av 
baskısının azaltıl
ması, av ile av 
gücü arasındaki 
dengenin kurul
ması ve kalıcı bir 
çözüme kavuşturul
ması amacıyla 
balıkçı gemisi 
sahiplerine, gemi
lerini avcılıktan 
çıkarmaları 
karşılığında destek
leme ödemesi 
uygulaması 
başlatıldığı hatır
latılarak, 2012 yılın
da 12 metrenin 
üzerindeki 407 

balıkçı gemisi 
sahibinin müracaat 
ettiği bildirildi. 
Destekleme kap
samının 2013 yılın
da daha da 
genişletilerek, 10 
metrenin üzerinde
ki balıkçı gemi
lerinin destek kap
samına alındığı, 
başvuru sayısının 
bugün itibarıyla 350 
olduğu ve müra
caat için son tarih 
olan 20 Eylü'le 
kadar 400'ü 
geçmesinin bek
lendiği kaydedildi. 
Bu av sezonunda 
uygulanacak ilgili 
tebliğde değişiklik 
bulunmadığı, su 
ürünleri avcılığı 
yapacak 
balıkçıların, 
faaliyetlerini Ticari 
Amaçlı Su Ürünleri 
Avcılığını 
düzenleyen tebliğ 
hükümlerine göre 
yürüteceği belir
tilen açıklamada, 
şu ifadelere yer 
verildi:

"Son yıllarda, kon
trol ve denetimlere 
ağırlık verilmiştir. 
Bu sezonda dene
timleri daha etkin 
kılmak için gerekli 
önlemler alınmıştır. 
Denizlerimizde 
yapılan gözlemler 
ve yürütülen 
araştırmalara 
göre, başta hamsi 
olmak üzere bu av 
sezonunun bol 
geçmesi beklen
mektedir. Halkımıza 
insan beslen
mesinde, özellikle 
çocukların gelişi
minde ve erişkin 
insanların sağlık
larının korunmasın
da ve 
sürdürülmesinde 
sayısız faydaları 
olan su ürünlerinin 
sezon boyunca bol 
bol tüketmelerini 
tavsiye ediyor, 
2013-2014 
balıkçılık sezo
nunun balıkçılar 
imiz için bol ve 
bereketli olmasını 
diliyoruz."

Bıırsa'ıla simit
fiyatlarına zam

Bursa Simitçiler 
Unlu Mamuller 
İmalatçılar 
Odası'nın 2 
Eylülden itibaren 
75 kuruş olan 100 
gram simit’in 
fiyatını 1 TL'ye 
çıkartması vatan
daşların tepkisini 
çekti. Vatandaşlar 
"400 gram ekmek 
75 kuruş. 100 gram 
simit 1 lira olacak. 
Bu adil değil” 
diyerek simite 
yapılan zama tepki 
gösterdi.
Bursa Simitçiler 
Unlu Mamuller 
İmalatçılar Odası 
Başkanı Erdal 
Pınar, “Başta simit 
olmak üzere 
diğer unlu 

mamullerde uzun 
zamandan beri 
ertelediğimiz fiyat 
artışını zorunlu 
olarak yapmak 
durumunda kaldık. 
Kira, susam, un ve 
işçilikte yaşanan 
fiyat artışlan 
esnafımızı yok 
olma noktasına 
getirmiştir. 
Esnafımız 
sürekliliğini 
sağlayabilmek 
için 5 Ocak 
2011’den bugüne 
kadar 75 kuruşa 
sattığımız 
100 gram simit 2 
Eylül 2013 tarihin
den itibaren 
1 lira olarak satıla
caktır” diye 
konuştu.

ELEMAN
İŞLETMEMİZDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
BAY VE BAYAN 
SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR
KAVLAK ZEYTİNLERİ 

TEL: 512 0512

SOFÖRARANIYOR
E SINIFI 

EHLİYETİ 
OLAN ŞOFÖR 

ARANMAKTADIR 

m:51400l>0

KAŞ€D€ BYKIM 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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30 Ağustos 
Zafer Bayramı ’nın 

91. yıldönümü 
kutlu olsun.

COŞKVNIAR
Esat & Ahmet - Atalay - Arda COŞKUN

İPEK 
SHOVVROOM 

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

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

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

Tel : (0.224) 514 06 00 
Demirsubaşı Mah. İskele Sok. 

No: 6 GEMLİK 
Tel : (0.224) 514 52 52

BEKO 
Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. 

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

İstiklal Cad. No : 29 GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 50 69 Fax : 513 86 40

G U LER A 1 AN S istilıl Cai ta Sok. Akbank Aralığı No: 1B GEMLİK Tel: |W| 5IJ Si fi

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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30 Ağustos 
Zafer 

Bayramı ’nın 
91. yıldönümü 
kutlu olsun.

PAŞA OTEL
GEMLİK 
★ ★ ★

GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK İNŞAAT 
GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mrk: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Bora Sok. No : 2 GEMLİK 

Şube 1 : Hamidiye.Mah. İstiklal Cad. No : 8/A GEMLİK 
Şube 2 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gürle İş Hanı No : 2 GEMLİK 

Şube 3: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 12/A GEMLİK
Şube 4 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gazhane Cad. No : Bila GEMLİK
Tel : O 224 513 14 00-514 34 34 Fax : 514 64 00

♦
 TURKUAZ 
kKİMYASAL

TURKUAZ KİMYASAL Endüstriyel Temizlik Ü,ünleri

olarak bölgede f
endüstrici temizlik, f w

hijyen ve sağlık
ürünlerinin satış ve Belediye fel, . y£L

® tr kı vJ krem' Yüzey lemızlıyla
dağıtımı.. ™DnKa .. . vKSs «iwp«mc ir*!

». Tum resmi kuramlara 24iü70.00BİR TELEFON KADAR Temizlik ürünleri fflMv
.'...I-. . , temizlik köpüğüYAKINIZ... kampanyası /f yerlerine ücretsizdir

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş hattımız
0 506 898 31 88 • 0 536 524 32 89

YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE

KAHVALTI SALONU
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖR AVIH 
Hisar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdilek yanı GEMLİK 
0 507 580 31 21 
0 532 654 28 46
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Hurda teşviği geliyor
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, hurda 
teşviğinin 2014'te 
çıkabileceğini ancak 
Türkiye’de üretilen 
araçlardan satın 
alma yoluyla kredi 
imkanlarının oluştu
rulması gerektiğini 
söyledi.
Bakan Nihat Ergün, 
dolardaki yükselişe 
ilişkin panik yap
maya gerek olmadı 
ğım belirterek, 
“Merkez Bankası 
Başkam’nın açıkla
maları soğukkanlı 
açıklamalardır.
Doların yeniden 
1,90’lar seviyesine 
dönmesi zor değil” 
dedi.
Ergün, dolardaki 
yükselişi değer
lendirdi. Ergün, 
şunları kaydetti: 
“Panik yaparsanız, 
olayları yönetme 
kabiliyetiniz kalmaz, 
onlar sizi yönetmeye 
başlar. Dolayısıyla,

Merkez Bankası 
Başkanının yapmış 
olduğu soğukkanlı 
bir açıklamadır.
Olayı yakından takip 
ediyoruz.
Elimizde önemli 
kuvvetli argümanlar 
var. Bu gelişmeler 
karşısında elimiz 
kolumuz bağlı değil. 
Gerektiği zaman 
gerekli müdahaleleri 
yapanz, Yani,

şimdilik faiz artınmı 
gibi bir argümanla 
hareket etmemize 
gerek yok, 
şu anda döviz 
rezervlerimiz bunları 
bloke etmeye yeterli, 
başka ilave argü- 
manlanmız da var, 
günü geldiğinde 
devreye sokarız. 
Bu nedenle 
Türkiye’de 
piyasalardan bir

miktar para çıkışı 
olabilir, bu da 
dövizin yükselme
sine yol açabilir ama 
biz bunu kontrol 
altına alırız.
Olayı böyle kavra
mak lazım. Yoksa 
onun dışındaki 
atmosfer, bazen 
görüyoruz yorumlar
da, yazılarda, işte bu 
bizi batırır, bu bizi 
çökertir. Geçmişte 

de gördük biz bun
ları. Halbuki ekono
mi aktörlerinin ister 
sanayici olsun, oda 
başkanı olsun, köşe 
yazarı olsun, 
siyasetçi olsun, 
soğukkanlılıkla 
konuyu ele alması. 
Görmezden gelelim 
anlamında değil, ne 
olduğunu bilelim 
ama paniğe de kapıl
mayalım düşüncesi." 
Ergün, sanayicilerle 
döviz geliri yoksa 
dövizle borçlanma 
yoluna gitmenin 
doğru olmadığını 
belirterek, “geliri TL 
olup da borcu döviz 
olanlar ve bu miktarı 
yüksek olanlar 
varsa, tekrar bu 
dengeye oturana 
kadar onlar kısa 
vadeli bazı sorunlar 
yaşayabilirler ama 
bu da kısa vadeli bir 
sorun olacaktır. 
Bugün itibariyle 
olumsuz bir tablo 
yok” dedi.

Ergün, hurda 
araçlara yönelik 
hazırlanan çalış
manın sorulması 
üzerine de şu bilgi
leri verdi:
“3 bin liradan 6 bin 
liraya kadar, aracın 
yaşına göre, mode
line göre belir
lenecek 
olan fiyatlar olabilir. 
Arkadaşlarımız 
böyle bir çalışma 
çıkardılar. Kaç para 
senin araban?
Al 6 bin lira senin 
arabana para veri 
yoruz. Sana kredi 
imkanları da oluştu
ralım ama Türkiye’de 
üretilen araçlardan 
satın alma yoluyla 
bu kredi imkanını 
oluşturmamız 
gerekiyor ki 
Türkiye’deki 
üretimi de teşvik 
edelim.
Zannedersem bu 
çalışmayı artık 2014 
yılında biz hayata 
geçirebiliriz.”

Zaferi bize yaşatan
Atatürk ve silah arkadaşları i i

ile kahraman Türk Ordusu’na 
şükran ve minnetlerimizi

■
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ELEMAN
SOLAKSUBAŞI 

GOODYEAR LASTİK 
SATIŞ PAZARLAMA 
DEPARTMANINDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
B SINIFI EHLİYETLİ 

ERKEKLER İÇİN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
EN AZ YÜKSEK OKUL

MEZUNU 
BAY YA DA BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR

ELEMAN 
FİRMAMIZDA 
ÇALIŞACAK 

JCB OPERATÖRÜ
ARANIYOR 

05324979289

SATILIK 
2/B ARAZİSİ

KUMLA YOLU 
ÜZERİ HASANAĞA 
KOYU MEVKİİNDE

2709 M2
2/B ARAZİSİ 
SATILIKTIR

0 535 631 2517

Fotoğraf ve CV ile birlikte 
başvurulması rica olunur

05339241896
TEMA*

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

KÖFTECİ

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

fj/yusuflrofte www.kofteciyusuf.com ©kofteciyusuf* 

başvurmak için: SGCrGİCVıCOlU

BAYAN ELEMİN
EV İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 
ACİL OLARAK YARDIMCI

BAYAN ELEMAN ARANIYOR 
0 533 388 43 76

ELEMAN
ZEKİ KAPTAN İNŞAAT 
GEMLİK VE YALOVA 

ŞANTİYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DENEYİMLİ DAMPERLİ 
KAMYON ŞOFÖRLERİ 

ŞANTİYE BAKIM VE ONARIM 
ATÖLYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAMİRCİ VE YAĞCI 

ŞANTİYE SAHASINDA 
ÇALIŞACAK VASIFSIZ 

ELEMANLAR ALINACAKTIR

O 533 241 93 82 
O 533 680 59 22

http://www.kofteciyusuf.com


“Bu zaferi kazanan ben değilim. Bunu, asıl, tel örgüleri hiçe sayarak atlayan, 
savaş meydanında can veren, yaralanan, kendini esirgemeden düşmanın üzerine 
atılarak Akdeniz yolunu Türk süngülerine açan kahraman askerler kazanmıştır.
Fakat hepsinin ortak bir adı vardır: Türk askeri.... ” *

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 
91. Yıldönümü kutlu olsun...

"SiMjiMİt bir

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: (0 224) 513 68 60 - 513 32 46 GEMLİK
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Altında ııliMş 2014'e Raflar deuam edecek
Uluslararası finans 
ve yatırım uzmanı 
Jim Rogers, yakın 
zamanda yükseliş 
kaydeden altın fiyat
larının önümüzdeki 
dönemde daha da 
artacağı tahmininde 
bulundu.
Rogers, "Altın 
yaşadığı çöküşün 
ardından yeniden 
yükselişi görecektir. 
Ben yükselmesini 
bekliyorum" dedi. 
Altın fiyatlarındaki 
dönemsel yükseliş 
trendin 2014'e kadar 
devam edebileceğini

belirten Rogers, 
"Fakat altın alımı 
konusunda 
önümüzdeki yıl daha 
düşük fiyatları göre
ceğimizi ve yeni bir 
alım fırsatını 
yakalayabileceğimizi 
düşünüyorum. Hali 
hazırda altınlarımı da 
satmıyorum" dedi. 
Altın fiyatlarında 
gelecek yılın başın
dan itibaren 
öngördüğü düşüşün 
gerçekleşmemesi 
halinde bile altın 
alımına devam ede
bileceğini belirten

Rogers, "Önümüzde
ki yıl altın fiyatları 
yükselse bile altın 
almayı düşünürüm"

dedi.
- "Başkasını dinle
meyin bildiğinizi 
yapın"

Ünlü yatırımcı Geor 
ge Soros'la, dünya 
mn en çok kazan 
dıran fonları arasın
da gösterilen Quan 
tum Fund'ı kuran ve 
yöneten Rogers, 
yatırımcılara sadece 
en iyi bildikleri yatı 
rım aracına yatırım 
yapmaları tavsi 
yesinde bulundu. 
Önümüzdeki 2-3 yıl 
içerisinde küresel 
ekonomide birçok 
sorunla karşılaşıla
cağı öngörüsünde 
bulunan Rogers, 
"Eğer yatırım yap

tığınız alanla ilgili 
fazla bilgi sahibi 
değilseniz, sadece 
gazete ve internet 
üzerinden okuduk
larınızla yatırım yap
mamanızı tavsiye 
ederim. Eğer yatırım 
yaptığınız şeyi siz, 
bizzat biliyor ve iyi 
tanıyorsanız yatırım 
yapabilirsiniz. Yakın 
zamanda başka 
larının sözünü dinle
mekten dolayı büyük 
kayıplar yaşanacak 
ve bundan fena şek
ilde zarar görenler 
olacak" dedi.

Temmuz'da ihracat ve ithalat arttı
Türkiye'nin ihracatı, 
temmuz ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 2,2 
artarak 13 milyar 113 
milyon dolar, ithalatı 
da yüzde 10 artarak 
22 milyar 918 milyon 
dolar olarak gerçek
leşti.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ile 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı işbirliğiyle 
oluşturulan 2013 yılı 
temmuz ayına ilişkin 
geçici dış ticaret 
verileri açıklandı. 
Buna göre, ihracat, 
temmuzda geçen 
yılın aynı ayına 
kıyasla yüzde 2,2 
artarak 13 milyar 113 
milyon dolar 
olurken, ithalat 
yüzde 10 artarak 22 
milyar 918 milyon 
dolara ulaştı, 
ihracatın ithalatı 
karşılama oranı

geçen yıl temmuzda 
yüzde 61,6 iken, bu 
yılın aynı ayında 
yüzde 57,2'ye gerile
di. Dış ticaret açığı, 
temmuz ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
22,5 artarak 8 milyar 
5 milyon dolardan 9 
milyar 806 milyon 
dolara çıktı.
Takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre; bu yılın tem
muz ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
ihracat yüzde 0,9 
azaldı, ithalat ise 
yüzde 6,1 arttı. 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre ise temmuzda 
bir önceki aya göre 
ihracat yüzde 2,1 
artarken, ithalat 
yüzde 2,4 azaldı. 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliğine (AB) ihra

catı, temmuzda 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
22,7 artarak 5 milyar 
447 milyon dolara 
yükse İdi.Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK) ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı 
işbirliğiyle oluşturu
lan geçici dış ticaret 
verilerine göre, 
AB'nin ihracattaki 
payı 2012 yılının 
temmuz ayında 
yüzde 34,6 iken, bu 
yılın aynı ayında 
yüzde 41,5'e yüksel
di. AB'ye yapılan 
ihracat, aynı aylar 
karşılaştırıldığında 
yüzde 22,7 artarak 5 
milyar 447 milyon 
dolar olarak gerçek
leşti.
- İhracat ve ithalatta 
Almanya ilk sırada 
Almanya, temmuzda 
en fazla ihracat ve 
ithalat yapılan ülke 

oldu. Bu ülkeye 
yapılan ihracat, tem
muzda geçen yılın 
aynı ayına kıyasla 
yüzde 17 artarak 1 
milyar 208 milyon 
dolar olurken, 
Almanya'yı sırasıyla 
1 milyar 82 milyon 
dolarla Irak, 788 
milyon dolarla 
Ingiltere ve 625 mily
on dolarla Rusya 
takip etti.
Almanya, ithalatta 
da ilk sırada yer 
alırken, bu ülkeden 
yapılan ithalat, söz 
konusu dönemde 
yüzde 30,3 artarak 
2 milyar 376 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşti.
Almanya'yı sırasıyla 
2 milyar 281 milyon 
dolarla Rusya, 2 mil
yar 260 milyon 
dolarla Çin ve 1 mil
yar 278 mil yon 
dolarla İtalya izledi.

- İhracatta motorlu 
kara taşıtları ve 
aksam parçalan 
zirvede
Fasıllar düzeyinde 
en büyük ihracat 
kalemi 1 milyar 605 
milyon dolarla 
"motorlu kara taşıt
ları ve bunların 
aksam parçalan" 
olurken, bu fasih 1 
milyar 121 milyon 
dolarla "kazanlar, 
makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler, 
bunlann aksam ve 
parçalan", 867 
milyon dolarla 
"örme giyim eşyası 
ve aksesuarı" ve 856 
milyon dolarla "elek
trikli makina ve 
cihazlar, ses kay
detme verme, tele
vizyon görüntü-ses 
kaydetme verme 
cihazları, aksam 
parça aksesuarı" 
takip etti.

- İthalatta ilk sıra 
mineral yakıt ve 
yağların 
Temmuz ayında 
fasıllara göre ithalat 
değerlendirildiğinde 
ithalatı en yüksek 
fasıl, 4 milyar 735 
milyon dolarla 
"mineral yakıtlar 
ve yağlar” oldu. 
Bu fasih 2 milyar 
705 milyon dolarla 
"kazanlar, 
makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler, 
bunlann aksam ve 
parçalan", 1 milyar 
741 milyon dolarla 
"motorlu kara taşıt
ları ve bunlann 
aksam parçaları" 
ve 1 milyar 723 
milyon dolarla 
"kıymetli veya yarı 
kıymetli taşlar, 
kıymetli metaller, 
inciler, taklit 
mücevherci eşyası" 
izledi.

İle w s

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79

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 Tas. 513 23 94

■■■ 

l 
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Gar. Kom. 513 12 06 VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılıği 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

_____OTOBÜS__________
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)DENİZ UÇAĞI 6*13 65 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanboroğlu-Esadaş 514 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

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 Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

D
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

BELEDİYE
D 
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 İşi. Md. 513 45 21.111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

ti 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 S13 1O 79
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz si3 10 4S
Beyza Petrol B13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI: 4663 
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: 
12^0-14:15- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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Depremle sarsıldık

Bursaspor, Süper 
Lig'in 3.haftasında 
deplasmanda 
oynayacağı 
Antalyaspor 
maçının hazırlık- 
larını akşam 
saatlerin yaptığı 
antrenmanla 
sürdürdü. 
Bursaspor, 
Spor Toto Süper 
Lig'in 3. haftasında 
deplasmanda 
oynayacağı 
Medical Park 
Antalyaspor

maçının hazırlık
larını akşam saat
lerin yaptığı antren
manla sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde 
teknik direktör 
Christoph Daum 
yönetiminde 
gerçekleştirilen 
antrenman 
yaklaşık 1,5 saat 
sürdü, ilk 15 
dakikası basına 
açık olarak gerçek
leştirilen antren
manda yeşil-beya- 
zlılar düz koşu ve 

ısınma hareketleri 
yaptı. Daha sonra 
yeşil-beyazlılar pas 
pres çalışması 
yaptı. Antrenmanın 
basına kapalı olan 
bölümünde ise, 
yeşil beyazlı futbol
cuların taktik ağır
lıklı çalıştığı öğre
nildi.
Yeşil beyazhlar 
bugün yapacağı 
antrenman ile 
Antalyaspor maçı 
hazırlıklarını 
sürdürecek.

Dün, merkezi 
Gemlik olan 3.3 
şiddetinde deprem
le sarsıldık. 
Geçtiğimiz gün
lerde Engürücük 
Köyü merkezli 4.6 
şiddetli depremin 
ardından dün de 
yaşanan 3.3 şid
detli Gemlik 
merkezli deprem, 
ilçe halkında kor 
kuya neden olur 
ken, saat 16.20’de 
Gemlik bu kez 3.1 
şiddetinde yeni bir 
depremle karşı 
karşıya kaldı. 
Deprem sırasında, 
can ve mal kaybı 
yaşanmazken, dep 
remden korkan va 
tandaşlar, soluğu 
sokakta aldılar. 
Kandilli Rasathane 
si’nden yapılan 
açıklamada, 
Türkiye genelinde 
meydana gelen 
depremler içinde 
en şiddetli iki 
depreminde 
Gemlik’te yaşandı 
ğı belirtildi.

Saat 12.03 te mey
dana gelen Gemlik 
merkezli depremin 
yerkürenin 3.2, 
saat 16.20’de mey
dana gelen 
depremin ise, 5.4 
kilometre derinlikte 
olduğu açıklandı. 
Ayrıca, dün 
Biga’da, Şanlıurfa 
Seyitören, Eskişe 
hir Odunpazarı, 
Muğla Bayırköy, 
Milas, Çanakkale 
Biga, Balıkesir, 
Sakızköy, Dursun 
bey, Tokat Dedeli, 
Kırıkkale Yahşihan, 
Konya, Gülgıdak, 
Ilgın, Mersin, 
Kocahasanlı,

Erdemli, İstanbul, 
Çatalca, Kahraman 
maraş ve Ankara 
Şereflikoçhisar’da 
küçük şiddetli 
depremler de mey
dana geldi.

BELEDİYENİN 
FAYANSLARI 
DÜŞTÜ
Dün, saat 12.03 de 
meydana gelen 3.3 
şiddetindeki 
deprem sırasında 
Gemlik Belediyesi 
nin bulunduğu 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’ndeki dış 
fayanslarda çatla
malar ve düşmeler 
de görüldü.

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak
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Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
ihalesi yapılan İzmir İstanbul oto
banının Bursa Orhangazi ayağın
da geçtiğimiz yıllarda başlatılan 
kamulaştırma çalışmalarına 
yeniden başlanıyor. Sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Eften.. Püften...
Bazı günler insanın üzerine bir tutukluk 

gelir.
Nutkun tutulmuş gibi olursun.
Ne yapacağını şaşırıp kalırsın.
Ben de ender de olsa kafamda bir 

konum yoksa ne yazacağımı şaşırıyo
rum.

Aval aval bakıyorum çevreme...
Ne yazayım diye.
Oysa dün Zafer Bayramıydı.
Yine halkın bayramla ilgisi yoktu.
Yaratılan tüketici toplumun içi boşaltıl 

mış, neyine Zafer Bayramı... Dev. 4’de

HEM HAYAT KURTAR 
HEM DE HAYATINI 
Meslek sahibi öğrenciler yetiştiriyor, 
geleceklerini güyegce altına alıyoruz.

9

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ Hemşire 1 Acil Tıp Teknisyeni

W

W
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'—^^ZTTBayramı’nın 91. yıldönü 
30 Ağustos ?aTer. aeÇtigimiz yıllarda oldu 
mü kutlamalarına** 100>e yakın vatan. 
ğu gibi halk yine* törenlerine protokol 
daşın izlediği kut^aV gjlelerj katl/dl Gü 
ve çok sayıda su™. benrten konuşmalann 
nün anlam ve one^keri Vete riner Okulu Eği 
ardından Gemim 'Xnlığı'nın Kopek E9't,m 
tim Merkez tanıtıldı. Dernek folk-
Merkezi’ne alt sUndu. Haben syf 2’de 
lor ekipleri g°s

bıçaklayarak 
öldürdü

Gece yarısı 
saat O2.oo sırala 
rında Gazhane 
Caddesi Şükrü 
Meral Sokak’ta 
meydana gelen 
olayda, 
amca yeğen 
arasında çıkan 
tartışma ölümle 
sonuçlandı.
Erdoğan Gülen’i 
bıçaklayarak 
öldüren yeğen 
Halil G. tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.
Tartışmanın

neden çıktığı 
öğrenilemedi. 
Haberi sayfa 3’de

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gerr,*’l< 

0 224 514 49 491 hatemsaglikokullarbc0^.

wwwkavlak.com
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Zafer Bayramı protokol ne askerle kutlantiı
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 91. yıldönümü kutlamalarında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi halk yine 

yoktu. 100’e yakın vatandaşın izlediği kutlama törenlerine protokol ve çok sayıda subay ve aileleri katıldı.
30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 91. 
yıldönümü Gemlik'te 
de coşkuyla, onur ve 
gururla kutlandı. 
Büyük Zaferin 91. 
yıldönümü Anma 
Törenleri, Atatürk 
Anıtına Çelenk sunul 
masıyla başladı. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Garnizon 
Komutanı Piyade 
Kurmay Albay 
İbrahim Altınbaş ve 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Atatürk 
Anıtı’na çelenkleri 
sundular.
Protokol üyelerinin, 
siyasi parti temsilci
leri, sivil toplum 
örgütü yöneticileri, 
öğretmen ve öğren
cilerin katıldığı 
çelenk sunma tören
leri saygı duruşu ve 
stiklal Marşı'nın 

okunmasıyla son 
buldu.
Törenden sonra İşçi 
Partisi ve ADD’de 
Atatürk Anıtına 
çelenk koydu. 
Yurt Partisi ve bazı 
kuruluşların gön
derdiği çelenkler ise 
Anıta konmayarak 
bir köşede kaldı. 
KUTLAMALAR 
Törenlerin ikinci 
bölümü öncesinde 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, makamın
da kutlamaları kabul 
etti.
Festival Alanında 
yapılan törenlere 
halk yine ilgi göster
medi.
Protokolün dışında 
törene 100 e yakın 
vatandaş katılırken, 
bu arada protokol 
krizi yaşandı. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından bu yıl 
yaptırılan protokol 
standının küçük 
olması nedeniyle 
CHP’lilere yer 
kalmadı. CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan bu duru
mu protesto ederek, 
yönetim kurulu 
üyeleri, il genel 
meclisi üyesi ve par
tililerle törenleri 
ayakta sunum yapan 
subayın arkasında 
izlediler.
Zafer Bayramı tören
lerine AKP İlçe 
Başkanı Necdet Yılmaz, CHP İlçe 

Başkanı Mehmet Sertaslan yönetimi 
kurulu, il genel meclisi ve belediye katıldı. SP adına

meclisi üyeleri törenlere Belediye

Başkan adayı Sedat 
Özmen ve ilçe 
başkanı ile bazı 
yönetim kurulu 
üyeleri katılırken, 
MHP’lilerin törene 
katılmadığı görüldü. 
İşçi Partisi İlçe 
Başkanı Muharrem 
Çelik, ADD temsilci
leri ile TGB ilçe tem
silcileri de törene 
katılanlar arasınday
dı.
Gemlik Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ve yönetim 
kurulu üyeleri tam 
kadro törene katılan- 
lar arasında bulunur 
ken, Muharip Gaziler 
Derneği üyeleri de 
baş köşede yerlerini 
aldılar.
Zafer Bayramı töre
nine AKP ilçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz’ın protokol 
üyelerinin içinde tek 
kravatsız kişi olması 
dikkat çekti.
30 Ağustos Zafer 
Bayramı törenleri 
İskele Meydanı 
Festival Alanında 
devam etti. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Garnizon 
Komutanı İbrahim 
Altınbaş ve Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
halkın ve protokol 
üyelerinin bayramını 
kutladılar. Günün 
anlam ve önemini 
belirten konuşma bir 
yüzbaşı tarafından 
yapıldı. Bir öğrenci 
nin şiir okumasın
dan sonra, Gemlik 
Askeri Vete riner 
Okulu Eğitim Merkez 
Komutanlığı'nın Kö 
pek Eğitim Merke 
zi’ne bağlı değişik 
cinslerden köpekler 
tanıtıldı. Köpeklerin 
bomba bulma gös
terisi ilgiyle izlendi. 
FOLKLOR 
GÖSTERİSİ 
Gemlik Şanhurfalılar 
ve Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derne 
ği Folklor ekiplerinin 
gösterileri ve Dojo 
Karate Okulu öğren
cilerinin gösterileri 
de ilgi gördü.
Resmi geçit tören
den sonra Zafer 
Bayramı törenleri 
sona erdi.
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Amcasını Matf İM Otobüs yangınında 
facianın 

esininden dönüldü
Gece yarısı saat 02.oo sıralarında Gazhane Caddesi 

Şükrü Meral Sokak’ta meydana gelen olayda, 
amca yeğen arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. 

Erdoğan Gülen’i bıçaklayarak öldüren yeğen 
Halil G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ilçemizde dün mey
dana gelen olayda 
Halil G.(20) adlı genç 
bir süre önce ceza
evinden çıkan amcası 
Erdoğan Gülen’i 
bıçaklayarak öldürdü. 
Öğrenildiğine göre 
olay gece yarısı saat 
O2.oo sıralarında İstik
lal Caddesi ile 
Gazhane Caddesi 
arasındaki Sah Pazarı 
arasında Şükrü Meral 
Sokak’ta meydana 
geldi.
Geç saatlere kadar 
alkol alan amca 
yeğen, sokakta

tartışmaya başladılar. 
Çıkan tartışma 
sonucu Halil G. 
amcası Erdoğan 
Gülen’i bıçakladı. 
Gülen, olay 
yerinde yaşamını 
yitirirken, amca katili 
Halil G. polisçe 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruştur
ma devam ederken, 
Adliye’ye çıkartılan 
Halil G.
çok sarhoş olduğunu, 
olayı hatırlaya
madığını belirtmesine 
karşın cezaevine 
gönderildi

Mili |MI İIİI1SI »İl IKİIIIII İM MI
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, evinden 
çalınan bin 500 
TL'yi kimin 
çaldığını öğrenmek 
için muskacıya 200 
TL gönderen 80 
yaşındaki şahıs 
dolandırıldı.
İnegöl'de yaşayan

Hırsızlar hu kez tabanca çaldı

80 yaşındaki 
M.T.'nin, evde 
bulunmadığı sırada 
içeri giren kimliği 
belirsiz kişiler 
tarafından 
içerisinde bin 500 
TL parası bulunan 
cüzdanını çaldı. 
Parasını kimin 

çaldığını öğrenmek 
için muskacıların 
eline düşen yaşlı 
adam, isminin K.Y. 
olduğunu söylediği 
bir kişi ile parasını 
bulması için 200 
TL'ye anlaştı. 
Muskacının belirt
tiği adrese posta 

yolu ile 200 TL gön
deren M.T., dolan 
dırıcıya bir daha 
ulaşamadı. Hem bin 
500 TL'sinden hem 
de 200 TL'den olan 
yaşlı adam polise 
başvurdu.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Bursa’da içinde 
33'ü yolcu 36 
kişinin bulunduğu 
otobüs,sabaha 
karşı yolda 
giderken alev aldı. 
Kısa sürede alev
lerin sardığı oto
büsteki yolcuların 
hızla aracı terk 
etmesi, muhtemel 
bir faciayı önledi. 
Didim’den aldığı 
33 yolcuyu 
Adapazarı’na 
götüren Emre 
Akman yönetimin
deki 41 EFE 357 
plakalı otobüs, bu 
sabah saat 05.00 
sıralarında Bursa 
Karacabey yolu
nun 37'nci kilome
tresindeki İkizce 
Köyü kavşağına 
geldiğinde alev 
aldı. İlk bilgilere 
göre otobüsteki su 
ısıtıcısının alev 
aldığını fark eden 
muavin Zafer 
Kahvecioğlu'nun 
uyarısı üzerine, 
şoför hemen aracı 
yol kenarına çek
erek durdurdu. 
Otobüsü sarmaya 
başlayan alevler 
arasında yolcu
ların kimi açılan 
kapılardan kimi de 

camları kırarak 
kendilerini dışarı 
attı.
Kısa sürede oto
büsü saran 
alevlere otobüsün 
şoförü Emre 
Akman, yedek 
şoför Hüseyin 
Kazdal ve muavin 
Zafer Kahvecioğlu 
yangın söndürme 
tüpleriyle müda
hale etti ancak 
başarılı olamadı. 
Alev topuna 
dönen otobüse 
Karacabey ve 
Bursa’dan gelen 
itfaiye ekiplei 
müdahale ederek 
söndürdü.
Yangının ilk belir
lemeler göre oto
büs içinde bulu
nan su ısıtıcısının 
şase yaptığı ve 
sıçrayan kıvılcım
lardan çıktığı belir
tildi. Otobüs ile 
birlikte bagajdaki 
tüm eşyası yanan 
yolcular da şirket 
tarafından 
gönderilen başka 
bir otobüsle 
Adapaza rı'na 
götürüldü.
Yangınla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir eve 
giren hırsızlar ruh
satlı silahı çalarak 
kayıplara karıştı. 
Olay Süleymaniye

'Beılava Dolap Vereceğim’deyip dolandırılı
Bursa'da bir kişi, 
kendisine 'bedava 
dolap' verme sözü 
ile kandırdığı 
şahıstan taşıma 
ücreti olarak 80 TL 
ile konuşmak için 
telefon alarak 
kayıplara karıştı.

Mahallesi'nde mey
dana geldi. Kimliği 
belirsiz şahıslar 
geç saatlerde 
N.O.'nun evine 
balkon kapısından

Olay, mer kez 
Osmangazi ilçe si 
Sırameşeler 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. I.K 
(59) isimli şahıs, 
bir arkadaşı vası
tasıyla tanıştığı ve 
adının 'Osman' 

girdi. Ev sahip
lerinin uyuduğu 
sırada N.O.'ya ait 
ruhsatlı silahı alan 
hırsızlar kayıplara 
karıştı. Sabah kalk- 

olduğunu öğrenen 
bir kişiden bedava 
dolap almak için 
anlaştı. Dolabı 
getirmek için yol 
parası olarak 
istediği
80 TL'yi ve konuş
mak istediği

tıklarında eve hırsız 
girdiğini fark eden 
ev sahipleri duru
mu polise bildirdi. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

cep telefonunu 
da alan şahıs, 
bir daha 
geri dönmedi. 
Dolandırıldığını 
anlayan İ.K'nin 
şikayeti üzerine 
olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Bureala kurt aehşeti
Bursa’nın Yenişe 
hir ilçesinde, ge 
çen hafta bir kur
dun 5 koyunu bo 
ğazladığı Terziler 
köyünde korkulu 
bekleyiş sürüyor. 
Olaydan sonra 
henüz buluna
mayan kurt bu kez 
bir çoban 
köpeğine saldırdı. 
Kurt, arazide 
sürünün içinden 
yakalayıp götürdü 
ğü çoban köpeğini 
400 metre uzaklık

ta yedi. Çoban 
köpeğinin sadece 
başı ve boynu 
bulundu.
Yenişehir Tarım 
Müdürlüğü 
Veteriner Hekimliği 
bölgede inceleme 
yaptı. Durum, ted
bir alınması için 
Tarım Müdürlüğü 
tarafından Bursa 
Orman Bölge 
Müdürlüğü Doğal 
Hayatı Koruma 
Şube Müdürlü 
ğü’ne bildirildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Eften.. Püften...
Bu duyarsızlığın nedenleri araştırmalı.
Halkın katılmadığı bayramlara bayram 

denmez.
Son yıllarda bayramlarda da dezerfermas 

yon yaşatıldığını da unutmayalım.
Önümüzdeki günlerde Gemlik’in düşman 

işgalinden kurtuluş törenleri yapılacak.
Göreceksiniz aynı tablo ile karşılaşaca 

ğız.
Hadi bayrama katılmıyorsunuz.
Evlerinize bayrak da mı asamazsınız?
Bu biraz da ruh meselesi galiba..
Bunu da geçelim.
Bir yıl ulusal bir bayram kutlanıyor.
Bayrak törenin yapıldığı yere konan 

tirübüne ne demeli.
CHP’liler, ayrılan yer küçük olduğu için 

organizasyonu protesto ederek, Zafer 
Bayramını ayakta seyrettiler.

AKP İlçe Başkanı ise tüm katılımcılar 
arasında göstermelikti.

Şeref tribününde tek kıravatsız kişiydi.
Sanki bayramı önemsemiyorlarmış gibi 

bir hailleri vardı.
Yönetimden de kimseleri göremedim.
Sıkıntılarını az çok tahmin ediyoruz.
Kaldırıverin Zafer Bayramı’nı da olup 

bitsin.

Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından ihalesi 
yapılan İzmir İstan
bul otobanının 
Bursa Orhangazi 
ayağında geçtiğimiz 
yıllarda başlatılan 
kamulaştırma çalış
malarına yeniden 
başlanıyor. 
Karayolları 14. 
Bölge Müdürlüğü, 
Kamulaştırma 
Birimi’nce Kurtul 
Köyü ile Umurbey 
arasından geçen yol 
güzergahında kamu
laştrılacak olan 
arazilerin sahipleri 
ne gönderilen 
mektup ile yerlerinin 
satışı için pazarlık 
usulü yapılacağı 
bildirildi.
Umurbey’de 
yapılacak olan 
kamulaştırma 
pazarlığı 6-7-8-9-10- 
11-12 Eylül tarihleri

■fiil i:tUHMAAf
TU Cf,<l

Orhangazi - Bursa ..
KM49+Û00 -IKM;82+72Ç

agihggtşKaii
Gebze - Orhangazi

KM 0+000 - KM 43+377^-

\ ŞUH

-Balıkesir
) t KM231+519

‘ Bursa RingiRoad^ 
KM79+550 - KMIOV+45^

l(r «M

arasında gerçek
leştirilecek.
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü 
geçtiğimiz yıllarda 
Orhangazi Umurbey 
arasındaki yol güzer 
gahında kalan arazi 
sahipleriyle görüşe 
rek, önce pazarlık 

usulü ile kamulaş 
tırma gerçekleş 
tirmişti.
Bu alanda Cihath 
Köyü ile bazı 
Umurbeylilerin 
arazileri anlaşılarak 
kamulaştırılmış 
ve bedelleri mal 
sahiplerine öden

mişti. 
Kamulaştrılacak 
alanda, Kurtul 
Köyü Engürücük ve 
Gemlik tarafındaki 
otobana bağlanacak 
kavşaktaki 
araziler ile sanayi 
alanları da yer 
alıyor

YURT PARTİSİ
Eski ANAP İçişleri Bakanlarının ünlü po 

lis S addettin Tantan’ın kurduğu Yurt 
Partisi, genel seçimlerde oy alamasa da, 
Tantan’ın milletin gönlünde önemli bir yeri 
olduğunu sanıyorum.

Bir zamanlar Yurt Partisi ilçemizde kurul
muştu.

Ama kurucular bu işi götüremediler.
Dün, Yurt Partisi’nin ilçemizde yeniden 

örgütlemeye çalışan Ali Sulhan ve arka 
daşları gazetemizi ziyaret etti.

Güzel amaçlan ve düşünceleri var.
İşleri zor, ama gönül koymuşlar. Ne diye

lim, yolları açık olsun.

SURİYE YE MÜDAHELE...
Suriye’yi bölmek için girilen harekatta en 

büyük rolü Türkiye üstlendi.
Şimdi katil, diktatör dediği Essat’ın birza- 

manlar kankası olan Başbakan Erdoğan, 
Bakanlar Kurulu toplantısını bile Şam’da 
yapmıştı.

Marmaris’te, şereflerine, eşleriyle Mavi 
Turlar düzenlediler.
Aradan çok geçmeden, Suriye ve Esat 

konusundaki fikirler değişti.
Çünkü, bu sırada Arap Baharı yaşandı..
ABD ve batılı ülkeler, Irak’a yaptıklarını 

Suriye’ye yapamıyordu.
Bir kez Esad’ın arkasında Rusya, Iran ve 

Çin vardı.
Türkiye, Suriyedeki rejimi yıkmak için 

kullanıldı.
Yaratılan muhalefet, silahlandırıldı.
Ülke 2.5 yıldır kan gölü.
Islamçı terörist grupların tümü Suriye de. 
Ortadoğunun sınırlarını değiştiriliyor.
Güya demokrasi getirecekler.
ABD müdahele kararı vermiş.
Yeni bir haçlı seferi başlıyor.
Türkiye, hıristiyan haçlılarla, müslüman 

kanı içmeye hazırlanıyor.
Nasıl müslüman bunlar anlamak zor.

Yu rt Pa rt is i Ge m li k Te ski lau M d n
Genel başkanlığını 
eski Emniyet 
Müdürü ve İçişleri 
Bakanlarından 
Sadettin Tantan’ın
yaptığı Yurt Partisi 
Gemlik Şubesi 
açıldı.
Yurt Partisi Gemlik 
ilçe Başkanhğı’na 
getirilen Ali Sulhan 
gazetemizi ziyaret 
eden Yurt Partisi 
İlçe kurucu yönetici
leri Ali Sulhan, 
ilhan Ertem, Fatih
Kumcu gazetemiz 
sahibi ve başyazarı 
Kadri Güler ile 
görüştü.
YP Gemlik İlçe 
Kurucu Başkanı Ali 
Sulhan, ülke gidişa 
tının iyi olmadığını 
belirterek, “Memle 
ketimizin dürüst, 
fedakar, kimlik ve 
kişilik sahibi insan
lar biraraya gelip 
ulusal meseleleri 
mizde söz sahibi 
olmalıdır. Ülkemizin 
ve milletimizin refahı 
için bu insanların 
çalışarak Türkiye’nin

ve dünyanın barış 
sürecine katkıda
bulunmasını istiyo 
ruz. Mustafa Kemal
Atatürk’ün “Üret
meyen toplumlar, 
üreten toplumların 
esiri olur" sözünü
önemsiyoruz.
Tüketen toplumdan, 
üreten topluma 
dönüp gerekli 
fedakarlıkları
yapacağımızı Gemlik 
kamuoyuna duyuru
ruz." dedi.

YÖNETİM KURULU 
Yurt Partisi kurucu

Ali Sulhan 

ilçe yönetimi şu 
kişilerden oluşuyor: 
Ali Sulhan (İlçe 
Bşk.), Ilhan Ertem

(Bşk. Yardımcısı), 
Fatih Kumcu (Genel 
Sekreter), Ceyhun 
Turhan (Sayman), 
Ali Karakol 
(Teşkilattan Sorumlu 
Başkan Yrd.), 
Muhittin Beyaz 
(Teşkilattan Sorumlu 
Bşk.Yrd.), 
Şenol Cömert (Üye), 
Necmettin Canlı 
(Üye), İbrahim Akın, 
Pınar Demir (Kadın 
Kol. Bşk.), Şengül 
Karaca (Kadın Koli. 
Bşk. Yrd.), Yahya 
Becerikli (Gençlik 
Koli. Bşk.)

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Şaypa Alışveriş 
Mağazalarının Gem 
lik İstiklal Cadde 
si’ndeki modern 
yeni mağazası bu 
sabah hizmete 
açıldı.
İstiklal Caddesi’n 
deki eski Aniteks 
Konfeksiyon 
Mağazası’nın 
kapanmasından 
sonra, bu binayı 
kiralayıp yeniden 
düzenleyen ve

güçlendiren Şaypa 
Mağazacılık A.Ş. 
eski mağazasının 
bitişiğinde açtığı 
yeni modern alış 
veriş merkezinde 
45 personel ile 
hizmete başladı. 
Şaypa Kurumsal 
İletişim Operatör 
Müdürü Bedirhan 
Bozali, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
şunları söylerdi: 
“Bin metrekarelik 

geniş bir alanda, 
diğer mağazada 
alışveriş edenleri 
mağdur etmeden, 
daha fazla ürünle 
Gemliklilerin hizme- 
teni girdik.
Yeni mağazamızda 
eski mağazamıza 
ek olarak sebze ve 
meyve, unlu 
mamuller ve şarkü
teri reyonlarımızı 
büyüttük.

45 GEMLİKLİ 
ÇALIŞANIMIZ VAR

Ürün çeşit yelpaze 
sini genişlettik.
5 kasa ile müşteri
lerimize hizmet 
veriyoruz. 30 olan 
personel sayımızı 
45’e yükselttik.
Tüm çalışanlarımız 
Gemlikli olup, 
Gemlik’teki işsizlik 
sorununa katkıda 
bulunmaya bir par 

çada olsa katilı 
yoruz. Gemlik halkı
na, 3 mağazamızla 
hizmet veriyoruz.
4. mağazamızı 
Bahkpazarı Alem 
dar Caddesi’nde 
eski Atlas Sineması 
yerine yapılan 
Demirler Inşaat’ın 
altında 15 gün 
içinde açacağız.
Bizim olmazsa 
olmazımız, koşul
suz müşteri mem

nuniyetidir.
Buna büyük titizlik
le dikkat ediyoruz. 
Rekabet edebilir 
gücümüz yüksek. 
Kısa zamanda 59. 
mağaza sayısına 
ulaştık. Kampanya 
/arımızla müşterile 
rimize hizmete 
devam edeceğiz. 
Amacımız halkımı 
za kaliteli, sağlıklı 
güvenli ve ucuz 
ürünler satmaktır.’’

TUMMAZ
KİMYASAL

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Halı Yıkama

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstriel temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı» 

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ».

Okul 
Belediye 
Fabrika 
Tüm resmi kurumlara 
Temizlik ürünleri 
kampanyası

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş haltımız
0 506 898 31 88 • 0 536 524 32 89

YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE

KAHVALTI SALONU
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖR AVM 
Hişar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdilek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21 
0 532 654 28 46
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Banla - müşteri ilişkilerinde yeni dönem
Türkiye'de faaliyet 
gösteren bankalar 
Bankacılık Düzenle 
me ve Denetleme 
Kurumu rehberliğin 
de, banka-müşteri 
ilişkilerinde yeni bir 
dönemi başlatıyor. 
Müşterilerin banka 
cılık sektörüyle ilgili 
beklenti ve talepleri
ni dikkate alarak 
hazırlanan, sözleş 
melerin içeriğini ve 
müşteri şikayetleri 
hakem heyetinin 
çalışma esaslannı 
düzenleyen tebliğler, 
1 Eylül tarihinden 
itibaren uygulamaya 
geçiyor.
Tebliğler; banka 
müşterilerinin bil
gilendirilmesi, maddi 
unsurlardaki deği 

şikliklerden müşte 
rinin haberdar 
edilmesi ve onayının 
alınması, bu değişik
liklerin en az 30 gün 
önce bildirilmesi ve 
müşteriye yeni 
dönem başladıktan 
sonra 15 gün içinde 
vazgeçme hakkı 
tanınması gibi konu
larda düzenlemeler 
içeriyor.
Sözleşmelere ilişkin 
tebliğ değişiklikleri 
şunlar: "Bilgi Formu 
Uygula ması: 1 Eylül 
2013 tarihinden 
itibaren, bir bireysel 
bankacı lık işlemleri 
sözleş mesi imza
landıktan sonra, 
sözleşmeye konu 
tüm bankacılık ürün 
ve hizmetleri için

ayrı birer form 
düzenlenecek. Bu 
formlarda müşteri
den tahsil edilecek 
faiz, ücret tutarları, 
faiz veya ücretin tah
sil yöntemi geçerli 
olduğu süre, geçerli 
lik süresi sonunda 
yapılacak değişik
liğin tutarı ya da 
oranı ya da değişik
liğin hangi esasa 
göre yapılacağı bilgi
leri yer alacak. Tüm 
bankalar tarafından 

ortak olarak kullanı 
lan bu formlar, ban 
ka ve müşteri tara 
fından imzalanarak 
bir nüshası müş
teriye teslim edile
cek. Böylelikle müş
terilerin o ürünle 
ilgili oluşan toplam 
masraflardan ya da 
masraf türlerinden 
haberdar olacak. 
Talep alınması: 
İmzalanan sözleşme 
ye konu olan bir 
ürünün kullanılmaya 

başlanmasından ön 
ce, müşterinin talebi 
nin alınması zorunlu 
hale getirildi.
Müşteri talebinin 
yazılı olarak alınması 
esas olmakla birlik
te, talep ATM, kısa 
mesaj ya da telefon 
aracılığıyla da alı 
nabiliyor. Faiz ve 
ücretlerdeki değişik
liklerin müşteriye en 
az 30 gün önce etkin 
bir yolla bildirilmesi 
zorunlu hale getiril
di. Bu bildirim üzeri 
ne müşteriye de, 
yeni dönem 
başladıktan itibaren 
15 gün sonrasına 
kadar ürünü veya 
hizmeti kullanmak
tan vazgeçme hakkı 
verildi. Bu hakkın 

kullanılması halinde 
müşteriden yeni dö 
neme ilişkin olarak 
hiçbir şekil ve suret 
te ilave faiz veya 
ücret talep edile
meyecek. Bununla 
beraber müşteri, 
vazgeçme hakkını 
kullandığı takdirde 
banka, bu hizmeti 
vermeyi durdurabile
cek. Bir takvim yılı 
içinde, ücret, masraf 
ve komisyonlarda 
yüzde 20'nin üzerin 
de artış öngören 
değişiklikler için de 
ayrıca talep alınması 
zorunlu hale getiril
di. Artış oranının 
yüzde 20’nin altında 
olması durumunda 
müşterilere bilgi 
verilecektir”

CUMAN
İŞLETMEMİZDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
BAY VE BAYAN
SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR
KAVLAK ZEYTİNLERİ

TEL: 512 O 512

aföıniMim
E SINIFI

EHLİYETİ
OLAN ŞOFOR 

ARANMAKTADIR
TEL:5U 0060

KflŞfDE 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

r

G

M

K 
R 
E

B 
E 
R

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 
Polis .İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
51312 06

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

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

________ ULAŞIM________
DENİZ UÇAĞI z613 65 13
Pegaaus Akmla 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

HASTANELER

Sahil Oev. Haat. 
Mar.SaO.Ocağı

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 65 29

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

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ işletme I
Statyum I
Orm.Böl.Şef. !
Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane I
Askerlik Şb. I
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___________

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96
513 23 25

513 45 21-182
513 45 31-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yonikapı 
Yalova
İDO İmam Aslan

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

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

MAR-PET
Tuncay Otogaz

Gemlik KHrfez HİKSİmİlU

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

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 41 SAYI : 4664

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: 
1145-14:00- 
1045-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
12:00-14:15- 
10:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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Bursa'nın Mudanya, 
Karacabey ve 
Gemlik ilçelerinin 
Marmara Denizi'ne 
olan kıyıları ile İznik 
Gölü kıyısındaki 
plaj ve kamplarda 
yapılan Ağustos ayı 
ikinci tur ölçüm
lerinde, 23 plajdan 
22'sinde su kalitesi 
nin iyi olduğu, 
sadece birinde 
denize girilemeye
ceği belirlendi. 
Bursa Halk Sağlığı 
Müdürlüğünün, 
ağustos ayı ikinci 
tur deniz suyu kirlil
iği ölçüm sonuçları
na göre, Marmara 
Denizi'ne kıyısı 
bulunan Gemlik ve 
Mudanya'da 8'er ve 
Karacabey'de 3, 
İznik Gülü kıyısında 
ise 4 olmak üzere 
23 kamp ve plajda 
tespitler yapıldı. 
Bu kapsamda, 100 
mililitrede bulunan 
bakteri sayısının 
"kılavuz ve zorunlu 
değerler" olarak

Aı

İBSOgMgg
SİİHO

dikkate alındığı 
ölçümlerde, 
"toplam koliform", 
"fekal koliform” ve 
"fekal streptokok" 
parametrelerinin, 
bir plaj dışında 
referans değerler 
aralığında olduğu 
tespit edildi.
Kirlilik ölçüm
lerinde 23 plajdan 
22'sinde "iyi kalite 

su" tespiti 
yapılırken 
Mudanya'daki bir 
halk plajının "kötü 
kal i te" d e suya 
sahip olduğu sap
tandı.
Toplam sonuçlar 
kılavuz değerlerin 
altındaysa "iyi kalit
ede su (girilebilir)", 
kılavuz değerle 
zorunlu değer

arasındaysa "orta 
kalitede su (gir
ilebilir)", zorunlu 
değerlerin 
üzerindeyse "kötü 
kalitede su (girile
mez)" değer
lendirmesinin 
gerçekleştirildiği 
ölçümlerde, 
Mudanya'daki 
"Burgaz Altınkum 
Halk Plajı" için

"kötü kalitede su' 
ve "denize giril 
mez" tespitlerine 
yer verildi.

Güney Marmara'nın 
en temiz kıyıları

Güney Marmara'da 
"iyi kalite" deniz 
suyuna sahip sahil 
ve plajlar şöyle:

Gemlik: Narlı Halk 
Plajı, Karacaali İzci
lik Kampı, 
Büyükkumla Halk 
Plajı, Küçükkumla 
Orman Kampı, . | 
Hasanağa İzcilik J 
Kampı, Gemsaz M 
Halk Plajı, Kumsaı 
Halk Plajı, Kurşunlu 
Sitelerönü Halk „ 
Plajı.

Mudanya: Kızılay 
Kampı, Burgaz 
Plajı, Kumyaka Ha 
Plajı, Zeytinbağı 1 
Halk Plajı, Eşkel 
Halk Plajı, Eğerce < 
Halk Plajı, 
Coşkunöz Halk 
Plajı.

Karacabey: Yenikö. 
Halk Plajı, Malkara 
Halk Plajı, KurşunluH 
Halk Plajı.

İznik Gölü: Gollüce 
Halk Plajı, Inciraltı 
Mevki Halk Plajı, 
Darka Tatil Köyü, j 
Orhangazi Halk 1
Plajı. - >

' MANASTIREMLAK İANMEM ■

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.inanastiremlakqemlik.com
TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: ™mS^nâsbSmS 

www. manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manas

http://www.inanastiremlakqemlik.com
manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manas
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