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K.Piri Reis sismik 
araştırmalarım 

tamamladı
Koca Piri Reis Sismik 
Araştırma Gemisi, Marmara 
Denizi’ndeki araştırmalarını 
tamamladı. Haberi sayfa 5’de

M Mart ayında yapılacak yerel seçimler için CHP’de ilk resmi başvuruyu Atay Güngör yaptı 

pay Güngör; “Yerel seçimlerde 
rakibimize yüzde 7-8 fark atarız

BalıfcyasaMaıısmenli

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Balık yasaklan kalkarken..
Marmara Denizi’nde Su Ürünleri yönet
tiği gereği 31 Mayıs ile 30 Ağustos ta 
eri arası balıkların üreme mevsimi 

'lası nedeniyle uygulanan balık yasak- 
sona erdi.

Gemlik’in nüfusuna göre balıkçılık eski 
I si kadar büyük kitlenin geçim kaynağı 
I leğil.

Gemlik’in nüfusunun 20-30 bin olduğu 
| j ünlerde halkın 3/1’i balıkçılıkla geçinirdi.

Bugün teknolojinin ilerlemesine karşın 
I ilçemizde balıkçılıkla geçinenlerin miktarı 

t. 5-6 bini geçmez. Devamı syf 4’de

Yerel seçim heyecanı CHP’de de başladı. Aday 
adayı olacak görevlilerin bugün istifa etmesi 
gerekiyor. Gemlik Belediye Başkanlığı için 
CHP’de ilk aday adayı Atay Güngör, kalabalık bir 
grup ile CHP ilçe merkezine giderek, aday 
adaylığı başvurusunu yaptı. Haberi sayfa 2’de

31 Mayıs günü başlayan Marmara denizinde 
balık av yasağı sona erdi.
1 Eylül Pazar günü ilçemizdeki balıkçılar 
yasakların sona ermesi üzerine 3 ay boyun
ca onardıkları ağlarını denize saldılar. S.S. 
Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı 
Hüseyin Dalarel, Körfez’deki tüm balık 
çıların 1 Eylül sabahı denize açıldığını, 
balıkçıların bu yıl palamut, lüfer, hamsi ve 
karidesten umutlu olduklarını söyledi.
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Meslek sahibi öğrenciler yetiştiriyor, I 
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2014 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için CHP’de ilk resmi başvuruyu Atay Güngör yaptı 

May Güngör; "Yerel seçimlerde 
rakibimize yüzde 7-8 tart atam"
Yerel seçim heyecanı CHP’de de başladı. Aday adayı olacak görevlilerin bugün istifa 
etmesi gerekiyor. Gemlik Belediye Başkanlığı için CHP’de ilk aday adayı Atay Güngör, 
kalabalık bir grup ile CHP ilçe jnerkezine giderek, aday adaylığı başvurusunu yaptı.
2014 yılının Mart 
ayında yapılacak 
olan yerel seçimler 
nedeniyle siyasi par
tilerde aday adayları 
resmi başvurularını 
yapmaya devam 
ediyor.
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nden 
Belediye Başkanlı 
ğı’na aday adaylığı 
için ilk resmi başvu
ruyu Atay Güngör 
yaptı.
Güngör, cumartesi 
günü saat 16.30 da 
kalabalık bir destek
çi grubuyla CHP 
İlçe Başkanhğı’na 
gitti.

BAŞVURUSUNU 
YAPTI
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertas 
lan’ın, Atay Gün 
gör’ü beklerken tan
siyonunun yük
selmesi nedeniyle, 
Konur Sağlık Merke 
zi’ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 
Atay Güngör, başvu
rusunu yönetim kuru 
lu üyesi ve Seçim 
işlerinden Sorumlu 
İhsan Acar'a yaptı. 
Aday adaylığı ücreti
ni saymana verdik 
ten sonra konuşan 
Güngör, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yok 
olmak üzere 
olduğunu belirterek, 
“Tek olmak zorun
dayız, birlik olmak 
zorundayız.” dedi. 
Halkın Türkiye’de 
yaşadığını söyleyen 
Güngör, “İnsanlar ge 
çen dönem ANAP’a 
oy vermiş, AKP’ye 
oy vermiş, MHP’ye 
oy vermiş, FP’sine 
oy vermiş, bu dö

nem neden CHP‘ye 
oy vermesin. Neden 
kendi geleceğine oy 
vermesin, neden 
çocuklarının gele
ceğine oy vermesin. 
Bizim işimiz 
gücümüz, örgütümü 
zün önderliğinde 
halka bunu anlatmak 
ve iktidar olmaktır. 
Biz, Gemlik’te iktidar 
olmak zorundayız. 
Bu anlamda bura
dayım. Ben, Gem 
lik’te CHP’nin Bele 
diye Başkanlığını 
alıp, halkın iktidarını 
Gemlik’te, ilkeli, dü 
rüşt, kaliteli nitelikli 
bir şekilde, ayrıştır
ma olmadan, herke 
sin kültür zenginlik
lerini, ülkenin 
zenginliği, Gemlik’in 
zenginliğini halkın 
zenginliği kabul 
etme adına, örgütü 
mün ve halkın emrin 
deyim. Çok teşekkür 
ederim" dedi.

SEÇİMİ ALMAK 
ZORUNDAYIZ

Cumhuriyet değer

lerine sahip çıkan 
tüm insanların bu 
uğurda kendini çok 
aşırı derecede 
mücadele etmesi 
gerektiğini söyleyen 
CHP Seçim İşleri 
Sorumlusu İhsan 
Acar konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Geçen dönemde 
Gemlik’te çok sıkın
tılar yaşadık.
Önümüzdeki seçimi 
almak zorundayız. 
Hiçbir aday adayına 
ön yargıyla yaklaşmı 
yoruz. Gemlik’te 
seçimi alacak adayla 
yola çıkmak zorun
dayız. Herkes için, 
Cumhuriyet değer
lerine sahip çıkan 
tüm insanlar için, 
Gemlikliler için, 
aday adaylığınız 
hayırlı olsun." 
Atay Güngör ise söz 
alarak şunları söyle
di; “Doğa cenneti 
Gemlik’te Türkiye 
nin çeşitli kentinden 
gelen insanlar var. 
Bakıyorsunuz 
Gemlik’e son 60 
yılda göç edenlerin 

sayısı neredeyse 
yüzde 78 olmuş. 
Artık onlar Gemlikli, 
biz Gemlikliyiz. Şu 
bölgede CHP oy ala 
mıyor, bu bölgede 
CHP oy alamaz, 
şurada çok alıyor 
mantığı olmamalı. 
Ben, Giresun köken
liyim. Kökümü, 
nerede doğduğumu, 
nerede yaşadığımı 
seçmek benim 
hakkım değil.

KESİNLEŞMEMİŞ 
SUÇ SUÇ DEĞİLDİR

Ben, Giresun’da 
doğdum, Ankara’da 
görev yaptım, 
Gemlik’te siyaset 
yapıyorum. Gemlik 
halkı ve örgütüm 
beni uygun görürse 
siyasete devam 
ederim. Gemlik’te 
yaşayan 30 bin 
vatandaşla görüş 
tüm. Bir tanesi bile 
‘siz nereden geldi
niz’, ‘nerelisiniz’, ‘ne 
yapacaksınız’ deme
di. Gemlik’i nasıl 
yöneteceksiniz!

tartıştık onlarla. 
Siyaseti hiç konuş
madık.
Bazıları CHP biraz 
yıprandı, ama AKP 
daha çok yıprandı. 
AKP ülkeyi yıktı. 
Kimseye CHP’ye 
hırsız dedirtmedik, 
dedirtmeyeceğiz. 
10 aydır, 11 aydır 
sahadayım. Fatih 
Mehmet Güler par
timizin belediye 
başkamdir. Hakların 
da süren davalar 
var. Kesinleşmemiş 
suç suç değildir. 
AKP nin uyguladığı, 
özellikle belediyeler 
üzerinde, askerin 
üzerinde, cumhuriye 
tin değerleri üzerin 
de, ülkenin bölün
mez bütünlüğü üzeri 
ne oynadığı oyunlar 
var.

HALKA BİR BİR 
ANLATACAĞIZ 
Halka bunu anlattığı 
mızda kabulleniyor. 
Evet, Belediye de 
ihmal var mıdır, yok 
mudur o yargı so 
nunda ortaya çıka

cak. Her yerde ihmal 
vardır. İstanbul 
Belediyesi’ne bakı 
nız, çok uzağa gitme 
yin, Bursa Belediye 
sine bakınız, Ankara 
Belediyesi’ne bakı 
nız. Ankara Büyükşe 
hir Belediyesi 
Türkiye yi yok etti.” 
dedi.
İhsan Acar ise, “Bu 
yüzden birlik olup 
bu konulan insan
lara anlatmamız ge 
rekir. Belediyelerde 
yapılan ihmaller 
kişilere yansıtılmalı, 
partilerin değil, kişi
lerin kendi sorum- 
luklannda olan iş 
temlerdir. Kişiler 
bireysel hatalar 
yapsa, burada CHP 
yi suçlamak veya 
belediye başkanı 
nezdinde tüm par
tilileri suçlamak 
doğru olmaz.” dedi. 
Güngör ise, halka 
doğruları birer birer 
anlatacaklarını, hal 
kın herşeyi çok iyi 
bildiğini belirterek, 
“Vatandaşlarla 
görüştüğümde, bu 
halk bana hangi par
tilisin demedi. Bire 
bir kendimizi anlat
mamız gerekir.
Bütün örgütümüzle 
halka bir bir gideriz. 
En yakın rakibimize 
yüzde 7-8 fark atanz. 
Belediye yönetiminin 
ne olduğunu, kent
çiliğin ne olduğunu, 
belediye başkan- 
lannın görevlerinin 
ne olduğunu halka 
anlatacağız.
Belediye Başkanı 
CHP’den seçilir. 
Meseleye böyle bak
mak zorundayız. ” 
dedi.
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Bursa'nın Kestel 
llçesi'nde, kontrol 
den çıkıp şaram
pole yuvarlanan 
kamyonet, beton 
elektrik direğine 
çarparak durabildi. 
Kazada, sürücü 47 
yaşındaki 
Muharrem Tarım 
öldü, yanındaki 
oğlu 23 yaşındaki 
Halim Tarım ise ağır 
yaralandı.
Kaza, Kestel ilçesi 
Çataltepe Köyü 
Yolu TOKİ konutları 
yakınlarında mey
dana geldi. Merkez 
Yıldırım llçesi'nde 
oturan ve Çataltepe 
Köyü'nde hay

Bursa'dan Otomobil Calili,
Adana'da Yakalandı

Bursa'dan çaldığı 
otomobille 
Adana'da görülen 
20 yaşındaki 
İbrahim Altun'u 
polis, saklandığı 
Mısır tarlasında 

‘yakaladı. 
Avusturya'da 
yaşayan Hüseyin 
Pelte, tatil için 
memleketi Bursa'ya 
geldi. 29 
Ağustos'ta zeytin
liğine giden 
Hüseyin Pelte, S 
492 MU plakalı oto
mobilini yol kenarı
na park etti. Bir 
süre zeytinlikte 
çalışan Hüseyin 
Pelte, işini bitirip 
zeytinlikten çık
tığında, kontağı 
üzerinde bıraktığı 
otomobilin 
çalındığını ve yer
ine bir motosikletin 
bırakıldığını gördü. 
Hüseyin Pelte'nin 
şikayeti üzerine 
araştırma başlatan

KRŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA İ

A SAATTE TESLİM EDİLİR ® 11

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

vancılık yapan birlikte köye gitmek 
Muharrem Tarım, üzere yola çıktı, 
oğlu Halim Tarım ile Muharrem Tarım

polis, çalınan oto
mobilin yerine 
bırakılan motosik
letin İznik'te gasp 
edildiği belirlendi. 
Otomobilin bulun
ması için çalışma 
başlatan polis, 
aracın Adana'ya 
giriş yaptığını sap
tadı.
Adana Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi ekipleri, 

kısa süreli araştır
ma sonunda oto
mobili kentin 
Yakapınar 
Mahallesi'nde otu
ran İbrahim Altun 
tarafından 
çalındığını belirledi. 
Evine baskın 
yapılan İbrahim 
Altun, polisleri 
görünce yarı çıplak 
ve ayağındaki ter
likle pencereden 

yönetimindeki 16 
AAD 36 plakalı 
kamyonet, TOKİ 
konutları yakınların
da, bir anda kon
trolden çıkarak, 15 
metrelik şarampole 
yuvarlandı. Beton 
elektrik direğine 
çarparak durabilen 
aracın sürücüsü 
Muharrem Tarım 
olay yerinde yaşa 
mini yitirdi. Ağır 
yaralanan Halim 
Tarım ise ambu
lansla Bursa Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma Hastane 
si'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor.

atlayıp kaçtı. Polis 
yaklaşık 2 saatlik 
arama sonunda, 
İbrahim Altun'u 
evin yakınındaki 
Mısır tarlasında 
yakaladı.
Motosiklet gaspı ve 
otomobil hırsızlığı 
suçlamasıyla 
gözaltına alınan 
fbrahim Altun 
ifadesinde, çaldığı 
otomobille 
Şanlıurfa'ya gitmeyi 
planladığını söyle
di. Altun, 
"Otomobilin depo
su doluydu. 
Cebimde de biraz 
para vardı, onunla 
Adana'ya kadar 
geldim. Adana'da 
yakıt bitti, para 
almak için eve git
tim, ekipler gelince 
kaçamadım" diye 
ifade verdi. Altun, 
sorgusunun ardın
dan sevk edildiği 
nöbetçi mahke
mece tutuklandı.

Bursa'daki 
Zincirleme Trafik 

Kazası
Karacabey’de, 3 
otomobilin 
karıştığı zincir
leme trafik kaza
sında ölen 
ve yaralanan kişi
lerin kimlikleri 
belirlendi.
Polis ve jandarma 
ekiplerinin yaptığı 
araştırmada, 
Bursa-Karacabey 
karayolunun 58. 
kilometresinde 
Adnan Çiçek 
idaresindeki 34 
UDL 42 plakalı 
otomobille 
çarpışan Feyzullah 
Bozdeveci'nin (65) 
kullandığı 10 P 
4840 plakalı oto
mobilin, karşı 
şeride geçerek 
Basri Bahtiyar 
yönetimindeki 16 
Z 2952 plakalı oto
mobille çarpıştığı 
tespit edildi. 
Olay yerinde 
yaşamını yitiren, 
sürücü Feyzullah 
Bozdeveci ve aynı

MİSİ
Yaıdı, İifaine Sakağa Giremedi
Bursa'da bir iş 
hanında çıkan 
yangın korkulu 
anların yaşanması
na neden oldu.
Tarihi kapalı 
çarşıya yakın 
yerdeki iş hanında 
çıkan yangın 
esnafı korku
turken, yollardaki 
bariyerlerden 
dolayı itfaiyenin 
sokağa girememe
sine vatandaşlar 
tepki gösterdi. 
Bunun üzerine 
sokağa hortumlar 
uzatılarak yangına 
müdahale edildi. 
Şehreküstü 
Mahallesi, İl 
Müftülüğü 
üstündeki 
Hamurcu İş 
Ham'nın çatı katın
da çatı yalıtımı 
sırasında yangın 
çıktı. Sıcak hava 
ve rüzgarın da 
etkisi ile çatı alev 
alev yanarken, iş 
hanı sakinleri ve 

araçta bulunan 
Hatice Önbaş (45) 
ile 16 Z 2952 
plakalı otomo
bildeki Bahriye 
Bahtiyar (55) ve 
Hakan Bahtiyar'a 
(7) ait olduğu 
belirlenen cesetler, 
Karacabey Devlet 
Hastanesi morgu
na gönderildi. 
Kazada yaralanan 
ve 112 Acil Servis 
ekiplerince Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılan 
yaralıların, 
sürücü Basri 
Bahtiyar, Şerif 
Bahtiyar ve Meral 
Bozdeveci olduğu 
saptandı.
Yaralıların hayati 
tehlikesi bulun
duğu öğrenildi. 
Adnan Çiçek'in 
kullandığı araçtaki 
5 kişi ise kazadan 
yara almadan kur
tuldu 

çarşı esnafı büyük 
panik yaşadı.
Vatandaşların 
haber vermesi 
üzerine olay 
yerine gelen itfaiye 
araçları caddeye 
girişte bulunan 
yol mantarları 
nedeni ile 
sokağa giremedi. 
Cumhuriyet 
Caddesi'nde 
tramvay hattına 
araçların 
çıkmasını 
önlemek için 2 
taraftan da konular 
süspansiyonlu 
barikat demirleri 
geçişe izin verme
di. Bütün çalış
malara rağmen 
mantarlar 
aşılamayınca 
sokağa itfaiye hor
tumları uzatıldı. 
Sokağa uzatılan 
hortumlar marifeti 
ile yangın diğer 
dükkanlara 
sıçramadan 
söndürüldü.
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Güne Bakış Sılürter Ması'nfa n GTStya zitaı e!
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Balık yasakları kalkarken...
Çocukluğumuz ve gençlik yıllarında 

Gemlik merkezli balıkçı aileleri vardı.
örneğin Toplular..
Örneğin, Etçiler gibi..
Bu ailelerde birkaç tane 20 metrenin 

üzerinde tekne vardı.
Benim anımsadığım kadarıyla Akın 1, 

Akın 2, Toplular, Etçiler adlı balıkçı tekne 
leri körfezin süsü gibiydiler.

1960 ve 70’U yıllarda 10-12 metre uzun
luğundaki filikalarda sahilde voli atılırdı.

Atatürk İlkokulu arasından, Balıkpazarı’na 
doğru atılan ağlar, 2 Nolu Caddeye kadar 
uzanan halatlarla karadan çekilirdi.

Balıkçılar, ayaklarında çizmeleri, bellerin 
de kolonları ile “Üsa” “Üsa”, “Hop”, "Hop” 
diye bağırarak, karşı tarafın halatçılarıyla 
yarışırlardı.

Ağlar görülünce kıyıya inilir, deniz kena 
nnda torba çıkasıya kadar, daralarak çekim 
sürerdi.

Torbaya dolan balıklar, çuvallara dolduru- 
ludur ve satış*giderdi.

Hamsi o kadar çok çıkardı ki, köpük kö 
pük balıklar torbada pırıl pırıl parlar, hop 
hop oynarlardı.

Evlerden tenceresini kapan, kıyıya koşar, 
herkese bedava balık dağıtılırdı.

Günümüzde bunlar nostalji oldu.
Bizler deniz kenarında çakıllarda ve kum

larda büyüdük.
Şimdiki gibi betonlaşmış kıyılarımız yok 

tu.
Günümüz denizde geçer, çoğu zaman 

misina ile balık tutardık.
Tuttuğumuz balıkları, midyeleri deniz 

kıyısında tuğlaların üzerinde veya çalı çırpı 
ile yaktığımız ateşte, tenekeler üzerinde 
pişirdik.

Gemlik Balıkçılar Kooperatifi Başkanı 
Hüseyin Dalarel ile dün yaptığım görüşme 
de, Gemlik’te 12 metre üzerinde 50 ye 
yakın teknenin bulunduğunu söyledi.

Ancak, bu teknelerin çoğunluğu köylerde. 
Narh, Karacaali, Kapaklı Köylerinde...
12 metreden küçük teknelerle birlikte ba 

hkçılıkla uğraşan tekne sayısı 100 yakın
mış.

25-30 metre üzerindeki tekne sayısı ise 
25-30 adet. Bu teknelerde 2 ile 35 balıkçı 
çalışıyormuş. Balıkçılık mesleğinde ise 300 
ile 500 kişi varmış.

Bunların baktığı ailelerle balıkçılıktan ge 
çinenlerin sayısı Dalarel’e göre 5-6 bin civa 
nnda...

Genel nüfusa göre balıkçılık Gemlik eko 
nomisinde eskiye göre önemini yitirmiş. 
Alt sıralara düşmüş.

Küçük teknelerde palamut, çinekop, lüfer
ler 15-20 kulaç ağlarla yakalanıyor.

Bu yıl Gemlikli yasak sonrası denizden 
umutlu.

Bir yeni uygulama ise, denize açılan tek 
neler, Kooperatiften ‘Nakil Belgesi’ almak 
zorunda. Balıklar tutulduktan sonra İskele 
de İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri bu bel
geleri kontrol edecek.

Balıkçı kardeşlerim rastgele.
Bol balıklı günler diliyorum.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
yeni binasına taşın
ması ve yönetim 
seçimleri nedeniyle 
kutlama ziyaretleri 
sürüyor. 
Geçtiğimiz günlerde 
Gemlik Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı Ayhan 
Gündoğdu ile yöne
tim kurulu üyesi 
Yaşar Kahraman, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt’ı 
makamında ziyaret 
ederek, kutladılar. 
Şoför ve otomobilci 
lerin sorunlarının 
dile getirildiği 
ziyaret sırasında, 
Gemlik Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı Ayhan 
Gündoğdu, benzinle 
yapılan zamların

faııı İKisııılılır lınııjMı
Saadet Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Sedat Özmen, 
İlçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, Gemlik 
Bursaspor 
Derneği’ni ziyaret 
etti.
Dernek yöneticileri 
Sedat Özmen’e 
projelerini sordu. 
Sedat Özmen, “En 
büyük projemiz 
sizlere sosyal, 
dürüst ve temiz bir 
başkan olacağımı 
vaat ediyorum.
Kentsel dönüşümün

Elektronik Fatura İşin Son Başvuru Tarihi: 2 Eyliil
Maliye Bakanı Meh 
met Şimşek, elek
tronik fatura (e-fatu- 
ra) sisteminden fay
dalanmak için baş 
vuruda bulanan 
mükellef sayısının 
15 bini aştığını belir 
terek, "Mükellefle 
rimizin sonradan 
herhangi bir cezai 
durumla j^ırşılaşma- 
maları açısından en

sektörü zora sok
tuğunu, taşıma fiyat
larının ise rekabet 
nedeniyle çok düşük 
kaldığını ve giderek 
sektörün krize 
doğru gittiğini 
söyledi.

OTOMOBİLCİLERE 
DESTEK GEREK 

Gemlik Ticaret ve

giz.” dedi. 
Bursasporlular 
Derneği yöneticileri 
ise Özmen’e 
başarılar diledi.

proje mimarının
Milli Görüş 
belediyelerdir. Temiz 
belediye başkanı 
olacağım.

Kentsel dönüşümü 
bizim belediyeleri 
mizde rantsal 
dönüşümüne kesin
likle izin vermeyece-

geç 2 Eylül 2013 Pa 
zartesi günü e-fatura 
sistemine başvuru
larını yapmaları 
gerekiyor" dedi. 
Bakan Şimşek, 
konuya ilişkin yap
tığı açıklamada, e- 
fatura kullanma zo 
runluluğu getirilen 
mükelleflerin, son
radan herhangi bir 
cezai durumla karşı

Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt 
ise, ziyaretlerinden 
dolayı memnuniyeti
ni belirterek, 
Türkiye’nin 
çevresinde sıcak 
savaşın dengeleri alt 
üst ettiğini, 
Türkiye’de dünyanın 
en pahalı akaryakıtı 
mn satıldığını, oto-

■aşmamaları açısın
dan en geç 2 Eylül'e 
kadar uygulamaya 
başvurmaları ve yıl 
sonuna kadar da 
fiilen e-fatura uygu
lamasına geçmeleri 
gerektiğini bildirdi. 
Söz konusu mükel 
teflerin, belirlenen 
tarihe kadar e-fatura 
sistemine başvuru
da bulunmamaları 

mobilcilere 
balıkçılar gibi 
akaryakıtta destek
leme yapılmasını 
gerektiğini söyledi. 
Ayhan Gündoğdu, 
yeni çıkan yasalarla 
Meslek Odalarının 
zora girdiğini, bu 
konuda birlik içinde 
hareket edilmesi 
gerektiğini söyledi.

halinde düzenlemiş 
oldukları kağıt 
faturaların, ilgili 
tebliğ hükümleri 
çerçeve sinde hiç 
düzenlenmemiş 
sayılacağını anlatan 
Şimşek, bu mükelle
flere vergi kanun
larında yer alan 
cezai hükümlerin 
tatbik edileceğini 
ifade etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Koca Piri Reis 
Sismik Araştırma 
Gemisi, Marmara 
Denizi’ndeki 
araştırmalarını 
tamamladı. 
Marmara 
Bölgesi'nde 1999 
yılında yaşanan ve 
ağır hasara yol 
açan 17 Ağustos 
depreminin 
14'üncü yıldönü 
münde, Marmara 
denizinde sismik 
araştırma yapan 
Koca Piri Reis adlı 
araştırma gemisi 
Cumartesi günü 
Körfez’de ki çlış- 
malarını tamamladı. 
Gemlik İskelesine 
yanaşan K. Piri 
Reis Gemisi, yeni 
araştırma yapmak 
için limanımızda 
verilecek emirleri 
bekliyor.
Öğrenildiğine göre, 
K.Piri Reis Gemisi 
Kapıdağ 
Yarımadasından 

başlayarak, 
Marmara Denizinde 
sismik araştırma 
yaptı.
15 gündür bölgede 
çalışma yapan 
gemide, Korkuteli 
Üniversitesi Deniz 
Teknolojileri

Enstitüsü’nden 
öğretim görevlileri 
görev yapıyordu. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, 
gemideki görevlile 
ri ziyaret ederek 
bilgi aldı. 
Türkiye’nin ilk sis

mik araştırma 
gemisi olan K. Piri 
Reis’ten sonra yeni 
sismik araştırma 
gemisi Barbaros 
Hayrettin Paşa adlı 
gemi ile de araştır
malar sürdürülü 
yor.

CHP’liler 
Balıknazarı’nda 
zeyline destek 

için imza temadi

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik, 
Orhangazi, İznik, 
mudanya 
ilçelerinde başlat
tığı ‘Zeytine Devlet 
Desteği’ imza 
kampanyaları 
devam ediyor. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
ilçe yöneticileri, 
gençlik ve kadın 
kolları, dün saat 
16.oo’da 
Balıkpazarı 
kahvelerinde 
zeytin üreticileri 

ile buluşarak, 
sofralık zeytini 
devletin destek
lemediğini, 
desteklenen ürün
ler arasında böl
gemizde 
yetişmeyen ürün
ler olmasına rağ
men, zeytinin 
olmamasının üreti
ciyi zora sok
tuğunu belirterek, 
kiloda 50 kuruş 
destekleme yapıl
ması için kampa
nya başlattıklarını 
söylediler

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Halı Yıkama SSBSBBBB

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 hatlımız
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
0 532 654 28 46
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Okul öncesi eğitimde iıuyuk hamle
Bu yıl okul öncesi eğitimde Gemlik olarak önemli projelerle okullaşma oranının en yüksek noktaya çekilmesi hedefleniyor
2013-2014 eğitim 
öğretim yılına 
İlçemiz okul öncesi 
eğitiminde hazırlık
lara hız verildi.
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık başkan
lığında 
Kaymakamlık 
toplantı salonunda 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürü Mehmet 
Duran ve ilçemiz 
okul ve kurum 
müdürlerinin 
katılımıyla bir 
toplantı gerçek
leştirildi.
İlçemiz çağ nüfusu 
ile ilgili bilgi veren 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, ilçe 
mizde uzun süre
den beri okul önce
si okullaşma 
oranının % 70-85 
aralığında gerçek

leştiğini, 2013-2014 
öğretim yılında ise 
bu oranı % 90-95 
civarına çıkartmayı 
planladıklarını 
belirtti.
Öncelikli konu 
olarak okul 
öncesinin durumu
nun görüşüldüğü 
toplantıda 
Kaymakam Cahit

Işık, 2013-2014 
eğitim öğretim 
yılının başlamasına 
yaklaştığımız şu 
günlerde 
okullarımızda 
yapılan hazırlıkların 
bitme noktasına 
geldiğini, yeni öğre
tim yılına tüm 
eğitim camiası ve 
ilçe olarak hazır 

olduklarını, 
okulların öğrenci ve 
velilerimizi güler 
yüzle beklediğini 
ifade etti.
Bu yıl okul öncesi 
eğitimde Gemlik 
olarak önemli pro
jelerle okullaşma 
oranını en tepe 
noktaya çekmeyi 
hedeflediklerini,

tüm halkımızın 
çocuklarını okul 
öncesine kaydet
melerini bekledik
lerini, okul öncesi 
eğitimin çocukların 
sosyal, duygusal ve 
fiziksel gelişimle 
rine çok önemli 
katkısının olduğunu 
belirten Kaymakamı 
Cahit Işık, “Bunun 

için ne gerekiyorsa 
yapılacaktır" 
dedi.
Işık, ana okulu için 
arsa bağışlayacak 
hayırsever olması 
durumunda bunu 
hemen değerlendi
receklerini, kamuya 
ait olan ve okul 
öncesi olabilecek 
binaları da hizmete 
sokmak için 
çalışılacağını 
belirttikten sonra, 
okul ve kurum 
müdürlerinin 
eğitim öğretim ile 
ilgili sorunlarını 
dinledi.
Toplantı, okulların 
yardımcı personel, 
güvenlik ve 
ekonomik 
konulardaki sıkın
tılarının konuşul
masının ardından 
iyi dilek ve 
temennilerle sona 
erdi.

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

Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri.Kupa ve madalya çeşitleri.

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

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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AYRINTI
Erhan İZGİ

ÜLKEDEKİ EKONOMİK GÖSTERGELER
AKP iktidara 

geldiği gün, doğru 
dürüst bir ekono
mi politikası 
yoktu.

Derviş poli
tikalarına cankur
taran simidi gibi 
sarılarak günü 
kurtarmaya çalıştı. 
Sonra da alâmeti- 
farikası belli 
olmayan maliye 
bakanları 
sayesinde 
cumhuriyet döne
mindeki hükümet
lerin dış borcunu 
on yılda katlama 
başarısı gösterdi.
Yalaka medya 

yardımıyla 
topluma hep 
pembe tablolar 
çizilerek yanıltma 
yoluna gidildi.

Hep ihracattan

bahsedildi; ama 
nedense ithalat 
hiç gündeme 
getirilmedi.

İhracatın ithalata 
dayalı olduğu 
nedense toplum
dan gizlendi.
Türk parasının 

değer kazandığı 
vurgulandı, 
ekonomisi 
büyüyen dünya 
ülkelerinden biri 
olduğumuz dile 
getirildi.

Ülkenin ulusal 
değerleri sayılan 
kurumlar yan
daşlara peşkeş 
çekilirken bunlar 
gururla anlatıldı. 
Cari açık ve bütçe 
açığı çığ gibi 
büyürken bütçe 
fazlalığından 
utanmadan sıkıl

madan söz edildi.
Sıcak para ve 

faizle işlerin 
yürüyeceğini 
sanan muhterem
ler acaba denizin 
bittiğini görmedi 
ler mi?
2013'ün ilk 7 

ayında ihracat 88 
milyar dolar ya 
ithalat ne durum
da?

Aynı dönemde 
ithalatımız 148 mil
yar dolar.

Aradaki fark 60 
milyar dolar.

Bu ülkenin 
ekonomisi 60 mil
yar cari açık 
verirse nasıl iyi 
olabilir?
Yurtdışında yer

leşik kişilerin 
mülkiyetindeki 
devlet iç borçlan

ma senedi port
föyü, 23 Ağustos 
haftasında bir 
önceki haftaya 
göre piyasa fiyatı 
değişimi kur 
farkından 
arındırılmış olarak 
net 1.07 milyar 
dolar azalmıştır. 
Ekonomiye can
lılık katan sıcak 
para yavaş yavaş 
kaçmaktadır.
Türk 

ekonomisinde 
çanlar çalıyor; 
ama kimin umu
runda?

Uzmanlar 
Türkiye'nin Nisan 
ve Mayıs aylarına 
kadar yalancı birj j 
bahar yaşadığını 
dile getirdiler. 
Şimdi kuru ayaz 
ve dondurucu 
soğuklar başladı 
Türk ekonomisi 
için.

Kısa sürede Türk 
lirası değer kaybı
na uğradı.

Dolar 2 lirayı aştı, 
evro üç liraya yak
laştı.

Borsa tepetaklak 

giderek ülkede 
karamsar bir hava 
yarattı.

Ülkeye petrol, 
doğalgaz ve elek
trik gibi enerji kay
nakları dolar 
bazında geldiği 
için bütün ürünler 
zamlanacak; 
çünkü girdi 
maliyetleri arttı. 
Hiç zaman yitirme
den petrol ürünler
ine zam yapıldı, 
yakında doğalgaz 
ve elektriğe de 
zam kaçınılmaz.

Dünyada en 
pahalı akaryakıtı 
tüketen ülke 
Türkiye, bu durum 
ülkenin ekonomik 
yönden ne kadar 
güçlü olduğunu 
göstermiyor mu? 
Dünya ülkelerinde 
kişi başı yıllık gelir 
20-30 bin dolardan 
başlıyor bizde 
kağıt üzerinde 10 
bin dolar deniliyor.

Böyle olmasına 
karşın Türk halkı 
akaryakıta en yük
sek ücreti öde
mektedir.

Uluslararası 
kredi derece
lendirme kuruluşu 
Fitchin direktör
lerinden Paul 
Ravvkins, kurdaki 
yükselişin 
Türkiye'nin ne 
kadar kırılgan 
olduğunu göster
diğini söyledi. 
Başkası söylese 
güler geçerdik; 
fakat saptamayı 
yapan uzman ve 
yetkin bir kişi.

Bir ülkede cari 
açık ve bütçe açığı 
milyar dolarları 
buluyorsa o 
ülkenin geleceği 
hiç de aydınlık 
sayılmaz.

Hele hele o 
ülkede toplum kat
manları mutsuz ve 
huzursuzsa, bir de 
ekonomik kriz 
yaşanırsa savaşa 
falan gerek yok; 
açlık, perişanlık ve 
yoksulluk kapımızı 
çalacak demektir. 
Bu durum siyasi 
iktidarın sonu 
değilse ya nedir?

Panik Butonu, Bilişim Altyapısıyla Yaygınlaşacak
Aile ve Sosyal Politi

* kalar Bakanlığı Müs
teşarı Ahmet Zahter
oğulları, "Emniyet 
ve jandarma teşki
latımızın bilişim 
altyapısının hazır
olduğu tüm illerde 
panik butonu uygu

lamasına geçebili
riz" dedi.
Zahteroğulları, yap
tığı açıklamada, pa 
nik butonunun, aile 
içi şiddetle mücade 
lenin temel araçla 
rından bir tanesi 
olduğunu söyledi.

Aile içi şiddete 
karşı herkesin başı
na polis dikmenin 
mümkün olmadığını 
belirten Zahteroğul 
lan, görevlendirilen 
polisin koruduğu 
kişiyle 24 saat geçir 
meşinin de insanın

doğasına aykırı 
olduğunu ifade etti. 
Şiddet ihtimali oluş
tuğunda, kişinin en 
hızlı şekilde ulaşa
cağı bir altyapı ve 
sistemin oluşturul
ması gerektiğini 
vurgulayan

Zahteroğulları, "Pa 
nik butonu bunun 
araçlarından bir ta 
nesi. Şiddete maruz 
kalacak kişi butona 
bastığı taktirde tehli 
kede olduğu algıla 
myor ve en yakın
daki güvenlik birimi

hemen müdahale 
ediyor" dedi. 
Zahteroğulları, 
Bursa ve 
Adana'da panik 
butonu pilot uygu 
lamalarının 
devam ettiğini 
anımsattı.

ELEMAN
İŞLETMEMİZDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
BAY VE BAYAN 
SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR
KAVLAK ZEYTİNLERİ 

TEL: 512 0512

ŞOFÖR ARANIYOR
E SINIFI

EHLİYETİ 
OLAN ŞOFÖR

ARANMAKTADIR

TEL: 514 0160

K AŞ€D€ BCKUAKK 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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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

BAYAN ELEMAN
EV İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 
ACİL OLARAK YARDIMCI 

BAYAN ELEMAN ARANIYOR 
0 533 388 43 76

YUSUF

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

a /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

O 533 241 93 82 
O 533 680 59 22

http://www.kofteciyusuf.com
secretcv.com
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SGK 'Kara deliği' kapatıyor
Sigorta prim gelir
lerinin SGK gider
lerini karşılama 
oranının giderek 
artıyor. 2012 yılında 
yüzde 89 olan oran 
2013 yılının Haziran 
ayı itibariyle yüzde 
90'a ulaştı.
Açıklamalarda bulu
nan Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Başkanı Yadigar 
Gökalp Ilhan, sigor
ta prim gelirlerinin 
SGK giderlerini 
karşılama oranının 
giderek arttığını kay
detti.
2012 yılında yüzde 
89 olan prim gelir
lerinin gideri karşıla
ma oranının 2013 
yılının Haziran ayı 
itibariyle yüzde 90'a 
ulaştığını bildiren 
ilhan, "Açıklarımızın 
Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla'ya oranların
da da azalma var. 
Örneğin 2013 yılı 
için öngörülen açık 
tahmini 24,8 milyar 

lira idi. Haziran 
itibariyle baktığımız
da bu 9 milyar lira 
olarak gerçekleşti” 
diye konuştu. 
Prim gelirlerinin 
artırılması açısından 
kayıtdışılıkla 
mücadelenin en 
önemli çalışma alan
larından biri 
olduğunu kaydeden 
SGK Başkanı, bura- . 
da "hiç kayıt altına * 
almama ve aldıkları 
ücretten daha az 
bedelle çalıştığı gös
terilenler" olmak 
üzere iki sorunla 
karşı karşıya bulun
duklarını dile getirdi. 
Çalışmalar net
icesinde kayıtdışılık 
oranının yüzde 
36*lara kadar indiğini 
kaydeden Ilhan, "En 
fazla kayıtdışı alanı 
tarım sektöründe 
gözüküyor.
Dolayısıyla oraya da 
yoğun bir şekilde 
çalışmalarımız 
devam ediyor" dedi.

paketinin çok geniş 
olduğunu ve 
Türkiye'nin bu 
anlamda en cömert 
ülkelerden biri konu
munda bulunduğunu 
kaydeden ilhan, 
bugüne kadar yapı 
lan 6 yüz naklinin de 
SGK tarafından ka 
rışlandığını söyledi. 
Yüz nakillerinde 15 
güne kadar olan 
işlemler için bir 
paket fiyatı bulun
duğunu, bunun da 
42 bin lira olarak 
belirlendiğini kayde- 

yüzde 10 artırımlı bir 
bedel ödendiğini, 
bunun da 46 bin lira 
ettiğini bildirdi.
Ilhan, "15 gün son
rasındaki diğer 
işlemler ve tedaviler 
ayrıca fatura- 
landırılıyor. 42 bin 
lira 15 günlük 
işlemler için, sonra 
ödenen bedellerle 
bu fatura artıyor" 
dedi.
Türkiye'de hane 
başına ortalama 10,6 
kutu ilaç kullanılıyor 
Akılcı ilaç kullanıl

ması konusunda 
SGK olarak önemli 
çalışmalar yaptık
larını da anlatan 
SGK Başkanı Ilhan, 
akılcı ilaç kampa
nyasının bunlardan 
biri olduğunu söyle
di. İlaç kullamıyla 
ilgili bin hane 
üzerinde bir anket 
düzenlediklerini, 
şimdi bu anketi 10 
bin hane üzerinde 
yeniden yapacak
larını belirten Ilhan, 
şöyle konuştu: 
"Bu bin hane 
üzerindeki anket bile 
ciddi sonuçlar gös
terdi bize. Örneğin 
anket sonucuna 
göre Türkiye'de 
hane başına ortala
ma 10,6 kutu ilaç 
kullanılıyor. 
Hanelerin yüzde 
13'ünde 20 kutunun 
üzerinde ilaç var. 18 
milyon hanede 190 
milyon kutu ilaç 
olduğunu gösteriyor 
bu. Bunun önemli 

bir bölümü birkaç 
kez kullanılıp 
bırakılmış. Yani 
vatandaşlarımızın 
kendi sağlığı açısın
dan da çok riskli bir 
durum, özellikle 
antibiyotik grupların
da. Tamamlamak 
gerekiyor ilacı. Bu 
da toplam kutu ade
dinin yüzde 15'ine 
denk geliyor. 190 
milyon kutu ilaca 
baktığımızda yüzde 
4'ünün de son kul
lanma tarihi geçmiş. 
Yani genelde vatan
daşlarımızın 
(evimizde ilaç bulun
sun) gibi bir yak
laşımı var. Ama 
bunun son kullanma 
tarihi geçmişse 
kendilerine son 
derece zararlı bir 
şey. Ya da tamamını 
kullanmamışsa yine 
aynı şekilde zararlı. 
O yüzden bu nokta
da dahi bilinçli 
hareket etmek 
gerekiyor."

'Elektronik devletle' erkekler üstün çıktı
Kamu kuramlarının 
sunduğu 785 

Jıizmete elektronik 
i ortamda erişim 
sağlayan "e-devlet" 
sistemine kayıt yap
tıran kişi sayısı 15 
milyon 250 bini 
geçti. e-Devlet 
Kapısı'nı kullanan
ların 11,4 milyonunu 
erkekler, 3,7 mily
onunu kadınlar oluş
turuyor.
AA muhabirinin 
edindiği bilgiye

göre, kamu hizmet
lerin dijital ortamda 
sürekli ve güvenli 
biçimde gerçek
leştirilmesi amacıyla 
18 Aralık 2008'de 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından hizmete 
açılan e-Devlet 
Kapısı'na kayıt yap
tıran kişi sayısı 15 
milyon 264 bini 
buldu. Açıldığı gün 
22 kamu kurumun 
163 hizmetini sunan

Bakanlığı 
kayıtlarına göre, 
"www.turkiye.gov.tr" 
internet adresinden 
ulaşılan e-Devlet 
Kapısı'nda hizmet 
veren belediye 
sayısı ise 59'u 
buldu.
e-Devlet Kapısı'ndan 
hizmet almak için 
kayıt yaptıranların 
yüzde 75,4'ünü 
erkekler oluşturuyor. 
Bugüne kadar 11,4 
milyon erkek, 3,7

milyon kadın sis
teme kayıt yaptırdı. 
Sistemi kullanan
ların yaş ortalaması 
ise 30'un üzerinde. 
Sisteme üye 1 
milyon 823 bin 
kişi 18-25 yaş 
aralığındaki 
gençlerden, 4 
milyon 340 bin kişi 
26-35 yaş, 3 milyon 
600 bin kişi ise 36-45 
yaş aralığındaki 
vatandaşlardan 
oluşuyor.

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
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
Ysnlkapı (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_________
DENİZ UÇAöl 613 66 13
Psgssus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72

J Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Amtur 614 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 Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 ss 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz S13 10 4S

Devlet Hastanesi 517 34 00
1 J S Sahil Dev. Hast. 513 23 29

Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29

HKonur Tıp Mrk. 514 80 88

M ________TAKSİLER_________
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67

1 Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Tekel 517 33 94

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4665 

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)

GENIİKSİHEMAGÜHIİİĞÜ
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

1145-14:00- 
1645-21:30 

HERKEZ ÖLECEK: 
1240-14:15- 
10:152040 

REZERVASYON 
5133321

http://www.turkiye.gov.tr
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ÖZEL İIVKCHT İLKÖĞRETİM OKULU 
“Aykent ile hedeflerinize doğru” 

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

Gemlik-Orhangazı yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz w çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz
4-5 YAŞ 
ANASINIFI 
1 .SINIF 
2.SINIF 
3.SINIF 
4.SINIF 
5.SINIF 
6.SINIF 
7.SINIF 
8.SINIF

6.350
6.600
8.250
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

Kınalarda kattan geleneği geri döndü
Son günlerde ilçe mizdeki 
kınalarda eski kına 
gelenekle rine dönüldü. 
Önceki akşam Atamer’de 
yaşamını Ersan Çakar ile 
birleştiren Cemile 
Peker, giydiği kaftanlarla 
kına gecesi düzenledi. 
Kuaför Olcay’da kına gece
si için saçlarını yaptıran 
Cemile Peker, 
“Ninelerimizin uzun yıllar 
önce giydiği, şimdi ise 
unutulmuş olan kaftanların 
günümüze uyarlayarak 
kına gecelerimizde giyerek

eskiyi yad ediyoruz. 
Hem de bu güzel geleneği 
yaşatıyoruz. Bütün gelin 
adaylannın bu geleneği 
yaşatması geçmişimizin 
unutulmasını önler” dedi. 
Olcay Kuaför Sahibi 
Olcay Baykız da “Kaftan 
gelin olacaklara çok 
yakışıyor. Kaftana göre 
saç modeli yaparak gelin 
adaylarını kınaya 
hazırlıyoruz. Saçlarına 
takılan teller ile de nostalji 
yaşatıyoruz” şeklinde 
konuştu.

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik

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.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.manastiremlakqemlik
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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Eski evler 
ilgi bekliyor

İlçemizin değişik mahalle ve 
sokaklarında yıkılmaya yüz tut
muş eski özgün evler Büyük 
şehir Belediyesinden ilgi bek
liyor. Haberi syf 5’de

Belediyede hastan yardımcılıkları
■ ■ ■ ■

Belediye Meclisi 
yarın toplanıyor

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yoğun Gündem...
Gemlik Belediye Meclisi, yarın bir 

aylık aradan sonra yeniden toplana 
cak.

Bu nedenle, Belediye Başkan veki 
linçe hazırlanan gündem hayli kaba 
nk.

Belediye Meclisi gündeminde önce 
likle Daire Müdürlüklerinden görü 
şülmesi istenen konular Meclis Baş 
kanlığına gelir. Bu konular ya doğru
dan mecliste görüşülür, ya da ilgili 
komisyonlara havale edilir. Dev. 4’de

Belediye BaŞka„nelge He Belediye’deki 
yayınlanan bir Se' dımCılıklarına bağlı m 
başkan ve başkan^.landmld. Belediye 

düdükler yen,doenfik Yılınaz, belediyedeki 
Baskanvekili Ref,k ^düdüklerine gon- 
tüm birim ve d^erdL Haberi sayfa 2'de 
derdikleri yari g°n ----- --------------------------- ı

Gemlik Belediye Meclisi, bir aylık 
tatilden sonra yarın Eylül ayı olağan top 
lantısını yapacak. Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz tarafından Belediye Meclis 
üyelerine gönderilen gündemde, 
Belediye Meclisi’nin 4 Eylül 2013 Çar 
şamba günü saat 16.oo’da Eşref Dinçer 
Mahallesi’nde bulunan Belediyeye ait 
Ömer Kahraman Ek Hizmet Binası’nda 
toplanacağı belirtildi. Haberi sayfa 2’de

HEM HAYAT KURTAR 
HEM DE HAYATINI
Meslek sahibi öğrenciler yetiştiriyor, 
geleceklerini güvence altına alıyoruz.

O iHaTem
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ Hemşire Acil Tıp Teknisyeni
Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km G©1*1 
0 224 514 49 49 | hatemsaglikokullari.Ç 1̂

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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it W Ha miıııtıiıı wHi
Belediye gördüğü bağlanmıştır. belediyenin birimler ise
Başkanvekili lüzum üzerine Bilgilerinize en önemli bir- Sağlık İşleri Hsiî-runlık Maknmımn RÖnlOğıi Ittaıım »zenne »••RkI»

jij| oii|ij^^cırinixı ye Rcn-egiMı^^ , ■

Refik Yılmaz, aşağıda rica ederim.” imlerini oluş- Müdürlüğü,
imzalı yayın- görülen bir- denildi. türüyor. Temizlik işleri
lanan bir imler 5393 Belediye Bunlar, Fen Müdürlüğü,
genelge ile sayılı başkanlığına işleri Yazı işleri
Belediye’deki kanunun 49. bağlı Müdürlüğü, Müdürlüğü.
başkan ve maddesinin 7. müdürlükler İmar ve Başkan '\i«\ Başkana Bağlı Müdürlükler:

başkan fıkrasına isti başkanlık Şehircilik Yardımcısı ■' i- "" । 'Bagilomlik Sekte! erH® ;

yardımcılık naden başkan sekreterliği, Müdürlüğü, Nazmi : hlj ■ Öze’ Kilem MfidOrKIftk
1 ’ Iffl11 l| :l'k®akr İe Sosyal Mödürlflgö

larına bağlı yardımcılığı Özel kalem Mali Koçak’a ■ i Bukdc İşleri

müdürlükler ile müdürlüğü, Hizmetler bağlı müdür Başkam Yardımcısı Mehmet ÇELİK» bağlı Müdürlükler:
■ J- ■ ' Fea Ölen MüdüriÜğû
:“'İŞ-'' jif;'.■teşf'1 veŞeâûrciUJc Müdürlüğüyeniden yapı görevlendirile Kültür ve Müdürlüğü, lükler ise

landırıldı. n başkan Sosyal İşler İcra Birimi, İnsan ■ । A ।" 11' MİH HtethedeYMûdârlöğû
.i-ft:' ı ı'.ölacra Birimi
i ■ ■ ' ■ ।! Oessst’fc HszmetJcri MüdürlüğüBelediye yardımcısı Müdürlüğü Destek Kaynakları,

Başkanvekili Mehmet ile Hukuk Hizmetleri Eğitim '.Jiı ii|S-j■’’> Kırhsat vc IJenctrin Müdürlüğü

Baş'kan Yardımcısı Muarrem SARI'ya bağlı Müdürlükler.Refik Yılmaz, Çelik- işleri Müdürlüğü, Müdürlüğü,
belediyedeki Muharrem bağlanırken, Ruhsat ve Zabıta I:ıfeı / , Sağhl: İştori Müdürlüğü 

'3*1 , Terrdziik İşlen IdiklıirKIğü
daire müdür Sarı’ya ve 657 Başkan Denetim Müdürlüğü, IİW । f 11 ■
lüklerine gön sayılı DMK Yardımcısı Müdürlüğü. Park ve Başkan Yardımcısı Nazmi KOÇAK’a Bağlı Müdürlükler-.
derdikleri 
yazıda,

Kanunun 68/ 
gereğince

Mehmet
çelik’e bağlı

Başkan 
yardımcısı

Bahçe 
Hizmetleri

3- İnsan fcayoaklar; Eğitim Müdür.üğû

Başkanlık Hazmi müdürlükler Muharrem Birimi olarak
.'Wifmakamında Koçak’a ise Sarı’ya bağlı belirlendi.

Belediye Meclisi yarın toplanıyor
Gemlik Belediye 
Meclisi, bir aylık 
tatilden sonra yarın 
Eylül ayı olağan 
toplantısını yapacak. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
Belediye Meclis 
üyelerine gönderilen 
gündemde, Belediye 
Meclisi’nin 4 Eylül 
2013 Çarşamba 
günü saat 16.oo’da 
Eşref Dinçer 
Mahallesi’nde bulu
nan Belediyeye ait 
Ömer Kahraman Ek 
Hizmet Binası’nda 
toplanacağı belirtil
di.
Yarın yapılacak olan 
Belediye Meclisi 
gündeminde 3 ve 8 
Temmuz 2013 günü 
Meclis tutanaklarının 
okunmasından 
sonra dairelerin 
meclise havale ettik
leri konular ele alı
nacak.
Bunlar arasında

Zabıta Müdürlüğü’ne 
bir adet kapalı kasa 
kamyonet alınması, 
Küçük Kumla Siteler 
Mahallesi’ndeki arıt
ma su tesisinin 
BUSKİ’ye devri, İmar 
planı değişiklikleri 
ile ilgili istemler yer 
alıyor.
Öte yandan, korniş 
yonlardan meclise 
gelen evrakların 
görüşülmesi sırasın

da, İmar Komisyo 
nu’ndan gelen yazı
da, işletme ruhsatı 
almak isteyen işyer
lerine aynı 
parsellerde bulunan 
bir kaç bağımsız 
bölümün birleşti 
rilmesi halinde ruh
sat düzenlenip 
düzenlenmeyeceği 
ile ilgili rapor 
görüşülecek. 
Küçük Kumla

sahilinde uygun 
görülen bir yere yat 
limanı yapılması, 
ilçe mezarlığı ile 
ilgili rapor, Gemlik 
sahilindeki Kalafat 
lar Bölgesine sosyal 
tesis yapıla rak, caz
ibe merkezi haline 
getirilmesi ile ilgili 
rapor, Cumhuriyet 
Mahallesi’nde 833 
adada bulunan ve 
park olarak göste 

rilen 2671 metrekare 
yerde plan değişik
liği ile ilgili rapor, 
Gemlik ilçe sınırları 
içinde yer alan 
yanıcı, parlayıcı, pat
layıcı, korozif ve tok- 
sit maddelere ait 
meclis kararı ile ilgili 
rapor, bu maddelerin 
1/1000 ölçekli imar 
planı ilave plan 
notuna itirazı ile ilgili 
rapor, mezbaa

yerinin belirlenerek, 
Büyükşehir’e göste 
rilmesi ile ilgili 
rapor, Sosyal Yaşam 
Merkezi’ndeki yüzme 
havuzundan yarar
lanacak öğrencilere 
indirim yapılması ile 
ilgili rapor, Narlı 
Köyü Camiinin 
onarılması, eksiklik
lerinin giderilmesi 
ve köy imam evinin 
onarılması ile ilgili 
rapor, Gemlik’i tem
sil eden büyük bir 
sembol heykelin 
yapılması ile ilgili 
rapor, Kent 
Konseyi’nin yeniden 
yaşama geçirilmesi 
ile ilgili rapor, 
depremde can kaybı 
yaşanmaması için 
eşyaların sabitlen
mesi konusunda 
teknik bir ekibin 
kurulması ile ilgili 
raporlar Eylül ayı 
meclis gündeminde 
görüşülerek karara 
bağlanacak

‘Gemlik Körfez’ www. g e m I i kko rfezg aze tes i. co m
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Kamıtonun alıınıla talaral can ııerii
Bursa’da 16 yaşın
daki ehliyetsiz 
motosiklet 
sürücüsü önündeki 
otomobile çarptı. 
Motosikletin 
arkasında yolcu 
olarak bulunan ve 
savrularak karşı 
yönden gelen 
kamyonun altında 
kalan 41 yaşındaki 
Taner Gümüş olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Aksungur 
köyü çıkışında mey
dana geldi. Ali A. 
idaresindeki 16 KE 
444 plakalı otomobil 
Aksungur köyüne 
seyir halindeyken 
arkasından hızlı 
gelen Enes Ö. (16) 
idaresindeki 16 JT 
638 plakalı motosik
let direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederek otomo

bile çarptı. O sırada 
motosikletin 
arkasında bulunan 
Taner Gümüş (41) 
yola savrularak 
karşı şeritten gelen 
Cem A., idaresinde
ki 16 KM 963 plakalı 
kamyonun altında 
kaldı.
Çevredeki vatan
daşlar yaralı şahıs
lara ilk müdahaleyi 
yapıp, 112 ekiple 
rine haber verdi. 
Olay yerine gelen

112 ekipleri Enes 
Ö.’yü Uludağ 
Üniversitesine 
götürdü. Taner 
Gümüş ise yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı. Enes Ö.’nün 
ise sağlık durumu
nun iyi olduğu 
öğrenildi. 
Osmangazi ilçe 
Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
olay yerine gelerek, 
incelemelerde

bulundu. Kaza 
sebebiyle Aksungur 
ve Ahmetköy 
arasındaki yol bir 
süre trafiğe 
kapandı.
Mudanya’ya bağlı 
Çağrışan köyünde 
ikamet eden Taner 
Gümüş’ün, Enes E. 
ile aynı fabrikada 
çalıştığı ve evli 
olduğu öğrenildi. 
Gümüş’ün cesedi 
otopsi için adli tıp 
kurumuna kaldırıldı.

Özüm loplarken 
düşüp ağır 
yaralandı

Bursa’nın İnegöl 
İlçesi’nde 46 
yaşındaki Erkan 
Peker, üçüncü kat
taki evinin balko
nuna kadar 
uzanan asmadan 
üzüm toplarken 
bahçeye düşerek 
ağır yaralandı. 
İnegöl Hamidiye 
Mahallesi Sümbül 
Sokak’ta bulunan 
apartmanın 
üçüncü katında 
oturan Erkan 
Peker, balkonuna 

kadar uzanan 
asmadan üzüm 
toplamak istedi. 
Bir salkıma uzan
mak isterken den
gesini yitiren 
Peker, üçüncü kat
tan bahçenin 
beton zeminine 
düşerek ağır yara
landı. Peker, 112 
Acil Servis ambu
lansıyla İnegöl 
Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak 
tedaviye alındı.

Koyun sürüsüne çarpmamak için
İrene basınca 9 kişi yaralandı

Orhaneli’de bir 
sürücü koyun 
sürüsüne çarpma
mak için frene 
basınca 9 kişi 
yaralandı.
Harmancık 
Orhaneli 
Karayolunda 
meydana gelen 
kazada Bursa 
yönüne gitmekte 
olan Sefahattin 
Dönmez 
yönetimindeki 
16 N 0001 plakalı 
araç Eskidanışment 
köyü yakınlarında 
yola aniden 
çıkan koyun 
sürüsüne 
çarpmamak 
için frene basınca 
yine aynı 
yönde hareket 
eden Ahmet Turhan 
yönetimindeki 
16 N 8140 plakalı 
araç duramayarak 
Dönmez’in kul
landığı araca 
arkadan hızla

çarptı.
Olayda her iki araç 
ta bulunan Raziye 
Sevinç, Ahmet 
Atış, Arife Arık, 
Derya Turhan 
Arpat, Safa Uras 
Arpat, Mefaret 
Dönmez, Fettah 
Satık, Ahmet 
Turhan Selamettin 
Dönmez toplam 9 

kişi yaralandı. 
Yaralılar 112 acil 
servis ambulan 
sıyla Orhaneli 
Devlet Hastanesi 
acil servisine 
kaldırıldı.
Yaralıların ilk 
müdahalesi 
yapıldıktan 
sonra 9 yaralıda 

taburcu edildi.

Olayda 
küçükbaş 
hayvanlara 
hiçbir şey 
olmazken, 
her iki araçta da 
büyük maddi 
hasar meydana 
geldi.
Jandarma olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Orhangazi 
ilçesinde, kon
trolden çıkan oto
mobil zeytinliğe 
uçarken, bir kişi 
yaralandı.
Kaza, Orhangazi- 
Bursa yolunda 
meydana geldi. 
Coşkun Kurtuluş 
idaresindeki 34 HY 
9675 plakalı oto
mobil, Çeltikçi 
kavşağı yakınların
da kontrolden 
çıktı. Yolun sağın
daki zeytinliğe 
uçan otomobil 
takla attı.
Yaklaşık 50 metre 
sürüklenen otomo

bil zeytin 
ağaçlarını kırdık
tan ters dönerek 
durdu.
Yaralanan 
Kurtuluş, çevre
den gelen vatan
daşlar tarafından 
araçtan 
çıkarılarak, olay 
yerine çağrılan 
ambulansla 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Yaralı 
sürücünün hayati 
tehlikesinin bulun
madığı öğre
nilirken, kazayla 
akalalı tahkikat 
sürüyor
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_g uler@hotmail. com

Midi, Millili İÜIHIHUİİUM
Yoğun gündem...

Belediyede ihtisas komisyonları her yıl 
BelediyeYasası’na göre yeniden belirlenir.

Siyasi partilerin Belediye Meclisi’ndeki 
sayısal çoğunluğuna göre oluşan komis 
yonlar kendilerine gönderilen istemleri 
yasaya göre inceler ve bir karara varır.

Burada alınacak kararlarda salt çoğunluk 
önemlidir.

Komisyon kararlan kesinleşmiş kararlar 
değildir.
Kararlar Mecliste okunur, görüşülür ve 

yapılan oylama ile ya kabul edilir, ya da 
red edilir.

Karar organı Belediye meclisidir.
Bu kararları uygulayan ise Başkanlık 

makamıdır.
Başkanlık ise Başkan Yardımcıları ve 

Encümen üyelerinden oluşur.
Yarın toplanacak Belediye Medisi’nde 

yine imarla ilgili konular çoğunlukta.
40 yıldır belediye meclislerini izlerim.
Tek değişmeyen imar olaylarıdır.
Planlar yapılır, yeniden yapılır ancak, 

imar plan değişikliği hiç bitmez.
Gemlik’in neredeyse tek konusu imardır.
Bununla birlikte komisyonlara giden 

konularda dikkatimi çeken Küçük Kum 
la’ya yat limanı yapımı Manastır sahilindeki 
Kalafatlar yerinin cazibe merkezi haline 
getirilmesi, Gemlik Gübrenin yapmak iste
diği Kompoze Gübre Fabrikasına izin veril 
meşini önleyeci yanıcı, patlayıcı, parlayıcı, 
korozifve toksit maddelerin ilçe sınırları 
içinde depolanması ile ilgili plan dip not
larına itiraz konusu, Hukuk Komisyonunun 
2Jb arazileri raporu, Kent Konseyinin yeni 
den oluşturulması ve depremde can kaybı 
yaşanmaması için eşyaların sabitlenmesi 
gibi konular mecliste görüşülecek.

Bu konular görüşülmeden önce, parti
lerin belediye meclis grupları toplanarak 
konularla ilgili ortak karar alırlar.

Dün akşam bu konuda siyasi partilerde 
toplantılar yapıldı.

Çarşamba günü görüşülen konuları 
Gemlik halkıyla paylaşacağız.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Sena 
Kaleli, şehit ve 
gaziler için bugün 
mevlüt okutacak. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Sena 
Kaleli, Kurtuluş 
Savaşı ve diğer 
savaşlarda şehit 
olan er ve subay

larımız ile bugün gazilerin ruhuna
aramızdan ayrılan kabul edilmek üzere

ikindi namazı öncesi 
Çarşı Solaksubaşı 
Cami’nde mevlüt 
okutulacağını belir
tildi.
Yapılan açıklamada, 
saat 16.oo’da da 
Karsak Cami 
önünde lokum ve 
zeytin dağıtılacağı 
bildirildi.
CHP İlçe Başkanlığı 
açıklamasında, tüm 
Gemliklilerin oku
nacak olan mevlüte 
davet edildiği öğre
nildi.

Marketlerde ve kırtasiyecilerde okul araç ve gereçleri yerlerini almaya başladı

Okul sezonu açıldı

YETKİLER MEHMET ÇELİK’TE
Bugün gazetemizin manşete çıkardığı 

haberde, Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın Daire Müdürlüklerine gönderdiği 
bir yazı yer alıyor.

Bu yazıyı incelediğinizde, Gemlik’i kimin 
yönettiğini göreceksiniz.

Belediye Başkanvekili makamına, Özel 
Kalem; Başkanlık sekreterliği, kültür ve 
sosyal işler Müdürlüğü ile Hukuk işleri...

Başkanvekili Mehmet Çelik’e ise bakın 
neler bağlanmış:

Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Mali 
Hizmetler, İcra Birimi, Destek Hizmetleri, 
Ruhsat ve Denetim...

Ya! Muharrem Sarı’ya; Sağlık İşleri, 
Temizlik İşleri, Yazı İşleri..

Görüyor sunuz değil mi?
Gemlik’i kimin yönettiğini.
Boşuna söylemiyorum, Gemlik’in Beledi 

ye Başkanı Refik Yılmaz değil, Mehmet 
Çelik diye.

Durum ortada.
Söylenecek söze gerek yok.

İlkv e orta 
öğretimde 2013- 
2014 eğitim ve öğre
tim yılının 16 Eylül 
2013 tarihinde 
başlaması nedeniyle 
yazlıklar yavaş 
yavaş boşalırken, 
marketlerde ve 
alışveriş merkez
lerinde okul araç ve 
gereçleri yerlerini 
almaya başladı. 
İlçemizdeki kır
tasiyeciler, defter, 
kalem, boya, çanta 
gibi okul araç ve 
gereçleriyle raflarını 
doldururken, büyük 
alışveriş merkez
lerinde de girişten

başlayarak en 
önemkli reyonlar 
kırtasiye 
malzemeleri ve 
çanta, kalem kutusu, 
su matarası gibi 
gereçlere ayrıldı. 
Öte yandan, alışver
iş merkezlerinin 
giyim reyonlarında 
ise okul gömlek, 
pantalon, ayakkabı, 
çorap gibi okul 
giysileri de yerlerini 
aldı, 
öğrenci velileri, 
okullar açılmadan 
çocuklarının ihtiyacı 
olan okul araç ve 
gereçleri ile giyim 
eşyalarını temin için

alışveriş merkezleri 
ve marketlere akın 
etmeye başladılar, 
öte yandan, bazı kır
tasiyeciler de kent

içinde dağıttıkları el 
ilanları ile okul 
defterleri ve diğer 
gereçlerde indirime 
gittiler.

KAYIP Yalova Su Ürünleri Kooperatifinden aldığımız 
Mustafa Reis 2 teknesine ait avlanma ruhsatım 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
AHMET SOYDEMİR
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Eski evler ilgi bekliyor
ilçemizin değişik 
mahalle ve sokak
larında yıkılmaya 
yüz tutmuş eski 
özgün evler 
Büyükşehir 
Belediyesi’nden ilgi 
bekliyor.
Kayhan Mahallesi 
2 Nolu Sokak’ta 
bulunan çatı ve 
caddeye bakan 
bölümü çökmek 
üzere olan Balcı 
ailesine ait olan ev 
ile Halitpaşa 
Mahallesi 1 Nolu 
Caddede bulunan 
eski ev Tabiat ve 
Kültür Varlıklarını 
Koruma Kurulu 
tarafından tescil 
edildiği için 
sahipleri tarafından 
onarılamayınca 
her gün yıkılma ile 
karşı karşıya 
kalıyor.
Gemlik Belediyesi 
tarafından her iki 
evin de çevresi 
demir korunakla

çevrelendi.
Ekonomik gücü 
olmayan mal sahip
leri tarafından 
Büyükşehir

Belediyesi tarafın
dan kamulaştrılarak 
kültür varlığı olarak 
değerlendirilmesi 
isteniyor.

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
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 
0 532 654 28 46
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Kayıtlı Islihdamı Teklik Alanınflaki 
Fikirlere Finansman Desteği

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı'nın 2012 
yılında aldığı karar 
doğrultusunda 
başlatılan 'tarla 
okulu' projesi, 
Bursa'nın 
Orhangazi ilçesine 
bağlı Yeni Sölöz 
beldesinde start 
aldı.
Tarla okulunda ilk 
eğitim Orhanga 
zi'ye bağlı Yeni

Sölöz beldesinde 
zeytin üreticilerinin 
iştirakiyle yapıldı. 
Zeytin bahçesinde 
gerçekleştirilen 
eğitime Bursa İl 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdür 
lüğü Bitkisel Üre
tim ve Bitki Sağlığı 
Şube Müdürlüğü 
mühendisleri 
katıldı. Çiftçilere 
zeytin sineğinin 
meyveye ve 

zeytin yağına olan 
zararları, entegre 
mücadele yöntem
leri uygulamalı 
olarak anlatıldı. 
Ayrıca halkalı leke 
hastalığıyla 
mücadele hakkında 
bilgi verildi.
Eğitimin sonunda 
üreticiler, bitki 
besleme ve 
toprak verimliği 
konusunda da bil
gilendirildi.

"Kayıtlı istihdamın 
Teşviki Projesi" 
(KITUP) kapsamın
daki ikinci hibe ile 
SGK, kayıtlı istih
damı teşviki alanın
daki fikirlere finans 
man desteği sağla 
yacak, yerel çalış
malar ulusal düz
eye taşınacak 
Başvuruları 11 
Ekim 2013'te sona 
erecek 10 milyon 
avroluk hibe pro
gramı, bütün illeri 
kapsayacak 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
"Kayıtlı İstihdamın 
Teşviki Projesi" 
(KITUP) kapsamın
da ikinci hibeyi 
hayata geçiriyor. 
İstekli tüm tarafla 
rın kayıtlı istihdamı 
teşvik alanındaki 
fikirlerine finans
man desteği sağla 
yacak, yerel çalış
maları ulusal dü 
zeye taşıyacak

proje kapsamında, 
10 milyon avroluk 
hibe verilecek.
SGK'dan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, "KİTUP I" 
kapsamındaki hibe 
bileşeniyle önemli 
bir kitleye ulaşan 
ve olumlu çıktılar 
elde eden SGK, 
"KİTUP II" hibe 
bileşeni için başvu
ruları almaya 
başladı.
Proje kapsamında 
sendikalar, meslek 
odaları, organize 
sanayi bölgeleri, 
bölgesel kalkınma 
ajansları, sivil 
toplum kuruluşları, 
üniversiteler, kamu 
kuruluşları ve yerel 
birimlere, kayıt dışı 
istihdam sorununa 
ilişkin şehirlerinin 
ya da sektörlerinin 
sorunlarına en 
doğru yaklaşımı 
üretmeleri için fır
sat sunuldu.

KİTUP I hibe 
bileşeniyle, 9 mily
on 317 bin 650 
avro değerinde 41 
hibe projesi hayata 
geçirildi. Yerel 
yönetimler, sivil 
toplum kuruluşları 
ve sosyal Ortaklar 
tarafından SGK 
taşra birimleriyle 
işbirliği içerisinde 
gerçekleştirilen 
projeler 
çerçevesinde yak
laşık 7 bin kişiye 
nitelik artırıcı 
eğitim verildi, 
kurslara katman
ların yarısından 
fazlasının kursların 
ardından kayıtlı bir 
işte çalışmaya 
başladığı gözlendi. 
SGK, proje 
çerçevesinde pilot 
uygulamaları 
gerçekleştirilen 
yenilikçi bazı fikir
lerin yurt geneline 
yayılması için de 
çalışma başlattı.

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

Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri,

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

Kupa ve madalya çeşitleri.

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Mini Herin 'imim egilimiıe1' veliler İt almabilecek
Minik öğrencilerin 
okul ortamına alış
malarını kolay
laştıran "uyum 
eğitimi"nde, veliler 
de uygun ve gerekli 
görülen zamanlarda 
sınıflara alınabile
cek.
Okul öncesi ve 
ilkokul 1. sınıf 
öğrencilerinin, ev 
ortamından ayrıla 
rak değişik özellik
ler taşıyan okul 
ortamına geçişi 
belli bir uyum süre 
cini gerektiriyor. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
çocukların okul 

kaygılarını gider
mek ve onlara okul 
ortamını sevdirmek, 
oyun, drama ve 
sportif etkinlikler 
yoluyla öğrenme 
ortamını, öğretmen
lerini ve 
arkadaşlarını tanı
malarını sağlamak 
amacıyla uyum 
eğitimi düzenliyor. 
Uyum programı, 
eğitim öğretim yılı 
başlamadan bir 
hafta önce olmak 
üzere, 2006-2007 
eğitim öğretim yılın
dan beri sürdürü 
lüyor. Bu yıl ise 
okullardaki uyum

programı, 9-13 Ey 
lül tarihleri arasında 
uygulanacak.
Rehber öğretmenler 
aktif katılacak 
Minik öğrencilere 
uyum eğitiminde 
okulu tanımalarını, 

uyumunu kolay
laştırıcı "Okul 
Uyum Programı" 
düzenleniyor. 
Program, okul 
öncesi ve zümre 
sınıf öğretmenleri 
kurulunca hazır

lanıyor.
Uyum programı 
kapsamında çocuk
lara okul personeli 
tanıtılcak, okuldaki 
sınıf, lavabo, spor 
salonu gibi fiziki 
ortamlar gösterile
cek. Çocukların 
sportif ve kültürel 
faaliyetlerle birbir- 
leriyle kaynaşmaları 
sağlanacak.
Sınıf öğretmenleri 
1.sınıflar için hazır
lanan öğretim 
materyallerini bu 
hafta boyunca kul
lanacak.
Okullarda rehber 
öğretmenler de

sürece aktif olarak 
katılacak.
-Velilere de eğitim 
Uyum eğitiminden 
veliler de yarar
lanacak. Veliler, 
çocuklarının eğitimi 
konusunda daha 
duyarlı olmaları, 
öğrenciyi tanımaları 
konularında bil
gilendirilecek.
Ayrıca velilere okul, 
öğrenci ve veli 
ilişkisi, öğrenciler 
de oluşabilecek 
kaygılar ve velilerin 
alabileceği tedbirler 
konularında da bil
gilendirme çalış
maları yapılacak.

Uludağ Üniversitesi ne Kayıilar 6 [ylül ie saıu eriyor
Uludağ Üniversite
sinde 2013-2014 
eğitim öğretim 
yılında üniver
sitelerin çeşitli 
bölümlerini 
kazanan öğrenci
lerin ve ailelerin 
ilk kayıt telaşı 
başladı.
Yaklaşık 12 bin 
öğrencinin kayıt 
işlemleri 6 Eylül'de 
sona erecek.
Uludağ Üniversite
sini kazanan 
öğrenciler üniver
site ve ÖSYM 
tarafından 

kendilerinden iste
nen belgeleri hazır
layarak üniver
sitenin yolunu 
tuttu. Uludağ 
Üniversitesi Öğren
ci Konseyi, kayıt 
için il dışından 
gelen öğrencilere 
yardımcı olmak 
amacıyla kentin 
çeşitli ulaşım 
noktalarında gönül
lü öğrencilerden 
oluşan danışma 
masaları kurdu. 
Geçen yıl 
yaklaşık 43 bin 
öğrencisi 

bulunan Uludağ 
Üniversitesi, kam- 
püs içinde ve fakül
telerde oluşturduğu 
danışmanlık 
hizmetleri ile 
öğrencilere ilk kayıt 
işlemlerinde 
yardımcı oluyor. 
Ayrıca kayıt için 
gelen öğrencileri 
barınma konusunda 
bilgilendirmek 
üzere kampüs 
içinde çeşitli 
kuruluşlar 
stantlar açtı.
Bu arada bu yıl 
eğitim öğretime

başlayacak 
öğrenciler, 10 
Eylül'de Ali 
Osman Sönmez 
Kampüsü'ndeki 
Yabancı Diller 
Yüksekokulu'nda 
yabancı dil 
muafiyet ve seviye 
tespit sınavına alı
nacak. Kayıtlarla 
ilgili ayrıntılı bilgi 
Uludağ Üniversite
sinin http: 
//www.uludag. 
edu.tr/OidbDB/duyu 
rular/oku/dn/3420 
adresinden öğre
nilebilecek.

ELEMAN
İŞLETMEMİZDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
BAY VE BAYAN 
SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR 
KAVUK ZEYTİNLERİ

TEL:5120512

ŞOFÖR ABANIYOR
E SINIFI 

EHLİYETİ 
OLAN ŞOFÖR 

ARANMAKTADIR 

TEL51400 60

ELEMAN
FİRMAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TECRÜBELİ BİLGİSAYAR

TEKNİSYENİ VE 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ÇIRAK ARANIYOR
TEKNOKEN BİLGİSAYAR
Orhangazi Cd. No:98/A 
Tel: 0 224 513 22 42

http://www.uludag
edu.tr/OidbDB/duyu


3 Eylül 2013 Salı İGemlik Körfezi Sayfa 8

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

05324979289

KÖFTECİ

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

f] /yusufkofte www.kofteciyusuf.com ©kofteciyusuf jjF

başvurmak için: secretcv.com

SATILIK 
ARAZİ

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

http://www.kofteciyusuf.com
secretcv.com
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Bakanlıktan emeklilere 4 miiMe binlen
Emeklilere ve emekli 
adaylarına 4 müjde 
geliyor.
İntibak ve promos 
yonu gündemine 
alan Çalışma Bakan 
lığı, ya§a takılanlara 
formül arıyor. 
Kayıtlı çalışan emek
liye de ekstra zam 
planlanıyor.
Emeklilere ve emekli 
adaylarına müjde 
niteliğinde düzen
lemeler geliyor. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı 
ğı'nın masasında, 
emekliler ve emekli 
adayları için, 4 
önemli düzenleme 
bulunuyor. Bakanlık 
bürokratlarının 
üzerinde çalıştığı 
düzenlemeler, birçok 
avantaj sunuyor. 
Çalışmalar tamam
landığında, emeklile 
rin geliri artacak, 
yaşı bekleyenlere de 
emeklilik kapısı 

açılacak. 
Promosyondan 
intibak ödenmesine, 
yeni emeklilik for
müllerinden ekstra 
zamma kadar üze 
rinde çalışılan düzen 
lemeler şöyle...

1-EKSTRA 
YÜZDE 2 ZAM 
Emekli olduktan 
sonra tekrar bir işte 
çalışmaya başlayan 
yaklaşık 1.5 milyon 
kişiye ekstra zam 
geliyor. Şu an emekli 
çalışanlardan yüzde 
15 oranında Sosyal 
Güvenlik Destekle 
me Primi (SGDP) 
tahsil ediliyor. Bu 
kişilere yapılan 
kesinti karşılığında 
yüzde 2'lik bir zam 
yapılması planlanı 
yor. Kayıt altında 
çalışmayı teşvik ede
cek uygulama ile 
emeklinin maaşına 
normal zammın yanı

sıra, yüzde 2'lik 
ekstra artış yapıla
cak.

2- YENİ İNTİBAK 
GÜNDEMDE 
Hükümet, 2000 yılın' 
dan önce emekli 
olanların maaşını 
intibak yasasıyla 
düzeltti.
Bu emekliler 350 
lirayı bulan maaş 
zammı aldı. Türkiye 
Emekliler Derneği

(TÜED) 2000-2005 
yılları arasında 
emekli olanların da 
mağdur olduğunu 
belirterek, bu kişile 
re de intibak ver
ilmesi için çalışma 
başlattı. Konu, Çalış
ma Bakanlığı'nın 
gündemine taşındı.

3- EMEKLİYE DE 
PROMOSYON 
Memurlar gibi 
emeklilerin de

bankalardan maaş 
promosyonu alması 
için çalışma 
başlatıldı. Memur- 
Sen'in toplu 
sözleşme masasında 
gündeme taşıdığı 
promosyon talebi, 
Çalışma Bakanı Fa 
ruk Çelik tarafından 
olumlu karşılandı. 
Bakanlık yetkilileri, 
bankaların üst düzey 
yöneticilerinden ran
devu alıp, promos 

yon ödemeleri için 
pazarlık yapacak.

4- YAŞA 
TAKILANLARA 
FORMÜL 
Prim günü ve yıl 
şartlarını tamam
lamış ancak yaşı 
bekleyen emekli 
adaylarına yönelik 
de çalışma 
yürütülüyor.
Çalışma Bakanlığı 
bürokratlarının 
hazırladığı çalış
maya göre; 
yaşının dolup emekli 
olmasına 2 yıl kalan
lar üzerinde ağırlıkla 
duruluyor.
Bu kişilere, alacak
ları maaşlardan 
belirlenecek bir 
yüzdede kesinti 
yapılarak, emeklilik 
hakkı verilecek.
Yapılan çalışmalarla 
ilgili ayrıca Maliye 
Bakanlığı'nın da 
görüşleri alınacak.

Devlet günde 188 kişiyi işe aldı Türkiye'ye pinango!
Yılın ilk yansında 23 
bin 764 kişi kamu 
kurum ve kuru- 
luşlannda çalışmaya 
başladı. İş günleri 
dikkate alındığında 
günde 188 kişi 
kamuda işe girdi.
Yılın ilk yarısında 23 
bin 764 kişi kamu 
kurum ve kuru
luşlarında çalışmaya 
başladı. İş günleri 
dikkate alındığında 
günde 188 kişi 
kamuda işe girdi. 
Kamudaki toplam 
istihdam 3 milyon 
239 bin 221'e ulaştı.

Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) veri 
lerine göre, bu yılın 
ilk yarısında kamu

sektörünün istih
dama katkısı arttı. 
Kamunun istihdama 
katkısı yılın ilk

yarısında yüzde 
0,7 artış kaydetti. 
Böylece 23 bin 
764 kişi kamuda 
çalışmaya 
başladı.
Yılın ilk yarısındaki 
126 iş günü dikkate 
alındığında hergün 
ortalama 188 kişi 
kamuda işbaşı yaptı. 
Kamunun yılın ilk 
yarısında yarattığı 
yeni istihdamla 2012 
sonuda 3 milyon 
215 bin 457 olan 
çalışan sayısı 3 
milyon 239 bin 
221'e çıktı.

Başçı'nın, doların yıl 
sonunda 1.92 ola
cağına yönelik 
cesur açıklaması 
Maliye'den gelen bir 
haberle gerçek ola
bilir. Bir Italyan şir
keti, 30 milyar 
Euro'sunu Türki 
ye'ye getirmek için 
kapı kapı geziyor. 
Merkez Bankası 
Başkanı Erdem 
Başçı, doların 
ateşinin 2 lirayı 
aşması üzerine 
pazartesi günü çıkıp 
"Yıl sonunda dolar 
1.92 TL veya altında

olmazsa gelin 
hesabını bana 
sorun" diyerek 
'doların belini kıra
caklarım* söyledi. 
Herkes Başçı'nın 
sihirli formülünü 
merak ederken 
Maliye Bakanlığı'n 
dan gelen haber 
elini rahatlatabilir. 
Çünkü bir İtalyan 
şirketin yönetici
lerinin Maliye 
Bakanlığı'na gele 
rek Türkiye'deki 
Varlık Barışı'ndan 
yararlanmak istediği 
ortaya çıktı.

□

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.Savcillğl 513 10 53
C.Saveı 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

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

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

OTOBÜSn ULAŞIM 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

Şehirlerarası 261 54 00

R 
E

DENİZ UÇAĞI 613 56 13
Pagasus Akmls Seyahat 514 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 O1 63

Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58H _______ HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haat. 513 23 29
Mar.SaO.OcaOı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrfc. 514 80 88

TAKSİLER

RELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96

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 s13 1o 7O
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz S13 *16 46
Boyza Petrol 613 01 03

i 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

İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik KErfez
afcMLİK'İM İLK SONLÛK SİYASİ OAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4666 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

fflIllliUİİ
VENÜS 

SİNEMASI 
HIZLI VE ÖFKELİ 6: 

1145-14:00- 
16:45-21:30 

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

REZERVASYON 
5133321
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O ÖZ€l AVKCNT İLKÖĞRCTİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru”

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
• OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayar uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIN" der ve başarır....
NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 

YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12. tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

4 - 5 YAŞ 6.350
ANASINIFI 6.600
1 .SINIF 8.250
2.SINIF 9.700
3.SINIF 9.700
4.SINIF 9.700
5.SINIF 9.700
6.SINIF 9.700
7.SINIF 9.700
8.SINIF 9.700

Gökhan Özler, Denizli den 2 kona 2 madalyaya ile döndü
Dojo Karate 
Spor Kulübü 
Antrenörü Gökhan 
Özler, Denizli’de 
yapılan 20. 
Uluslararası 
Pamukkale karate 
Tumuvası’ndan 2 
kupa, 2 madalya 
ile ilçemizde 
döndü.
Turnuvada, 
ilçemizi en iyi 
şekilde temsil 
eden Gökhan

Özler, katada 
üçüncülük, 
kumitede 
ikincilik almayı 
başardı.
30-31 Ağustos ve 
1 Eylül 2013 tarih
lerinde Denizli’de 
yapılan turnu 
vanın sonunda 
dereceye girenler 
kupa ve 
madalyalarını 
düzenlenen 
törende aldılar.

EL & FAK: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL manastiremlak@hotrnail.com 
www. manastireHilaksahibinden ıoom - www.ilan .corn .tr/manastiremlak

mailto:manastiremlak@hotrnail.com
http://www.ilan


DOĞANIN HÂZİNESİ

ZEYTİN&ZEYTİNYAĞI 
KESTANE ŞEKERİ 

YÖRESEL REÇELLER 
KOZMETİK

naturel

zeytinyağı
Tel: 512 0 512

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla iskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası www.kavlak.com.tr

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kurulu«:1973

4 Eylül 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Kentsel 
dönüşümün 

ilk temeli atıldı
Bölgemizde Kentsel Dönüşüm 
uygulamalannın ilk temeli 
Vizyon Yapı tarafından atıldı.
Haberi sayfa 5’de

BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLIĞI İÇİN SÜRPRİZ SSK ESKİ BAŞHEKİMİ
DR. BEKTAŞ KEMAL ASLAN CHP İLÇE YÖNETİMİNE BAŞVURDU

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yerel Seçimlere doğru sular ısınıyor (1) 
2014 yılı Mart ayında yapılacak ye 

re! seçimlere 7 ay kaldı.
Günler hızla geçiyor.
Yerel seçimler, yaşadığımız kentin 

yönetimini ilgilendirdiği için, hepi 
miz için önemli.
Daha güzel, daha yaşanır, çağdaş, 

modern, sorunsuz bir kentte yaşa
mak istiyorsak yerel seçimlere du 
yarlı olmak zorundayız.

Gemlik’i yaşanır bir kent yapacak 
kişileri seçmek bizim elimizde.. 4’de

2014 yılı Mart ayında 
yapılacak olan 
yerel seçimler nede 
niyle Cumhuriyet 
Halk Partisi’nde 
üye olan partililerden 
aday adayı olacaklar 
için istifa süresi 
sona erdi.
CHP Belediye 
Meclis üyelerinden 
Necdet Ersoy, Mahir 
Gencer, Arzu Karataş 
ve Yalçın Erdoğan 
yeniden Belediye 
Meclis üyeliğine 
aday adayı olurken, 
yönetim' kurulundan 
Bülent Çiçek, 
özgür Aksoy, 
Levent Mete, Evin 
Olcay, Ercan Demir 
aday adaylığı için 
başvurdu.
SÜRPRİZ ADAY 
ADAYI

Öte yandan, CHP 
Belediye Başkan 
aday adaylığına Atay 
Güngör’den sonra 
SSK Eski Başhekimi 
Dr. Bektaş Kemal 
Aslan’ın da başvuru 
yaptığı öğrenildi. 
Haberi sayfa 2’de

Balık satış noktalarında 550 gram 
ağırlığındaki palamut 15 liradan satılıyor 

Balıkçılar umduğımıı 
hala hıılamaılı

31 Ağustos günü sona eren balık yasak
larından sonra denize açılan balıkçılar, 
hala bekledikleri balığı yakalayamadı. 
Gemlik’teki balık satıcılannda iki gündür 
500 gram dolaylanndaki palamut balığı 15 
liradan, san kanat 7 liradan, hamsi balığı 
ise 10 liradan satılıyor. Haberi sayfa 4’de

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

Hemşire Acil Tıp Teknisyeni

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
hatemsaglikokullari.com
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BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLIĞI İÇİN SÜRPRİZ SSK ESKİ BAŞHEKİMİ 
DR. BEKTAŞ KEMAL ASLAN CHP İLÇE YÖNETİMİNE BAŞVURDU

CHf 'İl IMIIİİS W IİI| lİljlİl fert
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nde Belediye 
Meclis üyeliği için 
aday adayı olacak 
partililer için başvu
rular sona erdi.
CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 2014 yılı 
Mart ayında yapıla
cak olan yerel 
seçimler için 
Belediye Meclis 
üyeliğine aday adayı 
olacak parti 
üyelerinin başvuru 
süresinin 2 Eylül 
2013 günü saat 
17.oo de sona 
erdiğini söyledi.

4 MECLİS ÜYESİ 
ADAY ADAYI 
OLDU

Gemlik Belediye 
Meclisi’nde 11 üyesi 
bulunan CHP’nin 4 
üyesi yeniden 
meclis üyesi ola
bilmek için, aday 
adayı başvurusunda 
bulundu.
Necdet Ersoy, Mahir 
Gencer, Arzu 
Karataş ve Yalçın 
Erdoğan aday 
adaylığı başvu
rusunu,İlçe
Başkanlığı’na 
yaparken, mevcut 
Belediye Meclis

Bektaş Kemal Aslan

üyelerinden, Zafer 
Ülgen, Binali Derin,

Ayfer Ağırbaş, Cemil 
Kurt, Fikret

Çolakoğlu, Gürhan 
Çetinkaya ve Haşan 
Alyüz aday adaylığı 
başvurusunda 
bulunmadılar.

BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI 
ADAY 
ADAYLARI

CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
30 Mart 2014 günü 
yapılacak olan yerel 
seçimler için partile 
riıiden Belediye 
Başkanlığına aday 
adayı olarak Atay 
Güngör ile eski 
Bursa SSK

Hastanesi 
Başhekimi 
Bektaş Kemal 
Aslan’ın dosyalarını 
tamamlayarak res
men başvurduğunu 
söyledi.
Sertaslan, Belediye 
Meclis üyesi olmak 
isteyen yönetim 
kurulu üyelerinden 
Bülent Çiçek, 
Özgür Aksoy, Evin 
Olcay, Levent 
Mete, Ercan Demir’in 
de görevlerinden 
istifa ederek, 
Belediye Meclis 
üyeliğine aday adayı 
olmak için başvur
dukları açıkladı.

V CeliıllaBsi8a;ianlıîıftiıiMamıWEtfi
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Sena 
Kaleli, Çanakkale ve 
Kurtuluş Savaşı’nda 
hayatlarını kaybe
den ve gazi olanlar 
için mevlit okutup, 
zeytin lokum dağıttı. 
Dün ikindi manazı 
Öncesi Merkez 
Solaksubaşı 
Camiinde Camii 
İmamı Süleymen 
Yedek tarafından 
şehitler ve gaziler 
için okutulan 
mevlite, CHP Bursa 
Milletvekilleri Sena 
Kaleli, Bursa 
Milletvekili Ilhan

Demiröz, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, yönetim 
kurulu üyeleri, par
tililer ve vatandaşlar 

katıldı. Mevlit son
rası, Karsak Camii 
önünde pazarcı 
esnafı ve pazara 
alışverişe gelen 
vatandaşlara lokum 
ve zeytin dağıtıldı.

Gelir İdaresi Başkan 
lığı, 30 Haziran 2013 
itibarıyla ödenme 
miş toplam miktar
ları 1 milyon TL'yi 
aşan vergi ve 
cezaları bulunan 
mükellefleri teşhir 
etti Gelir İdaresi 
Başkanlığı, 30 Hazi 
ran 2013 itibarıyla 
ödenmemiş toplam 
miktarları 1 milyon 
TL'yi aşan vergi ve 
cezaları bulunan 
mükeüefîen teşhir 
etti.
Gelir İdaresi Baş 
kanlığı'nın resmi 
internet adresinde 
yayımlanan listede 
12 bin 914 mükellef 
yer aldı. 1 Haziran 
2012-31 Mayıs 2013 
tarihleri arasında 
kesinleşen ve 
toplam miktarları 1 
milyon TL'yi aşan 
tarhiyatlar listesinde 
ise toplam bin 340 
borçlu mükellefin 
isimleri açıklandı. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı, 30 
Haziran 2013 
itibarıyla 1 milyon 
TL'yi aşan vergi ve

cezaları bulunan 
mükellefleri içeren 
liste 259 sayfadan 
oluştu. Listede, 
Türkiye genelinde 
bulunan 12 bin 914 
adet borçlu mükellef 
yer aldı.
Listenin ilk sırasın
da 767 milyon 293 
bin TL ile borç mik
tarı ile İmar 
Bankası'nı zarara 
uğratması nedeniyle 
hüküm giyen Hilmi 
Başaran yer aldı. 
Hilmi Başaran'ı 598 
milyon 474 bin TL 
ile imarbank 
Offshore Limited 
Şirketi, her biri 579 
bin 347 bin TL vergi 
borcu ile imar 
Bankası davasında 
hüküm giyen

Mustafa Akar; 
Bahaettin Uzan ve 
Yeşim Öztürk izledi. 
Listenin 6. sırasında 
389 milyon 210 bin 
TL vergi borcu ile 
Sportingbet Com. 
Aide Rney, 7. 
sırasında 385 mily
on 818 bin TL vergi 
borcu ile İflas 
Halinde İmar 
Bankası, 8. sırasın
da 299 milyon 657 
bin TL vergi borcu 
ile Özkar Elektronik 
Sanayi, 9. sırasında 
294 milyon 350 bin 
TL vergi borcu ile 
Sider Dış Ticaret, 
10. sırasında 263 
milyon 61 bin TL 
vergi borcu ile İmar 
Bankası İzmir 
Şubesi yer aldı.
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Bursa'da bir kadın, 
kendisini polis 
olarak tanıtan 
dolandırıcının 
hesabına 28 bin lira 
para gönderdi.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Sinanbey 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. F.E.'yi 
telefonla arayıp,

Hırsa tacarten 3. kaflan ıliisiM
Bursa'nın 
Mudanya ilçesinde, 
girdiği evin sahib
inin eşinin fark 
etmesi üzerine 
paniğe kapılan 
hırsız, kaçarken 3. 
katın balkonundan 
düştü.
Olay dün sabaha 
karşı saat 05.00 
sıralarında Yeni 
Mahalle Lale 

kendisinin polis 
olduğunu söyleyen 
dolandırıcı, 
"Kaybolan kimliğin 
ile bir bankadan 
yüklü miktarda para 
çekildi.
Bu kişileri 
yakalayabilmemiz 
için bize yardımcı 
olmalısın" dedi. 
Bunun üzerine 
hesabındaki tüm

Sokağı'nda 
meydana geldi. 
Bir apartmanın 3. 
katında Cemil T'nin 
dairesine gider 
borularına tırma
narak giren 
Mehmet A, ev 
sahibinin eşi 
A.A'nın fark ederek 
bağırması üzerine 
paniğe kapıldı. 
Zanlı, girdiği 

parayı çeken F.E. 
ziynetlerini de boz
durarak bankaya 
gitti. Sözde polisi 
arayan F.E., tüm 
parayı belirtilen 
V.Z.'ye ait hesaba 
yatırdı.
Bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan F.E., gerçek 
polisleri arayarak 
yardım istedi.

balkondan 
kaçarken, bastığı 
doğalgaz borusu
nun kırılması üzer
ine kendini yerde 
buldu. Ağır 
yaralanan ve 
hırsızlıktan birçok 
sabıkası olan 
Mehmet A, 112 
ekiplerince Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi

Ekipler olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı
Bilindiği gibi polis, 
vatandaşların benz
er dolandırıcılık 
olaylarına karşı 
dikkatli olması için 
şehir merkezlerinde
ki ATM'ler ve otobüs 
duraklarına broşür 
asarak uyarılarda 
bulunmuştu

Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Hayati tehlikesi 
bulunan zanlının, 
cebinde az miktar
da para bulunan 
pantolon ile 
içinde 600 lira olan 
çantayı çaldığı 
öğrenildi. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Otomobil 
TlR’a çarptı

Bursa’nın İznik 
ilçesinde, aniden 
önüne çıkan 
köpeğe çarpma-

direksiyonu kır
ması neticesinde 
kontrolden çıktı. 
Park halinde

mak isteyen oto
mobil sürücüsü 
TIR'a çarptı.
Kaza, öğle saat
lerinde Boyalıca 
kasabasında mey
dana geldi.
İznik’ten 
Orhangazi yönüne 
giden Cihan Aydın 
idaresindeki 16 NA 
803 plakalı otomo
bil, yola fırlayan 
köpeğe çarpma
mak için 
sürücüsünün 

duran 34 VR 9879 
plakalı Ersan 
Yıldız idaresindeki 
TIR'a çarparak 
duran otomobilin 
önünde oturan 
Osman Aktaş 
başını cama çarp
tı. Yaralanan 
Aktaş, ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılırken, 
sürücü ise kazayı 
hafif sıyrıklarla 
atlattı.

Balılı Miimlen ctıretlleri amöa taliım
Balıkesir sınırların
dan gelerek 
Bursa’nın 
Karacabey ilçesi’n- 
den geçip 
Marmara'ya 
dökülen Canbolu 
Deresi'nde 
yaşanan balık 
ölümleri, çevreci
lerin tepkisine 
neden oldu 
Gece geç saatlerde 
fark edilen kıyıya 
vurmuş sazanların, 
Balıkesir’in 
Bandırma llçesi'nde 
faaliyet gösteren 
bir maya fab
rikasının ya da 
çeltik üreticilerinin 
bıraktığı atıklardan 
kaynaklandığı 
iddia ediliyor. 
Karacabey Tarım, 
Gıda ve 
Hayvancılık İlçe 
Müdürlüğü ekibinin 
değişik noktalardan

su örnekleri alarak 
incelemeye tabi 
tutacağı ve çıkan 
sonuçlara göre 
işlem yapacağı 
öğrenildi.
Balık ölümlerini 
değerlendiren 
Doğa-Der Başkanı 
Murat Demir, 
konuyu yakından 
takip ettiklerini 

belirterek sorumlu
ların ceza alana 
kadar bu işin peşini 
bırakmayacaklarını 
kaydetti. Yaşanan 
bu felaketin kabul 
edilebilir bir şey 
olmadığını dile 
getiren Demir, 
"Fabrikalar derele 
rimizi atık yuvasına 
dönüştürüyor.

Buna göz yumul
ması mümkün 
değil. Ortada bin
lerce telef olan 
balığımız söz 
konusu. Bizler 
Doğa Der ve 
diğer çevre kuru
luşlarımızla bu 
işi sonuna kadar 
takipçisi olacağız" 
dedi.

Bursa’nın Karaca 
bey’de bir 
kişi, Facebook 
hesabını ele 
geçiren 
dolandırıcıların 
arkadaşından 250 
TL para aldığını 
belirterek polise 
başvurdu. Polise 
şikayette bulunan 
S.S. isimli şahıs, 
kullandığı 
Facebook 
hesabının kimliği 
belirsiz kişilerce

MııMıııı 
ele getirin atkaıMaıı 

250 lirasını alili
ele geçirildiğini, 
ardından da 
A.G isimli 
arkadaşından para 
istendiğini ifade 
etti. A.G'nin ise 
kendisi olduğunu 
sandığı 
dolandırıcıya ina
narak verilen 
hesaba 250 TL 
para yardımı yap
tığını dile getirdi. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Tril* A “SUYUNU BOŞA 
g HARCAMA”

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

&mKörfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Balık satış noktalarında 550 gram ağırlığındaki palamut 15 liradan satılıyor

Mı mİ w İnil MıKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yerel seçimlere doğru sular ısınıyor (1)
Gemlik Belediye Başkanlığı için kilit par

tiler AKP, CHP ve MHP’dir.
2009 yerel seçimlerine baktığımızda, CHP 

19 bin 128 oy, AKP 15 bin 323 oy, MHP 9 
bin 721 oy, SP 4 bin 359 oy, DP 4 bin 166 
oy, DTP 854 oy, BBP 587, DSP 378 oy aldı.

Diğer partileri hesaba katmıyorum.
Genel çerçeve ile Gemlik’te seçimde kaza 

nabilme olasılığı olan 3 parti var.
CHP, AKP ve MHP...
Bu arada siyaset sahnesinden silindiği 

görülen DP’nin 4 bin 166 oyu önem taşı 
yor.

DYP’ye oy vermiş seçmenin yönü Gem 
lik seçimlerinin sonucunu belirler.

CHP’nin 1.5 yıllık belediye yönetiminin 
hazin sonu biliniyor.

AKP’nin sandıkta kazanamadığı koltuğu, 
bazı meclis üyelerine çıkar sağlayarak, 
koltuk vererek ele geçirmesinden sonra 
yaşanan süreç devam ediyor.

CHP yeniden seçimleri kazanabilir mi? 
Kazanmaması için hiçbir neden yok. 
Herkesin benimseyeceği bir aday, iyi 

örgütlenme, satılmayacak adam gibi mec 
lis üyeleri, Gemlik’in vizyonunu ileriye 
taşıyacak bir program sonuç getirebilir. 
CHP’de bugün resmi başvuru yapan 2 
aday adayı olduğunu görüyoruz.

Bir yıldır Gemlik’e kendini tanıtmaya 
çalışan Atay Güngör ve dün adını yeni 
duyduğumuz, eski SSK Baştabibi, şimdi 
ise Bursa Özel Anadolu Hastanesinde 
Beyin ve Sinir Hastalıkları uzmanı 
Dr. Bektaş Kemal Aslan.

Kemal Aslan pek tanınan bir isim değil.
Gemlik’in eski damadı olduğu biliniyor 

sadece...
Ortada yeni bir isim yok.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbra 

him Talan’ın adı da dolaşıyor ortada.
Talan, bu konuda görüşmeler yaptığını 

doğruladı.
Ancak, aday adayı değil, aday olmak 

koşuluyla karşılıklı iyi niyet, ilkeli birliktelik 
ve doğrudan destek koşulu istiyor.

Talan’ın aday adaylığı veya adaylığı kesin 
değil.

Şimdilik CHP de konuşulan başka isim 
yok.

Daha iyi ve üzerinde birleşilecek bir aday 
arayışı var mı, bunu CHP’liler sır gibi saklı 
yortar.

Bu arada Av. Gökhan Taylan adı kulisler 
de sık geçti.

Ancak, Taylan’ın nereden aday adayı 
veya aday olacağı belli değil. Sadece niyet 
var.

Bir ara AKP’nin İlçe Divan Toplantısında 
görülmesi, AKP ile birşeyler mi oluyor so 
rusunu gündeme getirdi.

Ancak, bu konunun sonradan kapan 
dığını öğrendik.

CHP, Gemlik’te kendi içinden bir aday 
çıkarır mı bilemiyoruz.

Bana göre, herkesin birleşeceği, merkez 
sağdan da oy getirecek bir aday arayışı 
var gibi geliyor.

Yarın AKP ve MHP’yi yazacağım.

31 Ağustos günü 
sona eren balık 
yasaklarından sonra 
denize açılan 
balıkçılar, hala bek
ledikleri balığı 
yakalayamadı. 
Üç gündür 
Bursa Balık 
Hali’ne küçük boy 
palamut, hamsi, sarı 
kafa, istavrit balık
ları gelmeye baş
landı. 
Gemlik’teki balık 
satıcılarında iki 
gündür 500 gram 
dolaylarındaki pala
mut balığı 15 
liradan, sarı kanat 
7 liradan, hamsi 
balığı ise 10 liradan 
satılıyor.

Balık satıcıları, 
havanın esmesi 
nedeniyle beklenen 
balığın tutulma

dığını, önümüzdeki 
günlerde bol 
miktarda palamut ve 
hamsinin tezgahları

dolduracağını, 
fiyatlarında 
düşeceğini 
söylediler.

İlçe Emniyet Müdürü Erol Gülen, İlkokul öğretmenini evinde ziyaret ederek elini öptü.

Hliidiirün öğretmen secisi
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
atanan Erol Gülen, 
31 yıl önce kendisini 
mezun eden ilkokul 
öğretmenini evinde 
ziyaret ederek, vefa 
örneği gösterdi. 
1978-1982 yıllarında 
Şükrü Şenol 
İlkokulu’nda 5 yıl 
süreyle öğretmen
liğini yapan Ergül 
Mutlu’yu unuta- 
mayan ilçe Emniyet 
Müdürü Erol Gülen, 
Şükrü Şenol İlkoku- 
lu’ndan 1996 yılında 
emekli olan öğret
menini unuta
madığını ve ken
disinin sağ 
olduğunu öğrenince, 
ziyaret etmek istedi

ğini söyledi.
Gülen, Atatürk Kor 
donu Mudo Pasta 
nesi üzerinde oturan 
ilkokul öğretmeni 
Ergül Mutlu’yu araya

rak kendisini ziyaret 
etmek istediğini 
söyledi.
Öğretmeninin evine 
giden Gülen, 31 yıl 
önce kendisini ilk

okuldan mezun 
eden öğretmeninin 
elini öperek, ken
disini hiç unut
madığını söyledi. 
Yetişmesinde öğret
meninin büyük eme 
ği olduğunu söyle 
yen Erol Gülen, 
1978-1982 yılları 
arasında 5 yıl öğret
menliğini yapan 
Ergül Mutlu’ya bir 
buket çiçek götürdü. 
Ergül Mutlu da 
okuttuğu öğren
cisinin 31 yıl sonra 
kendi ilçesinde 
Emniyet Müdürü 
olarak görmesinden 
mutlu olduğunu 
belirterek, 
çalışmalarında 
başarılar diledi.

KAŞ6DC 8€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR 
„

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

l

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kentsel dönüşümün ilk temeli alıldı

Bölgemizde 
Kentsel Dönüşüm 
uygulamalarının ilk 
temeli Vizyon 
Yapı tarafından 
atıldı.
Yüklenici firma 
Vizyon Kentsel 
Dönüşüm şirketi 
Gemlik Belediyesi'ne 
başvurarak yeni 
binanın yapılması 
için ruhsat 

başvurusunda 
bulunmuş ve 
evrakların tamam
lanması ne 
ticesinde, Gemlik 
Belediyesi ruhsat 
bölümü tarafından 
yeni binanın ruhsatı 
verilmişti.
Konu hakkında 
bilgi veren Vizyon 
Yapı şirket temsilcisi 
Hamza Aygün,

30 Ağustos Zafer 
Bayramı'nda çifte 
mutluluk yaşadık
larını belirterek, şun 
lan söyledi: 
"Kentsel Dönüşü 
mün önemli bir 
adımını daha bu 
temel ile atmış 
bulunuyoruz.

TEMEL ZAFER 
BAYRAMINDA

ATILDI

Bu günün Zafer 
Bayramına denk 
gelmesi de bize 
ayrı bir mutluluk 
yaşattı.
Attığımız bu temel 
Gemlik ilçemizin 
ve bölgemizin dönü 
şümü açısından 
bir ilk olması açısın
dan önemlidir.

En kısa zamanda 
bina inşaatını 
tamamlayarak d 
aire sahiplerimize 
depreme dayanıklı 
modern konutlarını 
teslim etmeyi 
hedefliyoruz.
Günaydın Sitesi'nin 
yaptığı Genel 
Kurulda aldığı 
Kentsel Dönüşüm 
kararıyla, bu

site il ilgili çalış- 
malanmız da hız
landı. Temennimiz 
Gemlik ve 
bölgemiz adına 
İnsanımızın hak 
ettiği depreme 
dayanıklı ve modern 
binaların özel 
sektör-vatandaş 
işbirliğiyle afetler 
gelmeden yapıl
masıdır. "

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

■IEİ3İ
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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Türkiye'nin Senıi ııe fal İhracatı Tam Yol İleri
Türkiye'de geçen 

ay sanayi alanında 
en yüksek ihracat 
artışı gemi ve yat 
sektöründe görüldü. 
Geçen yılın ağustos 
ayında 63 milyon 
442 bin dolarlık 
gemi ve yat ihracatı 
yapan Türkiye, bu 
yılın aynı ayında 
yaklaşık yüzde 
120'lik artışla ihra
catını 139 milyon 
246 bin dolara 
taşıdı.
Türkiye ihracatçılar 
Meclisinin (TİM) ver
ilerine göre, Türki 
ye'nin gemi ve yat 
ihracatı, yılın sekiz 
ayında 2012'in 
toplam rakamını 
23,5 milyon dolar 
geride bırakarak 834 
milyon 700 bin dolar 
olarak gerçekleşti. 
Söz konusu tutar, 
geçen yılın sekiz 
ayında ise 585,3 
milyon dolar

seviyesindeydi.

İhracatı iki şehir 
sırtladı
Sektörde söz sahibi 
olan İstanbul, geçen 
yılın 8 ayında 497,6 
milyon dolar olan 
gemi ve yat ihra
catını bu yılın aynı 
döneminde yüzde 
11,8'lik artışla 556,4 
milyon dolara yük
selterek ilk sıradaki 
yerini korudu. İstan
bul'u 193,4 milyon 
dolarlık ihracatla 
Yalova, 47,6 milyon 
dolarlık ihracatla 
Kocaeli ve 12,1 
milyon dolarlık ihra
catla İzmir izledi.
Böylece, yılın 8 
ayındaki 834,7 mil 
yon dolarlık gemi ve 
yat ihracatında, 
İstanbul'un payı 
yüzde 66,6, Yalo 
va'nın payı ise 
yüzde 23,1 oldu. Bu 
iki ilin sektörün

toplam ihracatından 
aldığı pay yüzde 
89,7 olurken, Koca 
eli, İzmir, Bursa, 
Muğla, Ankara ve 
Eskişehir toplamda 
yüzde 10'luk pay ile 
gemi ve yat ihracatı 
gerçekleştiren diğer 
şehirler arasında 
yer aldı.

En fazla ihracat 
Malta'ya 
Sektörde, ocak-

ağustos döneminde 
en fazla ihracat 
156,1 milyon dolarla 
Malta'ya gerçek
leştirildi. Bu ülkeyi, 
151,2 milyon dolarla 
Norveç, 106,7 mil 
yon dolarla Birleşik 
Kralhk'a bağlı 
Cayman Adaları ve 
60 milyon dolarla 
Marshall Adaları 
izledi.
Türkiye, ayrıca 
Hollanda'ya 57,9

milyon, Ingiltere'ye 
40,4 milyon, Pana 
ma'ya 30 milyon, 
ABD'ye 25,7 milyon 
ve Almanya'ya 22 
milyon dolarlık ihra
cat gerçekleştirdi.

"Hedefimiz 1 milyar 
doları aşmak" 
Gemi ve Yat İhra
catçıları Birliği 
Başkanı Başaran 
Bayrak, yaptığı açık
lamada, sanayi 

alanında gemi ve 
yat ihracatının son 
iki aydır en çok 
artış gösteren sek
tör olduğunu vurgu
layarak, yıl sonunda 
1 milyar dolarlık 
ihracatı aşmayı 
hedeflediklerini 
belirtti.
Sektördeki artışların 
umut verici 
olduğunu dile 
getiren Bayrak, 
"Sanayi sektöründe 
öncü olmak bizi 
sevindiriyor. Çok 
şükür ki gemi inşa 
sektörü ihracat kıs
mında büyük bir 
ivme kazandı. 
Geçen yıl ki rakam
ları şimdiden aşmış 
durumdayız ancak 
bu yeterli değil. 
2023 hedeflerini 
yakalayabilmemiz 
için her sene yüzde 
25'lik büyüme 
göstermemiz 
gerekiyor" dedi.
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Yerleşke’ne yeni spor tesisleri milim
Gemlik Belediyesi, 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik
Yerleşkesi’ne 
bir hah saha ve 
bir de çok amaçlı 
basketbol-voleybol 
sahası yapıyor.
U.Ü. Gemlik 
Yerleşkesi 
bünyesindeki 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulları Bölgesin 
deki atıl durumda 
kalan basketbol 
sahasını yenileyen 
Gemlik Belediyesi, 
yanındaki eski 
toprak sahayı da

halı saha olarak 
hizmete geçirmeyi 
hedefliyor.
Gemlik Belediyesi 
yaklaşık 20 ay 
önce de Yerleşke 
girişindeki alana 
hah saha tesisi 
yapmıştı.
Üniversite gençli 
ğine yönelik 
hizmetlerin devam 
ettiğini vurgulayan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekilî 
Refik Yılmaz, alt 
yapı ve yol çalış
malarını, otopark 
alanı, çevre 
düzenlemesi, yeşil

lendirme çalış
malarıyla ren

klendirdiklerini 
hatırlattı.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili

Refik Yılmaz, 
üniversite 
meydanı, üniversite 
yol alanı düzen
lemesi ve Emin 
Dalkıran Kordonu 
ile Karsak 
Deresi üzerine 
yapılan modern 
köprü çalışmalarını 
da bitirdiklerini 
anımsatarak, 
"Çocuklarımız 
gibi, gençlerimiz de 
bizim geleceğimiz 
dir. Onlara ne 
kadar hizmet 
verirsek verelim, 
hak ediyorlar. " 
dedi.

Bursaspor, 
GalatasaraylI Colin 
Kazım'ın transfer
ine son noktayı 
koymak için çaba 
sarfederken 
Galatasaray'dan da 
Serdar Aziz için 
gelen teklif 
nedeniyle 
görüşmeler uzadı. 
Sarı kırmızılı 
kulübün ısrarla 
istediği Serdar 
Aziz için 
Bursaspor'un 
belirleyeceği bon
servis bedeli ile bir

likte Colin Kazım'ı 
teklif ettiği ancak 
yeşil beyazlıların 
bonservis 
konusunda fiyat

belirlemediği 
öğrenildi. 
Menajer Haluk 
Canatar, 2 gün 
süren görüşmel

erde neticeye 
varılamadığını, 
Bursaspor 
yönetiminin 
Galatasaray'ın 
teklifine henüz 
cevap vermediğini 
söyledi.
Bursasporlu 
yöneticiler ise 
Serdar Aziz 
konusunda açıkla
ma yapmadı, 
Kazım'ın transferi 
için imzalar atıl
madan açıklama 
yapılmayacağını 
ifade ettiler

ELEMAN
FİRMAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TECRÜBELİ BİLGİSAYAR 

TEKNİSYENİ VE 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ÇIRAK ARANIYOR

TEKNOKEN BİLGİSAYAR
Orhangazi Cd. No:98/A 

Tel» 0 224 513 22 42

ELEMAN
İŞLETMEMİZDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
BAY VE BAYAN 
SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR
KAVLAK ZEYTİNLERİ 

TEL:5120512

E SINIFI 
EHLİYETİ 

OLAN ŞOFÖR 
ARANMAKTADIR 

m:51400 60

KRŞCDC B6KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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»■MlliltMİSıllılIlllM
Kamu kurum ve 
kuruluşlarında 
uygulanan görevde 
yükselme 
sınavlarında, 
radikal değişiklikler 
yapıldı. Memurlar 
artık yükselebilmek 
için sözlü sınava da 
girecek. Ayrıca 
daha önce zorunlu 
olarak sorulan, 
anayasa, ulusal 
güvenlik, inkılap 
tarihi gibi konular 
da çıkartıldı. 
Kurumlar kendi 
konularında sorular 
hazırlayacak. 
ALT GÖREVLERDE 
ÇALIŞMA ŞARTI 
KALDIRILDI 
Yönetmelikte 
yapılan değişiklik 
ile görevde yük
selme yönet
meliğinin uygulan
mayacağı hallerin 
düzenlendiği 2'nci 

maddedeki ilçe 
müdürü ifadesi, 
"ilçe idare şube 
başkanlıkları ile 
bunlarla aynı 
düzeydeki diğer 
görevlere" şeklinde 
düzenlendi. Ayrıca, 
avukat kadro 
pozisyonundan 
hukuk müşaviri 
kadrosuna atanma, 
görevde yükselme 
kapsamı dışına 
çıkartıldı. Getirilen 
düzenleme ile 
görevde yükselme 
mahiyetindeki ata
maların yapıla
bilmesi için bulun
duğu kurumda veya 
diğer kurumlarda 
alt görevlerde 
çalışmış olma şartı 
ve süre arama 
zorunluluğu 
kaldırıldı. Ancak, 
isteyen kamu kuru
luşu alt görevlerde

çalışmış olma şartı 
ve süresi arayabile- 
cek
SÖZLÜ SINAVDA 
DA BAŞARILI 
OLMAK ZORUNDA 
Şube müdürü, 
müdür ve bunlarla 
aynı düzeydeki 
görevde yükselme 
suretiyle atanacak
larda yazılı ve sözlü 
sınavda başarılı 
olma şartı 
aranacak. Müdür 
dışındaki diğer alt 
görevlerde ise yazılı 
sınav yeterli olacak. 
Şube müdürü ve 
müdür kadroları 
için yapılacak sözlü 
sınava ilan edilen 
kadro ve pozisyon 
sayısının 5 katına 
kadar aday sözlü 
sınava alınacak.
Sözlü sınav notu bu 
kadrolar için başarı 
notu sayılacak.

Müdür dışındaki 
kadrolar için ise 
yazılı sınav notu 
başarı notu sayıla-

ARANACAK 
ÖZELLİKLER 
Sözlü sınavda 
müdürler için 
şu özellikler 
aranacak: a) Sınav 
konularına ilişkin 
bilgi düzeyi, b) Bir 
konuyu kavrayıp 
özetleme, ifade 
yeteneği ve 
muhakeme gücü, c) 
Liyakati, temsil 
kabiliyeti, tutum ve 
davranışlarının 
göreve uygunluğu, 
d) Özgüveni, ikna 
kabiliyeti ve 
inandırıcılığı, e) 
Genel kültürü ve 
genel yeteneği, f) 
Bilimsel ve teknolo
jik gelişmelere 
açıklığı.

Balkanlar Bursa'ıla 
Buluşacak

Namıkkemal Halk 
Oyunları Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Derneği (NAKEM) 
tarafından bu yıl 
8'incisi düzen
lenecek olan 
"Balkan Festivali" 
5-13 Eylül tarihleri 
arasında yapılacak. 
NAKEM Başkanı 
Hüseyin Özkan, 
geleneksel hale 
gelen festivalde bu 
yıl Karadağ, 
Kosova, 
Maketonya, 
Sırbistan, Bosna 
Herkes, 
Arnavutluk, 
Bulgaristan, 
Romanya ve Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nden 
halk oyunu ekip

lerini davet ettik
lerini söyledi. 
Ekiplerin şehrin 
değişik yerlerinde 
gösteriler 
yapacağını, 6 
Eylül’de Yenişehir, 
7 Eylül’de Hamza 
bey, 10 Eylül’de 
Demirtaş, 12 
Eylül’de Mustafa 
kemalpaşa'da 
göster düzenleye
ceğini dile getiren 
Özkan, ayrıca 11 
Eylül’de Bursa'nın 
Kurtuluşu kortejine 
katılacaklarını, fes
tivalin gala 
geçesinin ise 8 
Eylül’de Kültürpark 
içindeki Açıkhava 
Tiyatrosu'nda 
gerçekleşeceğini 
kaydetti.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. YAŞAR ÖZDEN

YUSUF

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

/yusufkofte www.kofteciyusuf.com @kofteciyusufj

başvurmak için: secretcv.com

GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIMIZ 
0222234 SERİ NOLU 16 - 07 -2013 TARİHLİ ALINDI 

BELGESİ KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR 
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ

TEMA i
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

KAYIP
İMAM HATİP 

ORTAOKULU'NDAN 
ALMIŞ OLDUĞUM 

DİPLOMAMI 
KAYBETTİM.

HÜKÜMSÜZDÜR 
FATMA TUNCAL 

(KURNAZ)

SATIUK 
ARAZÎ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞAKOYU

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR 

0535 631 25 17

http://www.kofteciyusuf.com
secretcv.com
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flğustos'un zam şampiyonu yumurta oldu
Tüketici fiyatları 
bazında ağustosta 
en yüksek fiyat 
artışı, yüzde 17,47 ile 
yumurtada görüldü. 
Fiyatı en fazla düşen 
ürün ise yüzde 27,14 
ile domates oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
ağustos ayına ilişkin 
Tüketici Fiyatları 
Endeksi (TÜFE) veri
lerine göre, fiyatı 
yüzde 17,47 artan 
yumurta "zam 
şampiyonu" oldu. 
Yumurtayı, fiyatı 
yüzde 6,51 artan 
"mücevher (altın)" 
ile fiyatı yüzde 
5,26 artan kaşar 
peyniri izledi. 
Fiyatı en çok artış 
gösteren diğer 
ürünler arasında 
yüzde 5,05 ile yurt 
içi hafta sonu turları, 
yüzde 4,64 ile 
yoğurt, yüzde 4,21 
ile tavuk eti,

yüzde 3,47 ile kon
serveler, yüzde 2,97 
ile hazır
çorbalar, yüzde 2,53 
ile sucuk, yüzde 2,42 
ile spor müsabaka 
larına giriş ücreti yer 
aldı.
- En çok domates 
Ucuzladı
TÜİK verilerine göre, 
geçen ay fiyatı en 
fazla düşen ürün
lerin başında 
domates geldi. 
Domatesin fiyatı 
yüzde 27,14 aza
lırken, fiyatı en çok 
düşen ürünler 
sırasıyla kavun 
(yüzde 15,09), çarlis
ton biber (yüzde 
11,77), patates 
(yüzde 11,22), sivri 
biber (yüzde 11,16), 
erkek tişörtü (yüzde 
6,76), kadın 
ayakkabısı (yüzde 
5,64), erkek gömleği 
(yüzde 5,27) ve 
çocuk tişörtü (yüzde

4,45 ) öldü. Kadın 
pantolonunun fiyatı 
ağustosta yüzde 
3,35, erkek 
ayakkabısının ve 
telefon ekipman
larının (telsiz telefon, 
cep telefonu) fiyatı 
yüzde 2,59'ar 
düştü.
TÜİK'in tüketici fiyat
ları endeksine göre, 
ağustosta aylık 
bazda fiyatları en 
fazla artan ürünler 
şöyle: 
En yüksek artış

gösteren 
seçilmiş maddeler 
Bir önceki aya göre 
değişim oranı 
(yüzde)
Yumurta 17,47
Mücevher (altın) 6,51 
Kaşar peyniri 5,26 
Yurt içi hafta sonu 
turları 5,05
Yoğurt 4,64
Tavuk eti 4,21 
Konserveler 3,47 
Hazır çorbalar 2,97 
Sucuk 2,53
Spor müsabakaları
na giriş ücreti 2,42

Maden suyu ve 
sodası 2,06 
Mercimek 2,00 
Özel dershane 
ücreti (üniversiteye 
hazırlık) 1,88 
Fındık içi 1,66 
Zeytin 1,64 
Şehirlerarası otobüs 
ücreti 1,46 
Dana eti 1,41 
Salça 1,36 
Uçak bileti ücreti 
1,33
Özel lise ücreti 1,01 
Fiyatı en fazla düşen 
yada en az artan 
seçilmiş maddeler 
ile bir önceki aya 
göre değişim oran
ları (yüzde) ise 
şöyle: 
En az artan 
veya en fazla 
düşen seçilmiş 
maddeler 
Bir önceki aya göre 
değişim oranı 
(yüzde) 
Çay -0,36 
Salam -0,50

Tramvay ücreti -0,73 
Çamaşır için temizlik 
ve bakım ürünleri - 
0,78
Ayçiçek yağı -1,14 
Okul kitapları -1,29 
Çocuk ayakkabısı - 
2,08
Takım elbise (erkek 
için) -2,10
Telefon ekipmanlan 
(telsiz telefon, cep 
telefonu) -2,59 
Ayakkabı (erkek için) 
-2,59
Pantolon (kadın için) 
-3,35
Tişört (çocuk için) - 
4,45
Gömlek (erkek için) - 
5,27
Ayakkabı (kadın için) 
-5,64
Tişört (erkek için) - 
6,76
Sivri biber -11,16 
Patates -11,22 
Çarliston biber - 
11,77
Kavun *15,09 
Domates -27,14

Depoyu fulleyeni Maliye takipte
Maliye, kaçak 
akaryakıtı önlemek 
için yeni bir denetim 
sistemine geçiyor. 
‘Arka Ofis' adı ver
ilen sistem 
sayesinde plaka 
üzerinden takip 
başlayacak.
Pompalar plakayı 
otomatik olarak 
okuyacak, böylece 
satılan akaryakıt 
anında izlenecek. 
Maliye Bakanlığı, 
milyarlarca dolarlık 
vergi kaybına yol 
açan kaçak 
akaryakıtı önlemek

amacıyla yeni bir 
denetim sistemine 
geçiyor. Benzinin 
litresinin 5 lirayı 
bulmasının ardından 
‘Arka Ofis' adı 
verilen sistem 
sayesinde Türkiye 
genelindeki tüm 
benzin ve motorin 
satışları günlük ve 
anlık takip edilecek. 
Plaka bazlı takibin 
olacağı yeni sistem
le aynı plaka 
üzerinden birden 
fazla yakıt alma 
dönemi kapanacak. 
Yeni nesil pompalar

aracın plakasını 
otomatik olarak 
okurken elle giriş 
yapılamayacak.

Ödeme Kaydedici 
Cihaz bilgisi sisteme 
inecek. Böylelikle 
her aracın ne kadar

yakıt aldığı, bu yakıtı 
ne kadar sürede har
cadığı görülecek. 
Araçtan başlayarak 
tüm istasyonların ne 
kadar satış yaptığı 
da izlenebilecek.
Maliye her aracın ne 
kadar yakıt aldığınt. 
bildiği için istasyo 
nun yanlış beyanın
da sistem uyaracak. 
Maliye kaynakları 
hangi araca ne kadar 
benzin satışı yapıla
cağının tespitinin 
kolaylaşacağını kay
detti. Mevcut uygula
mada rafineri şir

ketinden mükellefe 
gittiklerini aktaran 
üst düzey bir yetkili 
“Şimdi mükelleften 
dağıtıcılara gide
ceğiz. Plaka bazlı 
kim ne kadar 
yakıt almış 
görünecek.
İstasyon ne kadar 
akaryakıt satmış, 
ne kadarı dağıtıcı, 
ne kadarı ithalatçı
dan alınmış biline 
cek. Benzin aldıktan 
bir gün sonra 
yeniden alındı ise 
sistem sinyal 
verecek” dedi

G 
E 
M 
L 
İ

R 
E

B 
E

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

ULAŞIM
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-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç______________ 612 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

VAPUR - FERİBOT
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

Gemlik Körfez

RELEDİYE

HİKMn

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 işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

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 813 1O 79MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4667 

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- 
16:1520:30 

REZERVASYON 
5133321
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A ÖZ€l ft VK€NT İLKÖĞnCTİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru”

2013-2014 eğilim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
- OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER;

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çapa ayar uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 

süreç «faklıdır, paylaşımcıdır Her zaman özveri ile çalışır, 
vefalardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, "BAŞARACAĞINI" der ve başanr....
NOT : Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 

YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

4-5 YAŞ 6.350
ANASINIFI 6.600
1 .SINIF 8.250
2.SINIF 9.700
3.SINIF 9.700
4.SINIF 9.700
5.SINIF 9.700
6.SINIF 9.700
7.SINIF 9.700
8.SINIF 9.700

Bursaspor Beşiktaş'a bileniyor
Spor Toto Süper 
Lig'in 3. haftasında 
Medical Park 
Antalyaspor'u 2-1 
yenen Bursaspor, iki 
günlük iznin ardın
dan Beşiktaş maçı 
nın hazırlıklarına 
başladı.
Teknik direktör 
Christoph Daum 
nezaretinde Özlüce

Tesisleri'nde yapılan 
idman yaklaşık 2 
saat sürdü. Antalya 
spor maçı galibiyeti 
ile verilen iki günlük 
iznin ardından düz 
koşularla başlayan 
antrenman, topla 
yapılan kondisyon 
çalışmaları ile 
devam etti.
Medical Park

Antalyaspor maçın
da sakatlanan 
Fernando Belluschi 
ve sağ dizinden 
ameliyat olan Ozan 
ipek antrenmana 
katılmazken, 
Bursaspor yarın 
yapacağı idmanla 
Beşiktaş maçı hazır
lıklarına devam 
edecek.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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KOZMETİK

E kSRHk Naturel 1T Sızma ] naturel
sızma

zeytinyağı
Tel: 512 0 512

ŞUBELER: Kumla Fabrika Kûmla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satlş Mağazası www.kavlak.com .tr
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öEBflŞ'tantiilıeiicilere 
aBcmitseltnıeüiansı
UEDAŞ’a güç yükseltmesi 
karşılığı abonelerinden 
yeniden depozito istediği öğre
nildi. Haberi sayfa 4’de

.............. ........ ..... ............
Dün yapılan Belediye Meclisi toplantısında Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz 1.5 saat konuştu.

İMMili 1,5 Mil sininin mlı Bursaspor taraftarı
Alamer’de buluştu

Yerel Seçimlere doğru sular ısınıyor (2)
Dünkü yazımda CHP’deki yere! 

seçimlere doğru yaşanan gelişmeler 
den söz etmiştim.

Bugün gündemde AKP ve MHP’de 
neler oluyor ona bakalım.
AKP iktidarı ile birlikte 2004 seçim

lerinde Belediye Başkanlığını kaza 
nan Fazilet Partisi adayı Mehmet 
Turgut, parti değiştirerek AKP’li ol 
muştu.
AKP Turgut ile 10 yıl Gemlik’i 

yönetti. Devamı sayfa 4’de

Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ilk toplantısı dün 
başladı. Belediye Meclis toplantısının açılışın
da, muhalefetin gündem dışı konuşmalarda 
Belediye çalışmaları eleştirilirken, CHP Grup 
sözcüsü Necdet Ersoy, ilçedeki hizmetlerin 
plansız ve programsız yapıldığını, bundan 
halkın zarar gördüğünü söyledi. MHP sözcüsü 
Metin Şanlı ise Belediye Başkanlığı Özel 
Kalem bütçesinden bugune kadar 1,5 milyon 
liralık ödenek kullanıldığını, ulaşım sorununu 
çileye döndüğünü, encümene her hafta arsa 
satışı geldiğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Bursasporlular Derneği’nin 
düzenlediği gecede yeşil beyaz hayranlan 
teknik adam Naum ile biraraya geldi. 
Bursaspor yöneticilerin de katıldığı ge 
ceye çok sayıda Bursaspor taraftan 
katıldı. Bursasporlu futbolculann imzala 
nnın bulunduğu forma açık arttırma ile sa 
tışa çıktı. Haberi sayfa 5’de

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 49 | hatemsaglikokullari.com

http://www.kavlak.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
hatemsaglikokullari.com
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Dün yapılan Belediye Meclisi toplantısında Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz 1.5 saat konuştu.

Bastan vekili 1.5 saat sunum ııapn
Gemlik Belediyesi’ 
nin bir aylık tatilden 
sonra dün yapılan 
Eylül ayı toplantısın
da, Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
tam 1.5 saat yaptığı 
hizmetlerle ilgili 
sunum yaptı.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ın 
başkanlığında 
toplanan Belediye 
Meclisi’nde eski 
meclis toplantı 
tutanağının okun
muş kabul edilerek 
kabul edilmesinden 
sonra, gündem mad
delerin görüşülme
sine geçildi.
Yoklamanın yapılma 
sından sonra söz 
alan CHP Meclis 
üyesi Cemil Kurt, 
belediye tarafından 
480 bin liraya satın 
alınan Ağaç Dikme 
ve Sökme aracı 
konusunda uzun bir 
konuşma yaptı.
Kurt, makinanın atıl 
bir durumda araç 
parkında durduğunu 
belirterek, bu araca 
verilen parayla nele 
rin olabileceğini 
anlattı.
Kurt, 480 bin liraya 
96 bin adet zeytin 
fidesi alınabileceği
ni, bu ağaçların diki 
leceği alanın ise 
3555 dekar alanı 
kapsayacağını belir 
terek, “Bu alanda 
877 adet nizami stad 
yapılabilir. Her ağaç 
10 kilo zeytin verse 
960 bin ton zeytin 
192 bin ton da yağlık 
zeytin elde edilir. 
Zeytinden 4 milyon 
800 bin lira zeytin 
satışından, 1 milyon 
900 bin lira da zeytin 
yağından gelir elde 
edilir.” dedi.
Cemil Kurt, 480 bin 
liraya 48 bin adet 
çınar fidanı alınarak 
4 bin 800 dekar 
alana çınar dikilece 
ğini, bu alana da 
1185 nizami stadın 
yapılabileceğini

hatırlattı.
Kurt, “İsabetsiz 
kararlar verilmiş ve 
plan programsız 
yapılmadan araç 
alınmıştı” dedi.

EFTEN PÜFTEN 
ŞEYLER
CHP Grup sözcüsü 
Necdet Ersoy ise 
gündem dışı konuş
masına Belediye 
Başkanvekilinin 
basında çıkan açık
lamalarına cevap 
vererek, “Biz 
mecliste eften 
püften şeyler konuş
muyoruz.” diye 
cevap verdi. Her 
projenin alternatifi 
bulunduğunu söy 
leyen Ersoy, seçim
lere girdiklerinde 
Dörtyol Kavşağı için 
projeleri olduğunu, 
Bursa Büyükşehir 
Meclisi’nde de gün
deme getirdiklerini 
konuyu komisyon
lara götürdüklerini, 
Büyükşehir Başka 
nının bu konuda 
Gemlik Belediye 
sinin proje yapıp ge 
tirmesi halinde dik 
kate alınacağını 
söylemesine karşın 
bu güne kadar gön- 
deme bile alınmadı 
ğına dikkat çekti. 
Gemlik’e giriş ve 
çıkışın çok önemli 
olduğunu dikkat 
çeken Ersoy, 
“Gemlik’e girişte bir 
takım sıkıntılar var. 
Şehri giriş ve çıkış 
uygun hale getiril 
meli, Dörtyol giri 
şinde, giriş için çalış 
maları yapılmalı” 
dedi.
İlçenin değişik yerle 
rinde “Gemlik Kent 

Meydam’na Kavu 
şuyor” bilboardla 
rının asıldığını be 
lirten Necdet Ersoy, 
bu konuda CHP 
olarak bir proje 
hazırladıklarını, 
ancak Büyükşehir’in 
de proje yaptırdığını 
hatırlattı.
Gemlik’in bir kent 
Meydam’na ihtiyacı 
olduğunu söyleyen 
Ersoy, Kent Meydanı 
çalışmalarına tersin
den başlandığını ve 
yapılan projenin 
plansız olduğunu 
belirterek, “En son 
yapılacak iş Beledi 
ye binasının yıkıl- 
masıydı. Ancak ilk 
oradan başlandı. ” 
dedi.
Ersoy, kamulaştır
maların yapılıp, yıkı 
mm gerçekleşmesin
den, meydan alanı 
nın açılmasından 
sonra projenin baş 
laması gerektiğini 
hatırlattı.
“Bundan sonra 
derenin açılması 
gerekirken, tam 
tersinden başlandı. 
Derenin açılmasıyla 
sıkıntılar başladı. 
Bu durum daha il 
çeye güzellik kataca 
ğına, yarım bir proje 
gibi oldu.” dedi.
Meydan projesi için 
partiler arasında 
görüşmeler olduğu 
nu, bugün ise gös
terilen projenin bu 
nunla ilgisi olma 
dığını söyleyen 
Ersoy, Balık satış 
yerlerinin de durum
larının aydınlığa 
kavuşturulmadığını 
bildirdi. Yerleşke 
önünde yaptırdıkları 
projenin engellendi 

ğini, bugün bunun 
sıkıntısının 
yaşandığını söyledi. 
Yaptıkları projede 
eksikliklerin olabile
ceğini, AVM de de 
eksikliklerin olduğu 
nu ancak Fatih Meh 
met Güler’in projeye 
devam ettiğini söyle
di.
28 ayda bir takım 
yatırımların olduğu 
nu ancak, Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
büyük katkıları oldu 
ğunu, bu yatırımların 
2010 yatırım planın
da bulunduğunu 
hatırlattı.
Belediyenin usulsuz 
olarak 60 dönüm 
araziyi sattığına da 
dikkat çeken Necdet 
Ersoy, bir yılda 25 
milyon liralık ek büt 
çe yapıldığını bu büt 
çenin salt kamulaş 
tırmalara harcandı 
ğım söyledi.
Bu paralardan yüzde 
30’unun kentsel 
dönüşüm için harca 
nacağını belirterek, 
“Bu para bir yerde 
duruyor mu?” diye 
sordu.

ŞANLI KONUŞTU

MHP Meclis ve 
Encümen üyesi 
Metin Şanlı ise kür 
süden yaptığı 
konuşmasında, 
Encümende görev 
yaptığrsüre içinde 
her hafta gündeme 
arsa satışının 
geldiğini, buna kar 
şıt görüş bildirdiğini 
söyledi.
Belediye Yasası’n 
dan encümen ve 
Meclisin görevlerini 
okuyan Şanlı,

Gemlik Belediyesi’ 
nin Meclis kararı 
olmadan 60 dönüm 
arsayı sattığını, yasa 
ların bu konuda sa 
tış yetkisinin 
meclise verdiğini 
belirterek, “Belediye 
de meclisin üzerinde 
bir kurum yoktur.
Biz belediyenin 1 m2 
lik arazisini bile sat
madan büyük sıkıntı 
duymaktayız" dedi. 
Belediye Başkanının 
Özel Kalem harca
malarına dikkat 
çeken Şanlı, encü
menden bir defasın
da 270 bin, bir defa 
sında 480 bin, bir 
başka defasında ise 
750 bin liralık Temsil 
Ağırlama ödeneği 
çıkarıldığını, şimdi 
de yeniden ek bütçe 
yapılarak 100 bin lira 
daha Temsil Ağırla 
ma faslına para 
konulmasının isten 
diğine belirterek, 
bunlara onay verme 
diğini söyledi. 
Şanlı, Belediye Baş 
kanlığı Ağırlama gi 
derlerinden 1 milyon 
500 bin lira harcadı 
ğına dikkat çekti. 
Şanlı, ayrıca İçişleri 
Bakanlığı’nın genel
gesini okudu. 
Belediye başkan- 
larının kişisel rek 
lam yapamayacak
larını, ancak 
Gemlik’in her yerin 
de Refik Yılmaz’ın 
posterlerine ve 
reklamlarına yer ver- 
illdiğini belirterek, 
“Gemlik’i marka 
değeri yüksek bir 
ilçe yapmak istiyo 
ruz. Ama ulaşım 
yönünden her gün 
binlerce insan facia 

yaşıyor. Gemlik 
Bursa arasında 
günde 10 bin, şehir 
içinde ise 7 bin kişi 
cefa çekerek seya
hat ediyor. Müşteri 
memnuniyeti 
nerede? Gemlik’te 
tam anlamıyla ula 
şım faciası yaşam 
yor" dedi.
Şanlı, ilçenin temiz 
liğinin sınıfta kaldığı
na da dikkat çeke 
rek, kordonun batık
lık haline geldiğini 
iddia etti.
Şanlı, yaşlı kişilere 
de önem verilmesini 
istedi.
CHP üyesi Fikret 
Çolakoğlu ağaç 
dikim makinası ile 
kaç ağaç söküldüğü 
ile ilgili önergesine 
cevap verilmediğini, 
Kumsaz’daki Atatürk 
parkının bakımsızh 
ğının sürdüğünü, 
AVM nin üst katın 
dan intiharların 
önlenmesi için 
verdiği önergenin 
yerine getirilmedi 
ğine dikkat çekti.

YILMAZ 1.5 SAAT 
SUNUM YAPTI

Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz daha sonra 
sorulara yanıt ver
mek için kürsüye 
çıktı.
Yılmaz, Gemlik Bele 
diyesi’nde göreve 
geldikten sonra yap
tığı hizmetleri gö 
rüntülü olarak 1.5 
saat süren bir su 
num ile anlattı.
Daha sonra Daire 
Müdürlerinden 
gelen önergeler 
görüşüldü.
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Olonıohille yolcu oiohüsii carpısu
Orhangazi de mey
dana gelen trafik 
kazasında otomo
bille yolcu otobüsü 
çarpıştı.
Hurdaya dönen araç 
ta sıkışan iki kardeşi 
itfaiye kurtardı 
Kaza saat 04:15 
sularında istanbul- 
Bursa yolunda 
Orhangazi Yeniköy 
kavşağında mey
dana geldi.
İstanbul-İzmir seferi 
yapan özel bir fir
maya a'ı't mu stara 
Çoban (48) idaresin
deki 34 VH 0779 
plakalı yolcu oto
büsü kavşağa 
geldiğinde 
yavaşladı. Bu sırada 
aynı istikamette 
seyreden Yavuz 
Yıldız (29) idaresin
deki 34 VB 2930 
plakalı otomobil oto
büse arkadan çarptı. 
Sürücü ve kardeşi 
hurdaya dönen oto
mobilde sıkıştı. 
Sağlık ekipleri 
yaralılara ilk müda
haleyi otomobilde 
yaptı. Olay yerine 
sevk edilen itfaiye 
ekiplerinin müda
halesiyle kapısı 
kesilen otomobilden 
çıkarılan yaralı 
kardeşlerden Burak 
Yıldız (19) Yalova 
Devlet Hastanesi’ne, 
Yavuz Yıldız ise 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne

kaldırıldı.
Yaralıların sağlık 
durumlarının cid
diyetini koruduğu 
bildirildi.
İstanbul-Bursa yolu 
savaş alanına dön
erken, araçlardan 
kopan parçalar yola 
saçıldı. Otobüsteki 
yolcular ise büyük 
panik yaşadı. 
Araçlardan dökülen 
yakıt ve yağ sebebi 
ile asfaltın kaygan

laşmasına karşı 
polis tedbir aldı. 
İstanbul’dan Bursa 
istikametine giden 
araçların seyrine 
kontrollü olarak izin 
verildi.
Otobüsteki yolcular
dan alınan bilgiye 
göre, yolcular gece 
saat 01:00’de 
Esenler garından 
özel bir firrpaya ait 
otobüse bindi.
Otobüs Eskihisar’da 

feribota binmeden 
hemen önce arıza
landı. Arıza giderile' 
meyince 1 saat 
rötardan sonra 
başka bir otobüs 
çağırıldı.
Ancak bu defa da 
gelen otobüs 
Orhangazi’de kaza
ya karıştı.
Otobüs 3 saat 
Orhangazi’de bek
ledikten sonra 
tekrar yola çıktı

Uuusıurucunun 
saklandığı yer polisi 

bile şaşırın

Bursa’da polis 
tarafından bir eve 
yapılan 
operasyonda 
36 kilo esrar ele 
geçirildi.
Diyarbakır’dan 
getirdiği esrarı 
Bursa’da piyasaya 
sürmeye hazır
lanan Z.K. (26) ve 
Y.E.Ö.(20) polis 
tarafından gözaltı
na alındı.
Edinilen bilgiye 
göre Z.K. ve Y.E.Ö 
isimli uyuşturucu 
ticareti yapmak 
suçundan sabıkalı 
2 kişinin 
Diyarbakır’dan 
Bursa’ya yüklü 
miktarda esrar 
getireceği ihbarını 
alan Bursa polisi 
şahısları takibe 
aldı. Zanlılardan 
Y.E.Ö. Bursa 
Şehirlerarası 
Otobüs 
Terminali'nde 
gözaltına 
alınırken, çan

tasında yapılan 
aramada 6 kilo 
esrar ele geçirildi. 
Z.K. isimli diğer 
kişinin işe 
Yıldırım İlçesinde 
bir evde sak
landığını 
belirleyen ekipler 
Yavuzselim 
Mahallesindeki 
eve sabah saat
lerinde baskın 
yaptı. Polis evde 
yaptığı aramada 
taze fasulye 
poşetlerine gizlen
miş 30 kilo esrar 
ele geçirdi. 
Zanlıların esrar 
maddesinin 
kurumasını 
önlemek amacıyla 
taze fasulyelerle 
birlikte poşetlere 
koydukları öğrenil
di. 2 şahıs 
emniyetteki sorgu
larının ardından 
adliyeye sevk 
edildi. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

Bursa'da çini operasyonu W lilll IMİI a
Bursa'da bir ihbarı 
değerlendiren jan
darma ekipleri 
tarafından durduru
lan araçta yapılan 
aramada, 16’ncı 
yüzyıla ait 16 lale 
ve karanfil motifli 
çini ele geçirildi. 
II Jandarma 
Komutanlığı 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
şehir merkezine 
plakasını tespit 
ettikleri bir otomo
bille 16’ncı 
yüzyıl OsmanlI 
dönemine ait_____

çinilerin getirileceği 
ihbarı üzerine 
harekete geçti. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Yeni Yalova 
Yolu 13’üncü kilo

metresinde durdu
rulan otomobilde, 
Cumhuriyet 
Savcılığından alı
nan izinle yapılan 
aramada, bagaj 

bölümünde 
20x20 cm 
ebadında dört lale 
ve çiçek motifli, 
25X25 cm ebadında 
altı lale motifli ve 
20x20 ebadında altı 
lale ve karanfil 
motifli tarihi eser 
niteliği taşıyan 
toplam 16 çini ele 
geçirildi.
Otomobilde 
bulunan üç kişi, 
gözaltına alınırken 
çiniler ise Bursa 
Müze Müdürlüğü’ne 
teslim edildi.

Bursa’da incir 
toplamak için 
ağaca çıkan bir 
kadın dengesini 
kaybedip düştü. 
Hastaneye 
kaldırılan 
kadın tüm 
müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı.
Edinilen bilgiye 
göre olay merkez 
Yıldırım ilçesi 
Balaban Köyü’nde 
meydana geldi. 
Sabah saatlerinde 
incir toplamak 

için tarlaya 
giden Muzaffer 
Cebir (76) 
dengesini kaybed
erek ağaçtan 
düştü. Olay 
yerinde bulunan 
yakınları Cebir’e 
ilk müdahaleyi 
yapıp hastaneye 
götürdü.
Cebir, hastanede 
yapılan tüm 
müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yerel seçimlere doğru sular ısınıyor (2)
2009 se^mfepfhegelindiğinde iktidar olan

AKP’nin ddey adayları her partiden çoktu. 
i ^HP^şkiÂNAP’li Umurbey Belediye Baş 
\ kanı Fatih Mehmet Güler ile seçimlere 
!Wd/.
K MHP İsa İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu 
il^Jt

f Öğünlerde DP adayı ise Kurşunlu Bele 
ğiye Başkanı Bayram Demir’dL

2009 şpçimlerinde CHP ipi Fatih Mehmet 
Güler ile göğüsledi.
AKP adayı mimar Cemal Aydın Aybey’di.
AKP’nin Gemlik’i kaybetmesi, bu partide 

hazımsızlık yarattı, i
Belediye defbaşiatılansoruşturmason- 

rasiBelediye Böşkanının görevinden uzak- 
laştfhlriiasrvö bir daha göreve döndürülme 
mesi izledi.1 n * ™ ‘ç

Zİ ay belediye başkanlığı 
koltuğunda oturdu.

Daha sonra yaşanan oyunlarla AKP san- j 
diktan çıkmadan koltuğa sahıppldu,,

KoJtuktaki süresi geçici değil,. kalıcı ha Ih | 
ne geldi. 30&ydırjGemlik’iAKP yönetiyor. î

AKP önümüzdeki seçimlerekiminle gire- i 
ceft^vs siloA ,ıJqBy

Bu konuda çok değişik söylenti var.: 1; 
Şimdi koltukta oturan Refik Yılmazla mı, t 
aday adaylığını aylar önce açıklayan eski} i 
Başkan Mehmet Turgut’la mı?

Yoksa geçtiğimiz dönemlerde deaday s 
adayı ola nyine olması beklenenGökay 
Bilir, eski ilçe başkanı ve aday adayların
dan Enver Şahin ’l&mi?

Veya başka sürpriz bifisim(Çıkarılacak 
mı? ,îy?o^ jj111 ‘d.

1 Bu konuda önümüzdeki aylarda Genel 
Merkezin yapacağı gizli anketler,, taban yok| 
laması, Bursa İl Örgütü ve milletvekilleri 
nin kanaatleri adayı belirleyecek. 2üdOtO 
i \Bence,buaday adayları dışında yeni bir । 
isim deortayaçıkabilir. snıilssöç

AKP içindeki grupların tümütRefiklYıMaz] 
Jsarjşj.üd5pne^
ğını sanıyorum.__

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın geç £ 
tiğimiz günlerde Bursa’yı ziyaretinde ;
Mehmet Turggt’ün görüşçneisteğine olum 
lu yanıt vermesi ve “Ankara da görüşelim ” 
gözünün ardından nefer çıkacâk! ||| 7 
/Yılmaz tar^ftarlar‘f bo^durmlay,ıph umutları 
ağabeyleri BuientArınç’m peşinden kulis
lerini çoğaltöcaklar.’AKP’ninkadefi Başba 
kanın elinde, nabig

MHP’ye ğelİhöd.^
Şimdilik 3 'aday ddayı ortada görünüyöh 3' 
2 aday adayı Gemlik’te ikamet ediyor.
Dr. Adnan Bıyıklı 2009 seçimleîüıde3^

DP’den aday adayıydı.
Şimdi MHP^del^ıklı 57. hükiihıettarha 

nıncla Bursa DevletHastanesinde Başhe 
kim Yardımcısıydı.,Işı Bursa da.

Zeki Saral, gençİ/k yıllarından gelen^ır 
MHP’li yine ^ğ^yolmuşt^.^.

Ertuğrgl Ygyu,l,:!^(HP O^Çirıİşi^ki, plzui-, y 
bir ad değil. MHP’de 3 aday dışında sürpriz 
biri de çıkabilire Çıkmazsa ilçeninkiminle. 
sonuca daha iyi gideceğini ilçe yönetimi 
belirleyecek gibi geliyor bana.' -.

Spor Bakanlığı Bursa Stadyumun? Kalkınma Bakanlığımdan 50 milyon lira ödenek istedi

CHP Bursa Millet 
vekili ilhan Demiröz, 
TBMM Başkanlığına 
verdiği yazılı öner 
gede, Gençlik ve 
Spor Bakanı Suat 
Kılıç’ın yanıtlama 
sini istediği önerge 
sinde, 2002 yılından 
beri AKP hükümeti 

‘ nin Gençlik ve Spor 
Bakanlığınca 
Bursa’ya yönelik 
gerçekleştirilen ve 
devam eden proje 
lerin neler olduğunu 
sordu.
Bakan Suat Kılıç 
verdiği yanıtta, 
Gemlik’teki 
Şuriğipek Asım 
Kocabıyık Kampü 
sü’nde 344 yatak 
kapasiteli 3 bloğun 
tahsis yoluyla yurt 
edinildiğini, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan stad 
yuma katkılarımız 
olacak riir? sörü-: 
sana verdiği cevap-

İBursa Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı 45 bin kişilik Timsah 
|Arena stadyumunun gelirleri Büyükşehir Belediyesinin olacak.
ta, "Spor Genel 
Müdürlüğü ile Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi Başkanlığı 
arasında imzalanan 
protokolle söz 
konusu taşınmazlar 
üzerinde inşa edile 
cek tesisin 49 yıllığı
na Belediyeye 
bedelsiz tahsisi kap
samında, UEFA ve 
FİFA kriterlerine 
uygun olarak 45.ooo

seyirci kapasiteli bir 
stadyum yapılması 
kararlaştırılmıştır. 
Protokol gereği, 
Spor Genel 
Müdürlüğü bütçesin
den herhangi bir 
kaynak aktarması 
söz konusu olmayıp, 
stadyumun bitimin
den itibaren 49 yıl 
süre ile Belediye ye 
tahsis edileceğinden 
tüm gelirleri

Beledi ye ye ait ola
caktır.
Ayrıca, stadyum 
Bursa İline ve Türk 
sporuna sağlaya
cağı katkı da düşü 
nülerek, Bakanlığı 
mız aracılığıyla 
Kalkınma Bakanlığı’ 
ndan 50 milyon 
TL. ek ödenek iste
minde bulunmuş
tur. ” diye cevap 
geldi.

II II II

lift ■!« |İI itti !)■
Uludağ Elektrik 
Dağıtım A^ firması 
Gemlik.işletme . 
Müdürlüğü tarafın- 
danilçemizdeki 
elektrik kullanıcıları
na gönderilen uyan 
yazısında muşterile 
rinin bağlantrgüç
lerini kontrolleri, 
sırasında yapılan • , 
sözle şmelerde, 
elektrik kurumuna 
verilen projelerde > 
belirtilen güçlerini' 
üzerinde enerji kuh: 
lanımında 
sözleşmedeki gücün 
yüzde 20 den fazla 
artrhası karşısı nda 
şirkete bildirmelerini 
zorunluluğu olduğu 
halde bildirilmemesi

0=mci5j'Gereke?» Bcfiûnfi/Sdjfsj/nej

nüThrnıerh' 
festirler af,itcktaaha

I ffiepiıf silere 
i p.’.'.'s'ü'iıii* müreçoct

»srjfe-i «nreH'vr Wteı? »Wtfk-we.^jfwv.'nırfflrt%iıiır tâni/t 
dlfştna!,. iiafnaai:ada ^rin bir çü; yö.re{imi re ploalantası ycpmah 
jtos'nt^iöneılrsffiZ

iaı?*,rı,ı?ın/ .ŞHl|n<n.iirıştt.r5İpırif&y(.ğ<ınwpe.''4Ae.*>desogjsczte5ı?ıesı. 
â'p.1lı,-söriepqt.‘Jücjnül 3 Lt olrıaî.'U raj-en. ,or gyi-k dbnem 
ü :iş lıS, Jene o.’d uğu bE!ırter.rnış 5h.p. büğlana gMnûriî 5.01 kw z'sıak

1 cjjjıa/şıta orrmıf oincsı re hu-
fiesi si'lebiyA fiettıFFWa"7M3jten H.tmetl«r/?&wrıelljlM'i 9. Madde re 

UTOnnaı :u'j/şl1; öü.'or tVlniıi Tcdta aîâa Jun w aniajı’mıjtîr

: .c1» '’ 'p'etrıc IWi3'i-.'i<ıu.Tt..-ın'n aa. A‘C.;te,-i /;leın Me.'tolerinvse J5 gOn 
a'ereit bgğıaıjtı/ilcll dejlşiMği irlenn’erınıit'.KiTeın.'o.'ncıiK gereıtmektedir.tfft

s f'ıiiıi.'.t ty.'lpnırrı, sepetiyle E.'ektn.k Fiycsgsı Müjteri Hitmeelerir
«.'dllrij tw[ısl kAmoı bedeli ehnık

erferi; .

■i
a» (ieııd^tadür . ■ 

______________

nedeniyle, Elektrik Hizmetleri
Piyasa Müşteri ' Yönetmeliğinin 9.

maddesi ve 14. mad
desi hükümlerine. . 
uyarınca usulsüz 
elektrik kullanıldığı 
belirtilerek, bağlantı
da güç değişikliği 
işleminin 15 gün 
içinde gerçekleşti 
rilmesi istendi.
UEDAŞ’a güç yük
seltmesi karşılığı 
abonelerinden 
yeniden depozito 
istediği öğrenildi. 
Aboneler ise bu 
depozito parasına: 
itiraz ediyorlar. 
UEDAŞ yetkilileri ise 
depozitonun kişinin î 
kendi parası olduğu 
nu, abone iptalinde 
geri ödeneceğini 
belirtiyorlar.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TURKUAZ 
KİMYASAL

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Halı Yıkama

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstrici temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı.. < 

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş hattımız
O 506898 31 88 • 0 536 524 32 89

Okul 
Belediye 
Fabrika 
Töm resmi kummlora 
Temizlik ürünleri 
kampanyası

kremi 
el köpük 

24 lû 70.00

' temizlik küpümü
Ij yerlerine üereblrdır>

YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE |

KAHVALTI SALONU
İÇİN 1 *

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI
ARANMAKTADIR I

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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SBS güncellendi, işte .getirilen yeni sınav sistemi
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, SBS'nin 
yerine gelecek yeni 
sistemin ayrınıtlarını 
kamuoyuyla pay 
laştı. Avcı, SBS'nin 
yerine orta vadede 
açık uçlu yeni sınav 
sisteminin getirildi 
ğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, Seviye 
Belirleme Sınavı'nın 
(SBS) yerini alacak 
sistemi açıkladı. 
Avcı, "Açık uçlu 
sınavlarla yerleştir 
meler yapılacak" 
dedi...
Yeni sistem 
sayesinde öğrenci
lerin arkadaşları ve 
aileleri ile daha çok 
vakit geçirebileceği
ni belirten Milli 
Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı, "Sınava geç 
kalma hastalıktan 
dolayı sınava gire
meme kaygıların 
ortadan kaldırıy
oruz. Bu uygulama 
uzun yıllardan beri 
üzerinde çalışılan ve 

alt yapısı hazırlanan 
bir çalışma. Okul ve 
sınıftaki kazanımları 
ön plana çıkarı 
yoruz." dedi. 
2013 - 2014 eğitim - 
öğretim yılından 
başlayarak 6 temel 
ders için 8. sınıfta 
öğretmen tarafından 
dönemsel olarak 
yapılan sınavlardan 
bir tanesi merkezî 
olarak gerçekleşti 
rilecek. Merkezi 
değerlendirme kap
samında şu dersler 
yeri alıyor; "Fen ve 
teknoloji, matem
atik, Türkçe, yaban 
cı dil, din kültürü ve 
ahlak bilgisi, T.C. 
inkılap tarihi ve 
Atatürkçülük." 
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, ‘Temel 
Eğitimden Ortaöğre 
time Geçiş Modeli 
Hakkında Kamuoyu 
nu Bilgilendirme 
Toplantısı' düzenle
di. Programa Nabi 
Avcı ile birlikte Milli 
Eğitim Bakanlığı

(MEB) Müsteşarı 
Doç.Dr. Yusuf Tekin, 
MEB Müsteşar 
yardımcıları Yusuf 
Büyük, Salih Çelik, 
Zübeyir Yılmaz ve 
Doç. Dr. Asım Balcı, 
Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem, özel 
Eğitim Genel 
Müdürü Mehmet 
Küçük, Temel 
Eğitim Genel 
Müdürü Funda 
Kocabıyık, Talim ve 
Terbiye Kurulu 
Başkanı Prof.Dr. 
Emin Karip, 
YEĞİTEK Genel 
Müdürü Mustafa 
Koc ve Orta öğretim 
Genel Müdürü Ercan 
Türk katıldı.

Bakan Avcı, bu yıl
dan itibaren uygu
lanacak yeni 
ortaöğretime geçiş 
sistemini açıkladı. 
Avcı, JW Marriott 
Otel'de veliler ve 
öğrencilerin merakla 
beklediği yeni sis
teme ilişkin açıkla
malarda bulundu. 40 
bin öğretmeni Milli 
Eğitim ailesine dahil 
edeceklerini belirten 
Avcı, yaklaşık 60 bin 
öğretmenin isteğe 
bağlı bir şekilde yer 
değiştirdiğini söyle
di. 2013-2014 eğitim 
öğretim yılından 
itibaren ortaöğre
time yerleşim siste
minde yaptıkları 

güncellemeyi tanıt
mak amacıyla 
bugün ki toplantıyı 
düzenlediklerini 
belirten Avcı, "Uzun 
yıllara dayanan bir 
çalışmanın sadece 
bir kısmını oluştu
ruyor bu çalışma. 
Bakanlık olarak 
eğitim ve öğretimin 
çok dinamik bir 
süreç olarak değer
lendiriyoruz. Kısa 
vadede merkezi sis
temi kaldırıyoruz. 
Okul ve sınıftaki 
kazanımları ön 
plana çıkarıyoruz. 
Test sınavı yerine 
açık uçlu sınavlar 
yapacağız. Fatih 
kapsamından öğren
cilere dağıtılan 
tabletlerden yarar
lanmayı planlıyoruz. 
Uzun vadede ise 
öğrencilerin orta 
öğretim kurumlarına 
yerleşmede sadece 
eğitim öğretim süre
ci değil onların 
sosyal sanatsal ve 
sportif etkinlik

lerinin değer
lendirildiği ve bu 
yeteneklerin 
güçlendirildiği bir 
çalışmayı hayata 
geçiriyoruz." diye 
konuştu.
2013-2014 eğitim 
öğretim döneminde 
uygulanacak yeni 
sistemle okullara 
alternatif olan 
kurumlara artık 
ihtiyaç kalmaya
cağını belirten 
Avcı, "öğrenciler 
arkadaşları ve 
aileleri ile daha 
çok vakit 
geçirecek. Sınava 
geç kalma hastalık
tan dolayı sınava 
girememe kaygıların 
ortadan kaldın 
yoruz. Bu uygulama 
uzun yıllardan beri 
üzerinde çalışılan ve 
alt yapısı hazırlanan 
bir çalışma. Geniş 
bir istişare ve danış
ma süresindeki 
çahştaylarla zengin
leştirdik.” dedi.

GÜLER AJANS lsilılilM.BMMfcUilıjlk:J®SMÎel:|mîMÎJ
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Senden Sonra...
Uyan sabahı kör saatten 
Avuçlarında toprak kukusu 
Güneş sürsün kıbleye teyemmümü 
Hadi yan 
Araf tan önce

*******
Gül
Kuş kahkahalarıyla
Bıldırcın renkli şafakta
Günaha inat uzat boynunu
Loş idam sehpasına

*******
Alay edelim ölümle var mısın
Var mısın ucuz patiska kefen giyelim
Ve semah edelim
Yıldız cesetlerine
Ağdalı türküler saklanırken şehrin 

sarhoş tepelerine
Sakalı dökük âşık vursun curanın 

yüreği titreten o teline

*********
Aya dönsün şarabın rengi
Biz dönelim bize
Ya sen
Ya ben diye

**********
Varsın meczuplaşsın
Ağacın bize bakan gözü
Gölgesine sevişelim
Kozalaklar yansın

Idrldrlrlrlcltlc

Gayya kuyuları açsın poyraz
Ve içine çeksin kıyamet
Araf'tan önce
Senden sonra..
" ahh yangınım 
bir el et Nisah'a sana yağsın"

ELEMAN
İŞLETMEMİZDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
BAY VE BAYAN 
SATIŞ ELEMANI 

ARANIYOR
KAVLAK ZEYTİNLERİ 

TEL:5120512

Mil IMiMt SU Millili İl! mili
Seviye Belirleme 
Sınavı (SBS) ile 
öğrenci alan 
Anadolu liselerinde 
29 Ağustos 
tarihinde biten 
kayıtlarıp 
ardından 500 
kontenjan 
doldurulamadı. 
Bursa'daki 
Anadolu liselerinde 
29 Ağustos'ta 
biten kayıt işlemi* 
nin ardından 
açılan 
5 defa yedek 
öğrenci kaydı da

işe yaramadı. 
Anadolu 
liselerinde 500'e 
yakın kontenjan 
boş kalırken, 
Kamu-Sen 
Bursa İl Temsilcisi 
Selçuk Türkoğlu, 
"Bursa Anadolu 
Lisesi 13, Özlüce 
Anadolu Lisesi 14, 
Ahmet Erdem 
Anadolu Lisesi 20, 
Şükrü Şankaya 
Anadolu Lisesi 34, 
Barış Anadolu 
Lisesi 13, Meriç 
Anadolu Lisesi 15j

ELEMAN
FİRMAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TECRÜBELİ BİLGİSAYAR

TEKNİSYENİ VE
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ÇIRAK ARANIYOR
TEKNOKEN BİLGİSAYAR
Orhangazi Cd. No:98/A
Tel: 0 224 513 22 42

S 0 F Ö R AR AN I YO B
E SINIFI

EHLİYETİ ‘ 
OLAN ŞOFÖR 

ARANMAKTADIR 

Çamlıca Anadolu 
Lisesi'nde 6 
kontenjan açığı 
kalmıştır. 
Bu duruma 
Anadolu meslek 
liselerindeki boş 
kontenjanları da 
dahil ettiğimizde 
sayı çok daha 
yukarılara çıkmak
tadır.
Genel liselerin 
tamamının 
kapandığı, 
15 bine yakın 
öğrencinin zorunlu 
meslek liselerine

yönlendirildiği 
bir,süreçte, 
okulların 
açılmasını 
beklemeden 
acilen boş 
kontenjanlar 
için sıradan 
yedek kayıtlar 
gerçekleştirilme
li di r.
Özellikle yakın 
yedek sıralarda 
bekleyen öğrenci
lerin ve ailelerin 
beklentileri 
karşılanmalıdır" 
dedi.

UIB Dış Ticaret Kursu 
Biivük İlni GirüMor

Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) 
tarafından 2007 
yılından bu yana 
düzenlenen "Dış 
Ticaret Uzmanı 
Yetiştirme 
Kursları", yetişmiş 
iş gücü oluştu
rarak, birçok sek
törde ihracat 
potansiyelini artır
mada etkin rol 
üstleniyor. Bu yıl 
11'incisi düzenle
nen kursun açılışı, 
Nilüfer Nur Hayati 
Kurtcan Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi'nde gerçek
leştirilen törenle 
başladı. 
UİB Genel 
Sekreterliği ile Nur 
Hayati Kurtcan 
Ticaret Meslek 
Lisesi arasında 
düzenlenen pro
tokol çerçevesinde 
gerçekleştirilen 
"Dış Ticaret 
Uzmanı Yetiştirme 
Kursu" 3 ay süre
cek olan yeni 
eğitim dönemine 
girdi. Dış ticaret

konusunda nitelik
li eleman 
yetiştirmek, aynı ; 
zamanda dış 
ticaret sektöründe 
faaliyet gösteren $ 
kişi ve kurumlan 
mevcut yasal 
mevzuat ve uygu
lamaya yönelik 
gelişmelerden 
haberdar etmek 
amacıyla düzenle-; 
nen kurs 2 Eylül - 
5 Aralık tarihleri 
arasında gerçek
leştirilecek. 
Kurs eğitmen
lerinden Erol İyi- 
bozkurt, Nejat 
Yahya, Yalçın 
Özyavuz, Mehmet 
Kut, okul idareci
leri ve yaklaşık 85 
kursiyerin katıldığı 
törenin ardından 
Prof. Dr. Erol lyi- 
bozkurt, "Dünya 
ekonomisine genel 
bakış ve küresel 
kriz" konulu ilk 
dersini verdi. 
Kursiyerler yak
laşık 3 ay boyunca 
haftada 3 gün 
eğitim görecekler.
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Katilli islîhılaına tesvit için 10 nıihor mm dağılılacak
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
Avrupa Birliği Koor 
dinasyon Dairesi 
Başkanlığı tarafın
dan, kayıtlı istih
damı teşvik etmek 
için 10 milyon avro 
kaynak dağıtılacağı 
bildirildi.
“Kayıtlı İstihdamın 
Teşviki-2 Hibe 
Programı” kap
samında yatırım 
projelerini finanse 
etmek üzere ayrılan 
10,4 milyon avroluk 
bütçeyle ilgili 
Bursa'da tanıtım 
toplantısı yapıldı. 
Kayıt dışı istihdamla 
mücadele alanında 
faaliyet gösteren 
kurum ve kuru
luşlar, üniversiteler, 
meslek okulları, 
kamu yararına 
çalışan sivil toplum 
kuruluşları,

sendikalar, konfede 
rasyonlar, kamu ku 
rumları yerel yöne
timler gibi kar ga 
yesi gütmeyen tüzel 
kişilik sahipleri bu 
hibelerden yararla 
nabilecek.
İstihdam önceliği 
çerçevesinde uygu
lanacak olan 
“Kayıtlı istihdamın 
Teşviki Hibe 
Programı” kap
samında, kayıt dışı 
işçilerin, tehlikeli 
işlerde çalışan ve 

işsiz kalma riski 
bulunan kadın ve 
erkeklerin, evde çalı 
şan kadınların, ser 
best meslek sahip
lerinin ve benzeri 
hedef grupların isti
hdama katılmalar 
inin sağlanması 
hedefleniyor.
10 milyon avro büt 
çeli hibe programı
na başvuracak pro
jelere 150 bin avro 
ile 300 bin avro ara 
sında hibe desteği 
verilecek.

Merinos Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen semi
nerde konuşan Sos 
yal Güvenlik Kuru 
mu (SGK) Bursa İl 
Bağlık Müdürü 
Ahmet Metin, 
şimdiye kadar 
kayıtlı istihdamı 
teşvik kapsamında 
sağlanan destekler
den Bursa'da 323 
bin 411 erkek, 124 
bin 101 kadın olmak 
üzere toplam 474 
bin 512 sigortalının 
yaralandığını söyle
di. 2012 yılını değer
lendiren Metin, 
"SGK Bursa İl 
Müdürlüğü tarafın
dan yürütülen dene
timler çerçevesinde 
259 iş yeri ve 3 bin 
70 sigortalı ile 410 
emekli çalışan kayıt 
altına alındı. Kayıt 
dışı istihdamla 

mücadelede 2012 
yılında denetlenen 3 
bin 31 iş yerinden 
473 kayıt dışı 
olduğu tespit 
edilirken, bin 638 
kişinin ise kayıt dışı 
çalıştığı belirlendi. 
Yeni dönemde kayıt 
dışı ile mücadele 
kavramı yerini 
kayıtlı istihdamın 
teşviki kavramına 
bıraktı" dedi.
Kız çocuklarının 
okullaştırılmasından 
hayat boyu öğrenm
eye, genç istih
damından kadın isti
hdamına varana 
kadar birçok pro
jenin başarı ile 
yürütüldüğünü ifade 
eden Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Avrupa 
Birliği Koordinas 
yonu Daire Başkanı 
Alper Zeytun, yak

laşık 90 bin vatan
daşın istihdamının 
sağlandığını ifade 
etti. Zeytun, "Kayıtlı 
istihdamı teşvik 
etmek için 
başlatılan bu hibe 
programı da 
Türkiye'deki kayıt 
dışı istihdamın 
çözümüne katkıda 
bulunacak. Bir 
önceki kayıtlı istih
damın teşviki pro
gramında 9 milyon 
317 bin 650 avroluk 
bir hibeyle Türkiye 
çapında 41 proje 
desteklendi” diye 
konuştu. Bursa Vali 
Yardımcısı Ahmet 
Hamdi Usta ise, 
2010 yılından beri 
düzenlenen projel
erle BursalIların 
Türkiye çapında 
önemli başarılara 
imza attığını dile 
getirdi.

OMiıliijlonelSMihınRHaııiolaıııaKıeılisi
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Orman 
Genel Müdürlüğü 
vasıtası ile Yalo 
va'da orman köy
lerindeki evler 
mantolanarak ısı 
tasarrufu sağlana 
cak Orman ve Su 
işleri Bakanlığı

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

['f; /yusufkofte www.kofteciyusuf.com ©kofteciyusuf

SATILIK 
ARAZİ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞA KOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR 

0 535 631 25 17

Gemlik şubemizde 
görevlendirilmek üzere

başvurmak için: secretcv.com

Orman Genel 
Müdürlüğü vasıtası 
ile Yalo va'da 
orman köylerindeki 
evler mantolanarak 
ısı tasarrufu 
sağlanacak.
Yalova'nın orman 
köylerine toplam 
1.5 milyon TL faiz

siz kredi dağıtıl
maya başlandı. 
Yalova Orman 
İşletme Müdürlüğü 
vasıtasıyla 
yürütülen proje ile 
şu anda Yalova'da 
5 köyde toplam 31 
vatandaşa kurayla 
mantolama kredisi 
dağıtıldı. Yalova'ya 
Bursa Orman 
Bölge Müdürlüğü 
vasıtası ile 
435 bin TL 
ödenek gönderildi. 
Ardından istenen 
1 milyon TL'lik ek 
ödenek de Maliye 
Bakanlığı'n ca 
onaylandı.
Böylece ilde man
tolama için 1.5 
milyon TL paranın 
dağıtılmasına baş- 
landı.Yalova Orman 
İşletmem Müdürü 
Mustafa Güner, 
"Orman İşletme 
Müdürlüğü olarak 
orman köylüsünü 
kredi de veriyo 
ruz. Köylerimizde 
ilk etapta mantola- 
maya müsait olan 
evlerin mantola- 
masına yönelik 
kredi vermeye 
başlıyoruz.” 
dedi

http://www.kofteciyusuf.com
secretcv.com
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Tüketicilere müjıle! Tek hir SHS ile oğrenilehilecek
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
lığı, Ürün Doğrulama 
ve Takip Sistemini 
(ÜDTS) hayata 
geçireceğini ve bu 
sistemle tüketicilerin 
gıda ürünlerinin 
içeriğini SMS 
ile öğrenebileceğini 
bildirdi.
Bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, gıda ürün
lerinde denetimi 
artıracak Bakanlık, 
ÜDTS'yi hayata 
geçirecek..
Bu sistemle tüketici, 
alkollü içkiler, 
takviye edici gıdalar, 
enerji içecekleri, 
bebek mamaları, for
mülleri, ek gıdalar, 
bal, bitkisel sıvı 
yağlar ve siyah çay 
ürün gruplarının 
içeriğini tek bir SMS 
ile öğrenebilecek.

Bu sistemin temeli 
gıda ürünlerine 
yapıştırılacak tek 
kullanımlık etiketlere 
dayanıyor. 
Tüketiciler, satın 
aldıkları ürün 
üzerindeki etiketi 
basitçe sorgula
yarak, ürünün kim 
tarafından 
üretildiğini ya da 
ithal edildiğini, ne 
zaman üretildiğini, 
son kullanma tari
hinin geçip 
geçmediğini, ürünün 
içeriğini öğrenebile
cek.

TOPLATMA 
KARARI DA 
ÖĞRENİLEBİLECEK 
Bunun yanında 
tüketiciler, 
Bakanlığın herhangi 
bir nedenle bir ürün 
hakkında alacağı 
piyasadan toplatma

kararını ürünü 
tüketmeden önce 
bilebilecek.
Sistem sayesinde 
ürün etiketi üzerinde 
bulunması zorunlu 
olan ancak bazı 
tüketicilerin okumak
ta zorluk çektiği bil
gilere ulaşmak 
kolaylaştırılacak, 
ürünün piyasaya 
arzından sonra 
etiket ya da ambalaj 
üzerinde yapılabile

cek bilgi değiştirm
eye yönelik her türlü 
müdahalenin de 
önüne geçilmiş 
olacak.
Tüketiciler ürünün 
etiketini kontrol 
ederken herhangi bir 
özel okuyucu cihaza 
ihtiyaç duymayacak. 
Bahsedilen kont 
roller, ÜDTS'nin 
tüketicilere sağlaya
cağı 4 farklı sorgula
ma yöntemi 

üzerinden yapılabile
cek.
Sistem, internet, 
mobil uygulamalar, 
SMS ve otomatik 
sesli yanıt sistemi ile 
tüketicinin sorgula
ma talebine cevap 
verecek.

ÜCRETSİZ 
İNDİRİLEBİLECEK 
Ürün Doğrulama ve 
Takip Sistemi'nin 
ürün üzerindeki 
etiketleri kontrol 
edebilmeleri için 
tüketicilere sağlaya
cağı yöntemler 
arasında 
"www.udts.com.tr" 
internet sayfası, İOS, 
Android ve diğer 
akıllı telefonlar için 
geliştirilmiş ve 
ücretsiz olarak 
edinilebilen uygula
malar, tüm operatör
ler için geçerli olan

"7364" kısa mesaj 
servisi ve "444 37 
09" numaralı 
otomatik sesli yanıt 
sistemi yer alıyor.

FİRMALARA 31 
ARALIK'A KADAR 
SÜRE
Ürün takip sistemi 
uygulanacak ürün
leri üreten, ambala
jlayan ve ithal eden 
gıda işletmecilerinin 
sistem konusunda 
bilgilendirilmeleri 
amacıyla Bakanlık 
tarafından eğitim 
toplantıları düzen
lenecek.
Ürün takip sistemi 
ile getirilen yeni 
etiketleme sistemini 
ilgili ürün grupların
daki tüm gıda fir
maları en geç 
31 Aralık 2013 tari
hine kadar 
uygulayacak.

2012'de en fazla narayı ona harcadık
Türkiye genelinde 
geçen yıl hanehalk- 
larının tüketim 
amaçlı yaptığı harca
malar içinde en yük
sek payı yüzde 
25,8'le konut ve kira 
harcamaları aldı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 2012 
yılına ilişkin 
"Hanehalkı Tüketim 
Harcaması" istatis
tiklerini yayımladı. 
Buna göre, Türkiye 
genelinde hanehalk- 
larının tüketim 
amaçlı yaptığı harca
malar içinde en yük

sek payı yüzde 25,8 
oranıyla konut ve 
kira harcamaları 
alırken, harcamaların 
yüzde 19,6'sı 
gıda ve alkolsüz içe
ceklerden oluştu. 
Türkiye genelinde 
yapılan harcamalar 
içinde sağlık harca
malarına yüzde 
1,8 ve eğitim 
hizmetleri harca
malarına ise yüzde 
2,3 oranında pay 
ayrıldı.
Hanehalkı başına 
aylık ortalama tüke
tim harcaması

değeri 2011 yılında 2 
bin 120 lira iken
2012 yılında 2 bin 
366 lira olarak tah

min edildi. Geçen 
sene kentsel yer
lerde 2 bin 642 lira 
olan hanehalkı başı

na aylık ortalama 
harcama değeri, 
kırsal yerlerde bin 
741 lira olarak 
hesaplandı.
Araştırmanın 2011 
ve 2012 yılı 
sonuçları 
karşılaştırıldığında, 
2011 yılında yüzde 
20,7 olan gıda harca
ması payının 2012'de 
yüzde 19,6 olarak 
gerçekleştiği 
görüldü.
Söz konusu 
dönemde alkollü içe
cek, sigara ve tütün 
harcaması payı 

yüzde 4,1'den yüzde 
4,2’ye, giyim ve 
ayakkabı harca
maları yüzde 5,2'den 
yüzde 5,4'e, ev 
eşyası harcaması 
payı yüzde 6,4'den 
yüzde 6,7'ye, kültür 
ve eğlence harca
maları payı yüzde 
2,7'den yüzde 
3,2'ye, eğitim 
hizmetleri harca
maları yüzde 2'den 
yüzde 2,3'e, otel, 
lokanta ve pastane 
harcamaları yüzde 
5,7'den yüzde 5,8'e 
yükseldi.

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
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 UÇAÖI
Pega*us Akmls Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm 
Kanbarogiu-E»ada> 
Anrtur
Kamil Koç

613 65 13
514 63 62
513 12 12
513 20 77
512 1O 72
614 46 49
614 47 71
512 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev, Hast.
Mar.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29
514 80 88

TAKSİLER
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

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

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

DELEDİYE
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

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

__________ OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat) 

DAMITICILAR
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 313 1O 79
MAR-PET 313 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 313 01 03

Gemlik Karfez
oıeılK’lıı İlk aûNLûıt iItaiI eaıtrısl

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4668 

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)

SEllİISİNEllAGÜNIltâÜ

VENÜS 
SİNEMASI 
BABBECİN

ÇARPMASI: 11:30- 
14:00-16:30-20:15 

ÇILGIN DOĞUM 
GÜNÜ: 12:00-14:15- 
16:15-10:15-20:15 

REZERVASYON 
5133321

http://www.udts.com.tr
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O OKI OVKCNT İLKÖĞRCTİM OKULUİMHI “Aykent ile hedeflerinize doğru”
2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER,'
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çaöa ayalı uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile çalışır, 
vefatlardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğilim ilkesi ile 

3 bereket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
ffl özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır....
NOT : Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 

YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın fael okuluz

4-5 YAŞ 6.350
ANASINIFI 6.600
1 .SINIF 8.250
2.SINIF 9.700
3.SINIF 9.700
4.SINIF 9.700
5.SINIF 9.700
6.SINIF 9.700
7.SINIF 9.700
8.SINIF 9.700

8ursaswr'Sa Komiıiıe Kari Satıştan Penam Elli w
Bursaspor'un 2013- 
2014 sezonu kom
bine kart satışları 
Bursa Atatürk 
stadyumu Biletix 
Ana Satış Gişesi'nde 
devam ediyor.
Yeşil Beyazlı 
kulübun resmi inter
net sitesinden 
yapılan açıklamada, 
Maraton ve Açık 
Kale Arkası tribün
lerinin kombine

kart satışlarına ek 
olarak, 5 Eylül 2013 
Perşembe günü 
saati 0.00 itibariyle 
sınırlı sayıdaki 
VIP B Blok ve Kapalı 
Tribün C Blok 
kombinelerinin de 
satışa sunulacağı 
bildirildi.
Satışların 10.00- 
19.00 saatleri arasın
da gerçekleştirile
ceği ve hafta sonunda devam kart alacak kişilerin

edileceği, kombine kimlik ve adres

bilgileri ile 
Biletix Ana Satış 
Gişesine başvur
malarının yeterli 
olacağı belirtildi. 
2013-2014 sezonu 
kombine kart 
fiyatları şöyle:

Bursagaz VİP B 
Tribünü I.Sıra: Bay 
3000 TL, bayan - 
çocuk 2400TL 
Bursagaz VIP B

Tribünü 
2-6.Sıralar: 
Bay 2000 TL, 

bayan - çocuk 1600 
TL
Kapalı C Tribünü: 
Bay 600 TL, bayan - 
çocuk 480 TL 
Maraton Tribünü: 
Bay 300 TL, bayan 
- çocuk 240 TL 
Açık Kale Arkası 
Tribünü: Bay 100 TL, 
bayan - çocuk 80 TL

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

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.rnanastirernlak.sahibinden.corn
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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Kentsel 
dönüşümde 

kat artışı 
olmayacak

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, 
ilçemizde başlayan kentsel dönü 
şüm çalışmalarında imar planların
daki kat sayısındaki kadar konut 
yapılacağını söyledi. Haberi 2’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’ndan bir yeni hizmet atağı daha gerçekleşti

KIS »mi Mimi iB ıııiMi
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Akdeniz de savaş tamtamları..
ABD’nin Ortadoğu’yu yeniden 

dizayn etme girişimleri kan, göz 
yaşı ve ölüm getirmeye devam 
ediyor.

ABD ordusunun Irak’ı işgalinin 
gerekçesi, kimyasal silah üretimiy
di.

Ülkeye demokrasi gelecekti.
Yeni savaş silahlarının denendiği 

Irak savaşında, ülke yerle bir edilir 
ken, Saddam rejimi yıkıldı ama 
Irak’a demokrasi gelmedi. 4’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası eğitim çalış
maları kapsamında "Uygulamalı MERSİS kul
lanıcı eğitimi" katılımcı ların yoğun ilgisiyle 
gerçekleştirildi. Dün, Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Konferans Salonu ilk kez bir 
eğitim programı için üyele rine kapılarını 
açtı. Uyumsoft Bilgisayar Bilgi Sistemleri ve 
Tekno lojileri firması eğitmeni Selçuk Alkaş 
tarafından verilen seminerde, MERSİS siste
mi tanıtıldı. Alkaş, MERSİS sisteminin uygu
lamaya başlandığını ve 45 işlemin bu sistem 
üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi. 4’de

Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında meclis 
üyeleri Başkanlığa soru önergeleri yağdırdı

CHP’ılen önerge 
yağmuru

Çarşamba günü yapılan Gemlik Belediye 
Meclisi’nde CHP’H grup sözcüsü Necdet 
Ersoy ve Meclis üyesi Fikret Çolakoğlu, 
Belediye Başkanlığı tarafından cevap
landırılmak üzere önergeler verdiler. 2’de

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
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Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında meclis üyeleri Başkanlığı soru önergeleri yağdırdı

CHP’den önerge yağmuru
Çarşamba günü 
yapılan Gemlik 
Belediye Meclisi’nde 
CHP’li grup sözcüsü 
Necdet Ersoy, 5 
önerge verdi.
Belediye Meclisi’nde 
ilk oturumda verilen 
aradan sonra ■ 
yeniden toplanan 
Belediye Meclisi’nde 
gündemdeki Daire 
Müdürlerinden gelen 
istemlerin ilgili 
komisyonlara gön
derilmesi üzerine, bu 
arada Divan Başkan 
lığı’na yazılı önerge 
veren CHP Grup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: 
"Belediye Başkan 
vekilinin cevaplama 
sı üzerine önergeleri 
verdim. Bunlar: 
- Gemlik Belediyesi 
olarak görsel 
medyada tanıtım 
yapmak amacıyla 
para Ödediniz mİ? 
Ödemişseniz ne 
kadar ödediniz?
-Yazılı medyada 
tanıtım ve kutlama 
gibi nedenlerle yapı 
lan reklamlara ne 
kadar para ödedi

Fikret Çolakoğlu

niz?
- Almak, dağıtmak 
üzere herhangi bir 
gazetenin ücretli 
Belediyeden ödenen 
gazeteleri var mı? 
Bunlar hangi gazete 
ler ve dergilerdir, 
aylık ne kadar para 
ödenmektedir?
- Belediye adına 
bastırılıp dağıtılan 
dergi ve gazeteler 
kaç adet basılmak
tadır. Bu dergi ve 
gazetelere ne kadar 
para ödenmektedir? 
- Var olanlara 
ilaveten kaç adete 
bil boa rd yaptırdınız? 
Bunlara kaç lira 
ödenmiştir.
Tarafıma yazılı 

olarak bildirilmesi" 
Öte yandan, CHP’li 
Meclis üyesi Fikret 
Çolakoğlu da 
Belediye Meclis 
Başkanlığı’na 
verdiği önergelerde 
şunları sordu: 
"Yazlık dinlenme 
alanlarına gitmek 
için kullanılan ve tek 
ulaşım yolu olan 
Gemlik-Armutlu 
Yolu’nun, özellikle 
yaz aylarında trafiğin 
daha çok yoğunlaş
masından dolayı hız 
kesici, uyarıcı, en 
gel, işaret ve trafik 
levhalarının konul
masının sağlan
masını ve altı aracın 
yoldan çıkarak 

ayağıya uçtuğu 
Bizim Fırın önündeki 
yolun kenarına 
bariyer çekilmesi 
için karayolları ile 
temas kurulmasını, 
bundan sonra ola
bilecek kazalardaki 
can ve mal kaybın
dan belediyemizin 
sorumlu tutulamaya
cağı önlemlerin alın
masını talep ediyo
rum."
“Anons sis
temimizdeki teknik 
alt yapının yenilene 
rek, anonsların tüm 
mahallelerimizden 
daha anlaşılır netlik 
ve kalitede duyul
masının sağlan
masını, ayrıca anons 

ların yapılma saat
lerinin ve tekrar 
sayılarının bir 
düzene konularak 
aksaklıkların gide 
rilmesini talep ediyo
rum."
"Yaklaşık 23 yıl önce 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir öncülüğünde 
kazılarak ortaya 
çıkarılan BizanslIlar 
tarafından yaptırılan, 
9. yüzyıldan kalma 
Kurşunlu sahilinde
ki, (Higos Aberkios) 
Manastır Kilisesi 
hakkında Anıtlar 
Yüksek Kurulu ile 
yapılan görüşmeler 
hangi aşamada?
2010 yılında,

Belediye Başkanımız 
Sayın Fatih Mehmet 
Güler tarafından 
Yunanistan heyeti ile 
başlatılmış olan 
rölöve, restitüzyon 
projeleri, e-teknik 
raporları hazırlanan, 
dünya mirası olan 
bu Manastır’ın turiz 
me kazandırıl
masının Gemlik’imi 
ze yari arlı olacağını 
düşünüyorum. 
Bu konu ile ilgili 
çalışmaların başlatıl
masını teklif ediyo
rum." dedi.
Öte yandan, Çolak 
oğlu Gemlik’e giriş 
kullanılan Terminal 
köprüsüne üst 
sinyalizasyon sis
temin kurulmasının 
başlatılmasını istedi. 
Çolakoğlu, bir başka 
önergesinde ise 
Gemlik-İstanbul ara 
sında Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Deniz kuşu uçak 
seferleri yolcu iske
lesi indirme ve bin 
dirme iskelesinin da 
ha uygun yere taşın
masını, ayrıca araç 
park yerlerinin de 
Gemlik’e tekrar kaza 
nılmasını önerdi.

Kentsel dönüşümde kat artışı olmayacak
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Meclisi’nin Eylül ayı 
toplantısında bir 
soruyu cevap
larken, ilçemizde 
başlayan kentsel 
dönüşüm çalış
malarında imar 
planlarındaki kat 
sayısındaki kadar 
konut yapılacağını 
söyledi.
Vizyon İnşaat 
tarafından İbrahim 
Reis Sitesi’nde 
başlatılan kentsel 

dönüşüm sitesinin 
başlatan site 
sakinleri ve şirket 
sahiplerine 
teşekkür eden 
Yılmaz, "Bu gir
işimin diğer 
müteahhitlere de 
örnek olmasını 
diliyorum" dedi. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yönetmeliğin 
değiştirildiğini 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, İbrahim 
Reis ve Günaydın 
Sitelerinde kentsel

Refik YILMAZ
dönüşüm ile ilgili' 
başvuruların 
Bakanlık uygula

masının başla
masından önce 
başvurulduğu için 

bu sitelerde 5 kat 
olan daire yüksek
liğinin 6 kat olarak 
yapılacağını, yeni 
kentsel dönüşüm 
için başvurularda 
ise kat sayısında 
artış olmayacağını 
söyledi.
Bir meclis üyesinin 
TOKİ’ye sağlanan 
kolaylıkları 
Gemlikli müteah
hitlere sağlanması 
konusundaki 
sorusuna da yanıt 
veren Yılmaz, bu 
konuda Gemlikli 

müteahhit mimar 
ve inşaat mühen 
dişleri ile ortak 
toplantı yaptıklarını, 
TOKİ’nin yapacağı 
konutların tek tip 
olmayacağını, 
bunun mimari 
özelliklerine 
Gemliklilerin 
karar vereceğini 
söyledi.
Yılmaz, "TOKİ’ye 
verilen ayrıcalıklar 
Gemlikli 
müteahitlere de 
verilse çok daha 
iyi ofiır" dedi.

ALMANYA KIREHHEİM KENTİNDEN ALDIĞIM 
KİMLİK BELGEMİ KAYBETTİM. YENİSİNİ 

ÇIKARAĞIMDAN ESKİSİNİN HÜKMÜ YOKTUR. 
ÖMER ÇİMEKEN

Adıma bastırmış olduğum Seri A 701-750 sıra 
numaralı 1 cilt taşıma irsaliyesi ile Seri A 2101-2150 

ve 2151-2200 sıra numaralı 2 cilt fatura ciltlerim 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. SAVAŞ UZUN
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in'lılliiihMiffliliBii Bir Ayda 452 Kişi, 
Gözaltına alındı

Bursa'da düzenle
nen operasyonda, 
30 kilo 680 gram 
esrar ele geçirildi. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğünden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, KOM 
Şube Müdürlüğü

İşten çıkarılan güvenlik görevlisi, 
mesai aArkadaşını bacağından vurdu
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde, 34 yaşın
daki Arif Altun, 
çalıştığı işyerinden 
çıkarılmasına neden 
olduğunu öne 
sürdüğü kendisi gibi 
güvenlik görevlisi 
olan arkadaşı 43 
yaşındaki Cevdet 
Ari'yi tüfekle baca 
ğından vurdu. 
Ağır yaralanan Arı 
hastaneye kaldırılır 
ken, olaydan sonra 
kaçan Arif Altun 
yakalanarak gözaltı
na alındı.
Organize Sanayi 
Bölgesi'ndeki bir 
fabrikada güvenlik 
görevlisi olarak 
çalışan Cevdet Arı 
ve Arif Altun arasın
da çıkan tartışma 
kavgaya dönüşünce 
fabrika yetkilileri 
Arif Altun'u işten 
çıkardı. Arif Altun, 
kavga ettiği ve

Otobüs terminalin ön camından girdi
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde, bir yolcu 
otobüsü, terminalin 
ön kısmındaki 
camekana ve 
kolona çarptı. 8 
kişinin yaralandığı 
kaza güvenlik ka 
meraları tarafından 
görüntülendi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa’dan 
Ankara’ya giden 
Erdoğan Kaynak 
idaresindeki yolcu 
otobüsü, yolcu 
almak için İnegöl 
Terminali'ne 
yanaştı. İnegöl’den 

Narkotik Suçlar 
Büro Amirliği, il 
genelinde uyuşturu
cu madde kullanımı, 
temini ve ticaretini 
önlemeye, suça 
karışan şahısların 
tespiti ve yakalan
malarına yönelik

işten çıkarılmasın
dan sorumlu 
tuttuğu Cevat Arı ile 
dün gece Çardak 
Camii önündeki 
durakta servis oto
büsünden indiği 
sırada karşılaştı. 
Yeniden başlayan 
tartışma ve küfür
leşme sırasında Arif 
Altun, yanında bulu
nan ve 'kesme' tabir 
edilen tüfekle 
havaya ateş ettikten 
sonra olay yerinden 

yolcuları alan oto
büs, Ankara’ya git
mek için hareket 
etmek istedi.
İddiaya göre, 
sürücünün geri ye 

istihbari çalışmalar 
gerçekleştirildi.
Ekipler, bu kapsam
da Yıldırım ilçesinde 
düzenledikleri 
operasyonda şüphe
li kişiyi, ikametinden 
çıktığı esnada 4 
çuval içerisinde 

ayrıldı. Cevdet Arı 
da '155 Polis İmdat'ı 
arayarak ateş 
edildiği ihbarında 
bulundu. Otomobile 
binen Arif Altun, 
Çardak Camii 
çevresinde 
dolaştıktan sonra 
Cevat Ari'nin 
bulunduğu yere 
tekrar gelerek bu 
kez, eski mesai 
arkadaşını bacağın
dan vurdu.
Arif Altun, geldiği 

rine ileri viteste 
iken hareket etmesi 
üzerine otobüs ter
minalin dış kısmın
daki camekana ve 
kolona çarptı.

toplam 30 kilo 680 
gram esrar maddesi 
ile yakaladı.
Gözaltına alınan 
şüpheli, 
"Uyuşturucu madde 
ticareti yapmak" 
suçundan adli mer
cilere sevk edildi.

otomobille olay 
yerinden kaçarken, 
yaralı Cevat An'ya 
ilk müdahaleyi etraf 
tan yetişenler yaptı. 
Aşırı kan kaybeden 
Cevat Ari'nin baca 
ğını kemerle sıkan 
vatandaşlar, kanın 
akmasını önlemeye 
çalışırken, olay ye 
rine gelen 112 Acil 
Servis ambulansın
da görevli sağlık 
ekibinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine 
getirilerek tedavi 
altına alındı.
Kaçan Arif Altun ise 
polis tarafından 
Alanyurt yolu üzeri 
Yağlı Tohumlar 
Kavşağında 
yakalanıp gözaltına 
alındı. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Paniğe kapılan 
şoför, otobüsü 
yeniden geri almak 
isterken tekrar 
camekana ve 
kolona çarptı. Üst 
üste iki kez çarp
manın şiddeti ile 
otobüste bulunan 
yolculardan Aysun 
Barut (23), Mehmet 
Barut, Merve 
Erdem, Neslihan 
Bulut, Gülsüm 
Öztürk, Gökhan 
Turan ve Dilek 
Aygül ile akrabasını 
yolcu eden Erdal 
Diricanlı yaralandı.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, 
Ağustos ayında 
yapılan çalışmalar
da çeşitli suçlar
dan aranılan 452 
kişinin gözaltına 
alındığını duyurdu. 
Bursa polisi, bu 
kişilerden 68'inin 
tutuklanarak ceza
evine konul
duğunu açıkladı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan açıkla
mada, Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Aranan Şahıslar 
Büro Amirliği ekip
lerinin 1-31

Bursa'da ATM 
dolandırıcılığı 

son anda önlendi

Bursa’da bir 
bankamatiğe yer
leştirilen düzenek, 
para çekmek iste 
yen bir kişi tara 
fından fark edildi. 
Dolandırıcılar, 
merkez Nilüfer 
ilçesi Beşevler 
Mahallesi’nde bir 
bankanın 
ATM’sine yerleştir
ilen düzenekle 
vatandaşlara 
tuzak kurdu.
Parasını çekmek 
üzere ATM'ye 
gelen bir kişinin 
dikkati sayesinde 
fark edilen düze 
nek, olay yerine 
gelen polis ekip

Ağustos tarihleri 
arasında 
'Yakalama Emri' ile 
aranan toplam 352 
kişinin yakalandığı 
belirtildi.
Açıklamada. 102 
kişinin de diğer 
birimlerce yakala
narak Aranan 
Şahıslar Büro 
Amirliği'ne teslim 
edildiği dile getiril 
di. Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, adlı 
merciilere 
sevkedilen 454 
kişiden 68'inin 
tutuklanarak ceza
evine konulduğu 
belirtildi.

leri tarafından 
yerinden çıkartıldı. 
Polis, bankamatik
ten parmak izi 
aldı. Düzeneğin 
sökülmesinin 
ardından ATM 
tekrar vatan
daşların 
hizmetine açıldı. 
Bankamatik ka 
merasındaki 
görüntüleri 
toplayan ekipler, 
vatandaşları 
uyardı. Emniyet 
yetkilileri, vatan
daşlardan ATM'ler 
de işlem yaparken 
kartın giriş yerini 
elleriyle kontrol 
etmelerini istedi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Akdeniz de savaş tamtamları..
Türkiye’nin güneyinde bir Kürdistan kurdu

ruldu.
Irak’ın başına da bir Kürt aşiret lideri 

Cumhurbaşkanı yapıldı.
Ayrıca, ABD’ye bağımlı bir kukla hükümet 

iş başına getirildi.
Irak’tan ABD askeri çekildi ancak Irak’ta 

müslümanlar arasında sokulan nifak tohum

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’ndan bir yeni hizmet atağı daha gerçekleşti

BISSMMajHİ
ları sürüyor.

Şiir ve sunni kavgalarında her gün onlarca 
can gidiyor.

Ülke de demokrasiden eser yok.
Irak’ın zengin petrol kaynakları ise 

emperyalistlerin denetimine geçti.
Türkiye bu savaşa müdahil olamadı.
Savaş ganimetlerinden yararlanamadığı 

için hayıflanıyor.
Irak ardından ortaya çıkan Arap baharı 

sonunda diktatörlükler Türkiye ve Nato 
ülkeleriyle birlikte yıkıldı.

Yerine demokrasi gelmedi.
Gerici radikal islami rejimler geldi.
Tüm Arap baharı ülkelerinde iç savaşlar 

devam ediyor.
Bu arada, sıra Suriye ye geldiğinde Türkiye 

yi bu ülkedeki rejimi değiştirmek için yine 
baş aktör olarak görüyoruz.

Ancak Suriye konusunda Türkiye’nin oyun 
kurucuları pek müdahil olmak istemiyorlar.

Suriye’deki rejimi neden yıkmak istiyorlar.
Suriye’de de demokrasi yokmuş.
Esad rejimi ülkeyi zulüm ile yönetiyormuş.
Suriye Irak gibi değil.
Ortadoğu’nun en kritik noktasında.
Çeşitli halk topluluklarından oluşan bu 

ülkede AB ve ABD’nin işine yarayacak kadar 
petrol yok.

Ayrıca Suriye rejiminin arkasında Rusya, 
Iran ve çin gibi güçlü devletler var.

Suriye’nin yıkılması için düğmeye basıl 
dığında en önemli görevi Türkiye üstlendi. 
Erdğan hükümeti dostu Esad’a adeta savaş 
açtı.

Türkiye üzerinden muhalifleri örgütledi.
Dünyadaki tüm terörist islami örgütler 

Türkiye üzerinden Suriye ye sızdırıldı.
Erdoğan’ın iddiası, Esad katil, cani, son 

olarak buna kimyasal silah kullanarak 1400 
kişiyi öldürdü iddiası eklendi.

Şu anda, Birleşmiş Milletler heyeti 
Suriye’de Esad rejiminin iç savaşta kimyasal 
gaz kullanıp kullanamadığın araştırıyor.

Ama, Türkiye’nin çabaları ile Suriye’ye 
askeri müdahale edilmesi isteniyor.

Ingiltere parlamentosu buna izin vermedi. 
ABD gönülsüz. Ancak alt komitede müda
hale kararı çıktı. Fransa çekimser, Almanya 
iki derede bir karada..

Rusya dün istihbarat gemilerinden birini 
Akdeniz’e gönderdi.

ABD gemileri Akdeniz’de füzelerini Suriye’ 
ye yöneltmiş bekliyor.

Tayyip Suriye’ye demokrasi diyor, ama 
diğer islami ülkelerde demokrasinin olma 
dığını görmemezlikten geliyor.

Hıristiyan haçlı ordusunu, müslüman 
Suriye halkı üzerine saldırtmak istiyor.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası eğitim 
çalışmaları kapsa 
mında “Uygulamalı 
MERSİS kullanıcı 
eğitimi” katılımcı 
ların yoğun ilgisiyle 
gerçekleştirildi.
Dün, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Konferans Salonu 
ilk kez bir eğitim 
programı için üyele 
rine kapılarını açtı. 
Saat 13.30-16.oo 
saatleri arasında 
düzenlenen MERSİS 
Eğitimine Kurum 
muhasebecileri ile 
ilçemizdeki mal^ 
müşavir ve muhase
beciler katıldı.
İlginin yüksek oldu 
ğu eğitim toplan
tısında Uyumsoft 
Bilgisayar Bilgi 
Sistemleri ve Tekno 
lojileri firması eğit
meni Selçuk Alkaş, 
MERSİS sistemini 
katılımcılara tanıttı. 
Devletin tüm birim
lerinin e-bilgisayar

sistemine geçtiğim, 
muhasebe kayıt
larının da giderek e- 
bilgisayar sistemine 
dönüştürüleceğini 
söyledi.
Ticaret ve Sanayi 
Odalarında Sicil 
işlemlerinin MERSİS 
sistemi üzerinden 
gerçekleştirileceğini 
söyleyen Alkaş, 
“Her yurttaşın bir 
MERSİS numarası 
bulunacak. Vatan 
daşlık numarası ve 
MERSİS numarası 
ile e-devlet üzerin 
den sisteme giriş

yapılacak. 
Bu nedenle her 
biriniz bilgisayar 
datalarınızı hızlı bir 
şekilde bu sisteme 
göre uyarlamak 
zorundasınız. 
Sisteme esnaf, 
serbest meslek 
erbabı, meslek 
örgütlen (sendikalar, 
odalar, birlikler, bun
ların üst kuruluşları, 
kamu kurum ve 
kuruluşları ve diğer
leri, apartman yöre- 
neticileri gerçek ve 
tüzel kişileri de kap
sayacak şekilde ülke

düzeyindeki tüm 
ekonomik birimler 
sisteme dahil edile
cektir.” dedi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndaki 
ticaret sicilinde 
MERSİS sisteminin 
uygulamaya başlan 
dığını ve 45 işlemin 
bu sistem üzerinden 
gerçekleştirildiğini 
hatırlatan Alkaş, 
“Bundan sonra her 
biriniz mükellefleri 
mizin ticaret sicil 
işlemlerini e-devlet 
sistemi üzerinden 
bilgisayarlarınızdan 
yapacaksınız. 
Giderek bu kapsam 
genişletilecek.
Devletin ve ticaretle 
uğraşanlarının tümü 
kağıdı terk edecek, 
bilgisayar ve dijital 
sistem üzerinden 
işlemlerini yapacak
lardır.” şeklinde 
konuştu. Toplantının 
ikinci bölümünde 
uygulamalı çalış
malara yer verildi.

İsmail Arkun’a
Öğretmen olarak kendini öğrencilerine yıllarca adamış, 
örnek bir eğitimci, ailesini, kardeşlerini, meslektaşlarını 

acılara gömerek içimizden ayrılan
Sevgili İsmail Arkun

Seni özlemle anıyoruz» Seni unutmadık.
Ebediyen unutmayacağız

Sevgili eşin Meral Arkun, pırlanta Tayfun, pırlanta Tülin ’e 
gözü gibi bakıyor. Gözün arkanda olmasın

Mekanın cennet olsun! Sevgili canım kardeşim.
Ağabeyin Ruhi Arkun

-

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Duyarlılık ve Dayanışma DerneğiYönetimi Müftü Muammer Turan’ı ziyaret etti

iilıiMw«ıaMMı lıııiıfcıMMııitıı

Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, Gemlik İlçe 
Müftüsü Muammer 
Turan’iziyaret 
ederek, ilçenin çamı 
ve cemaat sorunla 
rım görüştüler.
Dernek Başkanı 
Mehmet Uzunkaya,

‘GgylikşKörfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.c<^

Dernek olarak üze 
rinde hassasiyetle 
durdukları 
Uyuşturucu ile 
mücadele konusun
da müftülük ilfe 
ortak yapılabilecek 
çalışmalar konuşun
da uzun görüş 
alışverişinde bulun
duklarını söyledi.

Uzunkaya, İlçe 
Müftümü^ Muammer 
Turan’ın aynı has- ;■, 
sasiyeti .paylaştığım 
belirten uyuşturucu 
konusunu Cuma 
namazlarındaki hut
belerde ve diğetî 
vaazlarda bu 
konuyu işleyecek
lerini soylödi.

Türki^ Sakatlar 
Konfederasyonu’ 
nun düzenlemiş' 
olduğu Avşa 
Adası’ndaki 5 gün
lük etkinliğe, Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocu klan Koru ma 
Derneği üyesi 15 < 
zihinsel engelli ye 
ailesi gönderildi.; 
TürkiyeZihinsel 
Engelliler 
Federasyonunun 
düzenlediği Ayvalık 

Etkinliklerine ise 14 
Eylül’de Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği tarafından 
38 zihinsel engelli ■■ 
ve ailesi 5 günlük 
etkinliğe gönderile
cek.
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri her iki 
etkinliğe de destek 
olan engelli bireyle 
rin geliş gidişlerini 
sağlayan Belediye 

Başkanvekili Yıl 
maz’a teşekkür etti. 
Sivri, “Derneğimiz 
sayesinde yılda 
bir kez de olsa, 5 
gün tatil yapma fır
satı bulabilen zihin
sel engelli ve 
aileleri Dernek 
yönetim kurulu
muza şükranlarını 
iletti. Bu etkinlik
lerin devam etmesi
ni istediklerini 
istiyorlar.” dedi.

KİMYASAL
TURKUAZ

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Halı Yıkama .

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

kremi 
s el köpük

Vif1 24 lü 70.00

temizlik köpüğü
4 yerlerine ücretsizdir

Yüzey lemızhyo

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş haltımız
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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Atatürk Stadı'nın Yerine Meydan Yapılacak
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kente 
kazandırılan 'Timsah 
Arena* adıyla bilinen 
yeni stadyumun 
tamamlanmasının 
ardından mevcut 
Atatürk Stadyu mu'- 
nun yıkılarak yerine 
Bursa'nın nabzının 
atacağı gerçek bir 
meydan yapılacağını 
söyledi.
'Atatürk Stadyumu 
ve Çevresi Kentsel 
Tasarım Projesi'nin 
tanıtıldığı basın 
toplantısı, Dobruca 
Sosyal Tesisleri'nde 
gerçekleştirildi.
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi'nin kente 
değer katan eserler 
kazandırdığını 
belirterek, yeni 
stadyumun tamam
lanma aşamasına 
gelişinin ardından 
gözlerin Atatürk 
Stadyumu'na 
çevrildiğini kaydetti. 

Mevcut stadın gele
ceği ile vatan
daşların akıllarında 
soru işareti bırak
mamak amacıyla 
meydan projesini 
kamuoyuna açık
layan Başkan 
Altepe, "Bursa, 
kentin kalbinde çok 
önemli bir alana 
sahip, burayı mey
dan yaparak değer
lendirelim istiyoruz. 
Ben kendime 
dükkan yapmıyo
rum, Bursa'ya mey
dan kazandırıyoruz. 
Eski stadyum yeri 
ile ilgili plan 
değişikliği 
yapılmıştı. Atatürk 
Stadyumu'nun yeri 
yeşil alan olarak 
planlandı. Vali Münir 
Karaloğlu, geldiğin
den bu yana Bursa 
ile ilgili bilgileri 
topladı. Kendisiyle 
yaptığımız toplan
tılarda bize mevcut 
stadın ne olacağı ile 
ilgili görüşlerini 
sordu, kendisine

sorulan soruları 
bize iletti. Gördük 
ki, bir yandan yeni 
stadı yaparken diğer 
yandan mevcut 
stadın yerine ne ola
cağı kamuoyunda 
da çeşitli spekülas 
yonlara neden 
olmuş. Bursa'nın 
merak ettiği konuyla 
ilgili kamuoyunu bil
gilendirmek istedik. 
Biz burada kimseye 
kar sağlamıyoruz. 
Ben kendime 
dükkan yapmıyo
rum, Bursa'ya mey
dan kazandırıyoruz. 
Konuyla ilgili de 
kamuoyundan katkı 
bekliyoruz. Herkese, 
her görüşe ve her 

fikre açığız" diye 
konuştu.
Bursa'da meydan 
yapılabilecek en 
özellikli yerin mev
cut stadın bulun
duğu alan olduğunu 
ifade eden Başkan 
Altepe, Timsah 
Arena'nın da 
Türkiye'nin en güzel 
stadı olduğunu vur
gulayarak, "Bursa 
Büyükşehir Stadı, 
başlı başına bir 
eser. UEFA kriterler
ine uygun 45 bin 
kişilik, seyir 
zevkinin yüksek 
olduğu bir stadyum. 
Hangi koltukta otu
rursanız oturun, 
maçınızı keyifle izle 

yeceksiniz. Modern 
bir çatı sistemi ve 
timsah figürü ile bir
likte stadyumumuz 
dünya gündemine 
girmiş oluyor. 
Stadyumun rotasy
onu da çok güzel. 
Etrafında 3 tane 
köprü var, 
Dikkaldırım'a kadar 
da tramvay gelecek. 
Bir tarafından metro 
diğer tarafından 
tramvay ile birlikte 
ulaşım sorunu da 
yaşanmayacak." 
dedi.
Bursa'nın en önemli 
eksiğinin bir mey
dan olduğunu ifade 
eden Başkan Altepe 
şunları kaydetti: 
"Bursa'da meydan 
olarak kullanılan 
meydanlar genelde 
kavşaklar. Bu alan
lar da artık trafik 
yoğunluğundan ve 
alan darlığından kul
lanılmaz hale geldi. 
Şu an elimizde mit
ing alanı olarak 
görünen

Şehreküstü, 
Gökdere ve Kent 
Meydanı'nda kavşak 
olması ve tramvayın 
geçmesi nedeniyle 
meydan sıkıntısı 
oluşuyor. Onun için 
Bursa Atatürk 
Stadyumu'nun yeri 
meydan olabilecek 
tek yer. öte yandan 
Merinos Parkı da 
miting alanı olarak 
kullanılsın dedik 
ama o da sürekli 
olacak bir şey değil. 
Bu yüzden mevcut 
stadın yerinin 
değerlendirilmesi 
çok önemli. Atatürk 
Stadı'nın yerinde 
yapılması planlanan 
ve taslak projeyi 
açıkladığımız bu 
meydan, 12 bin 
metrekarelik 
Şehreküstü 
Meydam'nın yak
laşık 4 katı, 10 bin 
metrekarelik 
Gökdere 
Meydam'nın da 5 
katı büyüklüğünde 
olacak."

İhtiyaç duyduğunuz boyutta kaşe ve kalem kaşeleıKadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri.

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
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Gemlikspor farklı kazanıyor

Seyfettin Şekersöz 

U-19 İkinci Küme 5. 
grupta yenilgisiz 
liderliğini sürdüren 
Gemlikspor fazla 
zorlanmadığı maçta 
Ing. Yenicespor'u 
6-0 yendi. 
29. dakikada 
Gemlikspor kalesin 
de kazandığı penaltı 
atışından gol çıkara 
mayan Yenicespor 
fazla etkili olamadı 
ğı ve ilk yarısını 4-0 
yenik kapadığı maçı 
6-0 kaybetti.
Maça süratli’ başla 
yan Gemlikspor 5. 
dakikada kaleciyi 
geçerek çaprazdan 
topu ağlara gön
deren Tuncay'ın 
golüyle 1-0 öne 
geçti. 
11. dakikada ise 
ceza sahasına 
atılan topa hamle 
yapan Muhammed 
kalecinin üstünden 
aşırtma vuruşla 
farkı ikiye çıkardı. 
15'te ise kaleciyi 
geçen Berkay'ın 
şutu yan direten 
oyun alanına 
döndü. 21. dakika
da Tuncay çok 
güzel vurdu, köşe
den ağlara giden 
golle Gemlikspor 3- 
0 öne geçti ve 
rahatladı.
29. dakikada Yenice 
spor Yusuf un ra 
kibini çekmesiyle 
penaltı kazandı. 
Mert Ali'nin kul
landığı atışta 
Gemlikspor kalecisi 
Ender gole izin ver
medi. Maçın 40.
dakikasında 
Furkan'ın güzel 
golüyle Gemlikspor 
ilk yarıyı 4-0 önde

yaptı ve Gemlikspor 
3 puan alarak lider
liğini korudu.
SAHA : Gemlik

Suni Çim 
HAKEMLER: 
Volkan Yıldıran 8, 
Hakan Zıvalı 5, İlker

Tecer 6, 
GEMLİKSPOR : 
Ender 5, Murat 5, 
Turgay 5, Ali 5,

Yusuf 5, Yücel 6, 
Mert 7, (Batuhan 
Açıksöz 1) 
Muhammed 6,

Tuncay 7, 
(Celalettin 2) 
Furkan 6, Berkay 6, 
İNG. YENİCESPOR : 
Adnan 3, Anıl 2, 
(Enez 2) Engin 4, 
Osman 3, Serdar 4, 
Met Ali 4, Ufuk 1, ( 
Serkan 3) Ahmet 3, 
(Bedirhan 2) Ümit 3, 
Seyfettin 5, Serkan 
4, 
GOLLER : 
Dk. 5-21 Tuncay, 
Dk. 11. Muhammed, 
Dk. 40. Furkan, Dk. 
55-85 Mert, 
(Gemlikspor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
75. Enez 
(Yenicespor)
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KARADENİZSPOR UZATMALARDA YIKILDI
Seyfettin Şekersöz

Gemlik Karadeniz 
spor 1 puan için 
çıktığı maçta zirveyi 
zorlayan Altınsaban 
spor’a maçın uzat
ma dakikalarında 
yediği golle saha 
dan 3-2 yenik 
ayrıldı.
U-19 2. Küme 1. 
grupta üst sıraları 
hedefleyen 
Altınsabanspor 1-0 
öne geçtiği maçta 
yediği gollerle 2-1 
geriye düştüğü ve 
2-2 berabere 
götürdüğü maçın 
son saniyelerinde 
ikinci yarıda oyuna 
giren Cüneyt'in kay
dettiği golle 3 puanı 
alarak yoluna 
devam etti.
Maça konuk 
Altınsabanspor hızlı 
başladı.
2. dakikada Ahmet 
Çavundur'un kul
landığı köşe atışın
da Kazım kafayla 
topu yakın mesafe
den ağlara göndere

rek takımını 1-0 öne 
geçirdi. Yenik duru
ma düşen Gemlik 
Karadenizspor 
beraberlik için rakip 
kalede gol aradığı 
anlarda Arifcan'ın 
Fırat'ı düşürmesiyle 
penaltı kazandı. 
Atışı kullanan Ömer 
oyuna denge getirdi 
1-1. 19. dakikada 
Karadenizspor 
sürpriz golle öne 
geçti. Aykut’un ka 
leye gönderdiği 
topa kafayla müda
hale eden Arifcan 

kendi kalesine attığı 
golle Karadenizspor 
2-1 öne geçti ve ilk 
yarı bu skorla 
kapandı.
İkinci yarıya önce 
beraberlik sayısını 
bulmak için baskılı 
başlayan Altınsaban 
spor yakaladığı 
pozisyonlarda 
başarılı olamadı.
Yapılan oyuncu 
değişiklikleriyle 
baskısını artı ran 
kahverengi yeşilli 
Altınsaban spor 62. 
dakikada Hüseyin'le 

skoru 2-2 yaptı ve 
galibiyet için umut
landı.
Maçın bu şekilde 
bitmesi beklenirken 
uzatma dakikaların
da Karadenizspor 
kalesinde yaşanan 
karambolda Cüneyt 
takımını attığı golle 
galibiyete taşıdı.
Kalan saniyelerde 
başka gol olmayın
ca Altısabanspor 
kendisi için çok 
önemli 3 puanı 
almayı başardı.

SAHA : 
Gemlik Suni Çim

HAKEMLER:
Sabri Yılmaz 7, 
İlker Tecer 6, 
Hakan Zıvalı 6, 
B.G.
KARADENİZSPOR : 
Mustafa 5, Yunus 5, 
Fırat 4, (Salih 4) 
Şevki 5, Hüsam 5, 
Erdem 5, Sületman 
5, Muhammed 
Şentürk 4. (Mert 2) 
Furkan 4, (Emre 3) 
Aykut 5. Ömer 5.

ALTINSABANSPOR 
İsmail 5, Erdem 3, 
(Cüneyt 5) Ahmet 
Çavundur 5, Arifcan 
5, Berkcan 5, Kazım 
6, Abullah 5, Furkan 
6, Ahmet Kahraman 
4, (Hüseyin 5) 
Serdar 5, (Berk 2) 
Fırat 5,

GOLLER : Dk. 2. 
Kazım, Dk. 62. 
Hüseyin, Dk. 90. 
Cüneyt (Altınsaban) 
Dk. 9. Ömer, Pen. 
Dk. 19. Arifcan k.k. 
(Karadenizspor)

ELEMAN
FİRMAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TECRÜBELİ BİLGİSAYAR 

TEKNİSYENİ VE 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ÇIRAK ARANIYOR 

TEKNOKEN RİLGİSAYAR
Orhangazi Cd. No:98/A 
Tel: 0 224 513 22 42

SATILIK 
ARAZİ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞA KOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR 

0 535 631 25 17

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax:513 35 95
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TBB'den "POS tefeciliğine" önlem
Türkiye Bankalar 
Birliği POS cihazları 
ile alakalı mesleki 
tanzim kararı aldı. 
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB) 
bankalar tarafından, 
mal ve hizmet satışı 
yapan iş yerlerine 
tahsis edilen POS 
cihazları ile banka 
kartları veya kredi 
kartlarının amaç dışı 
kullanılması 
suretiyle gerçek
leştirilen muvazaalı 
işlemlerin (fiktif 
işlem) önlenmesi 
amacıyla mesleki 

tanzim kararı 
alındığını bildirdi. 
Karara göre 
bankalar, fiktif işlem 
bildirimini takiben 
en geç 7 gün içinde 
ilgili işyerleri ile olan 
sözleşmese! ilişki
lerini fesih ihbarında 
bulunmakla yükümlü 
olacak.TBB açıkla
masında, Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumu'nun (BDDK) 
uygun görüşü alı
nan, TBB ve Türkiye 
Katılım Bankaları 
Birliği (TKBB) karar

larına göre tanım
lanan şartlardan her
hangi birinin oluş
ması durumunda fik
tif işlem gerçek
leştirmiş sayılacağı 
belirtilen açıklama

da, şartlar şu şekilde 
sıralandı:
"Bu konuda kesin
leşmiş bir yargı 
kararının bulunması, 
kamu kurum ve 
kuruluşları tarafın

dan verilmiş ve 
kesinleşmiş bir idari 
kararın varlığı, TBB 
ve TKBB Fiktif İşlem 
Değerlendirme 
Komitesi tarafından 
tespit edilecek 
işlemler." 
Açıklamada 
bankaların yüküm
lülüklerine ilişkin ise 
şunlar aktarıldı: 
"Bankalar, fiktif 
işlem bildirimini tak
iben en geç 7 gün 
içinde ilgili işyerleri 
ile olan sözleşmesel 
ilişkilerini fesih 
ihbarında bulunarak 

sona erdirmek ve bu 
işyerlerine tahsis 
ettikleri POS termi
nallerini aynı süre 
içerisinde işleme 
kapatmak, ayrıca bu 
üye işyerleriyle bir 
yıl süre ile üye işyeri 
anlaşması yapma
mak, anılan eylemin 
fiktif işlem kararı tar
ihinden itibaren beş 
yıl içinde tekrarlan
ması halinde yukarı
da belirtilen bir yıllık 
süreyi üç yıl olarak 
uygulamak ile 
yükümlü olacak
lardır."

aman ıflkfcatl 900 lira ceza öde vebilirsiec!
Vatandaşın yeni 
kâbusu 850'li hatlar
la sigorta satan şir
ketler oldu.
Arkasında 
bankaların olduğu 
iddia edilen 
şirketler, vatandaşı 
kandırıyor. 
Telefonda anlatılanla 
poliçe tutmuyor. Çık
mak isteyene de 900 
TL ceza var.
Bankaların tüketici 
kredisi verirken 
zorunlu tuttuğu 
'hayat ya da ferdi 
kaza sigortası'ndan 
bıkan vatandaşın 
peşine şimdi de 
0850'li hatlardan 
arayan şirketler 
düştü. Son bir yıldır 
850'li hatlardan ferdi 
kaza sigortası yap
mak için arayan şir
ketler türemeye 
başladı. Bu tür şir
ketler bankalardan 

edindikleri listelerle 
önce kişileri arıyor.
Vatandaş sigorta 
yapmayı kabul 
ettiğinde de işkence 
başlıyor.

MU’ŞTEkIYÎ 
PİŞMAN 
EDİYORLAR
Habere göre, şirket, 
'kümesteki müş
teriyi' telefonla 
sürekli arıyor. Yeni 
ürünlerini pazarla
mak için yıldırma 
taktiği uyguluyor. 
Buna diğer 
sigorta şirketleri de 
katılıyor.
Üstelik, telefonla 
anlatılan teminatlarla 
poliçedekiler birbiri
ni tutmuyor. Bunu 
fark eden vatandaş, 
sigortadan 
vazgeçmek isterse 
900 lira ceza 
kesiliyor. 850'li

numaralı bir şirket
ten sigorta yaptıran 
Mehmet Tereci, bu 
tür 
olayların son örnek
lerinden. Sıkıntısını 
Başbakanhk'a da 
ileten Tereci, 
"Şirketler, beni 
sürekli 850'li hatlar
dan arayarak, ferdi 
kaza sigortası için 
299 lira ödemem 
gerektiğini söylüyor.

Bunu ödemeyeceği
mi ve sigortayı kese
ceğimi söylediğimde 
de bu kez 900 TL 
cayma parası istiyor
lar. Her ay 10 kere 
arayıp adeta tehdit 
ediyorlar" diyor. 
Arayanların hepsinin 
aynı firma 
olmadığını söyleyen 
Tereci, "Psikolojim 
bozuldu" dedi.

LİSTEYİ BANKALAR 
VERİYOR
Sigorta acenteleri 
derneği TÜSİAR’ın 
kurucu Başkanı 
Neşe Demirağ da, 
buna benzer yön
temlerle vatan
daşların 
dolandırıldığını 
söyledi. Bu tür 850'li 
numaraların güve
nilir olmadığını 
belirten Demirağ, 
"Bu şirketlerin 
birçoğunun arkasın
da bankalar olabilir. 
Daha önce kendileri 
sigorta satıyordu. 
Şikâyetler ayyuka 
çıkınca devreye bun
ları soktular.
Sigortası olan ya da 
hesabı olan kişilerin 
bilgilerini de bu şir
ketlere aktardılar" 
diye konuştu.

HAZİNE'YE ŞİKAYET

GİTTİ

Demirağ, onayları 
olmadan poliçe gön
derilen ya da poliçe 
gönderilmeden 
hesaplarından para 
çekilen binlerce 
insan olduğunu 
belirterek "Biz 4 
yıldır Hazine'ye 
tüketici şikâyetlerini 
götürmekten 
yıldık. Bu 
sorun daha da 
büyüyecek" 
dedi. Sektörde 
cezaların caydırıcı 
olmadığını da vurgu
layan Demirağ, şöyle 
konuştu: "Biz ihbar 
ediyoruz.
Büyük bankalara 
bile ya ceza vermi 
yorlar ya da 
20 bin TL gibi çerez 
parası kesiyorlar. 
Yani yaptırımlar 
yetersiz."

Gemlik KErfez
OtSLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZITISİ

HİISİHİIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4669 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS 
SİNEMASI 
DABBECİN

ÇARPMASI: 11:30- 
14:00-16:30-20:15 

ÇILGIN DOĞUM 
GÜNÜ: 12:00-14:15- 
16:15-18:15-20:15

REZERVASYON 
5133321
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Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağda; eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz
4-5 YAŞ 6.350
ANASINIFI 6.600
1 .SINIF 8.250
2.SINIF 9.700
3.SINIF 9.700
4.SINIF 9.700
5.SINIF 9.700
6.SINIF 9.700
7.SINIF 9.700
8.SINIF 9.700

NOT : Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

Uludağ Racing takımı İtalya yolcusu
Uludağ Üniversitesi 
öğrencileri, tama
men kendi tasarım
ları olan 'UR02' adlı 
formula aracıyla, 13- 
16 Eylül tarihleri 
arasında İtalya’da 
düzenlenen 
mühendislik yarış
masına katılacak 
Ürettikleri UR01 adlı 
araçlarıyla geçen yıl 
temmuz ayında 
Ingiltere’nin 
Silverstone pistinde

boy gösteren ilk 
Türk takımı olan 
Uludağ Racing 
Takımı, bu yıl da 
UR02 isimli 
araçlarıyla İtalya’da 
pistlere çıkmak için 
gün sayıyor. Uludağ 
Üniversitesi öğrenci
leri, tamamen kendi 
tasarımları olan 
UR02 adlı formula 
aracıyla, İtalya’da 
düzenlenen 
mühendislik yarış

masına katılacak. fazla üniversitenin
Dünyanın çeşitli katıldığı yarışmada,
ülkelerinden 200’den Uludağ Racing

Takımı, 120 beygir 
gücüne sahip ve 280 
kilogram olan araç 
ile yarışacak. İtalya’
da 13-16 Eylül tarih
leri arasında yapıla
cak olan yarış için 
bütün hazırlıkları 
tamamlayan Uludağ 
Racing Takımı, for
mula aracını 
İtalya’ya gönderdi. 
The Society of

Automotive 
Engineers (SAE)

tarafından organize 
edilen ve 1981 yılın
dan beri mühendis
lik öğrencilerinin for
mula tipi yarış aracı 
tasarlayıp üreterek 
katıldıkları ulus
lararası yarışmada 
Uludağ Racing 
Takımı; sunum, araç 
tasarımı, güvenlik, 
zamana karşı yarış, 
dayanıklılık vb. eta
plarda rakipleriyle 
mücadele edecek.

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.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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Sosyal Yaşam 
Merkezi parkı 
ilgi bekliyor
Sosyal Yaşam Merkezi Düğün Salonu 
nun önündeki havuzunda bakımsız 
lıktan pislik içinde. Küçük çocukların 
bu havuzda yüzmeleri yakınmalara 
neden oluyor. Haberi sayfa 2’de

AKP Bursa Milletvekili Gemlik Havaalanı çalışmalarının devam ettiğini söyledi

Millili,MllMlMtf
CHP de parası olmayan Belediye 

Başkanı veya Belediye Meclis üyesi 
olamayacak

Kadri GÜLER
kadri_jguler@hotmail.com

Güne Bakış

Savaşa HAYIR...
Dünyayı ve bölgemizi yenidenbir 

batağa sokuyorlar.
Suriye’yi karıştırmak için her türlü 

yolu denediler.
Mevcut Esad rejimini devirmek 

için muhalifleri örgütleyip ülkede iç 
savaş çıkardılar.

Esad şii mezhebindendir.
Başta Türkiye olmak üzere şiflere 

karşı, sunnileri kışkırttılar.
ABD’nin eş başkanı savaş çığlık

ları atıyor. Devamı sayfa 4’de

Bursa’nın 2. Hava Alanının Gemlik’e yapıla
cağını tekrarlayan AKP Bursa Milletvekili Is 
mail Aydın, “Gemlik hava alanı için çalışma 
lar Ulaştırma Bakanlığı’nda devam etmekte
dir” dedi. Haberi sayfa 2’de

Bastan aday adaylığı 
icinlıasmlar5lıinlira

20 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel 
seçimlerde CHP’den aday veya aday ada 
yı olacakların başvurularda ödeyeceği ka 
tılım payları belli oldu. CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, CHP Belediye başkan 
aday adayları başvurularda 5 bin lira, 
belediye meclis üyesi adaylarından 2 bin 
lira alınacağını söyledi. Sayfa 4’de 

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

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

Hemşire Acil Tıp Teknisyeni

http://www.kavlak
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_jguler@hotmail.com
hatemsaglikokullari.com
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AKP Bursa Milletvekili Gemlik Havaalanı çalışmalarının devam ettiğini söyledi

İsmail Mu, lan filanı Hilı'e Macar
Bursa’nın 2. Hava 
Alanının Gemlik’e 
yapılacağını tekrar
layan AKP Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, “Gemlik Hava 
alanı için çalışmalar 
Ulaştırma 
Bakanhğı’nda devam 
etmektedir” dedi. 
Dün, ilçemize gelen 
İsmail Aydın, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz ile birlikte 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’m 
ziyaretinde gazete

mize yaptığı açıkla
mada, Bursa’nın 2. 
hava alanının Askeri 
Hara’ya yapılacağını

söyledi.
Ulaştırma 
Bakanhğı’nda bu 
konuda çalışmaların

devam ettiğini çalış
malar bittikten sonra 
gerekli çalışmalara 
başlanacağını 
söyleyen İsmail 
Aydın, “Gemlik 
Askeri Veteriner 
Eğitim Komutanlığı 
nın bulunduğu geniş 
alan şu anda da 
askeri uçakların iniş 
ve kalkışına uygun 
bir yerdir.
Bu alanı sivil 
havacılığa 
kazandıracağız. 
Buraya şu anda bile 
Boing tipi uçaklar 
inip kalkabilir. 
Çalışmalar tamam-

lanıp, Askeri Hara 
boşaltıldıktan sonra 
gerekli bazı kamu
laştırmalarda yapa
bilir böylece ulus
lararası büyük uçak
ların da inip kalka
cağı modern bir 
hava alanı olur. 
Bu çalışmalar hızla 
devam ediyor.” dedi. 
Yenişehir Hava 
alanının Bursa’nın 
hava alanı olarak 
düşünüldüğünü 
ancak tam randı
manlı çalıştırılma 
dığına dikkat çeken 
AKP Bursa 
Milletvekili İsmail

Aydın, "Yenişehir 
Hava Alanının eksik
liklerinin tamamlan
masından sonra, 
Gemlik Havaalanı 
gündeme gelecektir. 
Gemlik Bursa’ya 
daha yakın bir yer
leşimdir.
Serbest Bölgesiyle, 
limanlarıyla, sanayi 
siyle Yalova’ya 
kadar geniş bir alana 
hizmet edebilir.
Gemlik Hava Alanı 
yapıldıktan sonra 
Bursa’nın hava alanı 
sorunu kalmayacak
tır.” şeklinde konuş
tu.

Sosyal Yaşam Merkezi Düğün Salonunun 
önündeki havuzunda bakımsızlıktan pislik 

içinde. Küçük çocukların bu havuzda 
yüzmeleri yakınmalara neden oluyor

Eski Belediye 
Başkanlarından 
Mehmet Turgut 
döneminde yap
tırılan Gemlik’in 
akciğeri olarak 
anılan Sosyal 
Yaşam Merkezi 
Parkı ilgi bekliyor. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi parkındaki 
çimlerin bozulduğu 
dikkat çekerken, bir 
çok yerde de çim 
alanların toprak 
haline geldiği 
gözleniyor.
PİS HAVUZDA 
YÜZÜYORLAR

Öte yandan, Sosyal 
Yaşam Merkezi 
Düğün Salonunun 
önündeki havuzun
da bakımsızlıktan 
pislik içinde 
olduğu, çevredeki 
küçük çocukların 
bu havuzda 
yüzdükleri görülü 
yor.
Sosyal Yaşam 
Merkezi Ana gir
işinde bulunan çeş
menin oluklarının 
tıkalı olduğu ve 
çevreye su sızdır
ması yakınmalara 
neden oluyor.
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lii İlli ■ Kin illimi İHI Mili Sitil
Bursa'da mini etek 
giymesini 
istemediği eşiyle 
kavga ettiği için 
gözaltına alınan ve 
geceyi karakolda 
geçiren 44 yaşında
ki Basri Arap, sabah 
serbest kaldıktan 
sonra evini ateşe 
verdi.
Olay, Osmangazi 
İlçesi Bağlarbaşı 
Mahallesi Şirin 
Sokak’ta bulunan üç 
katlı evin giriş katın
da meydana geldi. 
17 yıllık evli olan ve 
bir tekstil fabrikasın
da çalışan 43 yaşın
daki Yasemin Arap 
ve servis şoförü 
olan eşi 44 yaşında
ki Basri Arap'tan 
şiddet gördüğü iddi
asıyla 4 ay önce 
mahkemeye başvur
du. Mahkeme 
Yasemin Arap’ın 
korumaya alınması
na hükmetti ve 
Basri Arap için 
evden uzaklaştırma 
kararı verdi.
Basri Arap, bunun 
üzerine başka bir 
eve taşınırken 
Yasemin Arap ise 
tek çocuğu lise 
2’inci sınıf öğrencisi 
15 yaşındaki Barış 
ile birlikte kalmaya 
başladı. Çift, 15 gün 
önce barışmaya 
karar verdi. Yasemin 
Arap, evin eşyasını

Mli maaşını çekerken lıMınMı
Bursa’da, bir vatan
daş, ATM’den 
emekli maaşını 
çekmek isterken 2 
şahıs tarafından 
dolandırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl ilçesi 
Kemalpaşa 
Mahallesi’nde mey
dana gelen olayda, 
R.B, emekli maaşını 
çekmek için 
ATM’ye gitti. Kartını 
taktıktan sonra 
ATM ekranında

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

değiştirerek yeni 
koltuk takımları 
alması halinde Basri 
Arap'la tekrar aynı 
evde yaşayacağını 
söyledi. Bunun 
üzerine Basri Arap, 
4 bin lira borca gir
erek eve yeni koituk 
takımları alınca, 
Yasemin Arap, 
kocasını eve aldı. 
Dün akşam saat
lerinde Basri Arap, 
mini etek giymesine 
karşı çıktığı eşi 
Yasemin ile tartıştı. 
Komşuların haber 
vermesiyle gelen 
polisler, Yasemin 
Arap’ın şikayetçi 

garip şeylerin çık
tığını gören R.B., 
'kartınız makinaya

sıkışırsa 444 00 OO'ı 
arayın' yazısı ile 
karşılaştı. İşlemi

olması üzerine Basri 
Arap’ı akşam Emek 
Polis Merkezine 
götürdü. Eşinin 
serbest kalınca 
yeniden eve gele
ceğinden endişe 
eden Yasemin Arap, 
gece yarısı eve çilin
gir çağırarak kapı 
kilidini değiştirdi. 
Daha sonra annesi 
Şadiye Yunusalp’i 
arayarak eve 
gelmesini istedi. 
Karakolda sabaha 
kadar tutulan Basri 
Arap, savcılık tali
matı ile serbest 
bırakıldı.
Polis merkezinden 

çıkan Basri Arap, 
benzine buladığı 
gazete kağıtları ile 
eve geri döndü. 
Kapıya dayanan 
Basri Arap’a eşi ve 
çocuğundan kapıyı 
açmalarını ve 
eşyalarını aldıktan 
sonra evi terk ede
ceğini söyledi. 
Kocasına inanan 
Yasemin Arap, 
kapıyı açınca eve 
dalan öfkeli koca, 
benzinle bulanmış 
gazete kağıtlarını 
çakmakla tutuştu
rarak odalara 
atmaya başladı. Ev 
biranda alevler 
içersinde kalınca 
Yasemin Arap ve 
oğlu Barış’ın kol
larında ve ayakların
da yanıklar oluştu. 
Yangın evi sararken 
en üst katta oturan 
ev sahibi Nazmiye 
Karataş ve orta 
katta kiracı olarak 
oturan Gonca Yıldız, 
dumandan etkilendi. 
Komşuların haber 
verdiği İtfaiye kısa 
zamanda yangının 
söndürürken olay 
yerine gelen 112 
sağlık ekipleri 4 
kişiyi Çekirge Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. Olay son
rası kaçan Basri 
Arap, Emek Polis 
Merkezine giderek 
teslim oldu.

iptal ederek kartı 
almak isteyen R.B. 
bunda başarılı ola
mazken, o sırada 
yanına gelen iki 
erkek tarafından 
dolandırıldı. İki 
şahıs, R.B.’nin 700 
TL parasını çekerek 
kayıplara karıştı. 
Bunun üzerine R.B. 
polise müracaat 
etti. Olayla alakalı 
soruşturma 
başlatıldı.

11 kilo kuhar esrar 
vakalantlı

İnegöl’de uyuştu
rucu ticareti yap
tığı ihbarı üzerine 
harekete geçen İl 
Jandarma 
Komutanlığı 
Narkotik Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
Cumhuriyet 
Savcıhğı’ndan 
aldıkları izinle 
S.K.’ya ait bağ 
evine operasyon 
düzenledi.
Baskında görev 
alan eğitimlix 
jandarma 
köpekleri 'Acil' ve 
'Varis' ahırda 
satışa hazır hale

IBİMlılllM
Bursa'nın dağ 
ilçelerinden Büyük 
Orhan'da kurt 
saldırılarının ardı 
arkası kesilmez 
ken, Koyun Keçi 
Yetiştiricileri 
Birliği, broşürler 
bastırıp besicileri 
kuduz riskine 
karşı uyardı. 
Keleş'te bir 
çiftçinin ölümüyle 
ortaya çıkan 
kuduz şüphesi 
dağ yöresindeki 
insanları tedirgin 
ederken, Bursa 
Koyun Keçi 
Yetiştiricileri 
Birliği, broşür 
hazırlayarak üye 
lerini kuduz tehli 
kesine karşı uyar 
dı. Birlik Başkanı 
Yıldırım Oran, kurt 
saldırılarının yeni 
bir tehlikeyi gün
deme getirdiğini 
belirterek, bölge 
halkının bu kez de 
kuduz riskiyle 
karşı karşıya 
olduğunu söyledi. 
Keleş'in 

getirilmiş ve tezek
lerin içine gizlen
miş olan 11 kilo 
kubar esrar buldu. 
Ekipler ayrıca 
S.K.’nın arazisinde 
yaptıkları araştır
mada tarlaya 
ekili halde 12 
kök hintkenevirini 
ise yerlerinden 
söküp imha etti. 
Gözaltına alınan 
S.K., sevk 
edildiği 
Cumhuriyet 
Savcılığı tarafın
dan tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

Kocakavacık 
köyünde bir süre 
önce hayatını 
kaybeden hayvan 
besicisinin birlik 
üyesi olduğunu 
belirten Oran, 
çiftçinin ölümüyle 
ilgili bulgular 
arasında kuduzun 
da yer almasının 
bölge halkının 
tehlike altında 
olduğunu göster
diğini öne sürdü. 
Kuduz mikrobu 
taşıyan kurt, 
çakal gibi yaban 
hayvanlarının 
sadece evcil 
hayvanlar için 
değil, bu hayvan
larla yakın temas
ta olan besicileri 
ve ailelerini de 
risk altına sok
tuğunu vurgu
layan Birlik 
Başkanı Yıldırım 
Oran, yetkililerin 
hem üreticileri 
bilgilendirmesi, 
hem de tedbir 
alması gerektiğini 
kaydetti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Sertaslan, “Birçok ürüne prim desteği var, zeytine neden yok” dedi.

CHFliler koyleııle zeyline JesielKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Savaşa HAYIR...
Türkiye tarafı olmayan bir savaşa sürükle 

niyor.
Halk bu savaşı istiyor mu soran yok.
Türkiye’nin Suriye’nin bugünkü duruma 

gelmesinde sorumluluğu büyüktür.
AKP iktidarı Suriye’nin kan gölüne dönüş 

meşinde baş rolü oynamıştır.
Eğer Hıristiyan güçler, müslüman Suriye’ye 

karşı saldırıya geçerse bilin ki, bizim hükü 
metimiz bu saldırıya Türk ordusunu en önde 
sokacaktır.

Suriye’nin Türkiye’nin egemenliğine karşı 
bir girişimi olmadı.

Buna karşın Türkiye, Suriye’nin birliğini 
bozmak için elinden geleni yaptı.

Suriye de demokrasi olmadığını söyleyen 
Başbakan Erdoğan’a sorun, Suudi Arabis 
tan’da demokrasi mi var?
Arap Şenliklerinde demokrasi mi var?
Yoksa sıkı fıkı ilişkileri girdiğiniz Afrika’nın 

bilmem ne ülkelerinde demokrasi mi var?
Bunun cevabı verilmeli.
Suudi Arabistan’da insan hakları var mı? ;
Kadın hakları var mı?
Seçme seçilme hakları var mı?
Kim yönetiyor bu ülkeyi?
Rusya’da toplanan dünya devleri Suriye 

konusunda karar verecek.
ABD sınırılı müdahale istiyor.
Akdeniz’den Suriyeyi bombalayacak.
Suriye yerle bir edilecek.
Yeni bir Suriye kurulacak.
Kim kuracak bu Suriye yi?
Radikal İslamcılar mı?
Tayyip’in desteklediği sunni muhalif lider

ler mi?
Eğer Esad Suriye’de devrilirse, yerine 

gelen kimi olursa olsun dış güçlerin kuklası 
olacaktır.

Suriye’ye bir dış müdahalede onbinlerce 
Suriyeli ölecektir.

Bu müdahaleye hevesli olan iktidar, sınır
larımıza yığdığı Türk askerini değil, bence 
kendi partililerini götürüp savaştırmak.

ABD’nin gölgesinde yaşayan bir ülke 
olduk.

Onun politikalarını uyguluyoruz. Onun 
Ortadoğu siyasetine hizmet ediyoruz 
Savaşanlar müslümanlar..

Kazananlar hıristiyanlar...
Suriye müdahalesine Rusya, İran, Çin 

Hayır derse ne olacak?
ABD yine de Suriye’yi bombalayacak mı?
Yoksa bölgemizde daha büyük bir dünya 

savaşımı çıkacak?
Koşullar bugün bunu göstermiyor ama 

yine de dünya tedirgin.
Savaşın çıkmasıyla ekonomi dibe vuracak.
Suriye müdahalesi Türkiye’nin Kıbrıs 

müdahalesi gibi olmayacak.
Tayyip Erdoğan bu savaştan kahraman 

olarak çıkamaz.
Çünkü bu savaşta hiçbir milli menfaatimiz 

yok.
Meşru olmayan savaş cinayettir.
Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşını meşru 

müdafaa içini yapmıştır. Bu kutsaldır.
Suriye savaşına Hayır diyorum.

için imza iomamaya jeyam ediyor
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili İlhan 
Demiröz ve Gemlik, 
Orhangazi, 
Mudanya, İznik CHP 
İlçe Başkanlarının 
zeytin ürününe 
devlet desteği 
sağlanması için 
başlattıkları imza 
kampanyası Kurtul 
ve Yeniköy’de 
sürdürüldü. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, köylerde 
yaptığı konuşmalar
da iktidar partisinin 
ülkede tarımı bitir 
diğine dikkat çeke 
rek, ‘‘Biz iktidar 
olmasak da, zeytin 
üreticisinin bitme 
noktasına gelmesi 
bizleri de huzursuz 
etti. Ne yapabiliriz

konusunda araştır
malar yaptık, zeytin 
üreticisine prim 
desteği verilmesini 
sağlayabiliriz diye 
düşündük. Güney 
Marmara havzasında

ki zeytin üreticisine 
2012 yıl ürününe 
karşılık kilo başına 
50 kuruş prim des 
teği verilmesi için 
girişimde bulunma 
kararı aldık.

Seçimden seçime 
köylümüzün yanın
da görünmeyi sami
mi bulmuyoruz. 
Daha önce de 2/B ile 
alakalı çalışma yap
mıştık. Bu konuda 
mağdur olan 
köylüler devletin 2 
lira değer biçtiği 
araziyi 1 liraya aldı. 
Yan yanya fiyat 
düşmesini sağladık. 
Daha sonra mah
sulün az olduğu 
dönemde zeytin 
üreticisinin yine ya 
nında olduk, borç 
lannın ertelenmesini 
sağladık. Güney Mar 
mara havzasında 
ayçiçeğine, fındığa 
ve hiç ekilmemesine 
rağmen pamuğa 
prim desteği var, 
zeytine neden 
olmasın" dedi.

CHP de parası olmayan Belediye Başkanı veya Belediye Meclis üyesi olamayacak

iaılîiiMiMaıfciHu
30 Mart 2014 tari
hinde yapılacak olan 
yerel seçimlerde 
CHP’den aday veya 
aday adayı olacak
ların başvurularda 
ödeyeceği katılım 
payları belli oldu. 
CHP İlçe Başkanlı 
ğından edinilen 
bilgiye göre, CHP 
Belediye başkan 
aday adayları 
başvurularda 
5 bin lira, belediye 
meclis üyesi aday
larından 2 bin lira 
alınacağı öğrenildi. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
konuyla ilgili olarak 
şunları söyledi: 
"Genel Merkez

kararıyla kadın aday 
ve aday adayların
dan ücrete alınma 
yacak.
Engellilerden belir
lenen fiyatların 
yarısı alınırken, 
başvurularda parti 
m ize 100 lira bağış 
almaktayız.
Ayrıca, belirtilen

aday ve aday adaylı 
ğı paralarının geri 
is tenemeyeceğine 
dair bir taahhütna 
me imzalatıyoruz."

EĞİTİM ZORUNLU

CHP’den aday adayı 
olan partililerin parti 
için eğitime katılma

lannın zorunlu 
olduğu, katılmayan
ların aday adaylık
larının geçersiz ola
cağı belirtilirken, 
Bursa ve Eskişehir 
deki eğitim 
çalışmalarını 
Gemlikli 
adayların katıldığı 
açıklandı.
CHP İlçe Başkanı 
Sertaslan, 
"Eğitime katılma 
ücreti erkeklerde 
500 liradır.
Bayanlar ise 250 
liradır. Partimizden 
belediye başkanlığı 
ve meclis üyeliği 
için başvurular 
devam etmektedir’’ 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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IHP Milletvekili İsmail Mm CTSO'ııu Beğendi

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası yeni binasını 
ziyaret ederek, oda 
yöneticilerine hayırlı 
olsun dileklerini ile
tirken, hizmet binası 
nı çok beğendiğini 
söyledi.
İsmail Aydın, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz,

AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz ile 
birlikte dün saat 
16.30 sıralarında 
GÎSO’yu ziyaret etti. 
Oda Yönetim Kurulu 

î'üyesi Kemal Akıt,
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir ve Başkan 
Yardımcısı Nurettin 
Hocaoğlu tarafından 
karşılanan Aydın, 
hizmet binasının 
yönetim kurulu ile 
meclis üyelerine ve 

oda üyelerine hayırlı 
olmasını diledi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odaları’nın ticaret ile 
uğraşanların en 
önemli kuruluşların
dan olduğunu 
söyleyen İsmail 
Aydın, “Gemlik’e 
çok güzel bir 
hizmet binası 
kazandırdınız. 
Sizleri kutluyorum. 
Burada üyelerinize 
daha iyi hizmetler

vereceğinize inanı 
yorum.’’ dedi.
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt ise 
konuşmasında oda 
hizmet binasına yer 
bulma konusunda 
büyük sıkıntılar 
yaşadıklarını 
belirterek, “Sonunda 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ın 
da destekleriyle 
sahildeki hissemizi

belediyeye devrettik. 
Kendilerine teşekür 
ederim. Bize tahsis 
edilen bu arsada 
hizmet binamızı 
yaptık. Güzel bir 
hizmet binası oldu. 
Burada kurduğumuz 
sistemlerle üyeleri 
mize daha verimle 
ve hızlı bir şekilde 
hizmet vermekteyiz. 
Son yeniliklere 
entegre oldu. 
Yakında ıslak

imza yerine 
elektronik imza 
dönemine geçe
ceğiz.” dedi. 
Kemal Akıt ve ko 
nukları daha sonra 
binayı gezdiler. 
Meclis Salonu ve 
toplantı salonunu 
gören Aydın, 
“Gemlik’e yakışır 
bir toplantı ve 
meclis salonu. 
Sizleri kutlarım.” 
dedi.

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Hah Yıkama MMMMHİ

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstrici temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı.. 

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

f ’
Okul
Belediye
Fabrika
Tüm resmi kuramlara
Temizlik ürünleri

kampanyası

kremi 
el köpük 

24 İÜ 70.00

temizlik köpüğü 
/)■ yerlerine ücretsizdir

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 Özdilek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21
O 532 654 28 46
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COTflHAKSPOB 87'DE ÜZÜLDÜ
Seyfettin Şekersöz
İki takımında maçı 10 
kişi tamamladığı 
karşılaşmada gülen 
taraf Demirtaşspor 
oldu. Lacivert 
Siyahh'lar ilk yarısını 
2-0 önde kapadıkları 
Gemlik Çotanakspor 
karşısında maçı zorda 
olsa 3-2 kazanarak 
çok önemli 3 puanın 
sahibi oldu.
U-19 1. Küme 5. grup
ta lider Çotanakspor 
ilk yarıda 10 kişi 
kaldığı maçta ikinci 
yarı muhteşem hırsıy
la skoru 2-2 yapması
na rağmen Demirtaş 
spor'un 87'de kaydet
tiği gole engel ola
mayınca sahadan 3-2 
yenik ayrıldı.
Maça kaptanı 
Furkan'ın sürüklediği 
ataklarla iyi başlayan 
Demirtaşspor 20. 
dakikada öne geçti. 
Ceza sahası önünde 
topla buluşan Anıl 
sert ve düzgün vurdu, 
köşeden ağlarla 
buluşan top Demirtaş 
spor'u 1-0 öne geçir
di. 25. dakikada ise

Ümit'in Furkan'ı 
düşürmesiyle 
Demirtaş penaltı ka 
zandı. Emre'nin kul
landığı atışta top ön 
ce sağ direğe vurup 
sol tarafa paralel 
giderek taca çıktı. 34. 
dakikada ise Hakan'ın 
kaleciyle mücadele 
sinde top yan direkte 
oyun alanına döndü. 
39. dakikada ikinci 
sarı kartını gören 
Çotanakspor'dan 
Ümit kırmızı kartla 
oyun dışında kalırken 
takımını da sahada 10 
kişi bıraktı.
45+3 dakikada Fur 
kan'ın kullandığı ceza 

atışında top kimseye 
değmeden filelerle 
buluşunca 
Demirtaşspor ilk 
yarıyı 2-0 önde 
kapadı.
İkinci yarıya fırtına 
gibi başlayan yeşil 
beyazlı Çotanakspor, 
53. dakikada 
Furkan'ın hırsıyla 
attığı golle farkı bire 
indirdi ve beraberlik 
için umutlandı.
57. dakikada Ilhan'ın 
kullandığı ceza atışın
da kale önüne gelen 
topa kaleciden önce 
kafayı vuran Nedret 
tin skoru 2-2 yaparak 
oyunu değiştirdi.

64'te Nedrettin'in 
sıfırdan kestiği top 
kaleciyi geçti ancak 
Furkan ve Ogün 
dokunamayınca Çota 
nakspor öne geçme 
fırsatını kaçırdı. 
82. dakikada 
Demirtaşspor'da ikin
ci yarıda oyuna giren 
Halil ikinci sarıdan 
kırmızı kartla oyun 
dışında kaldı ve iki 
takımda sahada 10 
kişi kaldı.
Beraberlik golünden 
sonra hızı kesilen 
Çotanakspor karşısın 
da galibiyet sayısı 
arayan Demirtaşspor 

87. dakikada Hakan'la 
aradığı golü buldu ve 
skoru 3-2 yaptı. 
Kalan dakikalarda 
Çotanakspor'un 
beraberlik mücadele
si gol getirmeyince 
Demirtaşspor saha 
dan 3 puanla ayrıldı. 
SAHA: 
Gemlik Suni Çim 
HAKEMLER: 
Fatih Cambaz 5, 
Metin Hacıoğlu 6, 
İsmail Ayünal 6, 
ÇOTANAKSPOR : 
Soner 5, Seyit 5, 
Mustafa 6, Emrah 5, 
Ümit 3, Nedrettin 7, 
Aykut Uslubaş 5, 
(İbrahim 2) Aykut

Güler 5, Furkan 6, 
Ogün 6, İlhan 6, 
DEMİRTAŞSPOR : 
Semih 5, Tarık 5, 
Furkan 5, Kadir 5, 
Recep 6, Anıl 6, Eren 
6, Emre 5, (Halil 2) 
Hakan 5, (Ramazan 1) 
Furkan 7, Barış 4, 
(Nazif 2) 
GOLLER : Dk. 20. 
Anıl, Dk. 45+3 Furkan, 
Dk. 87. Hakan, 
(Demirtaşspor) Dk. 
53. Furkan, Dk. 57. 
Nedrettin, 
(Çotanakspor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
39. Ümit, (Çotanak 
spor) Dk. 82. Halil, 
(Demirtaşspor)

ELEMAN
FİRMAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TECRÜBELİ BİLGİSAYAR 

TEKNİSYENİ VE 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ÇIRAK ARANIYOR 
TEKNOKEN BİLGİSAYAR
Orhangazi Cd. No:98/A 
Tel: 0 224 513 22 42

SATIUK 
ARAZİ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞA KOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR 

0 535631 25 17

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : <GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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ileni mükellefi sayısı yüzde 1.6 arttı
Gelir ve Kurumlar 
Vergisi faal mükellef 
sayısı, ağustos ayın
da geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 1,6 
arttı.
Gelir İdaresi Başkan 
lığı vergi istatistik
lerine göre, Gelir 
Vergisi faal mükellef 
sayısı, geçen ay 
geçen yılın aynı

ayına göre yüzde 2,2 
artarak 1 milyon 794 
bin 860'a yükseldi.
Kurumlar Vergisi 
faal mükellef sayısı, 
ağustos ayında yıllık 
bazda yüzde 0,12 
azalarak 663 bin 
102'ye geriledi. 
Gelir ve Kurumlar 
Vergisi faal mükellef 
sayısı, geçen ay

2012 yılının aynı 
ayına göre yüzde 1,6 
arttı.
Aynı dönemde Gelir 
Stopaj Vergisi faal 
mükellef sayısı 
yüzde 1,54 artarak 2 
milyon 466 bin 
381'e, Gayrimenkul 
Sermaye ıradı faal 
mükellef sayısı 
yüzde 15,6 artarak 1

milyon 559 bin 634'e 
ve Katma Değer 
Vergisi faal mükellef 
sayısı yüzde 1,52 
artarak 2 milyon 374 
bin 628'e yükseldi. 
Basit Usulde 
Vergilendirilen Gelir 
Vergisi faal mükellef 
sayısı ise yüzde 1,96 
azalarak 696 bin 
421'e geriledi.

500 bili kişi borcunu e-Devlet'ten sorguladı
Türksat Genel 
Müdürü Özkan 
Dalbay, e-Devlet 
Kapısı'ndan ayda 
ortalama 500 bin 
kişinin vergi ve harç 
borçlarını sorgu
ladığını bildirdi.
Dalbay, yaptığı açık
lamada, e-Devlet 
Kapısı’nın hizmete 
açıldığı 18 Aralık 
2008'den bu yana 
hızla büyüyerek 15.2 
milyon kayıtlı kul
lanıcıya, 100'ü aşkın 
kamu kurumuna ait 
800'ye yakın 
hizmetin verildiği 
büyük bir sistem 

haline geldiğini 
söyledi.
e-Devlet Kapısı 
hizmetlerine, mobil 
iletişim araçlarından 
da ulaşılabildiğini 
ifade eden Dalbay, 
otogar, tren istasy
onu ve postane gibi 
halkın yoğun kul
landığı mekanlarda 
kurulan erişim nok
talarından hizmetlere 
erişilebildiğini belirt
ti. Sistemin, 
belediyecilik hizmet
lerini bünyesine kat
maya devam ettiğini, 
24 ilde 60'a yakın 
hizmetin e-Devlet

Kapısı üzerinden 
verildiğini anlatan 
Dalbay, yakın 
zamanda elektronik 
kimlik kartlarıyla e- 
Devlet Kapısı'na 
erişimin mümkün 
olacağını ifade etti. 
Adli sicil bel
gelerinin, e-Devlet 
Kapısı'ndan verilm
eye başlandığını 
hatırlatan Dalbay, 
"Bir günde verilen 
45 bin adli sicil bel
gesinden 12 bini e- 
Devlet Kapısı 
üzerinden alınmak
tadır" dedi.
Dalbay, 2013'ün

Temmuz ayında 120 
bin kişinin, askerlik 
yerini e-Devlet 
Kapısı'ndan 
öğrendiğini kaydetti. 
- 500 bin kişi bor
cunu sorguladı 
e-Devlet Kapısı’nın 
aynı zamanda vatan
daşların vergi ve 
harç borçlarını 
sorgulayabildiği sis
tem olarak hizmet 
verdiğini de dile 
getiren Dalbay, ayda 
ortalama 500 bin 
kişinin borç sorgula
masını bu sistemden 
yaptığını bildirdi. 
Dalbay, sisten1) 

üzerinde devam 
eden çalışmanın 
birkaç ay içinde 
tamamlanmasıyla 
internet bankacılığı 
ödemelerinin de 
elektronik ortamda 
daha kolay yapıl
masının sağlanabile
ceğini söyledi.
- Kamudan kamuya 
bilgi paylaşımı 
Dalbay, 
"kamu.turkiye.gov.tr 
" adresi üzerinde 
geliştirilen altyapıyla 
kamu kurumlarının 
vatandaştan belge 
istemeden sistem 
üzerinden elektronik 

ortamda bilgi pay
laşarak işlemleri 
yürütebildiklerini 
belirterek, "Örneğin 
üniversite öğrenci
lerinin askerlik tecil 
işlemleri, üniversitel
er ve Milli Savunma 
Bakanlığı arasında 
kurulan entegrasyon 
üzerinden gerçek
leştirmekte ve bu 
sayede öğrencilerin 
askerlik tecil işlem
leri herhangi bir 
işlem yapmasına 
gereK kalmadan 
elektronik ortamda 
gerçekleştiriliyor" 
diye konuştu.

Gaz piyasasında "köklü değişiklik" hazırlığı
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığının hazırlık
larını tamamladığı 
Doğalgaz 
Kanunu'nda değişik
lik yapılmasına 
ilişkin düzenleme, 
Bakanlar Kurulunun 
onayı için Başba 

kanlığa gönderildi. 
Bilgiye göre, 
Bakanlar Kurulunda 
gelecek hafta ele 
alınması beklenen 
düzenlemede, doğal 
gaz piyasasında son 
kaynak tedarikçisi, 
organize doğal gaz 
toptan satış 

piyasaları, ulus
lararası enterkonek
siyon, lisans 
sahibi şirketlerde 
yazılı sözleşme 
zorunluluğu, 
dengeleme ve 
uzlaştırma piyasası, 
LNG terminal 
işletmeciliği, serbest 

tüketici, yaptırımlar, 
tarife, arz güvenliği, 
depolama yüküm
lülüğü, BOTAŞ'ın 
faaliyet ayrıştırması 
ile üçe bölünmesi, 
BOTAŞ'ın alım ve 
satım kontratları, 
İGDAŞ'ın özelleştir 
me modeli, LNG 

yatırımlarının 
teşvik edilmesi gibi 
birçok konu yer 
alıyor.
Türkiye'nin doğal 
gaz depolama 
kapasitesinin yeter
siz olması nedeniyle 
mevsimsel olarak 
ortaya çıkan arz-

talep uyumsu
zluğunu gidermek 
için LNG terminal 
işletmeciliğinin 
düzenlendiği 
çalışmada, bu 
işletmecilik 
teşvik edilerek ta 
rifeleri serbest 
bırakılıyor.

! 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

ULAŞIM
DENİZ UÇAdl 513 56 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
Kemli Koç_________________ 612 O1 63

HASTANELER

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

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali ' (18 Hat)

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokey Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185□ Akcan Petrol 013107e

MAR-PET 5-|3 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol S13 O1 03

Gemlik Karfez
OEHLİK'İN-İLK OÛNLÛK SİYAti GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4670 

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)

CEMIIISlIElliGİNIÎğ

VENÜS 
SİNEMASI 
DABBECİN 

ÇARPMASI: 11:30- 
14:00-16:30-20:15 

ÇILGIN DOĞUM 
GÜNÜ: 12:00-14:15- 
16:15-18:15-20:15 

REZERVASYON 
5133321

kamu.turkiye.gov.tr
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2002

I ÖZ€L AVKCNT İLKÖĞRETİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru”

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
• OKULUNUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER;

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uranlar, evrenseldir, 
çağa ayal uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile çalışır, 
vefam, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
' özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başarır....

4-5 YAŞ 
ANASINIFI 
1 .SINIF 
2.SINIF 
3.SINIF 
4.SINIF 
5.SINIF 
6.SINIF 
7.SINIF 
8.SINIF

Gemlik-Orhangazı yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz w çağdaş eğitim 
anlayışıyla fillere en yakın özel okuluz

6.350
6.600
8.250
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.7Ö0
9.700

NOT : Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

15 yaşında uluslararası sularda yarışacak
Gemlik Hisar Anadolu Lisesi 
öğrencisi, Gemlik Yelken Spor 
Kulübü lisanslı yelkencisi 
Batuhan Çetik, uluslararası “Tali 
Shıps” yelken yarışlarına Türk 
ekibiyle katılacak.
Almanya, İngiltere, İspanya, 
İtalya, Rusya, Fransa, Romanya, 
Macaristan, Hollanda, Belçika, 
Çek Cumhuriyeti, Polonya, Porte 
kiz, İrlanda ve Bulgaristan gibi 
denizcilikte iddialı yelken spor 
kulüplerinin katılacağı 
“Tali Shıps” yarışları 21 Eylül-7 
Ekim tarihleri arasında Barselona, 
Toulon ve La Spezia limanları 
arasında yapılacak.

15 yaşındaki Gemlikli yelkenci 
Batuhan Çetik, Bodrum’daki eki 
bine katılmak üzere ailesiyle bir
likte ilçemizden ayrıldı. 
Bugün Bodrum’dan yelkenli 
tekneleriyle yola çıkacak olan 
Türk ekibi Polonya, Portekiz, 
İrlanda ve Bulgaristan gibi deniz
cilikte de iddialı ülkelerin ulus
lararası “TALL SHIPS” denilen 
görkemli yelkenli gemileri ile 21 
Eylül- 7 Ekim 2013 tarihleri 
arasında yarışacak.
Türk dizaynı ve Türk yapımı tekne 
ile bugün yola çıkan teknenin 
uskurasında “STS BODRUM” 
yazıyor.

Gemide çeşitli okullardan 14 
genci yelkenci yer alıyor. Bu 
gönüllü genç yelkenciler ulus
lararası bir yarışta hem tecrübe 
kazanacaklar, hem de Türkiye’yi 
temsil edecekler.

GEMİDE YELKEN EĞİTİMİ 
Bir sivil Toplum Kuruluşu olan 
“Yelkenli Gemide Eğitim”, kısaca 
“YEGED” adlı derneğin gayretleri 
ve öncülüğünde, denizci ülkeler 
arasında Türk bayrağını dalgalan 
dırma fırsatında görev alacak 
gençlerimiz arasında bulunan 
Batuhan Çetik’e Körfez Gazetesi 
olarak başarılar diliyoruz.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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CHPniaŞO.Imnılus 
mltfanüıııi kııtlanwor
Cumhuriyet Halk Partililer, 
partilerinin kuruluşunun 90. 
yıldönümünü düzenlenecek 
törenle kutlayacaklar. Tören, 
bugün 19.23’te yapılacak. 5’de

(arayollan, Getrilip güzergahından geçecek olan otaban için mal sahipleriyle bugün buluşuyor 

fliti İlfclhİBİllH
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmall.com

Otoban çalışması...
Cumartesi günü İstanbul’a doğru 

giderken, Gemlik Kapıkayalar mevkiin 
de Gebze - İzmir Otoban çalışmalarının 
başladığı gördüm.

Şimdi kapalı olan Arhan Akaryakıt İsta
syonunun üzerindeki arazide yo ğun bir 
çalışma yapılmış.

Burasının, karşı yakaya bağlantı kuru
lacak viyadükün ayaklarının dikil diği 
yer olduğunu öğrendim. Karsak 
Boğazı’na geldiğimizde, çalışmaların 
yoğunluğu göze çarpıyordu. Syf 4’de

377 kilometre otoyol, 44 kilometre bağlantı yo 
lu ve finansman maliyetleri ile birlikte yakla 
şık 9,5 milyar dolarlık bütçesi ile dev büyük
lükte inşaat projesi yapımı devam ediyor. Or 
hangazi Gebze arasındaki otoyol çalışmaları 
yoğun şekilde sürerken, Samanlı Dağı tüneli 
açılması tamamlanmak üzere. Proje kapsa 
mında inşa edilecek ve İzmit Körfezi'ni kuzey 
kıyısındaki Dilovası'ndan güney kıyısındaki 
Hersek Burnu'na bağlayacak İzmit Körfez 
Geçişi Asma Köprüsü dünyanın dördüncü, 
Avrupa'nın ise en büyük ikinci asma köprü 
projesi olma özelliğini taşıyor. Sayfa 2’de

AKP’den aday adayı sayısı 6 oldu

SaMııDaııısMF’ılcHaılaıı 
adaylığına hazirlanıyor

30 Mart 2014 tarihin 
de yapılacak olan 
Belediye Başkanlığı 
seçimleri yaklaştık 
ça siyasi partiler 
deki aday adayları 
da artıyor.
AKP’den ilk aday 
adaylığını açıkla 
yan Mehmet Tur 
gut’tan sonra, 
Enver Şahin, Refik 
Yılmaz ve Gökay 
Bilir, Cemil 
Karataş’ın adı 
geçerken, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
eski Meclisi üyesi 
Makina Mühendisi 
Şahin Danış’ın da

AKP den aday 
adayı olacağı 
öğrenildi.
Danış, hafta içinde 
başvurusunu 
yapacağını söyledi.

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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prayolları, Gemlilj güzergahından geçecek olan otaban için mal sahipleriyle bugün buluşuyor

Miııl Mı mııbıııto çalışmalar HıMı
377 kilometre otoyol, 44 kilometre bağlantı yolu ve finansman maliyetleri ile birlikte yaklaşık 9,5 
fhilyar dolarlık bütçesi ile dev büyüklükte inşaat projesi yapımı devam ediyor. Orhangazi Gebze 
arasındaki otoyol çalışmaları yoğun şekilde sürerken, Samanlı Dağı tüneli açılması tamamlanmak 
üzere. Proje kapsamında inşa edilecek ve İzmit Körfezi'ni kuzey kıyısındaki Dilovası'ndan güney 
kıyısındaki Hersek Burnu'na bağlayacak İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü dünyanın dördüncü, 
Avrupa'nın ise en büyük ikinci asma köprü projesi olma özelliğini taşıyor.

Türkiye Cumhuriyet 
tarihinin en büyük 
yap- işlet- devret 
projesi olan Gebze - 
Orhangazi - İzmir 
Otoyolu Projesi 
yapımı hızla devam 
ediyor.
Otoban yolun 
Gemlik Orhangazi 
arasındaki bölümü 
için bugün Umurbey 
de kamulaştırma 
görüşmeleri 
başlatılacak.
Otobanın geçeceği 
yerlerin sahiplerine 
Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğü’nden 
yazı çıkarıldı. 
Öte yandan, kamu
laştırma çalışmaları 
tamamlanan Gebze 
Orhangazi arasında
ki yol çalışmaları 
hızla sürüyor.
Samanlı dağını 
delerek Gebze 
bağlantısını sağlaya
cak olan Türkiye’nin 
en uzun tünel 
çalışmalarında ise 
sona gelindiği 
bildirildi.
Gemlik Orhangazi 
arasındaki otoban 
çalışmaları da hızla 
ilerliyor.
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu’nun 
önünde bulunan 
Arhan Petrol İstas 
yonunun üst 
taraflarında kamu
laştırılan yerde, 
yolun karşısından 
geçecek olan 
viyadükün ayak
larının yapılacağı yer 
için kazı çalışmaları 
tamamlıyor.
Yine bu alandan 
Karsak Boğazı’na 
doğru otoban yolun 
geçeceği güzergah 
dozerlerle düzeltili 
yor.

9.5 MİLYAR 
LİRAYA BİTECEK

İzmir Gebze otobanı 
için oluşturulan 
konsorsiyumda

Aykent İlköğretim Okulu yanında bulunan Arhan Petrol Istasyonu’nun üst taraflarında kamulaştırılan yerde, 
? yolun karşısından geçecek olan viyadük ayağı için kazım çalışması yapıldı.

Türkiye'nin önde 
gelen inşaat fir
malarından Nurol, 
Özaltın, Makyol, 
Astaldi, Yüksel ve 
Göçay İnşaat yer 
alıyor.
Bu 6 firmanın oluş
turduğu güç birliği j 
ile 20 Eylül 2010'da 
kurulan Otoyol 
Yatırım ve İşletme 
A.Ş, projenin 
tamamından sorum
lu. 22 yıl 4 aylığına 
(yapım+ işletme) 
ihaie edilen otoyol 
projesi, İzmit Körfez 
Geçişi Asma 
Köprüsü, 377 kilo
metre otoyol, 44 
kilometre bağlantı 
yolu ve finansman 
maliyetleri ile birlikte 
yaklaşık 9,5 milyar 
dolarlık bütçesi ile 
dev büyüklükte bir 
inşaat projesi.
Yapım süresinin ise 
7 yilda tamamlan
ması hedefleniyor. 
Türkiye ekonomi 
sinin bel kemiğini 
oluşturan Marmara 
ve Ege bölgelerini 
birbirine bağlayacak 
otoyol, bölgeler 
arasındaki mevcut 
devlet yoluna göre 
güzergahı yaklaşık

140 kilometre 
civarında kısaltacak 
ve 8-10 saatlik mev
cut ulaşım süresini 
3,5- 4 saate indire
cek.

DÜNYANIN 4. 
BÜYÜK ASMA 
KÖPRÜSÜ

Samanlı Tüneli Çıkış 
şantiyesi Şefi 
Abdullah Kürşat 
Erol, Türkiye'nin en 

uzun otoyol tünelini 
inşâ ettiklerini ifade 
etti.
Proje kapsamında 
inşa edilecek ve 
İzmit Körfezi'ni 
kuzey kıyısındaki 
Dilovası'ndan güney 
kıyısındaki Hersek 
Burnu'na bağlaya
cak İzmit Körfez 
Geçişi Asma Köprü 
sü dünyanın dördün 
cü, Avrupa'nın ise 
en büyük ikinci as 

ma köprü projesi ol 
ma özelliğini taşıyor. 
Proje kapsamında 
toplam 18 bin 212 
metre uzunluğunda 
31 adet viyadük, 
toplam 5 bin 142 
metre uzunluğunda 
2 adet tünel, 209 
adet köprü, 21 adet 
gişe alanı, 8 adet 
Otoyol Bakım 
İşletme Merkezi, 7 
adet servis alanı ve 
7 adet park alanı yer 

alıyor.
İzmit Körfez Geçişi 
Asma Köprüsü'nün 
uzunluğu yaklaşık 3 
bin metre ve ana 
açıklığı ise bin 550 
metre olacak.
Güzergahtan direkt 
ve dolaylı olarak 18 
şehrin fayda sağla
ması ve proje kap
samında çok geniş 
bir istihdam alanı 
oluşturması plan
lanıyor.



ffl m

IMililllllllllİBliaMlIlllil
Bursa’da bir kişi 
internette tanıştığı 
şahıs tarafından 
evlilik vaadiyle 
dolandırıldı
Edinilen bilgiye göre 
merkez Nilüfer ilçesi 
Konak
Mahallesi’nde 
ikamet eden S.G., 
sanal ortamda M.Ö. 
isimli şahısla tanıştı. 
İnternet ve telefonda 
yaklaşık 6 ay 
görüşen iki kişi 
evlenme kararı aldı. 
Bursa’ya geleceğini

BursalI aeıt İşadamı canına lunılı
İzmir’in Karabağlar 
İlçesi’nde, bir 
yakının oğlunun 
sünnet düğününe 
katılmak için 
Bursa'dan kente 
gelen Aral Gezer 
(45), bilinmeyen bir 
nedenle çıkan 
tartışma sonunda, 
iddiaya göre, "o 
zaman kendimi 
atıyorum" diyerek 
4'üncü kattın balko
nundan kendini 
boşluğa bıraktı. 
Bir ilaç firmasında 
müdür olduğu 
belirtilen Gezer, 
beton zemine

56 hin paket kacak sigara 
Bursa’ya giremeden ele geçirildi
Bitlis’ten yüklediği 
ponza ile Bursa’ya 
doğru yola çıkan 
TIR'ı takibe alan 
polis ekipleri, 
Eskişehir girişinde 
yaptıkları 
operasyonda, araç 
içinde 56 bin paket 
kaçak sigara ele 
geçirdi.
Bursa’ya gideceği 
tahmin edilen 16 
plakalı TIR’ın kaçak 
sigara taşıyacağı 
istihbaratını alan 
Eskişehir Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve

ifade eden M.Ö., 
evlenebilmek için 
bakanlığa 2 bin TL 
para yatırılması

gerektiğini söyledi. 
Bunun üzerine S.G., 
M.Ö.’ye 2 bin TL 
verdi. S.G.’yi tekrar

çakılarak hayatını 
kaybetti.
Olay, saat 00.30 
sıralarında, Refet 
Bele Mahallesi 
9152 Sokak'ta mey
dana geldi. Bir ilaç 
firmasında müdür 
olduğu belirtilen 
Aral Gezer, İzmir' 
de oturan bir 
arkadaşının oğlu
nun sünnet töre
nine katılmak üze 
rine dün kentte 
geldi. Tören son
rası bir akraba 
sının evinde kalan 
Gezer, yakın 
larıyla eğlendi.

Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
aracı uzun süre 
takibe aldı. Eskişe 
hir girişinde durdu
rulan TIR’ın kasa 
sında nemi önle

Gezer, bilinmeyen 
bir nedenle yakın
ları ile tartıştı. 
Tartışma sonunda, 
iddiaya göre, "o 
zaman kendimi 
atıyorum" diyerek 
kızı ve eşinin göz
leri önünde 4'üncü 
katın balkolundan 
kendini boşluğa 
bıraktı. Beton zem
ine çakılan Aral 
Gezer, kanlar içinde 
yerde kaldı.
İhbar üzerine olay 
yerine, polis ve acil 
yardım ekipleri 
geldi.
Yapılan 

mek için kullanılan 
pozsa isimli kumla 
doldurulduğunu 
gören polis, 
Bitlis’ten Bursa’ya 
kumun taşınmasını 
ilginç bularak araç
ta detaylı arama 

arayan M.Ö., aile
siyle sıkıntılarının 
olduğunu dile getir
erek, tekrar para 
istedi. S.G., M.Ö.’ye 
bu sefer kredi 
kartını verdi. M.Ö., 
verilen karttan 800 
TL harcama yaptı. 
S.G., M.Ö.’nün istek
lerinin bitmemesi 
üzerine dolandırıl 
dığını anlayarak 
polise müracaat etti. 
Olayla alakalı soruş
turma başlatıldı.

kontrolde Gezer'in 
hayatını kaybettiği 
belirlendi.
Olay yerinde 
yapılan incele
menin arrdından 
Aral Gezer'in 
cesedi otopsi için 
İzmir Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı. Aral'ın 
ölüm haberi üze 
rine yakınları sinir 
krizi geçirdi. 
Gezer'in intihar 
nedeninin 
araştırıldığı, 
olayla ilgili soruş
turmanın sürdüğü 
bildirildi.

çalışmaları başlattı. 
TIR’daki ponza 
boşaltıldıktan 
sonra siyah 
poşetlere konul
muş olarak bulu
nan değişik 
markalarda 56 bin 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi. 
Yakalanan sigara 
ve TIR’a el koyan 
polis ekipleri 4 
şüpheliyi gözaltına 
aldı. Emniyette 
ifadeleri tamam
lanan şüphelilerin 
ad üyeye sevk 
edildiği öğrenildi.

Traktör ile römork
arasına sıkıştı

Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde traktör 
ile römork arasına 
sıkışan vatandaş 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, ilçeye bağlı 
Koçu köyünde 
yaşayan İbrahim 
S. (58), köyden 
ağaç yüklemeye 
gittiği ormanda, 
yokuş aşağı trak
törünü park etti. 
Römorku traktör
den çıkararak

Dehşeı gecesinıle 
bir kişi silahla vtırularak 

öldürüldü
Bursa'nın İznik 
ilçesinde kimliği 
belirsiz kişilerce 
silahla vurulan 
bir kişi hayatını 
kaybetti, bir kişi 
de başına aldığı 
odun darbesiyle 
yaralandı. 
Olay akşam saat
lerinde 22.30'da 
sahil yolu eski 
mezbahane 
önünde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, Z.D ve 
Y.E.A sahil 
kenarında otur
dukları sırada kim
liği belirlene
meyen kişilerin 
silahlı ve sopalı 
saldırısına uğradı. 
Sebebi henüz 
belirlenemeyen 
olayda.
16J 8787 plakalı 
araçtan inen 4 
kişi, Z.D ve 
Y.E.A'nın yanına 
gelerek tartışmaya 
başladı.
Büyüyen tartış

zincirle ağaca 
bağlayan vatan
daş, zincirin 
boşalmasıyla 
hareket eden 
römorkla 
traktörün 
lastiğinin 
arasında kaldı. 
Evli ve üç çocuk 
babası şahıs, olay 
yerinde hayatını 
kaybederken, 
konuyla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

manın ardından 
Z.D, sağ omzun
dan silahla vuru
larak hayatını kay 
betti Y.E.A 
ise başına aldığı 
odun darbesiyle 
yaralandı.
Şüpheliler, 
plakası tespit 
edilen araca 
binerek olay 
yerinden kaçtı. 
Olay yerine gelen 
ambulansla İznik 
Devlet 
Hastanesinde 
tedavi altına 
alınan yaralılar

dan Z.D tüm 
müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı. Y.E.A ise 
tedavi altına 
alındı.
Polis olayın 
meydana geldiği 
alanda boş 
kovan ararken, 
şüphelilerin 
yakalanması 
için de çalışma 
başlattı.
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Da Vinci kitabının yazarı Dan Brovvn’ın ‘Cehennem’ kitabı en çok satan kitap

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Otoban çalışması...
Karsak Kavşağından Orhangazi Küçük 

Sanayi Sitesi’ne doğru çıktığınızda ise çalış
maların yoğunluğu daha da artıyordu.

Yanımda bulunanlar, Gebze Orhangazi 
arasındaki çalışmaların neredeyse tamam
landığını söyledi.

Samanlı Dağı delinerek açılan tünelin ise 
Türkiye’deki en uzun tünel olduğu, Avrupa 
daki 2. büyük, dünyadaki 4. büyük tünel 
olduğunu öğrendim.

Karsak Kavşağı’ndan Gemlik’e doğru olan 
bölüm ilçe sınırları içinde.

Bilindiği gibi 2 yıl önce Karayolları 14. 
Bölge Müdürlüğü, Kamulaştırma Bölümü 
görevlileri Gemlik’e gelip, Cihatlı Köyü sınır
larında kalan veya Karsak Kavşağı’na doğru 
olan bölümdeki kamulaştırma alanı içindeki 
kalan mal sahipleriyle pazarlık yapmışlardı.

Bu alandaki kamulaştırmalar tamamlanınca 
yol çalışmaları da başladı.

Öğrendiğime göre bugün, TCKY14. Bölge 
Müdürlüğü görevlileri Umurbey’e davet ettik
leri Gemlik sınırlarında kalan kamulaştırıla- 
cak arazilerini sahipleri ile pazarlık 
yapacaklar.

Bu çalışmalar birkaç gün sürecek.
Otobana Gemlikliler, ya Azot köprüsü civa 

rında yapılacak kavşaktan, ya da Karsak Kav 
şağına yapılacak kavşaktan girebilecekler.

Bunun dışında otobana giriş mümkünü 
yok.

Karsak Engürücük arasındaki otoban gü 
zergahı kamulaştırması sonucu binlerce 
yetişmiş zeytin ağacı yok olacak.

Umurbey altından geçen otoban, bu bölge 
deki yerleşim yerlerine getireceği ses kirlili 
ğişin cabası.

Gemlik Belediyesi, Ticaret ve Sanayi 
Odası, Ziraat Odası bu güzergahın değişme
si için çok çaba harcadı. Ama etkili olmadı.

Oysa, bu güzergah, Umurbey’in arkaların
dan Karsak Boğazı'na bağlanabilirdi.

Bizim Bölgede bir sorun da, Karayollarının 
ilk yaptığı projede, Engürücük Kavşağı, 
Otomobil Fabrikası’nın yanında olacaktı.

Ancak, bölgedeki yerleri kamulaştırtacak 
nüfuslu kişiler, baskı grubu oluşturarak 
kavşağı, Azot Köprüsü yanına değiştirdiler.

Kurtul Köyü yönünden gelen otoban yolu, 
hangi kerestecilerin yerlerinin istimlahına 
neden olacaktı. İsterseniz ben söyleyeyim.

AKP Bursa Milletvekili Hüseyin Şahinlerin 
(Şahinler Kereste Deposu ve bir BursalI 
sanayicinin yeri) gidecekti.

Bu kavşağın değişmemesi için Gemlikliler 
çok uğraştı ama yine başarılı olamadılar.

Otobanın Gemlik yakasındaki bu olumsuz 
lukları da söylemeden geçemeyeceğim.

Sonuç olarak, İzmir Gebze Otobanı, AKP 
iktidarının yaptığı başarılı hizmetlerden 
biridir.

İzmir İstanbul arası, bu otoban açıldıktan 
sonra 12 saatten 4-5 saate inecek.

Bu otoban üzerinde, Gemlik zeytinlerinin 
satışı yapılacak yerler ayrılmalı. Bunun için 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası şimdiden 
girişimde bulundu.

Belediye ile birlikte bu konuda ortak giri 
şim yapılacak.

MgfeMisiy!!
Gemlik’te kitapçı raflarında aylardır Dan Brovvn’un “Cehennem” adlı kitabı koru 
yor. Özdilek Alışveriş Merkezi Kitap reyonunda her haftanın en çok satan kitap 
lan sıralamasında ikinciliği Zülfü Livaneli’nin “Kardeşimin Hikayesi”,3. sırayı ise 
Murat Menteş’in “Ruhi Mücerret” adlı kitabı alıyor.
Okuma oranının git
tikçe azaldığı günü 
müzde, nüfusu 100 
bini geçen ilçemizde 
kitap evlerinin yerini 
artık büyük alışveriş 
merkezleri alıyor. 
Bunlar arasında en 
düzenli raf sistemi 
ile Özdilek Alışveriş 
Merkezi görülürken, 
Özdilek raflarında en 
çok satılan kiaplar 
sıralaması yapılıyor. 
Dünyanın en çok 
satan kitapları 
arasında bulunan ve 
yazdığı her kitapla 
olaylar yaratan Dan 
Brown, Da Vinci 
Şifresi’nden sonra 
yine rekorlar satan 
kitabı “Cehennem’^ 
raflarda birinci sırayı 
alıyor.
Cehennem adlı 
kitabı, gazeteci, 
yazar ve müzik ya 
pımcısı ve sanatçısı 
Zülfi Livaneli’nin 
“Kardeşimin Hika 
yesi” izliyor.
3. sırada ise Yeni 
Şafak Gazetesi yaza 
rı romancı Murat 
Menteş’in “Ruhi 
Mücerret” adlı kitabı 
Özdilek Kitap

kitabı ile Hürriyet 
Gazetesi yazarı 
Ayşe Arman ile

yaptığı söyleşiden 
sonra gazeteden 
kovuldu.

raflarında yerini 
koruyor.
Murat Menteş, bu

t

IihinseHııgelliCocHl[lar[ınıiyeiHüıliriillOlen1ıiııaıııiea
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer Sivri, 
Sayman Zeki 
Zeybekçi, Sekreter 
Nursel Şimşek ve 
dernek bünyesinde
ki zihinsel engelli 
öğrenciler, Emniyet 
Müdürü Erol Güleni 
makamında ziyaret 
etti.
İlçemize yeni atanan 
Emniyet Müdürü 
Erol Gülen, Dernek 
üyeleri ve zihinsel 
engelli öğrencileri 
tanımaktan mutluluk 
duyduğunu söyledi.

Gülen, dernek 
yöneticilerine kutsal 
bir görev yaptık
larını belirtti.

Dernek Başkanı 
Tamer Sivri’de, 
BZEÇKD’nin 
çalışmaları

konusunda İlçe 
Emniyet 
Müdürü Gülen’e 
bilgiler verdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SUllılıMmıılıMiıF 
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Cumhuriyet Halk 
Partililer, partilerinin 
kuruluşunun 90. 
yıldönümünü düzen
lenecek törenle kut
layacaklar.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
9 Eylül 1923 tarihin 
de Muştala Kemal 
Atatürk tarafından 
kurulan Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin 
kuruluşunun 90. 
yıldönümünün

bugün kutlanacağını 
belirterek hazırlanan 
programı açıkladı. 
Sertaslan, bugün

saat 19.23’te Atatürk 
Anıtına çelenk koya 
rak saygı duruşunda 
bulunacaklarını ve 
bir basın açıklaması 
yaparak kutlayacak
larını söyledi. 
CHP’nin 90. 
kuruluş yıldönümü 
kutlamalarına 
arzulayan CHP 
üyeleri ile 
vatandaşlarımızın da 
katılabileceğini 
bildirdi

Saadet Partisi 
Bursa İl Teşkilatı, 
yaklaşan yerel 
seçimler öncesi, 
ilçe başkanları ve 
belediye başkan 
adaylarına, İnegöl 
Boğazova 
Yaylası’nda iki gün 
eğitim kampı 

toplantısı yaptırdı. 
Toplantıya, Gemlik 
SP Belediye Başkan 
adayı Sedat Özmen 
İle birlikte İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas katıldı.
SP Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Özmen, İl Yönetimi

İle İnegöl İlçe Teşki 
latına teşekkür etti. 
Özmen, “Saadet 
Partisi olarak yap
tığımız eğitim 
kampları devam 
edecektir, yaklaşan 
seçime parti olarak 
hazırlıklı gireceğiz.® 
dedi.

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 kuramlara
Temizlik ürünleri

kampanyası havlu ma«wsi

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 
Hişar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdîlek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21 
O 532 654 28 46
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İMİ fal İM llMlIlllllll Mili İlil
Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan uyarıda, şirketler 
arasındaki yazışmaları takip ederek, hesap bilgilerini ele geçiren dolandırıcılara dikkat edilmesi istendi
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Siber 
Suçlarla Mücadele 
Daire Başkanlığı, 
şirketler arasındaki 
yazışmaları takip 
ederek, hesap bilgi
lerini ele geçiren 
dolandırıcılara karşı 
uyarıda bulundu.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Siber 
Suçlarla Mücadele 
Daire Başkanlığı, 
yurtdışı kaynaklı 
raporlarla kendile 
rine iletilen ve son 
zamanlarda 
Türkiye'de meydana 
gelmeye başlayan 
yeni bir suç işleme 
yöntemi konusunda 
vatandaşlara uyarı
da bulundu.
Emniyet güçleri, şir
ketler ve özellikle 
kurumların ödeme 
işlemlerini yürüten 

uzmanların 
dolandırıcılara karşı 
dikkatli olmasını 
istedi. "Banka 
hesap detaylarının 
değiştirilmesi, gün
cellenmesi" adı ve 
rilen bu dolandın 
cıhk yöntemi 
hakkında bilgi veren 
uzmanlar, dolandın 
cıların çeşitli yön
temlerle iki şirket 
arasındaki yazış
maları takip ederek 
şirketlerin bilgilerini 
temin ettiğini dile 
getirdi.

"YAZIŞMALARI 
TAKİP EDEREK, 
ÖDEME 
TARİHLERİNİ 
ÖĞRENİYORLAR"

Emniyet güçleri, bu 
yöntemin çoğu 
zaman, ticari işlem 
yapan iki şirketten

birinin e-posta he 
saplarına ait şifrele 
rin ele geçirilmesi 
ile olduğunu belirte 
rek, "Şifrelerin 
değiştirilmeyip, 
zaman zaman 
hesaba girip yazış
maların takip 
edilmesi şeklinde 
olduğu anlaşılmak
tadır. Şirketler arası 
yazışmalardan öde
menin ne zaman 

yapılacağını öğre
nen suçlular, ödeme 
yapacak şirkete 
hitaben, alıcı şir
ketin banka hesap 
numaralarının 
değiştiğinden 
bahseden ve sözde 
yeni banka hesap 
numaralarını içeren 
e-posta iletisi gön
dermektedirler. 
Suçlular genellikle 
ödeme yapacak şir

keti ikna edebilmek 
için, hesap değişik
liği mesajını, alıcı 
şirketin e-posta 
adresine çok benzer 
bir e-posta adresin
den göndermekte
dirler. Alıcı şirketin 
hesap numarasının 
değiştiğini 
zanneden gönderici 
ödeme miktarını 
dolandırıcılara gön
dererek mağdur ola
bilir" dedi.

"HESAP 
NUMARALARINI 
TEYİT EDİN" 
Siber Suçlarla 
Mücadele Dairesi 
Ekipleri, vatan
daşların herhangi 
bir mağduriyet 
yaşamamaları için 
şu tavsiyelerde 
bulundu: 
"Kendilerine gön
derilen banka hesap 

numarasının 
değiştirildiği kap
samlı e-postalara 
karşı şüpheci 
davranın (İleti 
Türkçe ya da 
İngilizce olabilir). 
İletiyi gönderen e- 
posta adresinin 
doğru olduğundan 
emin olun 
(Suçluların şirket e- 
posta adreslerinde 
basit değişiklikler 
yaparak benzer 
sahte adreslerden e- 
posta iletilerini gön
derdikleri bilinmek
tedir). Ödeme yapıl
madan önce her 
ihtimale karşı 
ödeme yapacakları 
banka hesap numar
alarını farklı yollarla 
(telefon, yüz yüze 
temas, bankadan 
kontrol vb.) teyit 
etmeleri önem arz 
ediyor."

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

E e GÜLER AJANS isfWMtaSoütakWıjıNo:JI8GEMId:im5HIJ
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O Özci RVKCNT İLKÖĞRETİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru”

2013-2014 eğilim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
' 2002

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, Bk uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 

paylaşımcıdır Her zaman özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başarır....
NOT : Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 

YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

4-5 YAŞ 6.350
ANASINIFI 6.600
1 .SINIF 8.250
2.SINIF 9.700
3.SINIF 9.700
4.SINIF 9.700
5.SINIF 9.700
6.SINIF 9.700
7.SINIF 9.700
8.SINIF 9.700

"3 ders saati 
okulda olunacak”

İlkokul 1. sınıfa yeni 
kayıt yaptıran öğren
ciler ile okul öncesi 
eğitime başlayacak 
minik öğrenciler, 
bugün ders başı 
yapacak.
Temel Eğitim Genel 
Müdürü Funda 
Kocabıyık, "İlk 
okuma ve yazma 
becerileri ve diğer 
derslerdeki kazanım
lar Haziran ayı sonu 
na kadarki süreçte 
verileceği için öğret
men ve velilerimizin 
tedirgin olmamaları 
ve acele etmemeleri 
gerekiyor" dedi.
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
2006-2007 eğitim 
öğretim yılından 
itibaren okullar açıl
madan önceki ilk haf 
ta uyum eğitimi pro
gramını uyguluyor. 
Uyum programı, Milli 
Eğitim Bakanı Nabi 

Avcı tarafından 
İstanbul Ataşehir 
Halil Atamavcı 
İlkokulu'nda düzen
lenecek törenle 
başlatılacak.
Bugün başlayacak 
yeni eğitim dönem
ine ilişkinaçıkla- 
malarda bulunan 
Temel Eğitim Genel 
Müdürü Kocabıyık, 
her anne ve baba 
için özellikle çocuğu 

nun okula başla
masının hayatındaki 
en önemli kilometre 
taşlarından biri 
olduğunu ifade etti. 
Çocuğun da ilk 
sosyal çevresi olan 
ailesinden bu şek
ilde ayrıldığını 
belirten Kocabıyık, 
"Çocukların iyi bir 
başlanıgıçla okula 
uyum sağlaması, 
okulu sevmesi, 

yeteneklerinin 
geliştirilmesi bireyin 
tüm yaşamını etkili 
yor" diye konuştu. 
2013-2014 eğitim 
öğretim yılında 
ilkokul 1. sınıflar ve 
okul öncesi eğitim 
alacak çocukların 
bugünden itibaren 
13 Eylül'e kadar 
uyum eğitimine alı
nacaklarını söyleyen 
Kocabıyık, "Bu öğre

tim yılında okul 
öncesi eğitim 
kurumlarına 223 bin 
97 çocuğumuz, 
ilkokul 1. sınıfa ise 1 
milyon 200 bin 165 
çocuğumuz devam 
edecek. Kayıtlarımız 
sürüyor, bu sayılar 
artabilecek" dedi.

Uyum eğitimi kap
samında öğrenci
lerin velileriyle okula 
geleceklerini anlatan 
Kocabıyık, ilk gün 
açılış programının 
yapılacağını, gereki 
yorsa velilerin de 
çocuklarıyla sınıfa 
girebileceklerini 
söyledi.
Okul personelinin, 
fiziki mekanların 
tanıtılacağını akta 
ran Kocabıyık, 
"Okula güvenli bir 

şekilde gelip gitme, 
trafik kuralılarını 
öğrenme ve uyma, 
okul servislerine 
binme inme gibi 
çalışmalara da yer 
verilecek. Günde 3 
ders saati okulda 
bulunulacak. Tenet 
füs saatleri yapılan 
etkinliğe göre öğret
men tarafından 
ayarlanacak" diye 
konuştu.

"Tedirgin olmayın, 
acele etmeyin" 
Öğretmenlerin bu 
hafta içinde, öncelik
le varsa çocukların 
okul fobilerini yen
meleri için çalışa
caklarını belirten 
Kocabıyık, sosyal ve 
kültürel etkinliklere, 
eğitsel oyunlara, 
müzik etkinliklerine, 
resim çalışmalarına 
da yer verileceğini 
kaydetti.

SBS'ıle hoş kontenjanlar bugün açıklanacak
Milli Eğitim 
Bakanlığı sınavla 
öğrenci alan okullar
dan boş kalan kon
tenjanları için ek 
yerleştirme yapacak. 
Boş kalan konten
janlar 9 Eylül Pazar 
tesi günü açık
lanacak.
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı, Ortaöğretime 
Yerleştirme Sistemi 
ile öğrenci alan 
ortaöğretim kuram
larında boş kalan 
kontenjanlar için 
öğrencilere ek tercih 
ve yerleştirme hakkı 
verilmesine ilişkin 
açıklama yaptı.

Sınavla öğrenci alan 
ortaöğretim kuram
larına öğrenci 
seçme ve yerleş 
tirme işlemlerinin 29 
Ağuştos 17.00 itiba 
rıyla tamamlandığı 
belirtilen açıklama
da, akabinde yedek 
sıralamalar 
işletilmek suretiyle 

kayıt işlemlerinin 
yürütüldüğü bildiril- 
di.Açıklamada, asıl 
ve yedek yerleştirme 
işlemleri sonrasında 
sınavla öğrenci alan 
bazı okullarda kon
tenjanların dol
madığının görüldü 
güne işaret edildi. 
Bakanlığın, kamu 

kaynaklarının etkin 
ve verimli kullanıl
ması, daha çok 
öğrenciye, istekler
ine uygun okulda 
eğitim imkanı sunul
ması ve okulların 
kapasitelerinin en 
üst seviyede kul- â 
(anılması amacıyla 
kontenjanların 
doldurulması için 
bazı tedbirler almayı 
kararlaştırdığı belir
tildi . Buna göre, 
2013 yılı SBS'ye 
katılan ve OYP'si 
201 ve üzeri olan, 
tercih döneminde 
okul tercihi yap
mayan veya yapa

mayan, tercih yap
tığı halde hiçbir 
okula yerleşemeyen, 
herhangi bir terci
hine yerleştiği halde 
okul mülakatında 
elenen, asıl veya 
yedek kayıt döne
minde herhangi bir 
tercihine kayıt hakkı 
kazanarak kaydını 
yaptıran tüm öğren
ciler, 2013 yılı 
Ortaöğretime 
Yerleştirme Sistemi 
Tercih ve Yerleştir 
me Kılavuzu'nda yer 
alan "Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü ile Din 
Öğretimi Genel

Müdürlüğüne bağlı 
okulların boş kalan 
kontenjanlarına 
OYP'ye göre 
merkezi sistem 

üzerinden ön kayıt 
yoluyla öğrenci alın
ması" süreciyle bir
likte okul türüne 
bakılmaksızın (özel 
okullar hariç) 9 Eylül 
2013 Pazartesi günü 
saat 10.00'da açık
lanacak boş konten
janlar için "https://e- 
okul.meb.gov.tr" 
adresinde yayım
lanan okullara en 
fazla 5 tercih olmak 
üzere yeni tercih 
hakkı tanındı.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
https://e-okul.meb.gov.tr
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Bursa, BHB 2013 e hazırlanıyor
Bursa Valiliği, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi, 
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın (BTSO) 
işbirliği ile düzenle
nen ‘Bursa İnsan 
Kaynakları ve İstih
dam Buluşması’nın 
(BİİB)’ 2.’si bu yıl 28- 
29-30 Kasım 2013 tar
ihlerinde işverenler 
ile iş arayanları bir 
araya getirecek. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
gerçekleştirilecek 
olan ‘Bursa İnşan 
Kaynakları ve İstih
dam Buluşması’ (BİİB 
2013) kapsamında 
Merinos AKKM Fuar 
Alam’nda birçok şir
ket ve kurum tarafın

2020 olimpiyatlarım kac oyla kaybettik?
Arjantin'in başkenti 
Buenos Aires'te 
yapılan oylamada 
2020 Yaz Olimpiyat 
ve Paralimpik 
Oyunlan'na evsahip 
liği yapacak Tokyo 
finalde 60, İstanbul 
ise 36 oy aldı. 
Uluslararası 
Olimpiyat Komite 
si'nin (IOC) verdiği 
bilgiye göre, finalde 
Tokyo 96 oyun 60*ını

dan stant açılacak. 
Salonlarda ise ünlü 
isimlerin konuşmacı 
olarak katılacağı pan
eller ve çok sayıda 
seminer düzen
lenecek. Buluşmada, 
‘girişimcilik’, ‘iş 
arama teknikleri’, ‘iş 
güvenliği’ gibi farklı 
konular gündeme 
taşınacak.
Büyükşehir 

Belediyesi ve BTSO 

alarak 2020 Yaz 
Olimpiyat ve Para 
limpik Oyunlan'na 
evsahipliği yapma 
hakkı kazandı. İstan

bul ise 36 oyda kaldı. 
İlk tur oylamasında 
ise Tokyo'nun, 94 
oyun 42'sini alarak 
finale kaldığı

temsilcisi ile İŞKUR İl 
Müdürü Kasım 
Tilki’nin katıldığı 
toplantıda konuşan 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala, 
BİİB’in geleneksel 
hale geldiğini söyle
di. Geçtiğimiz yıl 
gerçekleştirilen fuar
da 131 firmanın stand 
açtığını belirten Pala, 
19 bin kişinin fuarı 
ziyaret ettiğini anlattı.

Pala, “Bursa, 
Türkiye’nin ve 
dünyanın sayılı 
sanayi kuruluşlarını 
içinde barındırıyor. 
BİİB kapsamında işv
erenler ile iş arayan
lar bir araya geliyor. 
BİİB, iş arayanlara 
bölgedeki iş 
olanaklarını ve işlet
meleri tanımak için 
önemli bir fırsat 
sunuyor” dedi.

bildirildi. İlk tur oyla
masında Madrid ile 
İstanbul 26'şar oy 
almış ve bu iki şehir 
arasında yeni bir 
oylama daha 
yapılmıştı. Finale 
kalacak son aday 
şehrin belirleneceği 
iki aday arasındaki 
oylamada ise İstan
bul'un 49, Madrid'in 
ise 45 oy aldığı 
kaydedildi.

Akıllı duraklar 
Bursa’da

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
bağlı BURULAŞ 
tarafından yap
tırılan akıllı durak
lar şehrin çeşitli 
yerlerine monte 
edilmeye başlandı. 
BURULAŞın 
akıllı durak sistemi 
için çalışmaları 
bütün hızıyla 
devam ediyor. 
Otobüs durakları
na yerleştirilen 
ekranlar 
sayesinde artık 
otobüs bekleme 
devri ortadan 
kalkıyor.
Vatandaşlar, 
duraklara yer
leştirilen ekranlar
da otobüslerin 
nerede olduğunu,

BM ABONE OLDUNUZ MU!
ıtulrlı m cinli sinsi umtsl

Tnsfl 4, “SUYUNU BOŞA I 
ÜA , harcama» ZEr

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

kaç dakika sonra 
durağa geleceğini 
takip edebiliyor. 
GPS sistemi 
sayesinde oto
büsün kaç kilome
tre uzakta olduğu, 
ne zaman geleceği 
ekranda belirtiliy
or. Gelen oto
büsün hat 
numarası, durağa 
kalan mesafesi ve 
gideceği yer de 
ekranda yazıyor. 
İlk etapta Setbaşı 
Mavi Köşe, 
Fomara ve bazı 
duraklara konulan 
ekran test için kul
lanılmaya başladı. 
Akıllı ekran vatan
daşlar tarafından 
memnuniyetle 
karşılandı.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ELEMAN
FİRMAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TECRÜBELİ BİLGİSAYAR 

TEKNİSYENİ VE 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ÇIRAK ARANIYOR
TEKNOKEN BİLGİSAYAR
Orhangazi Cd. No:98/A 
Tel: 0 224 513 22 42

SATILIK 
ABA1İ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞA KOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR 

0535631 25 17

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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Alkol Satışı Düzenlemesi Yürürlüne Giriyor
Alkolün perakende 
satışının yapılama
masına ilişkin 
düzenleme 22:00- 
06:00 saatleri arasın
da yürürlüğe giriyor. 
Alkollü içkilerin 
22.00-06.00 saatleri 
arasında perakende 
satışının yapılama 
yacağına ilişkin 
düzenleme yarın 
yürürlüğe giriyor. 
Yeni düzenlemeye 
göre, içkiler işletme 
dışından görülecek 
şekilde satılamaya
cak. Alkollü içkilerin 
otomatik satış 
makineleri ile satışı, 
her nevi oyun 
makineleri ya da 
farklı yöntemlerle 
oyun ve bahse konu 
edilmesi, basın-ya 
yın ve posta yoluyla 
tüketicilere satışı da 
yasak olacak.

DÜZENLEME 
YÜRÜRLÜĞE

GİRİYOR

Konuyla ilgili değer
lendirmelerde bulu
nan Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) Başkanı 
Bendevi Palandö 
ken, düzenlemenin 
büfeci açısından 
özellikle müşteri 
kaybı noktasında 
olumsuz etkileri ola
cağını öne sürdü. 
Uygulamanın haksız 
rekabete yol açacağı 
m iddia eden Palan 
döken, "Yandaki 
meyhane içki satışı
na devam ederken, 
büfeci satamayacak” 
dedi. Özellikle turis
tik bölgelerde iş yeri 
bulunan esnafın 
uygulamadan daha 
fazla etkileneceğine 
işaret eden Palandö 
ken, saat 22.00*den 
sonra içki satın 
almak isteyen bir

turiste durumun izah, 
edilmesinin zor, 
olduğunu öne süfdü.

"KORSAN SATIŞLAR 
ARTABİLİR"

50 yılı aşkın süredir 
bakkalcılık yaptığını 
ve müşterinin tutul
masının kolay 
olmadığını bildiğini 
dile getiren 
Palandöken, kimi 
esnafın müşteri kay
betmemek adına 
korsan satışlar yapa
bileceği uyarısında 
bulundu.

Türkiye'de perak
ende olarak satış 
yapan yaklaşık 200 
bin nokta bulun
duğunu belirten 
Palandöken, "Bu 
yerlerin birçoğunun 
kiraları önceki gelir 
koşullarına göre 
yapılmış. Bu açıdan 
bakıldığında söz 
konusu yasak bence 
iyi olmadı" diye 
konuştu.

ESNAF: "CİROMUZ 
DÜŞECEK"

Büfeciler ise uygula
manın başlamasının 
ardından gelirlerinin 
ciddi oranda 
düşmesinden ve 
başta kira ve vergi 
olmak üzere birçok 
giderini karşılaya
maz durumda 
olmaktan çekiniyor. 
Ankara'da 10 yıldır 
içki satışı yapan 
Taner Karagündostu, 
şu an işlettiği yerde 
3 yıldır bulunduğunu 
ve kendisine 150 bin 
liraya mal olduğunu 
söyledi.

Yasağı destekleme
sine karşın özellikle 
uygulama saatini 
oldukça erken bul
duğunu dile getiren 
Karagündostu, 
"Ciromuzun yüzde 
80’ini akşam 10.00 
ile 12.00 saatleri 
arasında elde edi 
yoruz. Bu yüzden, 
yasak, gece yarısın

dan itibaren uygula
maya konulmalı" 
dedi.
Cirolarında yüzde 50 
kayıp yaşamayı bek
lediğini ifade eden 
Karagün dostu, kira 
ödemesinin yanı sıra 
sigortalı işçi 
çalıştırdığını ve 
başta kredi borcu 
olmak üzere bankala 
ra borcu bulun
duğunu dile getirdi. 
Başkentli bir başka 
esnaf Ersin Akbaş 
da kendi dükkanını 
gece yarısı kapata
cak olmasına karşın 
yine de cirosunun 
yüzde 20 azalmasını. 
tahmin ettiğini kay
detti. Bir başka büfe 
işletmecisi Erkan 
Asiltürk de gelir
lerinde azalma bek
lediklerini ve düzen
lemenin başlangıç 
saatinin gece yarısı 
olması gerektiğini 
söyledi.

Bina Altımla Fırın Yapılmasına Yasak Getirimi
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nın yeni 
düzenlemesiyle, 
nüfusu 100 binin 
üzerinde olan yer
lerde bina altına fırın 
yapılamayacak, fırın
lar müstakil olacak. 
Daha az nüfusa 
sahip yerlerde ise 
zemine fırın ve 
tandır yapılabilmesi 
için binada oturan
ların kararı gereke
cek.
Bakanlık tarafından 
Planlı Alanlar Tip 
İmar

Yönetmeliği'nde 
yapılacak değişiklik
le, yangın 
olasılığının azaltıl
ması, ısı değişimin 
binanın taşıyıcı sis
temlerine zarar ver
memesi, gerekli. 
teknik koşulların 
sağlanması amacıyla 
fırınlara yeni stan
dartlar getirilecek. 
Fırınlar, sanayi, 
küçük sanayi, organ
ize sanayi, konut 
dışı çalışma alanları 
ile ticaret böl
gelerinde, zemin katı 

ticaret olarak belir
lenen ve ticaret 
olarak teşekkül 
etmiş konut böl
gelerinde yapılabile
cek.
Katkılı pide, kebap, 
şimit fırınları ve 
geleneksel tandır 
ocakları, zemin katı 
işyeri olarak kul
lanılan binalarda 
açılabilecek.
Fırınların, duvar ve: 
döşemelerinde ısı ile 
ses yalıtımı Uygulan
ması zorunlu olacak. 
Binanıniâşiyıç! sis

teminin ve fırınla 
ilgisi olmayan diğer 
bağımsız bölümlerin 
ısı değişiminden 
olumsuz etkilen
memesi için proje 
müelliflerince veya 
konunun uzmanı 
teknik elemanlarca 
hazırlanan rapora 
göre gerekli tedbirler 
alınacak. Bayilere 
dağıtım hizmeti 
veren araçların yük
leme, boşaltma 
işlemlerinin yol 
üzerinde yapılma
ması için fırının 

önünde kendi 
otoparkının bulun
ması zorunlu olacak. 
Trafik açısından ilgili 
birimin görüşü de 
alınacak.
Mekanik tesisat pro
jelerinde, kanalizasy
on bağlantısına, her 
türlü böcek ve 
kemirgen girişini 
önlemek için çekvalf 
konulacak. Baca 
ölçülerinin hesaplan
ması, soğuk sıcak 
karşılaşmasında 
yoğuşma ve ter
lemenin önlenmesi 

için bacaların bina iç 
duvarlarında tesis 
edilmesi ve filtre 
takılması şartı 
aranacak. Binaların 
Yangından 
Korunması Hakkında 
Yönetmelik Hüküm 
leri uyarınca gerekli 
tedbirler alınacak. 
Ayrıca fırınların iş 
yeri Açma ve Çalış
ma Ruhsatlarına 
İlişkin Yönetmelik 
hükümleri ile Türk 
Standart lan Enstitü 
sü standartlarına 
uyması gerekecek

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.

110
155
156

513 10 55

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum

121
186

513 45 03
514 00 95

Polis Karakolu 
Gar. Kom.

513 18 79
513 12 06

Orm.Böl.Şef.
Milli Eğt. Md.

513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd

• 513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savçı Yrd. 
Emniyet. Mü d.

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
Pegasus Akmis Seyahat
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanboroğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

513 55 13
514 63 62
613 12 12
513 20 77
612 1O 72
514 45 49
514 47 71
612 O1 63

HASTANELER İŞ-KUR
Devlet Hastanesi 
Sahil DoV. Hast.

517 34 00
513 23 29

RELEDİYE
Mer. Sağ. Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral
Başkanlık

51345 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 İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

Bursa 256 77 84
Mudanya ' 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova ., <226)'8>1 1$ 23 
İDO İmam Aslan' .
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (22Ş).fi14 10 20
Topçular (326) 3.63 43 19
Esklhisar (262)655,60 31

,_______ OTOBÜS -
Şehirlerarası , 2Ö1 54 00
Otobüs Terminali.1- (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 1O 7g
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Potrol S13 01 03

Gemlik Karfez
atHLİK'İN İLK GÛlfLÛK'.SİYAal OAZITESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4671 

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)

lilttlitliİ

VENÜS 
SİNEMASI 
DABBECİN 

ÇARPMASI: 11:30- 
14:00-16:30-20:15 

ÇILGIN DOĞUM 
GÜNÜ: 12:00-14:15- 
16:15-18:15-20:15 

REZERVASYON 
5133321
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DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pus fa Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giy dirine
Çerez htikakMasası

İnternetten Canb tepn 
Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekip inanlar 

Sürpriz yösfer iler

JANASTIREMLAK

Yuvan/za Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

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

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


ZEYTİN&ZEYTİNYAĞI 
KESTANE ŞEKERİ 

YÖRESEL REÇELLER 
KOZMETİK

terS KAVLaK
“ Sriteia '

L«Zrr

/ «7 nazi^

P 2ature,L2WI sızma 
zeytinyağı

Tel: 512 O 512

Zeyö’t^ı

: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Martnyası www.kavlak.com.tr

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Balıknazarı 
Saypa açıldı
Şaypa Alışveriş Mağazaları 
zincirinin Gemlik’te 4. Bursa
ilindeki 39. mağazası Balık 
pazarı’nda açıldı. Sayfa 2’de

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı ana okulu ve birinci sınıflarda ders yılı başladı.

Minik öğrenciler derse haşladı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ders zili çalarken
Dün sabah yolum Şehit Cemal İl koku 

lu’na düştü.
Kapı önünde öğrenci velilerini görün 

ce, ders zilinin çalmaya başladığını 
anladım.

4+4+4 diye uygulamaya sokulan, 
Başbakan Erdoğan’ın ‘dindar gençlik’ 
diye adlandırdığı, geleceğin neslini 
yetiştirecek sistemin bir parçasıydı 
dün başlayan.

5 yaşındaki çocuklar anneleriyle okul 
önünde ve dersliklerde!... Dev. 4’de

_ ./p öğretil” yılı dun ana 
2013-2014 eğit”” ,slnıflara başladı. Veli 
okulu ve Hi<o2uhirinci sımfa başla yacak 
lerdün sabah, b "” tutarak ^ytt yap- 
öğrencilerim” götürdüler. ilkokullar

Mi MİSİM 
90. vıldoniimii kullandı

Cumhuriyet Halk Par 
tisi'nin kuruluşunun 
90. yıldönümü ilçe 
mizde düzenlenen 
törenlerle kutlandı. 
CHP’liler, dün saat 
19.23’te Atatürk Anıtı 
önünde buluştular. 
Törene, CHP Yönetim

Kurulu üyeleri, kadın 
ve gençlik kolları 
başkan ve üyeleri, 
belediye meclis ve il 
genel meclis üyeleri 
ile partililer ve 
belediye başkan aday 
adayları da katıldı. 
Haberi sayfa 5’de

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ Acil Tıp Teknisyeni

HEM HAYAT KURTAR 
HEM DE HAYATINI 
Meslek sahibi öğrenciler yetiştiriyor, 
geleceklerini güvence altına alıyoruz.

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km
O 224 514 49 49 | hatemsaglikokullari-corT1

http://www.kavlak.com.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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2013-2014 eğitim ve öğretim yılı ana okulu ve birinci sınıflarda ders yılı başladı

Minik öğrenciler derse başladı

2013-2014 eğitim ve 
öğretim yılı dün 
anaokulu ve 
ilkokul 1. sınıflara 
başladı.
Veliler dün sabah,

birinci sınıfa başla 
yacak öğrencilerinin 
elinden tutarak kayıt 
yaptırdıkları okula 
götürdüler. 
İlkokullarda bu yıl

birinci sınıfa 
başlayan 5 yaşında
ki minikler, okulu, 
öğretmenini ve 
sınıflarını tanıdılar. 
Birçok öğrenci sınıfa

anneleriyle girerken, 
bazıları ise sınıftan 
ağlayarak çıktı.
Öte yandan, 
ilkokullar içinde 
bulunan ana sınıfları

da dün öğrenime 
başladılar.
Anasınıf öğrencileri, 
öğretmenlerini ve 
sınıflarını çok sevdi 
ler.

16 Eylül 2013 
Pazartesi günü 
2013-2014 eğitim 
öğretim yılı tüm 
sınıflarda başla 
yacak.

Şaypa Alışveriş Mağazalarının 39. Şubesi eski Atlas Sineması’nın bulunduğu yeni binanın altında açıldı

Balıkpazarı Şaypa açıldı
Şaypa Alışveriş 
Mağazaları zincirinin 
Gemlik’te 4. Bursa 
ilindeki 39. mağazası 
Bahkpazarı’nda 
açıldı.
Eski Atlas Sinema 
sı’nın bulunduğu 
yerde, Demirler 
İnşaatın yaptığı 
binanın altında 600 
metrekarelik alanda 
ki açılış, dualarla 
yapıldı.
Merkez Solaksubaşı 
Camii İmamı 
Süleyman Yedek’in 
okuduğu kuran ye 
dua ardından açılış 
kurdelası, Şaypa 
Genel Müdür 
Yardımcısı Bülent 
Mertyürek, Şaypa 
Kurumsal İletişim 
Opr. Müdürü 
Bedirhan Bozalı ve 
diğer müdürler ile 
Gemlik’teki Şaypa 
Ahşyeriş mağaza- 
lırının sorumlu 
müdürleri ile vatan
daşların katılımıyla

yapıldı.
Açılış kurdelesinin 
kesilmesinden sonra 
mağaza gezildi. 
Şaypa Alışveriş 
Mağazaları Genel 
Müdür Yardımcısı 
Bülent Mertyürek, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada Gemlik’e 
ilk kez İstiklal 
Caddesindeki 16. 
mağazalarını açtık
larını, bugün 39. 
mağazayı 
Baîıkpazarı 
semtinde açmaktan 
mutluluk duyduk
larını, Şaypa 
mağazalarının amacı 
hin halka ucuz, 
kaliteli ve sürekli 
ürünler temin etmek 
olduğunu söyledi. 
Bülent Mertyürek 
şöyle konuştu: 
“Amacımız, 
büyüyen Gemlik’te 
yeni mağa zalarla 
halkımıza hizmet 
etmektir.
Gemlik halkının
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8 hıcak darbesiyle Mümü
Bursa’nın Mudanya 
İlçesi’nde 20 yaşın
daki Vural Ünyayla, 
iki yıldır nikahsız 
yaşadığı kendisi gibi 
Roman olan 16 
yaşındaki Özlem 
Taşoğlu'nu 8 bıçak 
darbesiyle öldürdü, 
ablası 17 yaşındaki 
Burcu Taşoğlu'nu 
da yaraladı. Vural 
Ünyayla, kaçtığı 
Yalova’da yakalandı. 
Olay, önceki gün 
saat 20.30 sıraların
da Mudanya İlçe- 
si’nin Güzelyah 
Mahallesi’nde mey
dana geldi.
Yalova’da seyyar 
arabasıyla hurda 
toplayan Vural 
Ünlüyayla ile Özlem 
Taşoğlu 2011 yılında 
nikahsız birlikte 
yaşamaya başladı. 
İki yıl içinde çocuk
ları olmayan çift 
arasında, iddiaya 
göre kıskançlık 
yüzünden çıkan 
tartışma ve kavga 
üzerine Özlem

Yok artık dedirten dolandırıcılık
Bursa'da bir vatan
daş, arsa ve ev 
temizletme bahane
siyle dolandırıldı. 
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Esenevler 
Mahallesi’nde mey
dana geldi. H.A'nın 
evine tanımadığı 2 
kişi geldi.
Şahıslardan birisi, 
H.A.'ya yan tarafta
ki arsa ve binanın 
kendisine ait 
olduğunu, yarın 
Almanya'ya gide
ceğini belirterek,

2 eu aleu aleu yandı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde iki katlı 
ahşap evde çıkan 
yangında ev tama
men yandı 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl 
Mahmudiye

Taşoğlu 3 gün önce, 
Güzelyah 
Mahallesi’ndeki bir 
zeytinlikte çadırda 
kalan ailesinin yanı
na geldi.

ISSIZ YERE 
GÖTÜRÜP 
BIÇAKLADI 
Eşiyle barışmak 
isteyen Vural 
Ünlüyayla da dün 
Taşoğlu ailesinin 
yaşadığı zeytinliğe 
gitti. Burada, aile
siyle tartıştığı Özlem 
Taşoğlu’nu zeytin
liğin başka bir 
bölümüne götüren 
Vural Ünlüyayla, 

kendisinden binayı 
temizletmesini rica 
etti. Bunun üzerine 
H.A., şahıslarla 300 
TL karşılığında 
anlaştı.
Dolandırıcılar, üzer

Mahallesi Latif 
Sokak Numara 3 
adresindeki Kaçar 
ailesinin ikamet 
ettiği iki katlı ahşap 
evin ikinci katında 
yangın çıktı. Evin 
ahşap olması 

üzerinde taşıdığı 
bıçakla 8 yerinden 
yaraladı. Bu sırada 
kendisine engel 
olmak isteyen 
Özlem’in ablası 
Burcu Taşoğlu’nu 
da yaralayan Vural 
Ünlüyayla olay 
yerinden kaçtı. 
Mudanya Şaziye 
Rüştü Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan Özlem 
Taşoğlu yapılan 
müdahalelere rağ
men yaşamını yitir
di. Burcu Taşoğlu 
ico toHavi altına 

alındı.

lerinde dolar 
olduğunu ifade 
ederek, telefonla 
bir şahsı arayarak, 
doların fiyatını 
sordu. Kimliği belir
siz şahıslar, konuş

nedeniyle alevler 
kısa sürede tüm evi 
sardı.
Yangın yerine gelen 
itfaiye ekipleri 
yangına müdahale 
ederken, alevler 
yan binalara da

KAÇTIĞI 
YALOVA'DA 
YAKALANDI 
Soruşturmayı 
sürdüren polis 
ekipleri, Yalova 
Emniyet Müdürlüğü 
ile irtibata geçerek 
şüphelinin kente 
gelebileceğini bildir
di. Yalova Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
de şüpheliyi bu 
sabah gizlendiği bir 
yakınının evinde 
yakaladı.
Gözaltına alınan 
Ünlüyayla, suç aleti 
bıçağı Yalova’ya 
gelirken attığını 
söyledi. Vural 
Ünlüyayla’nın ilk 
ifadesinde, "Başka 
biriyle ilişkisi _ 
olduğundan şüphe
leniyordum. Namus 
meselesi" 
dedi.
Olayla ilgili soruş
turma sürerken, 
Mudanya'dan giden 
polis ekibi şüpheliyi 
teslim alıp ilçeye 
getirdi 

manın ardından 
H.A.'dan 950 TL 
para getirmesini 
istedi. H.A., parayı 
tanımadığı kişilere 
verdi. Şahıslardan 
biri oğlunun kaza 
yaptığını söylerek, 
H.A.'ya beklemesini 
söyleyip oradan 
uzaklaştı. Bir süre 
şahısları bekleyen 
H.A., dolandırıl 
eliğini anlayıp 
polise müracaat 
etti. Olayla alakalı 
soruşturma 
başlatıldı.

sıçradı. İtfaiye ekip 
leri bir yandan söz 
konusu evdeki 
yangını söndürm
eye, bir yandan da 
yan binalara sıçra
maması için çaba 
sarfetti.

Sok uyuşturucu
operasyonu

Bursa'da yapılan 
uyuşturucu 
operasyonunda 
bin 80 adet uyuş
turucu hap ele 
geçirildi 
Edinilen bilgiye 
göre, İstanbul'dan 
getirdikleri *extacy' 
haplarını satmak 
istedikleri öne 
sürülen iki şahıs 
olduğu yönünde 
ihbar alan Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Narkotik Büro 
Amirliği ekipleri, 
operasyon başlat
tı. Beyazıt Mahalle 
si'ne yapılan 
operasyonda E.E. 
(53) ve A.Y. (36)

Evinde ölü bulundu
Bursa’da, turistlik 
köydeki evinde 
yalnız yaşayan 
yaşlı bir adam, 
merdivenlerden 
düşerek ölmüş 
halde bulundu. 3 
çocuk babası 
adamın, kayıp 
olan altın şövalye 
yüzüğü ve paraları 
için öldürülüp, 
düşme süsü ver
ilmiş olma ihtimali 
üzerine soruştur
ma başlatıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, dün 
akşam saatlerinde 
merkez Nilüfer 
ilçesine bağlı Misi 
köyünde meydana 
geldi. Yalnız 
yaşayan 80 yaşın
daki Mehmet Ali 
Özdemir, iki katlı 
evinin zemin kat
taki merdiven gir
işinde, aynı köyde 
yaşayan kızı 
Huriye Fidan 

isimli iki kişi yaka
landı.
Zanlılarla birlikte 
bin 80 adet uyuş
turucu hap ele 
geçirildi. A.Y'nın 
üzerinde sahte 
sürücü belgesi 
bulunurken, zan
lılardan E.E.'nin 
'uyuşturucu 
madde ticareti 
yapmak' suçun
dan, A.Y.'nin ise 
'basit yaralama' 
suçundan arandığı 
öğrenildi.
Emniyette sorgu
lamaları tamam
lanan zanlılar, 
'uyuşturucu 
madde ticareti 
yapmak' 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

tarafından 
düşmüş halde 
bulundu. 
Babasının kanlar 
içindeki halini 
görünce sinir kriz
leri geçiren 
Fidan’ın yardım 
çığlıkları üzerine 
durum polise 
bildirildi. Baygın 
haldeki yaşlı adam 
için olay yerine 
çağrılan 112 Acil 
Sağlık ekipleri, 
Özdemir’in hay
atını kaybettiğini 
tespit etti.
Savcılık merdiven
lerden düşerek 
öldüğü düşünülen 
Mehmet Ali 
Özdemir’in şüphe
li bulunan ölümü 
üzerine soruştur
ma başlattı. Üst 
katın zeminindeki 
kan izleri ve 
odadaki kanlı bir 
çarşaf ise polisi 
alarma geçirdi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadn_guler@hotmail. com

Ders zili çalarken...
Şehit Cemal İlkokulu, uzun süre önce 

Çukurbahçedeki, eski Şükrü Şenol İlkokulu
na taşındı.

Şehit Cemal İlkokulunun bulunduğu semt 
orta sınıf vatandaşların oturduğu, romen 
vatandaşların da yoğun olarak yaşadığı bir 
yer.

Bu bölge şimdi değişiyor.
Çevre yoluna doğru onlarca site, yüzlerce 

daire yapılıyor.
Bugün karmaşık olan sosyal yapı, ileride 

dengeye oturacak.
Aradaki farklılıklar aza indirgenecek.
Okul müdüründen bu yıl 400 öğrenciye 

hizmet vereceklerini öğreniyorum.
3 tane birinci sınıf, bir tane de anaokulu 

dün dersbaşı yaptı.
Sınıflara okul müdürü ile göz attım.
Minikler ilk günün heyecanı ile sessizce 

oturuyorlar.
Başlarında öğretmenleri, bazı sınıflarda 

annelerde çocukların yanlarında.
Dışarıda ağlaşan minikler..
Anneleriyle eve gitmek isteyenler..
Okul Müdürüne sorun oluyor mu? diye 

soruyorum.
Zâmâftfs alıştıklarını söylüyor. 
Ana okulu şen şakrak.
Öğretmenleriyle kaynaşmışlar, oyunlar 

oynuyorlar.
Anneleri kapı önünde bekleşiyor, bir yan

dan da açılan kapıdan içerisini süzüyorlar.
Mutlular...
Okulda ilk günün karmaşası..
Sınıfların yerleşmesi, çocukları ikna 

çabaları, Müdürün başı yoğun mu yoğun.
Herkesin derdine sorununa çare olmaya 

çalışıyor.
“Sizin okulda engeliler için özel sınıf var 

mı? diye soruyorum.
Olmadığını, ancak bazı okullarda bulun

duğunu söylüyor.
Engelli olmanın ayıp olmadığını artık 

öğrendi toplum.
Kimse çocuğunun engelli olmasından 

dolayı eskiden olduğu gibi ezilip büzülmü 
yor.

Onlarında eğitilebileceğini öğrenerek, özel 
okullara gönderiyor.

Küçükler için ilkokullarda, büyükler için ise 
özel Kurs Merkezleri, bu konuda ciddi eğitim 
ler veriyorlar.

Gelecek hafta pazartesi günü tüm okullar 
şenlenecek.

Ders zilleri koro halinde çalacak.
Milyonlarca öğrenci, okullarıyla, arkadaş 

larıyla öğretmenleriyle buluşacak.
Her yıl değişen eğitim sistemimiz ile ileriye 

doğru bakabilecekler mi?
Meçhul.
İçlerinde çok azı hedefine ulaşacak.
Yaz boz tahtasına döndürülen, ulusal 

olmayan biri Milli Eğitim sistemi ile ne veli 
ler, ne de öğrenciler işin içinden çıkabiliyor
lar.

Yeni öğretim yılında öğrencilere, velilere, 
öğretmen arkadaşlarıma sabırlar ve başa 
rılar diliyorum.

Ticaıel Boısası Gıda Fuan'nia stMil attı

5-8 Eylül 2013 tarih
leri arasında İstan
bul CNR Expo'da 
düzenlenen VVORLD- 
FOOD 21. İstanbul 
Gıda Fuarı’nDa 
Gemlik Ticaret 
Borsası da stant 
açarak katıldı. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İlhan Acar önder
liğinde katılımın

GEMLİK

gnh eoclıisirisi

sağlandığı fuarda, 
Gemlik zeytini ve

Coğrafi İşaret logo
su tanıtımı başanlı

K î

bir şekilde 
gerçekleştirildi. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Meclis 
Üyeleri de 21. 
Uluslararası 
Gıda Ürünleri ve 
Teknoloji 
Fuarı’na cumartesi 
günü katılarak 
yönetim kurulu 
üyelerine destek 
verdiler.

SemlilıDu^rlılıkDerııeği'nıienKarsakDeresiTeDkisi
Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği, 
Karsak deresindeki 
atıklar ve Gemlik 
halkını rahatsız eden 
kokuyu gündeme 
getirmek amacıyla 
dere önünde açıklama 
yaptı. Dernek Başkanı 
Mehmet Uzunkaya 
yaptığı açıklamada, 
"Sevgili Gemlikliler, bu 
gün burada toplan
mamızın amacı, bir 
zamanlar şehrimizin

güzelliği olan, çocuk 
ken içinde yüzebildiği 
miz, balık tutabildiği 
miz Karsak Deresi'nin 
bozulan ekolojik den
gesine dikkat çekmek
tir. Gemlik halkının 
ortak sesi olarak, 
deremizi kirleten, 
ağırlığı Orhangazi 
ilçesin de bulunan 
bütün sanayi ve kamu 
kuruluşlarına sesleni 
yoruz. Orhangazi 
ilçesinin rögar

giderlerini arıtmadan 
denizimize akıtmayın. 
Fabrikalarınızın zehirli 
kimyasallarını deniz
imize akıtmayın. 
Buna son verin.
Birkaç kişiyi zengin 
edeceğiz diye şehrim
izi mahvetmeyin. Bu 
tutumunuzu sürdürm
eye devam edecek 
olursanız, tepkimiz bu 
günkü gibi sessiz 
basın açıklaması 
olmayacaktır.

Gerekli tepkiyi 
fazlası ile göstere
ceğimizden hiç şüph
eniz olmasın. Bu 
konuyla yetkili 
kurum ve kuruluşların 
gerekli önemi 
göstermesini, getirile
cek çözümlerin geçici 
değil, kalıcı çözümler 
olmasının sağlanma 
sini istiyoruz.
Şehirler rantiyeciler 
için değil, insanlar 
içindir.”

HEMTelılltelhelîıfcTııMiteiiisieriğBlmihaslatacal
Tehlikeli ve Çok 
Tehlikeli İşlerle 
ilgili eğitimlerin 
yapılabilmesi için 
gerekli olan modül 
çalışmaları 
Hayat Boyu Öğren
me Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan tamamlanarak 
yayınlandı.
Modül çalışmaların

tamalanarak yayın
lanması ile birlikte 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlükleri tarafın
dan bu alanda 
eğitimler verilmeye 
başlanacak.
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
bu alanda eğitim 
almak isteyen 
kurum ve kuru

luşlarla belirlenecek 
protokollerle eğitim
lere başlayacak.
Eğitim almak 
isteyen kurum ve 
kuruluşların kurum
sal olarak Halk 
Eğitim Merkezine 
başvurmaları gerek
tiği bildirildi.
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü

Rüveyde Kılıçlar, 
yaptığı açıklamada, 
Tehlikeli ve 
Çok Tehkikeli işlerle 
ilgili modül 
sürelerinin 40 
saat olarak belir
lendiğini, bunun 24 
saatlik bölümü iş 
Güvenliği ve işçi 
Sağlığına ayrıldığını 
söyledi.

KAYIP GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ OLDUĞUM NÜFUS 
CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. ERAY ÇİFTÇİ
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CHP’nin Kurulusunun 90. ınldöniimu Kutlandı
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin kuruluşunun 
90. yıldönümü ilçe 
mizde düzenlenen 
törenlerle kutlandı. 
CHP’liler, dün saat 
19.23’te Atatürk Anıtı 
önünde buluştular. 
CHP Yönetim Kurulu 
üyeleri, kadın ve genç
lik kolları başkan ve 
üyeleri, belediye 
meclis ve il genel 
meclis üyeleri ile par
tililer ve belediye 
başkan aday aday
larının katıldığı kutlama 
töreni, Atatürk Anıtı’na 
ilçe Başkanı Mehmet 
Sertaslan’ın çelenk 
sunumu ile başladı. 
Ardından saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı okun
du.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
törende yaptığı konuş
mada, CHP nin kök
lerinin Sivas Kong 
resine dayandığını, 4- 
11 Eylül 1919 tarihinde 

'toplanan Sivas Kongre 
ısi’ne yurdun çeşitli 
bölgelerinden gelen

işgale karşı direnmek 
amacıyla kurulan 
Müdafa-i Hukuk Cemi 
yetlerinin birleşerek 
Anadolu ve Rumeli 
Müdafa-i Hukuk Cemi 
yeti delegelerinden 
oluştuğunu hatırlattı. 
Sertaslan, Lozan 
Antlaşmalarının kabulü 
nedeniyle mecliste 
yoğun tartışmaların 
yaşandığı bir dönemde, 
Mustafa Kemal’in 9 

arkadaşı ile birlikte 9 
ilkeyi halka duyur
duğunu söyledi. 
Sertaslan, şöyle devam 
etti: “İlk ismi Halk 
Fıkrası olan, bu fıkraya 
üye 158 milletvekilinin 
Cumhuriyeti kurduğu 
nu, bu milletvekilleri 
nin Mustafa Kemal 
Paşa’yı Cumhurbaş 
kanı seçtiğini, aradan 
bir yıl geçtikten sonra 
Cumhuriyet Halk Fıkra 

sı adını aldığını anlat
mam gerekiyor ve altı 
ok ile ne sembolize 
edildiğini teker teker 
anlatmam gerekiyor ve 
hatta 6 ok ile ne sem
bolize edilmiştir, bun
dan bahsetmem gere 
kiyor belki de” 
“Atatürk’ün imparator
luğun külleri arasından 
yeni bir ülke yarattığı 
nı, bu ulus devleti, 
karşı devrimlerle 90 yıl 

öncesine geriye 
döndürmeye çalışan
lardan mı bahsede 
y/m.” diyen Sertaslan, 
Atatürk’ün elinde her 
türlü imkan varken 
kolayca tek adamlık 
yapabilecekken, halkın 
kendini bizzat ve 
gerçekten yönetmesine 
fırsat verdiğini söyledi. 
Sertaslan, “Yoksa 
Cumhuriyeti kaldırıp 
yerine tek adamlığı 

getirmek isteyenlerden 
mi bahsedeyim” dedi. 
Sertaslan, konuşması
na devamla: “Adalet 
mülkün temelidir diyen 
lerden mi bahsedeyim, 
yoksa özel yetkili 
mahkemeler kuranlar
dan mı? ‘Aklı hür, vic
danı hür, irfanı hür bir 
nesil yetiştirin’ diyen 
Mustafa Kemal’den mi 
bahsedeyim, yoksa 
‘dindar nesil yetiştire
ceğiz’ diyenlerden mi? 
Düzenli ordu kuranlar
dan mı bahsedeyim, 
yoksa orduyu 
hapsedenlerden mi? 
Mukayese bile götür
müyor değil mi 
arkadaşlar? işte bun
dan asıl Atatürk düş
manlıkları. O’ndan 
nefret, bu kin" dedi.
Sertaslan, konuşmasını 
“CHP’in 6 ilkesinden 
ödün verilmemesine 
söz verir misiniz ?
Türk istiklalini ve Türk 
Cumhuriyetini ilelebet 
muhafaza ve müdafaa 
edeceğimize and içer 
misiniz?” diye bitirdi.

TURKIMZ 
PKİMYASAL

Ci
M3MÛMÖ 

Peçete Ditpenterteri

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Halı Yıkama

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstrîel temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

Okul
Belediye
Fabrika
Tüm resmi kurumlara
Temizlik ürünleri

kampanyası
temizlik kopuğu 

İş yerlerine ücretsizdir

kremi 
el Kopuk 

24 lü 70.00

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

Mîeşeçsm
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 
O 532 654 28 46
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Milli Eğitim Bakan 
lığı Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü 
İmam Hatip Liseleri 
ve Anadolu imam 
Hatip Lisesi Öğren
cilerinin Mesleğe 
Hazırlanması ve 
Yetiştirilmesi Projesi 
Yaz Kursu Final 
Programı Gemlik 
Anadolu imam Hatip 
Lisesi'nde yapıldı. 
2006 yılından beri 
her yıl daha da zen 
ginleşerek devam 
eden Milli Eğitim 
Bakanlığı Din Öğre
timi Genel Müdürlü 
ğü ve Türkiye Diya 
net Vakfı tarafından 
Başarılı İmam Hatip 
Lisesi öğrencilerine 
yönelik 'Mesleğe 
Hazırlama Yaz Kur 
su Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesin 
de düzenledi. 12 
Ağustos - 06 Eylül 
tarihleri arasında 4 
hafta 13 ilden 65 
öğrencinin katıldığı 
ve Gemlik Anadolu

İmam-Hatip Lise 
si'nde gerçekleştin 
len kurs final prog 
ramı ile taçlandırıl 
dı. Batman, Bayburt, 
Bursa, Elazığ, Gü 
müşhane, Hakkâri, 
İğdır, K.Maraş, Muş, 
Siirt, Ş.Urfa, Şırnak 
ve Van olmak üzere 
13 farklı ilden gelen 
öğrencilerin, mihrap 
tan minbere mesleki 
gelişimlerinin yanı 
sıra kültürel mirası 
değerlendirebilen, 
problemlere çözüm 
üretebilen, topluma 
karşı sorumluluk 
duyan; yapıcı ve 
verimli bireyler 

olarak yetişmelerine 
katkı sağlamayı 
amaçlayan projede, 
sosyal ve kültürel 
pek çok etkinliğe 
yer verildi.
Öğrenciler, kurs 
süresince öğleye 
kadar Uludağ Üniver 
sitesi’nden gelen 
Öğretim Üyelerin 
den, Diyanet Eğitim 
Merkezinden gelen 
öğretim görevlilerin 
den, Gemlik 
Müftlüğünden ve 
Gemlik İHL öğret
menlerinden mesle
ki alanlarıyla ilgili 
ders alırken, öğle
den sonralarında ise 

hızlı okuma ve sat 
ranç dersleri aldılar. 
Dinlenme saatleri 
sonrasında da spor 
tif müsabakalarla da 
bedeni gelişimlerine 
katkı sağlamışdılar. 
Sportif faaliyetler 
kapsamında Gemlik 
Samanlı Dağı'nın 
zirvesine trekking 
yürüyüşü yapıldı, 
basketbol, futbol, 
voleybol, dart ve 
pentatlon turnuva 
İarı düzenlendi.
Ayrıca kursiyerler 
Karacaali Kampında 
haftanın belirli gün
lerinde yüzme imka 
nı bularak arkadaşla 

rıyla eğlenceli vakit 
geçirdiler.
Öğrenciler, tarihimiz 
de dönüm noktası 
olan Çanakkale'de, 
İznik'te ve OsmanlI 
'ya kurucu başkent
lik yapmış Bursa'da 
tarihi ve kültürel 
incelemelerde 
bulunuldu.
Tarihçi yazar Yavuz 
Bahadıroğlu'nun 
okulun Konferans 
Salonundaki söyleşi 
siyle de aradıkları 
soruların cevaplarını 
buldular.
Kursiyerler Gurup 
Genç, Ömer Karaoğ 
lu ve Umut Mürare' 
nin verdiği konser
lerle gönüllerini 
ezgileriyle coşkulu 
anlar yaşattılar. 
Yaz Kursu öğrenci
lerinin hazırladıkları 
kültür geceleriyle de 
ülkenin renkli kültü 
rünü ve mozaiğini 
tanıma imkânı bul
dular.
Türkiye Diyanet

Vakfı Eğitim ve 
Kültür Müdürlüğü 
tarafından kursiyer
lere bilgilendirme 
sunumları yapıldı. 
Ayrıca, kurs süre 
since belirli akşam
larda Uludağ Üniver
sitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden 
gelen hocalarla soh
bet etme imkânı » 
yakaladılar.
Final programına 
AK Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, ilçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürleri Burhan 
İnan ve Ali Osman 
Cura, İlçe Müftüsü 
Muammer Turan 
Gemlik imam Hatip 
Lisesi Dernek Baş 
kanı Necdet Yılmaz, 
BİHMED (Bursa İHL 
Mezunları Derneği) 
Başkanı Halil Elde 
mir ve çok sayıda 
davetli katıldı.

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

Anahtarlık, isimlik, ajanda ve promosyon çeşitleri.

■ ar

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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ÖZ€l flVKCNT İLKÖĞRCTİM OKULU 
“Ay kent ile hedeflerinize doğru ” 

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12. tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sislere en yakın özel okuluz

OKULUNUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, Si uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 

, paylaşımcıdır Her zaman özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve herortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başarır....

4-5 YAŞ 
ANASINIFI 
1 .SINIF 
2.SINIF 
3.SINIF 
4.SINIF 
5.SINIF 
6.SINIF 
7.SINIF 
8.SINIF

6.350 
6.600
8.250
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700

NOT : Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

Balkan fırtınası" Seyirciyle Buluşuyor
Başrollerini usta 
oyuncu Ferdi 
Merter'in öğrenci
lerinden Amber 
Erdivan ve Bursa 
Kültür ve Sanat 
Derneği'ndeki 
başarılı oyunculuğu 
ile kendinden söz 
ettiren Burak 
Kaya'nın paylaşa
cağı "Balkan 
Fırtınası" adlı dizi 
izleyiciyle buluş
maya hazırlanıyor 
Başrollerini usta 
oyuncu Ferdi 
Merter'in öğrenci
lerinden Amber 
Erdivan ve Bursa 
Kültür ve Sanat

cağı "Balkan 
Fırtınası” adlı dizi 
izleyiciyle buluş
maya hazırlanıyor. 
Dizinin kadrosunun

büyük çoğunluğu 
BursalI oyuncular
dan oluşuyor.
Kadrosunda Mehmet 
Vanlıoğlu ve İrem

Derneği'ndeki 
başarılı oyunculuğu 
ile kendinden söz 
ettiren Burak 
Kaya'nın paylaşa-

Mercan gibi usta 
isimler bulunan 
dizinin çekimleri 
Bursa, Büyükorhan 
ilçesine Pınar ve 
Sarnıç köylerinde 
yapılıyor.
Dizinin yapımcılığını, 
yönetmeliğini ve 
senaristliğini üstle
nen İbrahim Biçer, 
Büyükorhan 
Kaymakamı İbrahim 
Ethem Yazak, 
Büyükorhan 
Belediye Başkanı 
Selami Selçuk 
Türkmen ile yaptığı 
toplantıda, bilhassa 
gençlerin Balkan ve 
Rumeli yöresinde

yaşann büyük 
acıların sadece 
ufak bir kısmını 
bildiğini, 
1900'lü yıllarda 
Balkan halkının 
çektiği eziyetlerin 
taraf tutmadan 
objektif bir bakış 
anlayışı ile yansıtıl
ması gerektiğini 
belirtti.
Tek Rumeli 
Televizyonu'nda 19 
Eylül'de ilk bölümü 
yayınlanacak olan 
dizi, konusu 
itibari ile hem 
güldürüp, hem 
ağlatacağa 
benziyor.

40 hin öğretmenin ataması yapıldı
Milli Eğitim 
Bakanlığı 40 bin 
öğretmenin ataması 
bilgisayar kurasıyla 
gerçekleştirildi. Bu 
sene ilk kez düzenle
nen Öğretmenlik 
Alan Bilgisi Testi'ne 
göre atama yapıldı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
belirlenen branşlar 
için KPSS'de ilk kez 
düzenlenen Öğret
menlik Alan Bilgisi 
Testi'ne göre ilk 
öğretmen ataması 
yapıldı. Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı'nın 
İstanbul'dan telekon- 
feransla katıldığı 
atama, MEB 
Başöğretmen 
Salonu'nda 40 bin 
öğretmenin ataması 
bilgisayar kurasıyla 
gerçekleştirildi. 
Törende, öğretmen 
adayları atama heye
canı yaşadı. Atanan 

öğretmenler, 11 
Eylül'den başlaya
cak 3 günlük uyum 
eğitime ile birlikte 
göreve başlayacak. 
40 bin yeni öğret
men adayının atama 
yerleri bugün belli 
oldu. Çeşitli pro
gramları nedeniyle 
İstanbul'da bulunan 
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı atamaya 
telekonferans yön
temiyle katıldı. 
Milli Eğitim Bakan 

. Yardımcısı Orhan 
Erdem ve Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarı Yusuf 
Tekin'in de hazır 
olduğu açıklama 
töreni Ankara'da 
yapıldı. MEB, eğitim 
kuramlarına ilk 
atama, açıktan ve 
kurumlar arası 
yeniden atama ve 
milli sporcuların ata
ması kapsamında 40

bin öğretmen atadı. 
Atanan öğretmenler, 
11 Eylül'den itibaren 
tebligat beklemek
sizin atandıkları il 
milli eğitim müdür
lüğüne gerekli bel
gelerle başvurarak 
göreve başlayabile
cek. MEB İnsan 
Kaynakları Genel 
Müdürü Hikmet 
Çolak, törende yap
tığı konuşmada, 40 
bin öğretmen kadro
su için 98 bin 743 
başvuru yapıldığını 
belirtti. Çolak, halen 
bakanlık teşkilatında

770 bin öğretmenin 
görev yaptığını, yeni' 
atanan 40 bin öğret
men ile bu sayısın 
810 bine çıktığını 
bildirdi.

19 BRANŞTA BOŞ 
KADRO YOK 
Atama sonuçları, 
MEB'in 
www.meb.gov.tr 
internet adresinden 
öğrenilebilecek. 
MEB İnsan 
Kaynakları Genel 
Müdürü Hikmet 
Çolak, 145 öğretmen 
branşından 87 

branşta alım 
yapıldığını söyledi. 
19 branşta boş 
kadro bulun
madığını, 37 branşta 
sınava giren 
olmadığını kaydeden 
Çolak, ”60 barajımız 
var. 98 bin başvuru
dan 40 bin atama 
yapılacak. 3 bin 
branş boş kalacak. 
Boş kalan yerlere 
gitmek isteyen 
öğretmen adayları 
bu atamaları bu ata
manın ardından 
yapılacak. Bu 40 ata
manın yüzde 50 si 
doğu ve* güney
doğuya atanacak.” 
diye konuştu.
Çeşitli programları 
nedeniyle İstanbul'
da bulunduğunu 
belirten Çolak, "Son 
10 yılda Milli Eğitim 
Bakanlığı olarak 408 
bin öğretmen ata
ması yaptık. Bu 

cumhuriyet tarihinin 
en büyük kamu ata
masıdır. Son 10 yılda 
öğretmenlere yöne
lik çok ciddi çalış
malara yapıldı. İnşal
lah zaman içinde 
bunları yapacağız. 
Bu atamalarda bir 
kısım adayımız 
sevinecek bir kısmı 
üzülecek. Ama 
üzülenlere de her 
şeyin hayırlısı olsun 
demek istiyorum. 
Soncu ne olursa 
olsun bunun hayırlı 
olmasını diliyorum. 
Atanacak öğretmen
leri şimdiden tebrik 
ediyorum,. Yeni 
atanan öğretmen
lerin 11 Eylül de 
uyum eğitimi başla 
yacak. O uyum 
eğitimlerinde birlikte 
olacağız. Şimdiden 
atanacak arkadaşla 
rımıza başarılar dili 
yorum.” dedi

http://www.meb.gov.tr
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10-11 Eylül 2013 
tarihleri arasında 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı, Gemlik 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 
Müdürlüğü ve Güreş 
Federasyonu Bursa 
İl Temsilciliği tarafın
dan organize edilen 
ve bu yıl üçüncüsü 
düzenlenecek olan 
Uluslararası Minik 
Erkekler Serbest 
Güreş Şampiyonası

Gemlik Spor 
Salonunda yapıla
cak.
Gemlik'in Düşman 
İşgalinden 
Kurtuluşu'nun 91. 
Yıldönümü anısına 
Gemlik'te yapılacak 
ve iki gün sürecek 
olan Güreş 
Şampiyonası'na 
Türkiye'nin yanı sıra 
Özbekistan, 
Gürcistan, Moldova, 
Bulgaristan, İnguş

Cumhuriyeti, 
Kabartay, Rusya ve 
Almanya olmak 
üzere toplam 9 ülke
den 138 sporcu 
katılacak 
Müsabakalar 10-11 
Eylül 2013 Sah ve 
Çarşamba günü 
saat 10.00-17.00 
saatleri arasında 
yapılacak olup 
müsabakaların resmi 
açılış töreni 10 Eylül 
günü saat 14.00'de 

gerçekleşeceği 
bildirildi.
Müsabakaların ödül 
töreni 11 Eylül
Çarşamba günü 
saat 20.00'de İskele
Meydam’nda 
olacaktır.
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdürü 
Ahmet Adil Tunç 
yaptığı açıklamada, 
"2 yıldır başarıyla 
gerçekleş tirdiğım iz 
Uluslararası Güreş

Turnuvasının bu yıl 
üçüncüsünü 
düzenleyeceğimiz
den dolayı büyük 
mutluluk duymak
tayım. Türkiye'de 
Belediye yada 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor Müdürlüğü 
olarak düzenlenen 
böylesi bir organiza
syon yok. Böylesi 
bir ilki Belediyemizle 
birlikte Gemlikimize 
kazandırmanın da 

haklı gururunu yaşa
maktayız.
Halkımızın bu tür 
organizasyonlara 
daha fazla ilgi 
göstermesi bizim 
çalışma azmimizi 
daha da artıracak- 
tır.Tüm Gemliklileri 
10-11 Eylül tarih
lerinde İlçe Spor 
Salonumuza 
turnuvaları seyret 
meye bekliyoruz" 
dedi.

KAYIP " Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 13/10/2010-10160400IM051946, 
30/06/2010-10160400IM032450 tarih ve numara ile onaylı 

G.G.Beyannameleri zayi olmuştur. Hükümsüzdür" 
YAZAKİ OTOMOTİV YAN.SAN.VE TİC. A.Ş.

HM ABONEOLDUNUZMU?
tEnlrlılutlıılııluıl tumıl ABONE OLUN OKUYDU OKUTUN

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN
FİRMAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TECRÜBELİ BİLGİSAYAR

TEKNİSYENİ VE 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ÇIRAK ARANIYOR
TEKNOKEN BİLGİSAYAR
Orhangazi Cd. No:98/A 
Tel: 0 224 513 22 42

SATIUK 
ARAZİ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞA KOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR 

0535631 2517

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ailelere tek seferde 1500 TL ödenecek
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
eşi veya oğlu 
askerde olan muhtaç 
ailelere maaş müjde
si 2 aylık gecikmenin 
ardından bu ay 
hayata geçiyor. 
Askerlik belgesi ile 
sosyal dayanışma ve 
yardımlaşma 
vakıflarına başvuran 
aileler iki ayda bir 
500 TL yardım ala
cak. Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanhğı'mn yürüt
tüğü projeye 80 bin 
başvuru yapıldı. 
Gerekli 
incelemelerin ardın
dan ilk etapta bu 
yardımı almaya hak 
kazanan 17 bin 221 
aileye 10 Eylül'de 
ödeme yapılacak. 
Bakanlık yetkilileri, 
62 bin 779 bin 
başvuru ile ilgili 
incelemelerin devam 
ettiğini belirterek, 

gerekli koşullara 
uyanlara da 
ödemelerin yapıla
cağını vurguladı. 
Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı'nın oğlu 
veya eşi askerde 
olan ihtiyaç sahibi 
ailelere yardım 
amacıyla başlattığı 
'Muhtaç Asker 
Ailelerine Yardım 
Programı'na 80 bin 
aile başvuru yaptı.

TEK SEFERDE 1500 
TL ÖDENECEK 
Bakanlık başvurular
la ilgili ilk değer
lendirmeyi tamamla
yarak 10 Eylül'de 
ihtiyaç sahibi 
ailelere maaş 
bağlayacak. Proje 
kapsamında ilk etap
ta başvurusu kabul 
edilen 17 bin 221 ail
eye gönderilecek 
PTT Kart ile yardım 
yapılacak. Yardımlar

geçtiğimiz nisan ayı 
baz alınarak 6 ay 
üzerinden yapılacak. 
Başvurusu kabul 
edilen 17 bin aile tek 
seferde bin 500 TL 
yardım alacak. 
Başvuru yapan 62 
bin 779 aile ile ilgili 
incelemelerin devam 
ettiğini belirten 
bakanlık yetkilileri, 
"Sosyal 
Yardımlaşma 
Vakıfları aracılığı ile 
incelemeler devam 
ediyor. Bloklar 
halinde gerekli 
koşulları taşıyan 

aileler sisteme 
kaydedilecek. 
Herhangi bir hak 
kaybı olmayacak. 
Ailelerimizin başvu
ru tarihleri esas alı
narak incelemelerin 
ardından toplu 
ödemeler yapılacak. 
Ancak ilk etapta 
başvurusu kabul 
edilen 17 bin 221 
ailemize Nisan ayı 
baz alınarak ödeme 
yapacağız. Bu 
ailelerimize 10 
Eylül'de toplam 16 
milyon 558 bin lira 
ödeme yapacağız."

diye konuştu.

AYDA 250 LİRA 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
geçtiğimiz nisan 
ayında oğlu askerde 
olan ihtiyaç sahibi 
ailelere maaş 
bağlanacağı 
müjdesini vermişti. 
Erdoğan, "Evladı 
askerde olan ve 
ihtiyacı olan ailelere 
ayda 250 lira yardım
da bulunacağız. 
Annesinin hesabına 
veya evliyse eşinin 
hesabına bu para 
yatırılacak." demişti. 
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, 
Başbakan 
Erdoğan'ın açıkla
malarının ardından 
'Muhtaç Asker 
Ailelerine Yardım 
Programı'm hayata 
geçirdi. Bakanlık, evi 
geçindiren kişi 
askere gittiğinde 

ailesine destek ver
mek için çalışmalara 
başladı. Proje kap
samında oğlu ya da 
eşi vatani görevini 
yaparken muhtaç 
duruma düşen 
ailelere maaş 
bağlanacak.
Projeden yararlan
mak isteyen 
ailelerin, il ve ilçel
erde sosyal yardım
laşma ve dayanışma 
vakıflarına başvur
ması gerekiyor. Vakıf 
mütevelli heyeti 
başvuruda bulunan 
ailenin önce duru
munu inceliyor. 
Silah altındaki er ve 
erbaş evli ve eşinin 
sosyal güvencesi 
yoksa, muhtaçlık 
kararı alınmışsa bu 
maaştan yararlan
abiliyor. Kişi bekâr 
ise anne ve babası 
nın sosyal güvence
sine bakılıyor.

Sanayi üretimi Temmuz'da hareketlendi
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2013 
yılı temmuz ayı 
sanayi üretim endek
si sonuçlarını açık
ladı. TÜİK verilerine 
göre temmuzda 
sanayi üretimi 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
4,6, bir önceki 
aya göre yüzde 
0,9 arttı.
Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi temmuzda 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde

4,6, mevsim ve 
takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi ise bir 
önceki aya göre 
yüzde 0,9 arttı. 
Buna göre, mevsim 
ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi bir önceki 
aya göre yüzde 0,9 
artarken, takvim etk
isinden arındırılmış 
sanayi üretimi 
de bir önceki yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 4,6 arttı. 
Sanayinin alt sektör

leri (2010=100 temel 
yıllı) incelendiğinde, 
temmuz ayında bir 
önceki aya göre 
madencilik ve taşo
cakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 
1,8 azaldı. İmalat 
sanayi sektörü 
endeksi yüzde 
1,1 ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklim- 
lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü 
endeksi ise yüzde 
0,5 artış gösterdi. 
Söz konusu ayda 
bir önceki yılın aynı 

ayına göre 
madencilik ve taşo
cakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 2,3, 
elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi ise 
yüzde 1,6 azalırken, 
imalat sanayi 
sektörü endeksi 
yüzde 6,2 arttı. 
Temmuz ayı sanayi 
üretim endeksine 
göre ana sanayi gru
plarında en yüksek 
artış, yüzde 2,7 ile 
dayanıklı tüketim 

malı imalatında 
gerçekleşti. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2010=100 temel yıllı 
Sanayi Üretim 
Endeksi Temmuz 
2013 verilerini açık
ladı.
Ana Sanayi Grupları 
(MIGs) sınıflamasına 
göre, 2013 yılı tem
muz ayında bir önce
ki aya göre en yük
sek artış yüzde 2,7 
ile dayanıklı tüketim 
malı imalatında 
görüldü.

Mevsim ve takvim 
etkisinden 
arındırılmış imalat 
sanayisinde en yük
sek artış yüzde 
10,0 ile motorlu 
kara taşıtı, treyler 
(römork) ve yarı 
treyler (yarı 
römork) imalatında 
oldu. Bunu, yüzde 
7,7 ile elektrikli 
teçhizat imalatı ve 
fabrikasyon metal 
ürünleri imalatı 
(makine ve 
teçhizat hariç) takip 
etti.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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
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
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pogasus Akmls 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
KarniI Koç 612 0163

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Ay gaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol fl13 1Q 7O
MAR-PET ö13 3O 33
Tuncay Otogaz 013 1G 45
Boyzn Petrol 513 01 03|

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haot. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tornokay 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 Tekel 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4672 

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)

IENIİKIİHM
VENÜS 

SİNEMASI 
BABBECİN

ÇARPMASI: 11:30- 
14:00-16:30-20:15 

ÇILGIN DOĞUM 
GÖNÜ: 12:00-14:15- 
16:15-18:15-20:15 

REZERVASYON 
5133321
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GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

wvvw.manastiremlakqemlik.com

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK

MİLTON
L DÜĞÜN SALONirJ^

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA > Mg

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE f
EN GÜZEL ANLARINIZI J ■■

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. I W

Piyanist
Meşruhat Saten Sandalye Giydirme
Çerez MkohMasası

fâsk İnternetten Can/ı^ıyın 
Snhne - Işıkyösterisi 
^eevis ve e/vpntnninr 

Sürpriz yösteri/er

bjnasthuk meu]

TEL &FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
vvww.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

wvvw.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
vvww.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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KAVLAK
-Naturel ISızma ’

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele r Gemlik (İstiklal Cad.). - Yalova Yolu Satış Mağazası

KAVLAKw DOĞANIN HÂZİNESİ

ZEYTİN&ZEYTİNYAĞI 
KESTANE ŞEKERİ 

YÖRESEL REÇELLER 
KOZMETİK

sızma
zeytinyağı

www.kavlak.com.tr

GemlikKErfez
Kurul us: 1973

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
11 Eylül 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Zeytin Sineği ile 
mücadele dönemi 

haşladı
Zeytin sineği ile mücadelenin 
başladığı belirtilerek, vatan
daşlardan kullanılacak ilaçlar 
konusunda duyarlı olmaları 
istendi. Haberi sayfa 6’da

Kurtuluş Savaşı Kahramanı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için Atatürk Anıtında 
saygı duruşunda bulunulmayacak. Kurtuluş Mehteran yürüyüşü eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayacak

Mıılm Gününde buıulı Mam
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Mehterli Kurtuluş!
Sevgili okurlarım..
Bugün Gemlik’in 91 yıl önce düşman 

işgalinden kurtarıldığı gündür.
Bu ülke 89 yıl, yaşadığı kentin düş

man işgalinden kurtuluşunu kendine 
göre törenlerle kutluyor. En azından 
kurtuluşun mimarı Gazi Mustafa 
Kemal ve Kurtuluşta şehit düşmüş 
kişiler için saygı duruşunda bulunu 
yordu.

Gelin görün ki AKP iktidarı, bunu da 
halkına çok gördü. Devamı 4’de

Gemlik’in Düşman işgalinden kurtuluşunun 
91. yıldönümü törenlerle kutlanacak. Kutlama 
Komitesi’nden yapılan açıklamada, Kurtuluş 
Savaşı Kahramanı Başkomutan Mustafa 
Kemal’e ve şehitler için Atatürk Anıtı’nda saygı 
duruşu ve çelenk töreni yapılmayacak. 
Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 91. 
yıldönümü törenlerinin içinin boşaltılması ne 
deniyle CHP ve MHP ilçe örgütleri kutlamalara 
katılmayacaklarını açıkladı. Haberi 2 ve 6’da

MHP’de Belediye Başkan adayları 3 bin, Belediye 
Meclis aday adayları 500 lira ödeyecek.

MHP yönetiminden
5 kişi istifa etti

MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, yönetim 
kurulundan istifa 
edenlerin 
Belediye Meclis 
üyeliğine aday 
adayı olacak
larını söyledi. 
Durdu, Başkan 
aday adaylarının 
son başvuru tari
hinin 20 Eylül 
2013 olduğunu 
hatırlattı.

lira, Belediye Meclis 
üyeliğine başvuran
lar ise 500 lira 
ödemek zorundalar. 
Haberi sayfa 2’de

Milliyetçi Hare 
ket Partisi’nde 
Beledeyi Başkanlığı 
aday adaylığına 
başvuranlar 3 bin

HEM HAYAT KURTAR 
HEM DE HAYATINI 
Meslek sahibi öğrenciler yetiştiriyor, 
geleceklerini güvence altına alıyoruz.

Hemşire «Acil Tıp TeknisyeniUmurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gemlik 
0 224 514 49 491 hatemsagiikokullari.com

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
hatemsagiikokullari.com
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MHP’de Belediye Başkan adayları 3 bin, Belediye Meclis aday adayları 500 lira ödeyecek.

MNP vöneiiminıien 5 kişi İsılla etti
MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, yönetim kurulundan istifa edenlerin Belediye Meclis üyeliğine aday adayı 

olacaklarını söyledi. Durdu, Başkan aday adaylarının son başvuru tarihinin 20 Eylül 2013 olduğupu hatırlattı.
yaklaşan yerel 
seçimlerde izleyecek 
leri yöntemleri görüş 
tüklerini belirterek, 
şunları söyledi: 
"Parti tüzüğümüze 
göre, yerel seçimlere 
katılacak yönetim 
kurulu üyeleri, 
görevlerinden ayrıl
mak zorunda.
Bu nedenle yönetim 
kurulu üyelerimizden 
Mali Müşavir- Emrah 
Keskinden, 
Mühendis- Onur , 
Yavuz, Mali Müşavir 
Gökhan Küçük, 
Esnaf- Adil Tepe ve 
İnşaat Teknikeri - 
Yaşar Çakır görev lerinden Belediye Meclis üyeliğine

Yerel seçimlerin yak
laşması nedeniyle, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
yönetiminden 5 üye 
görevlerinden istifa 
ederek, Belediye 
Meclis üyeliğine 
başvuracaklarını 
açıkladı.
MHP İlçe yönetim 
kurulu, meclis 
üyeleri ve partililer 
önceki akşam ilçe 
merkezinde biraraya 
gelerek yerel seçim
lerle ilgili gelişmeleri 
değerlendirdi.
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, parti 
örgütü ile toplanarak

aday adayı olmak 
için istifa ettiler.” 
Partililerle yapılan 
toplantıdan sonra 
MHP ilçe yönetim 
kurulu kendi arasın
da toplanarak durum 
değerlendirmesi 
yaptı.

20 EYLÜL BAŞKAN 
ADYLIĞI İÇİN 
SON TARİH 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
Belediye Başkan 
aday adaylıkları için 
20 Eylül 2013 tari
hinin son gün 
olduğunu hatır
latarak,

"Bugüne kadar 
3 arkadaşımız 
Belediye 
Başkanlığı için, 
aday adayı oldular. 
Başvuruda bulun
mak isteyenlerin 
bu tarihe kadar 
yönetim kurulumuz.ı 
başvurmaları 
gerekmektedir.h 
dedi.
Milliyetçi Hareket 
Partisi’nde Beled< , 
Başkanlığı aday 
adaylığına başvur . 
lar 3 bin lira, 
Belediye Meclis . 
üyeliğine b.Yş<<ır m 
lar ise 500 lira, 
ödemek zorundalar.

Kurtuluş Savaşı Kahramanı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları için Atatürk Anıtında saygı duruşunda bulunulmayacak.

Kurtuluş Mehteran yürüyüşü eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayacak

MMliıiMıiııı

Gemlik’in Düşman 
işgalinden kurtu
luşunun 91. 
yıldönümü törenler
le kutlanacak. 
Kutlama 
Kömitesi’nden 
yapılan açıklamada, 
Kurtuluş Savaşı 
Kahramanı 
Başkomutan 
Mustafa Kemal’e ve 
şehitler için Atatürk 
Anıtı’nda saygı 
duruşu ve çelenk 
töreni yapılmaya
cak.

İlgililer, 5 Mayıs 
2012 tarihinde 
çıkarılan Atatürk 
Anma günleri ve 
Mali Kurtuluş 
Günleri ile ilgili 
yönetmeliğe göre 
hareket edildiğini 
belirttiler. 
Kaymakamlıkça 
oluşturulan Kutla 
ma Komitesi progra 
mına göre, bugün 
saat 13.30 da 
şehitler adına öğle 
namazında mevlit 
okutulması, 14.30

Gemlik Yelken 
Kulübü gösterisi, 
20.oo de 3. Uluslar 
arası Güreş 
Turnuvası ödül 
töreni, 20.30 da 
Yöresel Dernekler 
Halk Oyunları 
gösterişi, saat 
23.oo de ise 
havai fişek 
gösterileri ile 
Gemlik’in Düşman 
İşgalinden 
Kurtuluşu’nun 91. 
yıldönümü prog 
ramı sona erecek.

Balık yasaklarının 
söna^şrmesinden 
sonra hala bollaşa- 
mayan balık çeşit
leri nedeniyle fiyat
lar el yakmaya 
devam ediyor.
1 Eylül gecesi 
denize açılan 
Gemlikli balıkçılar 
geçen 10 gün içinde 
bekledikleri balığı 
bulamadılar.
Balıkçıların 
Körfez’de ağlarına 
palamut, istavrit, 

hamsi ve sardalya 
takılıyor.
Gemlik Balık satış 
yerlerinde ilk günler 
500-550 gram 
gelen palamut balık
larının tanesi 15 
liradan satılırken, 
son günlerde bu 
fiyatlar 10 liraya 
düştü.
Hamsi 10, sardalya 
7, istavrit ise 7 
liradan satılıyor. 
Balıkçılar, 
önümüzdeki gün

lerde bilhassa 
hamsinin 
bollaşmasının 
beklendiğini, fiyat, 
ların da 5 liraya 
kadar ineceğini 
söylüyorlar.
Öte yandan, 
Karadeniz’den 
başlayan palâmut 
akımdın hem balığın 
kilosunun büyüme
sine hem de fiyat
ların daha da 
aşağıya düşeceğini 
gösteriyor.



11 Eylül 2013 Çarşamba Gemlik KBrfez Sayfa 3

Esnaf kendisine bıçakla saldıran 
ili kişiye kurşun yağdırdı
Bursa’nın Mudanya 
ilçesinde bir esnaf, 
iş yerine gelip ken
disine bıçakla 
saldırdığını ileri 
sürdüğü 2 kişiyi 
tabancayla ateş 
ederek ağır yaraladı. 
Dün akşam saat
lerinde Güzelyalı 
Mahallesi’nde mey
dana gelen olayda, 
R.P, yanında çalışan 
bir kişinin işine son 
verdi.
Bu yüzden gelen iki

kişinin, R.P.’nin iş 
yerine zarar verip, 
kendisini tehdit et 
meye başladığı öne

süryldü. Zanlıların, 
bıçakla kendisine 
saldırdığını ileri 
süren R.P.,

üzerindeki taban
casını ateşledi. 
Ağır yaralanan A.F. 
ve A.O. hayatî 
tehlike kaydıyla has
taneye kaldırılırken, 
polis olayla alakalı 
soruşturma başlattı. 
Şüpheli iş yeri 
sahibi R.P., 
‘kasten yaralama’ 
suçundan gözaltına 
alınırken, suçta kul
lanılan bir tabanca 
ve bıçağa el 
koyuldu.

Hırsızlar 
20 bin liralık 
kablo çaldı

Bursa'da, hırsızlar 
20 bin liralık kablo 
çalarak kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre, Nilüfer ilçesi 
Minareli Çavuş 
Mahallesi’nde 
E.Ö.'ye ait bir iş 
yerine giren

hırsızlar, 
20 bin liralık 
kablo çaldı. 
Kabloların 
çalındığını fark 
eden iş yeri 
çalışanları polise 
müracaat etti. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

MiiîiİiIiiîmimiİiiiIiIiM
Bursa’nın İnegöl 
İlçesi'nde 46 yaşı- 
daki Osman Nuri 
Ekmekçi, yolda 
yürürken üzerine 
tarihi çınar ağacın
dan kopan bir dalın 
düşmesiyle yara
landı.
Olay, Mahmudiye 
Mahallesi’nde 
Kasımefendi 
Caddesi ile Suyolu 
Caddesinin 
kesiştiği kavşakta 
meydana geldi.
Yolda yürüyen 
Osman Nuri 
Ekmekçi’nin üze 
rine tarihi çınar

ağaçlarından 
birinin dalı düştü. 
Kuruyan ve 
yerinden kopan dal 
parçasının üzerine

düşmesi ile yere 
yığılan Ekmekçi’yi 
görenler, durumu 
hemen 112 acil 
servis ve polise

bildirdi.
Dalın karnına çarp
ması sonucu 
yaralanan Osman 
Nuri Ekmekçi 
ambulans ile 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Osman 
Nuri Ekmekçi’nin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenil
di. Çevredeki 
vatandaşlar 
ağaçların kuruyan 
dallarının tehlike 
oluşturduğunu, 
yetkililerin kuruyan 
dalları budamasını 
istedi.

Marketten Bin 70 
Paket Sinara ile 2 
Bin 500 Lira Kakıt 

Para Çalındı
Bursa'daki bir iş 
yerinden bin 70 
paket sigara ile 2 
bin 500 lira nakit 
para çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, ödün sabah 
saatlerinde 
merkez 
Osmangazi 
ilçesi Cumhuriyet 
Mahallesi'ndeki 
iş yerini açan 
İ.Ü., dükkanının 
soyulduğunu

görünce hemen 
durumu polise 
bildirdi.
Olay yerinde 
incelemelerde 
bulunan ekipler, 
bin 70 paket 
sigara ile 
yazar kasadaki 2 
bin 545 lira nakit 
paranın çalındığı 
tespit etti.
Olayla alakalı 
soruşturma 
sürüyor

Eski kız arkadaşıyla çıkan 
genel bacağından bıçakladı
Bursa'da bir genç, 
kız arkadaşının 
eski sevgilisi 
tarafından bıçak
landı.
Olay, önceki gün 
öğle saatlerinde 
merkez Yıldırım 
ilçesi Esenevler 
Mahallesi’nde mey
dana geldi. Iddiya 
göre, A.O, konuş
ma bahanesiyle

kendisini parka 
çağıran bir kişi 
tarafından eski kız 
arkadaşıyla 
görüştüğü gerekçe
siyle bıçaklandı. 
Bacağından 
yaralanan A.O. 
tedavi altına 
alınırken, polis 
olayla alakalı 
soruşturma 
başlattı

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

*KiLcr www.gemlikkorfezgazete'sihCö,m
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Mehterli Kurtuluş!
Birinci Dünya Savaşı sonunda OsmanlI 

toprakları, İtilaf Devletleri tarafından payla 
şılmış, halk esir düşmüştü.

İstanbul’da Padişah, işgalcilerle birlikte 
hareket ederek, Anadolu da Kurtuluş Savaşı 
başlatan Mustafa Kemal’in idam edilmesi fet- 
fasını çıkartmıştı.

Yunan askerinin İzmir’e çıkmasından son 
ra, Balıkesir ve Bursa’ya doğru ilerlemesi 
sırasında, TBMM’nin aldığı kararla, ‘milletin 
kendi iradesini, millet kendisi kurtaracaktı.’ 
Bunun için Mustafa Kemal Atatürk’e Baş 
Kumandanlık görevi verildi.

Mustafa Kemal yönetimindeki düzenli Türk 
Ordusu, çetin mücadeleler sonunda düşmanı 
İzmir’den denize döktü.

İşte bu mücadeler içinde Gemlik’imiz nasıl 
kurtuldu. Şimdi onu Bursa Ansiklopedisin 
den aktaralım:

"İşgal döneminde Gemlik köyleri Yunan 
askerlerinin koruması altında Foti, Yorgi ve 
Simon adlı Sergerdelerin önderliğinde örgüt 
lenen Rum çeteleri tarafından basıldı. 
Umurbey ve çevresindeki bazı köylerden 
sonra; 1921 yılı bahar ayında özellikle Kü 
çük Kumla da, Karacaali, Narlı, Kapaklı, Fıs 
tikli, Sultaniye, Ihsaniye, Mecidiye, Hamidiye, 
Muratoba Köyleriyle, Armutlu kasabasında 
önemli ölçüde can ve mal kaybına uğradı.

Gemlik 10/11 Eylül 1922 gece yarısı, kanlı 
çatışmalardan sonra, Halit Paşa(Karsıalan) 
komutasındaki Kocaeli Grubu tarafından 
işgalden kurtarıldı.

Bu kanlı çatışmalarda Yüzbaşı Cemal Bey 
şehit düştü.”

Görüldüğü gibi, Gemlik’i düşman işgalin
den OsmanlInın Mehter takımı değil, Mustafa 
Kemal’in düzenli ordusu, Halit Paşa Komu 
tasındaki İzmit Grubu kurtarmıştır.

Gemlik’in kurtulması sırasında şehrin kuze 
yinde çök kanlı çatışmalar yaşanmış, bu ara 
da Yüzbaşı Cemal Bey de şehit düşmüştü.

Şehit Cemal Bey’in kabri Gemlik Lisesi 
karşısındaki Ematullah Hatun Camiinin 
önündedir. Bilmeyen gidip görebilir.

Gemlik’in kurtuluş törenlerini kuşa çeviren 
AKP zihniyeti, 91. kurtuluş şenlikleri için yap 
tırdığı programda, yurdu düşmandan kurta 
ran başkumandanı anma ve Anıtı önünde bir 
dakikalık bile saygı durmayı çok görüyor.

Kurtuluş yürüyüşüne Türk Askeri’nin ban 
do takımı yerine, düşmanla işbirliği yapan, 
Mustafa Kemal’in idam fermanını yazanların 
Mehteran takımı ile yürüdüler.

Ayıptır, şehitlere karşı saygısızlıktır bu. 
Programda dün gece İskele Meydam’nda 

halka Kurtuluşu canlandıracak bir tiyatro 
oyunu yerine, Mehter Gösterisi, çocuk tiyat 
rosu, meddah, ortaoyunu, canlı Hacivat 
Karagöz ve animasyon gösterileri düzenli 
yortar.

Bu programı düzenleyen Kutlama Komite 
sini kınıyor, bu topraklar uğruna canlarını 
veren şehitler adına ‘Yazıklar” diyorum.

Not: Gazetemizin internet sayfasında 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa’nın 
Kurtuluşu nedeniyle yaptığı bir yazıyı yayın- 
lacağız. Lütfen okuyun.

UT Müdürü Erzincan'a alandı
Hamidiye ve Osmaniye Mahallesi 

PTT Şubelerinin açılmasında 
öncülük etti, müşteri fortföyünün 

artmasında başarılı çalışmaları 
olan Ayhan Ateş’in yerine 
Çanakkale PTT Müdürü Ali 

Dalkıran atandı.
Gemlik PTT Müdürü 
Ayhan Ateş, 
Erzincan'a atandı.
İlçemize 2011 yılında 
atanan Ayhan Ateş, 
PTT’nin müşteri fort
föyünün büyü 
meşinde ve 
Hamidiye Mahallesi 
ile Osmaniye 
Mahallesi

Şubelerinin açıl
masında öncülük 
etti.
Ayhan Ateş’in 
Erzincan PTT Baş 
Müdürlüğü 
Muhasebe 
Müdürlüğü görevine 
atanması üzerine, bu 
göreve Çanakkale 
PTT Merkez Müdürü

Ali Dalkıran’ın 
atandığı öğrenildi. 
Ayhan Ateş, 16 Eylül 
2013 günü ilçemiz

den ayrılacak.
Ateş’e yeni görev 
yerinde başarılar 
dileriz.

fiTSO’ya ziyaretler sürüyor
Zeytin Hali Toptancılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkam Adem Çiçek ve 
yönetim kurulu üyeleri ile Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı 

Hulusi Bayrak Kemal Akıt’ı makamında ziyaret etti.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
yeni binasına taşın
ması ve yapılan 
seçimlerde yönetime 
yeniden Kemal 
Akıt’ın seçilmesi 
nedeniyle kurum ve 
şahıs ziyaretleri 
sürüyor. 
Dün, Gemlik Zeytin 
Hali Toptancılar 
Sitesi Yönetim kuru
lu üyeleri GTSO’yu 
ziyaret etti. 
Ziyarete, Gemlik 
Zeytin Hali 
Toptancılar Sitesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Adem 
Çiçek, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ali 
Öztürk, Rahmi 
Sarıca ve Katırlı 
Köyü Tarımsal 
Kalkınma 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hulusi Bayrak da 
katıldı.
Ziyaretçiler, Oda 
başkanlığına Kemal 
Akıt’ın yeniden 
seçilmesinden 
dolayı kutladılar. 
Ayrıca yeni hizmet 
binasının yapısal ve 
içerik olarak 
Gemlik’e yakışır ve

örnek olacak bir 
hizmet olduğunu 
belirttiler.
Zeytin Hali 
Toptancılar Sitesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Adem 
Çiçek, yeni 
binalarının çok 
güzel olduğunu, 
belirterek, “Hayırlı 
ve uğurlu olmasını 
diliyorum. Gemlik’e 
yakışır bir bina 
kazandırdığınız için 
sizleri arkadaşlarım 
adına kutluyorum.” 
dedi.
Katırlı Köyü

Tarımsal Kalkınma 
Kooparatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak’da 
Kemal Akıt’ı kutla
yarak, başarılar dile
di ve “Böyle güzel 
bina her kuruma 
gerekir. Tebrik edi 
yorum. Güle güle 
kullanın” şeklinde 
konuştu.
Toplantıda, Gemlik 
Zeytini’nin bugünü 
ve geleceği hakkın
da nelerin yapıla
bileceği konuşuldu. 
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, “Coğrafi

işaret tescilinin 
işleyişi geliştirmek 
gerekir. Bu konuda 
tüm üretici ve tüc
carlar uygulamaya 
uyarlarsa, Gemlik 
zeytini bugünkü 
halinden daha iyi bir 
duruma gelir. Hem 
de tüketici hakiki 
Gemlik zeytini yedi 
ğini anlar, aldatıl
maktan kurtulur.
Yoksa Gemlik zey
tinin geleceğinden 
endişe duyuyorum. 
Burada sizlere de 
görev düşüyor” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GEMlİk'İMİzİN 
d ÜŞ MAN İşgAlİNdEN 

kuRTuluŞUNUN 
91. yddÖNÜMÜ 
kurlu olsun.

ÖztVıV^Vc
"SiMjiMİC bir jdend^

Hisar Mahallesi Ilıca altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel : 0 224 513 68 00-513 32 46 GEMLİK

TURKLMZ 
KİMYASAL

ELEMAN

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstriel temizlik, 
k hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ... /; yerlerine ücretsizdir

Belediye 
Fabrika 
Tûm resmi kurumlara 
Temizlik ürünleri 

kampanyası

el köpük 
24 lü 70.00

Daha fazla ürün ve fiyat çeşidimiz için sipariş hatlımız
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



11 Eylül 2013 Çarşamba Gemlik KMrfez Sayfa 6

Bugün kutlanacak 
olan Gemlik’in düş
man işgalinden kur
tuluşunun 91. 
yıldönümü tören
lerinin içinin 
boşaltılması 
nedeniyle CHP ve 
MHP ilçe örgütleri 
kutlamalara katıl
mayacaklar. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
yaptığı yazılı 
açıklamada 
şunları söyledi: 
“Gemliklinizin düş
man işgalinden kur
tuluşunun 91. yılını 
kutlarken her zaman 
yaptıkları gibi büyük 
önderi miz Mustafa 
Kemal Atatürk'ü yok 
saymışlar. Düşünün 
ki ortada bir şehir 
var, bu şehri 
işgal eden bir düş
man var ama 
kurtaran yok. 
Böyle bir kutlama 
programı ancak bu 

siyasi iktidar tarafın
dan yapılabilirdi.
A.K.P. sonunda 
bunu da becerdi. 
Milli bayramlarda 
isteyenlerin Atatürk 
anıtlarına çelenk 
koyabilme fırsatını 
alan AKP şehirlerin 
kurtuluş etkinlikle 
rinden çelenk sunu 
munu tamamen 
çıkardı.
Gerçi bu siyasi 
parti mensuplan 
Ata türk'e öylesine 
düşman ki belki de 
bu ülkeyi baş 
kumandanlığını 
Mustafa Kemal'in 
yaptığı büyük Türk 
ordusunun kur
tardığını da unut
tular. Hatta kutla
malarda mehter 
takımı gösterileri yer 
aldığına göre, belki 
de Gemlik'i 
Yeniçeriler kurtardı 
zannediyorlar.
Mustafa Kemal'i 

barındırmayan bir 
kutlama programını 
protesto ede
ceğimizden ve 
bütün bunların 
hesabının büyük 
Türk milleti tarafın
dan A.K.P.den soru
lacağına olan 
inancımızdan daha 
fazla uzatmaya 
gerek görmüyor, 
sizlere 11 Eylül 
gününün kur
tarıcımız için ne 
anlama geldiğini 
hatırlatacağını 
umduğumuz 
Bursa'nın kurtuluş 
yıldönümü 
nedeniyle yapılan 
gösterilerde 11 Eylül 
1924 de yaptığı 
konuşmayı hatır
latırız.”

DURDU 
KUTLAMA 
ETKİNLİKLERİNE 
KATILMAYACAĞIZ

Öte yandan, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi ilçe Başkanı 
Osman Durdu da 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, bugün 
kutlanacak olan 
Gemlik’in Düşman 
İşgalinden 
Kurtuluşunun 91. 
yıldönümü törenleri 
ne katılmayacak
larını açıkladı. 
Durdu, “Milli 
Bayramlarının 
içini boşaltan iktidar 
partisi, bu bayram
ların kutlamalarında 
muhalefet partilerini 
yok saymaktalar. 
Protokol yerlerinde 
bile doğru dürüst 
yer ayırmamaktalar. 
Biz, MHP Gemlik 
örgütü olarak 
bugünkü kutla
malara katılmaya
cağımızı Gemlik 
halkına bildirir. 
Bu tutumu kınanz.l’* 
dedi.

Zeytin Sineği ile 
mücadele dönemi 

haşladı

Zeytin hasadını 
olumsuz etkileyen 
zeytin sineği ile 
mücadele dönemi 
başladı. Bursa İl 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü Bitkisel 
Üretim ve Bitki 
Sağlığı Şube 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklama
da; zeytin sineği ile 
mücadelenin 
başladığı belirtil
erek, vatandaşlar
dan kullanılacak

ilaçlar konusunda 
duyarlı olmaları 
istendi.
Zeytin sineğine 
karşı kullanılacak 
ilaçların mutlaka 
ruhsatlı ve reçete 
yazdırılarak kul
lanılması gerektiği 
belirtildi. Özellikle 
kullanılacak 
ilaçların incir gibi 
diğer kültür bitki
lerine de bulaşma
masına özen gös
terilmesi gerek
tiğinin altı çizildi.
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Özel AVKCNT İLKÖĞRCTİM OKULU
ı “Aykent ile hedeflerinize doğru”

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

2002

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUNUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER;

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, Sk uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
, paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile çalışır, 

vefakardır, dosuannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve Mıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 
engel tanımaz/'BAŞARACAGIM” der ve başarır....

4-5 YAŞ 
ANASINIFI 
1 .SINIF 
2.SINIF 
3.SINIF 
4.SINIF 
5.SINIF 
6.SINIF 
7.SINIF 
8.SINIF

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

6.350
6.600
8.250
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700

NOT : Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

AYRINTI
Erhan İZGİ

4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ YANSIMALARI (1)

AKP, on yıllık ikti
darı döneminde 
ulusal eğitimi 
kendi istemleri 
doğrultusunda 
değiştirerek dinsel 
kimlik kazandırma 
çabası içine girdi. 
Çağdaş, bilimsel, 
üretime yönelik 
eğitimin yerine 
gerici, yoz, bağnaz 
ve ezberci bir eğiti
mi inşa etmeye 
çalıştı. Bunun için 
de eğitimin içeriği 
boşaltılarak dinsel 
içerikler ve doğ
malar doldurul
maya çalışıldı. 
Böylelikle eğitimin 
laiklik özelliği de 
ortadan kaldırıldı. 
Adım adım 
cumhuriyetin 
değerleri ve 
Atatürk'ün ilkeleri 
ders kitaplarından 
çıkarıldı. Öğrenci
lerin düşünmeleri, 
araştırmaları ve 
sorgulamaları bir 
yana itilerek ezber
ci ve daha çok 
hafız anlayışı 
geçerli kılınmak 
istendi.
Bilim adamları ve 

eğitim uzmanları, 
4+4+4 Eğitim pro
jesi uygulamaya 
konmadan önce 
okula başlama 
yaşının 60 aya çek
ilmesinin çok yan
lış olduğunu dile 
getirdi.
Okul öncesi 

eğitim için önemli 
adımlar atmış bir 

ülkenin yeni sis
teme geçerken 
geçmişte yapılmış 
olan çalışmaları bir 
kenara atması 
Türk toplumu için 
büyük kayıp olur 
ve çok sakın
calıdır, dediler. Bu 
alanda yapılan 
uyarı ve eleştiriler 
ne yazık ki AKP 
iktidarı tarafından 
dikkate alınmadı. 
AKP, böylesi bir 
sistemin pek çok 
ülkede uygu
landığını ifade etti; 
ancak tek bir 
ülkeyi örnek olarak 
gösteremedi.

Bu proje eğitim 
uzmanları ve bilim 
adamlarıyla 
tartışılarak eğitim
cilerin düşünceleri 
alınıp ülke 
ihtiyaçları göz 
önünde tutularak 
hazırlanmadı. 
Eğitimden haber
siz AKP'nin müm
taz şahsiyetleri 
tarafından amaçlı 
olarak gündeme 
getirilerek uygula
maya konuldu.

4+4+4 eğitim sis
temi biat kültürüne 
dayalı kul 
yetiştirmeye yöne
lik bir eğitim 
anlayışıydı; oysa 
çağdaş eğitim, 
özgür birey 
yetiştirmekteydi^ 
AKP'nin çıkış 

noktası, bütün 
derdi kapatılan 
imam okullarının 

orta kısmının 
yeniden açılmasını 
sağlamaya yöne
likti. 4+4+4 siste
minden önce 
5+3=8 yıl (5 yıl 
ilkokul + 3 yıl 
ortaokul) + 3 yıl 
(lise) olarak değer
lendirilmişti. Bu 
nedenle ortaokul 
bölümündeki imam 
hatipler kap
atılmıştı. 4+4+4 ile 
kapısına kilit vuru
lan imam 
okullarının yeniden 
açılması sağlanıy
ordu. Böylelikle 
siyasi iktidar 
sözde dindar, özde 
kindar bir gençlik 
yetiştirmeyi 
gerçekleştirecekti.

Sözüm ona AKP 
yetkilileri bu sis
temle meslek eğiti
minin artırılmasını 
amaçlıyordu. 
Bununla da yetin
meyip zorunlu , 
eğitimi 12 yıla 
çıkardıklarını ifade 
ediyorlardı.

4+4+4 Eğitim sis
temiyle erken 
yaşta çocuklar 
yeteneklerine göre 
eğitilecek ve 
mesleki tercihlerini 
yapacaklardı.

Oysa bu yaştaki 
(9-10) çocukların 
doğru tercih yap
maları pedagojik 
açıdan mümkün 
değildi.

66 aylık çocuğun 
okula gitmesi 
uzmanlara göre 

çok sakıncalıydı. 
Neden?

a) Bu yaştaki 
çocuğun soyut 
kavramları 
algılayamayacağı, 
el kaslarının kalem 
tutup yazmak için 
yeterince 
gelişmediği, kendi 
ihtiyaçlarını 
(tuvalet) karşılama
da zorluk çekeceği 
belirtilmişti.
b)Uzmanların, 60 

aylık çocuklar 
eğitime başlatıla
cak; bu durum 
çocuğun 5 yaşında 
okula başlaması 
demektir, bu yaşta 
çocuk zihinsel ve 
bedensel yeterlili 
ğe sahip değildir, 
bu yaştaki çocuk
ları eğitime motive 
etmek çok zordur, 
demesine karşın 
AKP ne yazık ki bu 
eleştirileri önem
seyip dikkate 
almamıştır.

c)4+4+4 Eğitim 
sistemi çocuk işçi 
sayısını da artıra
caktır. Ayrıca ilk 4 
yılın ardından 
eğitimin zorunlu 
olmaması özellikle 
kız çocuklarının 
okutulmaması gibi 
bir sorunu da gün
deme getirecektir. 
Çocuk yaşta kız 
çocukları kırsal 
kesimde evliliğe 
zorlanacak, çocuk 
yaşta gelinlerimiz 
olacaktır, denildi.

d)4+4+4 Eğitim 
sisteminde ilk dört 
yıl zorunlu eğitim 
olarak 
düşünüldüğü için ; 
yani ilkokul 4 yıl 
kabul edildiğinden 
öğrenciler diğer 
okullara dışardan 
gidebilecek.

Bu durum öğren
cilerin okuldan 
büyük ölçüde kop

masına neden ola
caktır, diye söylen
di binlerce öğrenci 
okulu bıraktı.

e)Programda 
2.sınıfta yabancı 
dil dersine 
başlanacağı belir
tiliyordu.
Anadilini yeterin 

ce geliştirememiş 
çocuklarda, 
anasınıfı öğret
menleri kendi
lerinin bilmedikleri 
yabancı dili çocuk
lara nasıl öğrete
ceklerdi?
f)4+4+4 eğitim 

sisteminde en 
önemli sorun 
Kuran-ı kerim 
dersi Arapça oku
tulacaktı. Bunun 
için çocuklar Arap 
alfabesini öğrene 
cek, anlamını 
bilmeden papağan 
gibi Kuran'ı okuya
caktı.

Sayın bakan 
böyle söylüyordu. 
21. yüzyılda bu 
uygulama bilimsel 
eğitimle nasıl bağ
daşacaktır? 
Anlamını bilme
den, öğrenmeden 
okuma neyi 
amaçlamaktadır?

g)Kuran-ı Kerim, 
Peygamber'in 
Hayatı ve Temel 
Dini Bilgiler gibi 
dersler yasa met
nine konarak 
devletin ve eğiti 
min bir dini olduğu 
kabul edilmiştir. 
Böylelikle laik, 
ulusal ve bilimsel 
eğitim rafa 
kaldırılmıştır.
Zaten okullarda 

Din ve Ahlak 
Bilgisi gibi bir ders 
vardı.

Öğrenci 
velilerinin bazıları 
60-66 aylık çocuk
larını bütün 
baskılara karşın 

okula gönder
mediler, rapor da 
almadılar.

Bu davranışlarıy
la bakanlığın 
bütün tehditlerini 
boşa çıkardılar.

2012-2013 Eğitim 
ve öğretim yılında 
4+4+4 Eğitim siste
mi çöktü.

Projenin mimarı 
çok geçmeden 
görevden alındı, 
yerine Nabi Avcı 
getirildi.
Yeni bakan Nabi • 

Avcı bu sistemi 
ayakta tutmanın 
yollarını arıyor. _

Yaşanan 
gelişmeler bilim 
adamlarım ve 
uzmanları haklı 
çıkardı. Siyasi ikti
dar uzmanlara 
kulak verseydi, bu 
olumsuzluklar 
yaşanmaz, zaman 
kaybedilmez ve 
milyonlarca lira da 
boşa harcanmazdı.

Uzmanların ve 
bazı kuramların 
yaptıkları çalış
malar, araştırmalar 
ve anketler bu sis
temle ilgili bakınız 
neleri ortaya 
koyuyor:
a)Öğrencilerin 40 

dakikalık uzun 
ders sürelerine 
uyum sağlaya
madıkları,

b)% 44'ünün boy
larına uygun 
sıralara otura- 
madıkları,
c)%67'sinin 

tuvalet konusunda 
zorluk çektiği ve 
altına kaçırdığı,

d)Üst yaş 
grubundaki öğren
cilerin tamamı 
nisan ayında oku
maya geçerken 66 
ay altındaki öğren
ciler için bu oran 
% 18'de kalmıştır.

Devamı yarın

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Dünyanın Önde Gelen 
Heyheltraşları Bursa'da Buluştu
Bursa Nilüfer 
Belediyesi tarafın
dan Türkiye'de çağ
daş heykel sanatının 
öncülerinden 
Kuzgun Acar adına 
düzenlenen sem
pozyum kapsamında 
dünyanın ünlü 
heykeltraşları 
Bursa'da buluştu. 
Bu yıl dördüncüsü 
düzenlenen "Kuz 
gun Acar Heykel 
Sempozyumu" 
çerçevesinde Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvarı Hastane 
Alam'nda çalışmaya 
başlayan sanatçılar, 
tasarladıkları figür
leri mermer bloklar 
üzerinde şekil
lendirmeye başladı. 
Heykel sanatının bu 
büyülü anına tanık 
olmak isteyen 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, İran, Çin, 
Güney Kore, 
Ukrayna, Belarus ve 
Türkiye'den sem

KAYIP Gemlik Gümrük Müdürlüğünden onaylı 13160400EX065998 
numaralı 06.09.2013 tarili beyannamemiz KER-PA DIŞ 

TİC.PAZARLAMA VE TURİZM LTD.ŞTİ. Firmasına ait E 0950489 
tepe numaralı EUR.1 belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

pozyuma katılan 
sanatçılarla bir ara 
ya geldi. Sempoz 
yumun bu y ilki 
temasının 'özgürlük' 
olduğunu anlatan 
Başkan Bozbey, 
"Sempozyum 
sonunda ortaya 
çıkacak 9 heykel 
Nilüferin meydanları 
ve parklarındaki 
yerini alacak. Bu 
eserler, kuşkusuz 
günümüzden yüzyıl
lar ötesine mesajlar 
iletecek. Belki de 
ileride insanlar, bu 

heykellere bakarak 
günümüz 
Türkiye'sinde özgür
lük ve demokrasi ile 
ilgili yaşanan sorun
ları anlamaya çalışa
caklar." dedi.
Sempozyuma İran'
dan katılan Esfand 
yar Moradpour ise 
bu organizasyonun 
katıldığı 23. heykel 
sempozyumu 
olduğunu belirterek, 
"Bize sağlanan 
ortam ve imkanlar
dan oldukça mem
nunuz. 'Özgürlük 

arzusu' isimli 
çalışmamı Bursa'da 
kalıcı bir anı olarak 
görmek beni çok 
mutlu edecek." 
dedi.
Çinli heykel sanat 
sanatçısı Wu Fu 
Zhen ise "Bu 
Türkiye'ye 4. 
gelişim. Türkiye'de 
bulunduğum süre 
boyunca Türk 
kültürünü inceleme 
fırsatı buldum ve 
barışı sembolize 
eden bu heykeli 
Türk halkı için 
yapıyorum." diye 
konuştu. 
Türkiye'nin önde 
gelen heykel 
sanatçısı Mehmet 
Aksoy da 12 
Eylül'de Üç Fidan 
Anıtı'nın yer aldığı 
Gençlik Parkı'nda 
'Sanat ve Özgürlük' 
başlığı altında 
düzenlenecek 
söyleşisiyle 
sanatseverlerle 
buluşacak.

Ziraat Türkiye 
Kupası 1. Tur 

Maçları Başlıyor
Ziraat Türkiye 
Kupası 1. Tur 
karşılaşmaları 11 
ve 12 Eylül'de 
oynanacak. 
Tek maçlı eleme 
usulüne göre 
oynanacak 
1. tur eleme 
maçlarında, ön 
eleme turunu 
geçen Karaman 
Belediyespor, 
Tatvan 
Gençlerbirliği, 
Cizre Basra 
Spor, İğdır 
Gençlerbirliği 
Spor ve Göle 
Belediyespor ile 
Bölgesel Amatör 
Lig'den 26, Spor 
Toto 3. Lig'den 54 
olmak üzere 
toplam 80 takım, 
2. tura yükselmek 
için mücadele 
edecek.
Ziraat Türkiye 
Kupası 1. Tur 
maçları programı 
ise şöyle: 
11 Eylül Çarşamba 
15: 00 - 
Beylerbeyispor - 
Anadolu Üsküdar 
1908 Spor 
15: 00 - Tuzlaspor 
- Localtime Fatih 
Karagümrük 
15: 00 - 
Sancaktepe 
Belediye Spor -

Istanbulspor 
15: 00 - Çıksahn 
Spor - 
Maltepe spor 
15: 00 - Ümraniye- 
spor - Silivrispor 
15: 00 - Danca 
G.birliği - 
Kocaelispor 
15: 00 - Derince 
Belediyespor - 
Sakaryaspor 
15: 00 - Bursa 
Nilüferspor - 
Orhangazispor 
15: 00 - Ankara 
Demirspor - 
Şekerspor 
15: 00 - 
Keçiörengücü - 
Mke Kırıkkalespor 
15: 00 - Adliyespor 
- Hacettepespor 
15: 00 - Edirne 
Spor Gençlik - 
Tekirdağspor 
15: 00 - Beyköy 
Belediyespor - 
Gölcükspor 
15: 00 - Armutlu 
Belediyespor- 
Yeşil Bursa 
15: 00 - Zonguldak 
Kömürspor - 
Bartınspor 
(Seyircisiz) 
15: 00 - Tosya 
Belediye Spor - 
Ayancık 
Belediyespor 
15: 00 - Çorum 
Belediyespor - 
Ünyespor

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN
FİRMAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TECRÜBELİ BİLGİSAYAR 

TEKNİSYENİ VE 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ÇIRAK ARANIYOR 
TEKNOKEN BİLGİSAYAR
Orhangazi Cd. No:98/A 
Tel: 0 224 513 22 42

SATIUK 
ARAZİ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞA KOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR 

0535631 2517

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye. AB üyesi 28 ülkeye fark anı
Türkiye, yılın ikinci 
çeyreğinde yıllık 
bazda yüzde 4,4'le 
beklentilerin 
üzerinde büyüme 
kaydederek, Avrupa 
ülkelerinin tamamın
dan daha iyi bir per
formans sergiledi.

istihdam ve kamu 
borcu verileri gibi 
Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla (GSYH) 
rakamları da, 
Türkiye'nin durumu
nun Avro Bölgesi'ne 
üye 17 ülkeden ve 
Avrupa Birliği (AB) 
üyesi 28 ülkeden 
daha iyi olduğunu 
ortaya koydu.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), Türk 
ekonomisinin yıllık 
bazda ikinci çeyrek 
büyüme rakamını 

yüzde 4,4 olarak 
açıkladı.

Avrupa istatistik 
Ofisi (Eurostat) veri
lerine göre, Avro 
Bölgesi ekonomisi 
bu yılın ikinci 
çeyreğinde geçen 
yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 0,5 
oranında daralırken, 
yüzde O’la AB'de 
büyüme hızı 
değişmedi. Yılın ilk 
çeyreğinde GSYH 
Avro Bölgesi'nde yıl
lık bazda yüzde 1, 
AB'de ise 0,7 oranın
da daralmıştı. Söz 
konusu dönemde, 
Türkiye ekonomisi 
yüzde 2,9 büyüme 
kaydetmişti.

Eurostat ve TÜİK 
verilerinden der
lenen bilgilere göre,

Kıbrıs Rum kesimi 
oldu.

Türkiye ekonomisi, 
ikinci çeyrekte 
yüzde 4,4'le Avro 
Bölgesi ve AB orta
lamalarının çok 
üzerinde büyüdü.

AB üyesi ülkeler 
arasında bu yılın 
ikinci çeyreğinde yıl
lık bazda ekonomisi 
en fazla büyüyen 
ülke yüzde 4,3 ile 
Letonya olurken, en 
fazla daralan ülke 
yüzde 5,2 ile Güney 

Litvanya, İngiltere, 
Romanya, Estonya 
ve Polonya 
ekonomileri yılın 
ikinci çeyreğinde 
geçen yılın aynı 
çeyreğine göre 
yüzde Tin üzerinde 
büyüme gösterirken 
Almanya, Fransa, 
Avusturya ve 
Slovakya hem 
çeyrek hem de yıllık 

bazda büyüyen 
ülkeler arasında yer 
aldı.

Yıllık bazda, 
Avrupa'nın Güney 
Kıbrıs Rum kesimin
den sonra en çok 
daralan ekonomileri 
ise Yunanistan, 
Slovenya, İtalya, 
Portekiz, Hollanda, 
İspanya, Çek 
Cumhuriyeti ve 
Belçika oldu.

ABD'den yaklaşık 2 
kat hızlı büyüdük

TÜİK'in açıkladığı 
verilere göre, 
Türkiye ekonomisi 
yılın ikinci 
çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4,4 
oranında büyüdü.

Bu yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 
2,9 oranında 
büyüme kaydeden 
ülke ekonomisi 
geçen yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 
3,1, ikinci çeyrekte 
yüzde 2,8, üçüncü 
çeyrekte yüzde 1,5 
ve son çeyrekte 
yüzde 1,4 oranların
da büyüyerek 
GSYH'sini Avrupa 
ortalamasının 
üzerinde artırmıştı.

Yılın ikinci 
çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre dünyanın en 
büyük ekonomisi 
ABD yüzde 1,6, 
Japonya ekonomisi 
ise ancak yüzde 0,9 
oranında büyüme 
kaydetti.

Büyüme rakamları beklentileri aslı
Türkiye İstatistik 
Enstitüsü İkinci 
Çeyrek Büyüme 
Rakamlarını açıkladı. 
Büyüme rakamları 
2. çeyrekte beklenti
leri aşarak yüzde 4,4 
olarak gerçekleşti... 
Beklentiler yüzde 
3,6 seviyesindeydi 
büyüme beklentilerin 
bir hayli 
üzerinde geldi. 
Türkiye ekonomisi, 
yılın ikinci çeyreğin 
de geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 4,4 büyüdü. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), üre

tim yöntemiyle 
hesaplanan Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYH) 2013 yılı 
ikinci çeyrek sonuç 
larını açıkladı. 
Buna göre, büyüme 
hızı ikinci çeyrekte 
yüzde 4,4 oldu. 
Üretim yöntemiyle 
hesaplanan GSYH 
tahmininde, 2013 
yılının ikinci üç aylık 
döneminde geçen 
yıhn aynı dönemine 
göre gayri safi yur
tiçi hasıla sabit 
fiyatlarla 30 milyar 
145 milyon lira 
düzeyinde gerçek

leşti. Nisan-Haziran 
döneminde gayri safi 
yurtiçi hasıla geçen 
yılın aynı dönemine 
göre cari fiyatlarla 
yüzde 10,2'lik artışla 
385 milyar 113 mily
on lira oldu. Öte 
yandan, takvim etk
isinden arındırılmış 
sabit fiyatlarla 
GSYH, 2013 yılı ikin
ci çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4,1'lik 
artış gösterdi.
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış GSYH 
değeri de bir önceki 

döneme göre yüzde 
2,1 oldu. AA Finans 
Beklenti Anketi'ne 
göre ekonomistler, 
2013 ikinci çeyrek 
büyümesinin 
yüzde 3,5 olmasını 
bekliyordu.
Türkiye ekonomisi 
2013'ün ikinci çeyre 
ğinde yakaladığı 
yüzde 4,4'lük 
büyüme ile üst üste 
15 çeyrek büyüdü. 
Yılın ikinci 3 aylık 
döneminde sabit fiy
atlarla en fazla 
büyüyen sektör, 
yüzde 14,9 ile oteller 
ve lokantalar oldu.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), yıhn 
ikinci çeyreğine 
ilişkin üretim yön
temiyle hesaplanan 
Gayri Safi Yurt içi 
Hasıla (GSYH) 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, GSYH 
2013 yılı ikinci üç 
aylık döneminde 
geçen yılın aynı 
çeyreğine göre sabit 
fiyatlarla yüzde 4,4 
arttı. GSYH, yıhn ilk 
yarısında da sabit 
fiyatlarla yüzde 
3,7 büyüme kayde 
derek 58 milyar 134 
milyon lira oldu.

İmalat sanayi, 2013 
yılı ikinci üç ayhk 
çeyreğinde cari 
fiyatlarla yüzde 
5,7'lik artışla 61 
milyar 414 milyon, 
sabit fiyatlarla 
yüzde 3,4'lük artışla 
7 milyar 733 milyon 
lira olarak gerçek
leşti. Mali aracı kuru
luşlar, 2013 yılı ikinci 
üç ayhk çeyreğinde 
cari fiyatlarla yüzde 
24,7'lik artışla 13 
milyar 657 milyon, 
sabit fiyatlarla 
yüzde 8,5'lik artışla 
3 milyar 463 milyon 
lira oldu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

İtfaiye * 410
Polis İmdat 455
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM 
DENİZ UÇAâl 613 66 13
Pegasus Akmls 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_______
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

U
 Körfez Taksi 513 18 21

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

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

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

DELEDİYE
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

Akcah Petrol a13 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

VAPUR - FERİBOT

Yalova
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Gemlik KErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4673 

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)

fflİlSİHIIIlf
VENÜS 

SİNEMASI 
DABBECİN

ÇARPMASI: 11:30- 
14:00-16:30-20:15 

ÇILGIN DOĞUM 
GÜNÜ: 12:00-14:15- 
16:15-18:15-20:15 

REZERVASYON 
5133321



11 Eylül 2013 Çarşamba GemlikKErfezl Sayfa 10

■■
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GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA \ 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 7 Wİ 
EN GÜZEL ANLARINIZI jd

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. |

Posta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nikah Masası

İp
r*r Bp T. /. 41 î. t » ' ı -

-.-’U

İnternetten Canlı hügm 
Sahne - Işık gösterisi 
Servis ve ekiprnan/ar

Sürpriz gösteriler

GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com
1

TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL. manastiremlak@hotmail.com 
www.manastireinlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastireinlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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Gemlik'in Muşu inılaUı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Eski Evler...
Gemlik hızla büyüyen ve gelişen bir 

kent..
40 yıl önce ilçenin nüfusu 15-20 bin 

iken bugün 120 bine dayandı.
Gemlik’in yerleşim yeri Balıkpazarı, 

Halitpaşa, Orhaniye, Kayhan ve Demir 
subaşı Mahalleleriyle sınırlıydı.

40 yıl önce kimselerin aklına Manas 
tır'daki zeytinliklerin konutlarla dolu ola
cağı aklına bile gelmezdi.

Rahmetli babam mezarından kalkıp 
Manastır’/ görse, ne yapardı acaba?4’de

Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 
91. yıldönümü nedeniyle düzenlenen prog 
ram kapsamında dün saat 10.oo-17.oo 
arasında Gemlik Belediyesi’nin düzenlediği 
3. Uluslararası Güreş Karşılaşmaları Atatürk 
Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı, şehitler için 
mevlüt okutuldu, Gemlik Yelken Kulübü 
tarafından gösteri yapıldı. Daha sonra ise 
kgüreş karşılaşmalarının ödül töreni gerçek
leştirildi. Haberi sayfa 2’de

Dr. Sevfi ftnhnm 
evi tehlilıe saçıyor
Kayhan Mahallesi 1. Nolu Cad 
de üzerinde bulunan merhum 
Doktor Seyfi Arıkan’a ait eski 
tescilli ev tehlike saçıyor.4’de

CHP Dtmlüıiıı 
geleceğini 

vewcmisini 
mercei 

altınaalıyor
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, yönetim 
kurulu üyeleri, 
kadın, gençlik 
kolu başkanı ve 
proje grubuyla, 
‘‘Gemlik’in Geliş 
meşine ve Gelece 
ğine ilişkin Yapıla 
cak Faaliye 
tler”de kullanıl
mak üzere, 
‘Durum Analizi’ 
yapmak için 
toplantı düzenledi. 
Haberi sayfa 2’de

Mi 
11

Çanakkale 
Savaşlarının 
tanıtımını yapan 
gezici TIR, 
Gemlik’e gelerek 
İskele Meydanı 
Festival Alam’nda 
Gemliklilerin izle 
nimine açıldı.
2 gün Gemlik’te 
kalacak olan 
TIR içinde Çanak 
kale Savaşlarını 
sembolize eden 
hediyelik eşyala 
nn da satışı 
yapılıyor. 2’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik’in düşman 
işgalinden kurtu
luşunun 91. 
yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen program 
kapsamında dün 
saat 10.oo-17.oo 
arasında Gemlik 
Belediyesi’nin 
düzenlediği 3.
Uluslararası Güreş 
Karşılaşmaları

Atatürk Kapalı 
Spor Salohu’nda 
başladı.
Öğle namazında ise 
şehitler için mevlüt 
okutuldu.
Saat 14.30'da ise 
Gemlik Yelken 
Kulübü Körfez de 
gösteri yaptı.
Gece saat 20.oo de 
ise 3. Uluslararası

Güreş karşılaş
malarında derece 
alanların ödül töreni 
yapıldı. Gece ise 
İskele Meydanı 
Festival Alam’nda 
Giritliler, Artvinliler, 
Dağ-Der, Muşlular ve 
Acara Gürcüleri’nin 
folklor gösterileri 
izlendi. Kurtuluş 
programı havai fişek 

gösterileriyle son 
buldu.
Kurtuluş Programı 
için Sah günü 
akşamı saat 17.30 da 
İstiklal Caddesi 
Karsak Köprüsü 
önünden başlayan 
mehterli yürüyüşe 
Kaymakam 
vekili Orhangazi 
Kaymakamı,

Mustafa Selman 
Yurdaer, Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz, Başkan 
Yardımcısı Muarrem 
Sarı, AKP’li Meclis 
üyesi Aslan Özaydın 
ile bazı daire amirleri 
ile öğrenciler katıldı.
Yürüyüşe 
muhalefet parti
lerinin katılma

ması vatandaşların
da ilgi göstermemesi 
dikkat çekti.
İskele Meydanı’nda 
son bulunan 
Mehteran 
Yürüyüşü, 
gösterisi ve hacivat 
karagöz gösterisi, 
meddah, orta oyunu 
gösterileriyle 
son buldu.

MHiiııı sisle iHtfaııifa

kalacak olan 
TIR içinde 
Çanakkale 
Savaşında şehit 
düşmüş bir askerin 
maketi yanında, 
Çanakkale 
Savaşı’nda kul
lanılan silahlar, 
kurşun, mataralar, 
kılıçlar, şarapnaller, 
kazma ve kürekler 
ile Çanakkale 
Savaşlarıyla ilgili 
fotoğraflar yer 
alıyor.

Ayrıca, Çanakkale 
Savaşlarını 
sembolize eden 
hediyelik eşyaların

da satışı yapılıyor. 
TIR geçtiğimiz 
yıllarda ilçemize 
yine gelmişti.

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, yönetim 
kurulu üyeleri, 
kadın, gençlik kolu 
başkanı ve proje 
grubuyla, 
“Gemlik’in 
Gelişmesine ve 
Geleceğine ilişkin 
Yapılacak 
Faaliyetler”de kul
lanılmak üzere, 
‘Durum Analizi’ yap
mak için toplantı 
düzenledi. 
Önceki akşam 
19.oo - 23.oo saat
leri arasında Gemlik 
İlçe Başkanlığında 
gerçekleşen toplan

tıya, eğitmen olarak 
Strateji Geliştirme 
Birim Sorumlusu ve 
Uludağ Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Haşan 
Ertürk katıldı.
Toplantı açılış 
konuşmasını yapan 
İlçe Başkanı Sertas 
lan, "Gemlik’in gele
ceğine hizmet 
etmek istiyoruz. 
Bu kapsamda 
yapılacak her türlü 
eğitim toplantılarına 
destek veriyoruz." 
dedi.

DESTEK SÖZÜ 
Prof. Dr. Ertürk ise,

CHP Gemlik İlçe Örgütü Durum Analiz 
Toplantısının İlkini Gerçekleştirdi.

CHP fiemlik’iB geleceğini ve
geçmişini mercek altına alıyor

"Gemlik'e yardımcı 
olmayı görev biliyo
rum. Bu gibi eğitim
lerde her zaman 
size destek ola
cağım." dedi..
Prof. Dr. Ertürk'ün 
sunumuyla yürütü 
len toplantıda, Gem 
lik ilçesinin "Güçlü 
Yönleri (bugünkü 
olumlu yanları), 
zayıf yanları, 
(bugünkü 
olumsuz yanları), 
fırsatları (gelecekte
ki olumlu 
yanları), tehditleri 
(gelecekteki 
olumsuz yanları)” 
üzerinde duruldu.
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ftlzheimer hastası kadın bakıcısını 
kilitleyince imdadına itfaiye yetişti

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde Alzheimer 
hastasının odaya 
kilitlediği bakıcısının 
imdadına itfaiye 
ekipleri yetişti. 
Edinilen bilgiye 
Osmaniye 
Mahallesi 1.
Ceylan Sokak'ta bir 
apartmanın ikinci 
katında ikamet eden 
Alzheimer hastası 
Azize Aladağlı, 3 yıl
dan bu yana 
bakımını üstlenen 
Kaniye Güneş'in 
oturma odasına 
girdiğini görerek 
kapıyı kilitledi. 
Oturma odasında 
kilitli kalan bakıcının 
feryatlarına rağmen, 
yaşlı kadın hastalığı 
nedeniyle kilitlediği 
kapıyı açmayı

Çaldıklarım kolleksiyon yapmış
Bursa'nın Karaca 
bey İlçesi'nde, çalıp 
gezdiği motosik
letlerden hevesini 
aldıktan sonra şasi 
numaralarını 
değiştirerek sattığı 
öne sürülen 32 
yaşındaki M.K. jan
darma tarafından 
düzenlenen 
operasyonda yaka
landı. M.K.'nın evin
de yapılan aramada 
motor ve şase 
numaralarını 
kazınmış 18 moto
siklet bulundu. 
Bursa Merkez ve 
ilçelerinde çok 
sayıda motosiklet 
hırsızlığı olması 
nedeniyle İl

beceremedi.
Bakıcının sesini 
duyan apartman 
sakinleri, durumu 
itfaiyeye bildirdi. 
Arama kurtarma 
aracı ile olay yerine 
gelen itfaiye ekip
leri, evin dış

Jandarma 
Komutanlığı 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
hararete geçti. 
Jandarma ekipleri 
Karacabey 
ilçesinde motosik
let tutkunu olarak 
bilinen ve çeşitli 
motosikletlerle 
gezdiğini belirlediği 
M.K.'yi izlemeye 
aldı. Cumhuriyet 
Savcılığı'ndan alı
nan arama kararı 
doğrultusunda

kapısının da kilitli 
olduğunu görünce 
eve camdan girm
eye karar verdi.
Aracın üzerine 
koyulan seyyar 
merdivenle apart
manın ikinci kat 
penceresinden içeri

M.K.'nin evine 
baskın düzenlendi.
Yapılan aramada, 
Bursa Merkez ve 
ilçelerden çalındığı 
belirlenen şase ve 
motor numaraları 
silinmiş satılmak 
üzere hazırlanan 
18 motosiklete el 
konularak M.K. 
gözaltına alındı. 
Şüpheli polisteki 
ifadesinde motosik
let tutkunu 
olduğunu 
belirterek, 

giren itfaiye eri, 
bakıcı Kaniye 
Güneş’in yaklaşık 1 
saattir mahsur 
kaldığı odanın 
kapısını açarak 
kurtardı. , 
Olay yerine gelen 
emniyet ekipleri ise 
kurtarma operas 
yonu sırasında 
çevrede güvenlik 
önlemleri aldı. 
Alzheimer hastası 
yaşlı kadının, 
bakıcısının kilitli 
odadan kur
tarıldığını görünce 
sevinmesi dikkat 
çekti.
Yaşlı kadına 
3 yıldır baktığını 
belirten Kaniye 
Güneş, ilk kez böyle 
bir olay yaşadığını 
söyledi.

"Param olmadığı 
için çaldığım moto
sikletler ile gezip 
hevesimi aldıktan 
sonra şase ve 
motor numaralarını 
silip satıyordum 
dedi. Cumhuriyet 
Savcıhğı'na sevk 
edilen M.K. 'nitelikli 
hırsızlık' suçundan 
tutuklandı.
Motosikletlerin 
ise sahipleri 
belirlenince 
teslim edileceği 
bildirildi.

Bir haftada 
98 kişi gözaltına 

alındı
Bursa'da, polis 
ekipleri, hakların
da çeşitli suçlar
dan 'yakalama 
kararı' bulunan 98 
kişiyi gözaltına 
aldı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler 30 
Ağustos ile 5 Eylül 
2013 tarihleri 
arasında, hakların
da çeşitli suçlar
dan yakalama 
kararı bulunan 98 
kişiyi yakaladı. Bu 
şahıslardan 22'si 
sevk edildikleri

Extacv hap 
eıe geçirimi

Bursa'da bir oto
mobil içinde 49 
adet extacy hap 
ele geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Beyazıt Mahallesi 
üzerinde polis 
ekipleri, şüphe

adli merciler 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
götürüldü.
Emniyet ekipleri, 
iftira suçundan 
aranan S.D., 
hakaret suçundan 
aranan İ.M., 
hükümlünün kaç
ması suçundan 
aranan S.S.'yi 
yakalayarak adli 
mercilere teslim 
etti. Ayrıca bu zan
lılar haricinde 
çeşitli olaylara 
karışan 19 şahıs 
da yakalanarak 
cezaevine 
gönderildi 

lendikleri bir araç
ta arama yaptı.
S.Ş.'e ait otomo
bilin sağ arka 
koltuğunda şeffaf 
poşet içersinde 49 
adet extacy hap 
bulundu. Emniyet 
güçleri, olayla ilgili 
tahkikata başladı.

KflŞ€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: (0.224) 513 35 95

Tr*ua x “suyunu boşa fclWH || HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış Ilı. W intanın tıi Mite sa wKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Eski Evler...
Gemlik değişim yaşıyor amma, olumlu 

olarak gelişmiyor.
Çıkın Umurbey sırtlarından Gemlik’e doğru 

bakın.
Ne göreceksiniz?
Göreceğiniz betonla dolmuş bir şehir.
Şehirler yapılanyla yaşar.
Aynı insanlar gibidir.
Evleriyle, sokaklarıyla, yeşillikleriyle, spor 

alanlanyla, kültürel etkinlikleriyle...
Evler deyince, özelliği olan evlerden söz 

ediyorum.
Yapıldığı ve içinde yaşandığı dönemin 

izlerini bırakan evlerden söz ediyorum.
Bahkpazan Mahaliesi’nde doğup büyüdüm. 
Evimizin eni 3.5 metre derinliği 16 metreydi. 
Arkasında 3 metre genişliğinde bir bahçesi 

vardı.
Gemlik’in Düşman İşgalinden sonra kaçan 

bu topraklarda doğup asırlarca yaşamış 
Hıristiyan OsmanlI vatandaşlarının evleriydi.

Yani Rumların eviydi.
Komşumuz İzzet Amcanın evi de bizim ev 

den 25 cm daha genişti.
Mutfağı arka bahçesine bakardı. Tüm 

evlerdeki plan aynıydı.
Ancak, rahmetli İzzet Ustanın evinin mut

fağının içinde bir kuyu vardı. Buz gibi suyu 
olan bir kuyu.

0 yıllarda, Gemlik’te su şebekesi her evde 
yoktu.

Her evde elektrikte bulunmuyordu.
Evlerde su şebekesi olmadığı için mahalleli 

sokak çeşmelerinden suyunu temin ederdi.
Halitpaşa Mahallesi’ndeki babamın bakkal 

ve manifatura dükkanının karşısında bakkal 
Ahmet Dayının(Doster) bakkal dükkanı vardı.

Ahmet Dayının 3 katlı ahşap evi bakkalın 
üzerinde, tam bir Türk eviydi.

Evin yanında ise sokak çeşmesi vardı.
Ürer Konak’ın babaannesi, Haşan 

Mirasyedi’nin annesi, taksici Kemal Obuzlar, 
bu çeşmeden kovalarla su alıp ihtiyaçlarını 
giderirlerdi.

Bazı akadaşlanmızın evine ders çalışmaya 
gittiğimizde, gaz lambası ışığında ders 
yapardık. Elektrik de her evde yoktu.

Şimdi bizim mahallede büyüdüğümüz evler
den birkaç tanesi kaldı.

Osman Kabakçıların dış kapısı ve pençe 
relerinin üzeri aslan kafalı, kapıları demir el 
tokmaktı evi, Ardaların evli, sinemacı Fuat 
Beyin oturduğu ev, Moda Sokaktaki eski rum 
evleri, Çam ailesinin evi, hele karşımızdaki 
Çıpaların konağı hiç aklımdan gitmiyor.

Onun ötesinde Ömer Kumla’nın Ahmet Dos 
ter’e sattığı tavanı yağlı boya tablolu ev yok 
mu, unutmak mümkün değil.

Şimdi bu eski evlerden Gemlik’te çok azı 
kaldı.

Gemlik’in ünlü doktoru rahmetli Seyfi 
Arıkan’ın evine bakarken, eski evler aklıma 
geldi.

Bir allahın kulu çıkıp onları geleceğe taşıya- 
madı.

3 katı az bulup, 5 katlı, 5’i az bulup 10 katlı 
apartmanlar isterken, eski evler gözümüzün 
önünde yok oluyor.

Yıkılırlarken geçmişle birlikte yok oluyor.

Kayhan Mahallesi 1. 
Nolu Cadde 
üzerinde bulunan 
merhum Doktor 
Seyfi Arıkan’a ait 
eski tescilli ev 
tehlike saçıyor, 
ölümü üzerinden 
yıllar geçmesine 
karşın tescilli eve 
sahip çıkan olmayın
ca, çatısından yıkıl
maya başlayan eski 
ev Meyhaneler 
Sokağında ve 
Kayhan 
Mahaliesi’nde 
yoldan geçenlerle 
araçlar için tehlike 
saçmaya devam 
ediyor.
Çevrede işyerleri 
bulunan esnaf, 
bu tür evlerin 
Gemlik’te oldukça 
çok olduğuna 
dikkat çekerek, 
“Büyükşehir Beledi 
yesi bir an önce 
bu evleri yıkmah. 
Her an tehlike 
saçan bu evler can 
veya mal kaybına

neden olacak.
Gemlik’in en işlek 
caddesinde böyle

bir yıkıntı evin dur
ması sakıncalı.
Gereğinin

yapılması için ne 
bekleniyor” 
diyorlar.

Sek" l mağazasını açtı
----- W—-- ------ Trafo, ,

Şok Alışveriş 
Mağazaları zinciri 
Gemlik’e 7. mağaza
sını açtı.
İlçemiz ve Küçük 
Kumla’da 6 mağaza
sı bulunan Şok 
Alışveriş Mağazalar 
zinciri, bu kez 
Hamidiye Mahallesi 
Krom Sokak’ta yeni 
bir işyeri açtı. 
Dün müşterileriyle 
buluşan Şok

Mağazası gıda 
marketleri arasında 
Türkiye’de önemli 
bir yer tutuyor. 
1995 yılında 
kurulan ŞOK 
Marketler T.A.Ş., 
2011’in Ağustos 
ayında Yıldız 
Holding 
şirketlerinden 
Gözde Girişim lider
liğinde bir konsor
siyum tarafından

satın alındı.
Satışla birlikte kon- 
septini tamamen 
yenileyen Şok 
Market, mağazalarını 
baştan sona 
yeniledi.
Tüketicilerin bildiği 
ve alıştığı markalı 
ürünleri uygun 
koşullarla müşteri
lerine sunmaya 
başladı.
Temmuz 2012

itibariyle 68 ilde 
1200’ü aşkın 
mağazası bulunan 
ŞOK Marketler 
T.A.Ş., mağazalarına 
giren her bir 
müşterinin zevkli, 
kaliteli ve hesaplı 
alışveriş deneyimin
den memnun 
olarak ayrılmasını 
sağlamak amacıyla 
çalışmalannı 
sürdürüyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İskele Meydanı’na gelen Halkbank tanıtım TIR’ı, bilgisayar bankacılığını halka tanıtıyor.

Paraf Tanıtım TlR’ı Gemlik'te

Halkbank’ın Paraf 
kartını tanıtan elek
tronik bankacılığın 
gezici TIR’ı İskele 
Meydanı’nda 
Gemliklilerle 
buluştu.
Antalya’dan yola 
çıkan Paraf TIR’ı 
Bodrum, Muğla, 
Marmaris, Aydın, 
Denizli, İzmir, 
Balıkesir ve 
Bursa’dan sonra 
Gemlik’e uğradı. 
İskele Meydanı’nda 

konaklayan Paraf 
TIR’ı dün Gemlikliler 
ve Gemlik Halk 
Bankası personeli 
tarafından gezildi. 
Halk Bankası Bursa 
Bölge Müdür 
Yardımcısı ve 
Bireysel Bankacılık 
Bölge Müdürü Ayşe 
Kuru’nun da gezdiği 
TIR’da bir bankada 
bulunan tüm 
hizmetler elektronik 
ortamda yapılabil! 
yor.

Bursa Bireysel 
Bankacılık Bölge 
Müdürü Ayşe Kuru, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Bilgisayar 
bankacılığının en 
son sistemlerinin 
bulunduğu gezici 
tanıtım TIR’ının 
Türkiye’yi gezerek 
bilgisayarlı 
bankacılık sistem

lerini tanıtıyor.
Yaşamı kolaylaştıran 
yeni bankacılık sis
temlerinin işlemleri 
hızlandırdığını, 
zamanın kısaldığını 
söyledi.
Gelişen teknolojiler 
karşısında 
Halkbank’ın buna 
hemen uyum 
sağladığını söyleyen 
Kuru, “Halkbank’ta 

hizmette sınır 
tanımıyoruz. Bunun 
için müşterilerimizin 
işlerini kolaylaştır
maya çalışıyoruz. 
Bu ada teknolojinin 
kullanımıyla gerçek
leşiyor.
Bu teknolojileri 
tanıtıyoruz” dedi. 
Tanıtım TIR’ına 
Gemlik Halk Bankası 
Müdürü Murat Kos 

ve Halkbank perso 
neli ile vatandaşlar 
da katıldı.
TIR’ı gezenlere 
Paraf şapkası, 
bloknot ve tükenmez 
kalem dağıtıldı.
TIR içinde isteyen 
Halkbank müşterileri 
bankacılık işlemleri
ni elektronik 
ortamda gerçek
leştirebiliyor.

Endüstriyel Temizlik ÜrünleriTURKUAZ 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 iş yerlerine ücretsizdir

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 Özdilek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21 
0 532 654 28 46
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Tın Fakültesi Icin T Planı Hazır
Yalova Üniversitesi 
Rektörü Niyazi Erus 
lu, YÖK'ün koyduğu 
500 bin nüfus şartı
na göre Yalova'da 
bir tıp fakültesi açıl
masının mümkün 
olamayacağını, 
ancak kendilerinin 
"B" planlarının hazır 
olduğunu söyledi. 
Rektör Niyazi Eruslu 
CHP Yalova beledi 
ye başkan aday 
adayı Vefa Salman'ı 
ziyaret etti.
Yalova'ya bir tıp 
fakültesi kazandırıl
ması konusunda 
açıklamalarda bulu
nan Eruslu, YÖK'ün 
bu konuda bir pren
sip kararı olduğunu 
söyledi. Nüfusu 500 
binin altında olan 
illerde tıp fakültesi 
açılmasının müm 
kün olamadığına 
dikkat çeken Prof. 
Dr. Eruslu bu konu
da bir B Planı yap
tıklarını ve bunu 
hayata geçirmek

için ilk adımı attık
larını bildirdi.
Eruslu, "Yalova 
Üniversitesi olarak 
sayın Cumhurbaş 
kanımızın bize ver
miş olduğu hedefler 
doğrultusunda yeni, 
öncelikli ve teknoloji 
odaklı bir üniversite 
kurmak istiyoruz. 
Onun için Yalova 
Üniversitesi olarak 
Türkiye'de olan bö 
lümleri açmamaya 
özen gösteriyoruz.
Aldığımız öğrencinin 
mezun olduktan 
sonraki istihdamını 
düşünüyoruz.
Önümüzdeki gün

lerde tarım yönetimi 
mühendisliği bölü 
mü açmak istiyoruz. 
Atatürk Araştırma 
Enstitüsü'nün imkan 
larının aynı anda 
eğitime de yansıma 
sı lazım. Bu bakım
dan bu bölümü 
açmayı uygun gör 
dük. Bir diğer konu 
ise tıp fakültesi 
konusu. Bu konu 
nun da 3 boyutu var. 
Bunlar üniversite, 
bölge ye YÖK boyut 
lan. YÖK'ün almış 
olduğu bir prensip 
kararı var. Bu karara 
göre üniversitenin 
açıldığı ilde merkez 
nüfusun 500 bin 
olması gerekiyor. 
Dolayısıyla şu gün 
ki şartlarla Yalova' 
da bir tıp fakültesi 
açılması imkanı yok. 
Yalova'nın nüfus 
projeksiyonuna bak
tığınızda da uzun 
yıllar böyle bir nüfu 
sa ulaşılması müm 
kün değil. Ancak 

bizim bu konuda bir 
’B* planımız var. Tıp 
fakültesi YÖK'den 
geçemiyor, ama sağ 
lık bilimleri fakültesi 
geçebiliyor. Evvela 
bu fakültenin alt 
yapısını ve gerekçe 
lerini YÖK'e gön
derdik. İlk bu fakül
tenin açılmasını 
sağlayacak ve bu 
fakülte içerisinde tıp 
fakültesinin yapılan
masını tamamlaya
cağız. Ardından da 
bu fakülte üzerinden 
tıp fakültesini talep 
edeceğiz. Özellikle 
Körfez köprüsünün 
de tamamlanması ile 
birlikte İstanbul, 
Bursa ve Kocaeli'ne 
ulaşım mesafesi 
ortalama 1 saat ola
cak. Dolayısıyla 
YÖK'e burada açıla
cak fakültenin bütün 
bölgeye hizmet 
vereceğini bildirik 
tıp fakültesini ilimize 
kazandıracağız” 
diye konuştu.

liselerde Uyum 
Eğilimi Başladı

Milli Eğitim Bakan 
lığınca (Meb), özel
likle okul terklerini 
azaltmak ve okula 
uyumu sağlamak 
amacıyla lise 9. 
sınıf öğrencileri 
için düzenlenen 
uyum eğitiminin 
pilot uygulaması 
başladı.
MEB tarafından 
yapılan "Ortaöğ 
retim Düzeyinde 
Sınıf Tekarı, Okul 
Terki ve Okul 
Dışında Kalan 
Çocuklar” araştır
ma sonucunda 
okul terk etme ve 
sınıf tekrarı yapma 
riskinin ve oran
larının en çok 9. 
sınıfta olduğu 
belirlendi.
Araştırma bulgu
larına göre, sınıf 
tekrarı yapan 
öğrencilerin yüzde 

74'ünü ve okul 
terki yapan öğren
cilerin yüzde yüzde 
28'ini 9. sınıf 
öğrencileri oluştur
du.
Bu kapsamda 
yapılan nicel ve 
nitel görüşmeler 
sonucunda okulu 
terk etme ve sınıf 
tekrarı yapma 
nedenlerinden 
birinin okula uyum 
sağlayamama 
olduğu ortaya çıktı. 
Tüm bu verilere 
dayanarak 
Bakanlık, ortaöğre
tim kuramlarında 
eğitim-öğretime 
başlayan 9. sınıf 
öğrencilerine 10 
ilden seçilen 12 
pilot okulda 
"Ortaöğretime 
Uyum Programı" 
uygulamayı 
amaçladı.

Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri.

QJ 
EM

İhtiyaç duyduğunuz boyutta kaşe ve kalem kaşeler.

Kupa ve madalya çeşitlen. Türkiye mn en zengin davetiye çeşitleri.

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
F Aö

Anahtartık, isimlik, ajanda ve promosyon çeşitleri. Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge basımı.

E 
p

ra 
3 
fi* 
31 «M

CU1EB AJANS istiklal Cıi ta Sok Atak tali jı No: ffl GEM Id: 51! W
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ÖZEL AVKENT İLKÖĞAETİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru”

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

OMUZUN YCTİŞTİRDİĞİÖĞRENCİLE^ 
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çaâa ayalı uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır Her zaman özveri ile çalışır, 
vefakardır, dosuarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır.... NOT : Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

4-5 YAŞ 6.350
ANASINIFI 6.600
1 .SINIF 8.250
2.SINIF 9.700
3.SINIF 9.700
4.SINIF 9.700
5.SINIF 9.700
6.SINIF 9.700
7.SINIF 9.700
8.SINIF 9.700

AYRINTI
Erhan İZGİ

M+4 EĞİTİM SİSTEMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ YANSIMALARI (2)
Dünden devam 
e)"Öğretmen leri n 

yüzde 65'i Sistem 
Değişikliğinde 
Eğitilmedi"
Öğretmenlere sis

temle ilgili soru
lan: "1.sınıflarda 
yapılan sistem ve 
müfredat değişik
liğine ilişkin her
hangi bir eğitim 
aldınız mı?" 
sorusuna öğret
menlerin:

Yüzde 65'inin 
"eğitim almadım", 
yüzde 31'inin "bu 
yönde eğitim 
aldım; ama işe 
yaramadı" dediği 
öğrenilmiştir.

f) 4+4+4 sistemi 
ile birlikte hayata 
geçirilen, ortaoku
lun ardından 
öğrencilerin açık 
liseye geçerek 
eğitime devam 
etmesini sağlayan 
düzenleme 
nedeniyle 2012- 
2013 eğitim-öğre- 
tim yılının birinci 
döneminde toplam 
136 bin 115 öğren
ci örgün eğitimden 
ayrılarak okulu 
bıraktı.

g)Kimseye sor
madan danışıl
madan serbest 
kıyafete geçiş 
yapıldı. Amaç tür
banı ilkokullara 
sokmaktı. Yaşanan 
sıkıntılar nedeniyle 
kıyafet konusunda 
geri adım atılarak 
kıyafet seçimi okul 
ve velilerin terci
hine bırakıldı.

h) Uygulanmakta 

olan sekiz yıllık 
kesintisiz eğitim 
sisteminin belirgin 
bir olumsuzluğu 
olmamasına karşın 
AKP, eğitimi çor
baya çevirerek 
içinden çıkılmaz 
hale getirdi.

İ)Bu sistemde 
çocuklar kendi 
mahallelerinde, 
bölgelerindeki 
okula gidemeyerek 
büyük sıkıntı yaşar 
duruma getir
ilmiştir. Sadece 
çocuklar değil 
anneler-babalar da 
bu sıkıntıyı yaşa
mak zorunda 
kalmıştır.

i)İkili öğretim, 
öğretmen ve ders
lik sorunu pek çok 
bölgede varlığını 
sürdürürken 
eğitimin kalitesin
den nasıl 
bahsedilebilir? 
Eğitimde nitelik bu 
uygulamalarla mı 
artırılacaktır?

Siyasi iktidarın 
bütün amacı 
eğitim sistemini 
dini temeller üzer
ine oturtmaktı. Bu 
amaca ulaşmak 
için kaç çocuğu
nun geleceği 
karartılacak ve 
hayatıyla 
oynanacaktı?

2013-2014 Eğitim 
ve Öğretim yılına 
girmeden yaşanan 
gerçeklere 
bakalım:

Son uygulamalar
la düz liseler 
ortadan kalktığı 
için veliler

Anadolu liselerini 
kazanamayan 
çocuklarını ya 
meslek lisesine ya 
da imam hatip lise
sine gönderecek. 
Başka bir seçenek 
bırakılmadı. Bu 
yüzden de birçok 
okul imam okuluna 
dönüştürüldü. Bu 
uygulamaya geçen 
yıl başlanmıştı.

Çocuklarını 
meslek lisesine ve 
imam okuluna 
göndermek iste
meyen veliler 10- 
15 bin lira yıllık 
ücreti olan özel 
okulların kapısını 
çalmaktadır.

Birçok bölgede 
ilköğretim 
okullarının adı ses
siz sedasız imam 
okulu oluverdi. 
Veliler bağırdı, 
çağırdı; ama 
sonuç değişmedi. 
Bilimsel eğitim ve 
çağdaş eğitim bir 
yana itilerek asıl 
branşlar dikkate 
alınmadan binlerce 
din ve ahlak bilgisi 
öğretmenin ata
ması yapıldı. 
Sindire sindire din 
devletinin temelleri 
işte böyle atılıyor
du.

Geçen dönemde 
cami imamlarının 
okullarda derse 
girdiklerine tanık 
olduk. Bu uygula
ma hangi bilimsel 
ve pedagojik 
gerekçelere dayan
maktadır? Olsa 
olsa küçük beyin
leri yıkamaya

yönelik bir pro
jenin ürünüdür.

Bu yolla çocuk
ların beyni doğ
malarla doldurula
caktır.

Son yapılanlarla 
vatandaşın . 
çocuğunu istediği 
okulda okutma 
olanağı elinden 
alınmış, dayatma 
yapılarak imam 
okuluna gönder
ilmesi istenmiştir. 
Geçen yıl eğitimde 
büyük karmaşa 
yaşanmış, bu yıl 
da yaşanacaktır. 
Yine birçok okul 
imam okullarına 
çevrilecek ve 
sonunda kamu 
oyuna halkımız 
imam okulu istiyor 
denilecektir.

Geçen yıl birçok 
bölgede milli 
eğitim müdürlük
leri kanalıyla halk
tan imam okulu 
istiyoruz diye 
dilekçe toplanması 
istenmişti.

Bunlara daya
narak AKP iktidarı 
çeşitli yörelerde 
imam okulları 
açarak sözüm ona 
halkın isteğini yer
ine getirmiş oldu. 
Onlara göre bu 
okulları halk isti 
yordu.

Yeni eğitim sis
temimizde amaç; 
imam hatiplerin 
eğitim sistemine 
egemen olmasını 
sağlamaktır. Siyasi 
iktidar 4+4+4 sis
temini dayatarak 
imam okullarının 
ortaokul bölümünü 
faaliyete geçirmeyi 
hedeflemişti ve 
bunu başardı.

Bu sistemle AKP 
körpe fidanları 
yani geleceğimizin 
güvencesi çocuk
larımızı siyasi bir 
proje uğruna kur
ban etti.

4+4+4 Eğitim pro
jesi okuldan 
korkan, özgüvenini 
yitirmiş başarısız 
öğrenciler 
yetiştirmektedir. 
Okulu sevmeyen 
ve okuldan uzak
laşan öğrenciler 
yetiştiren bir 
eğitim toplum için 
nasıl yararlı ve 
sağlıklı bir proje 
olabilir?

Bu eğitim projesi 
eğitimdeki fırsat 
eşitliğine de ters 
düşmekte, öğren
cilerin ekonomik 
yapılarını, yetiştik
leri çevre ve 
sosyal koşulları 
hiçe saymaktadır.
4+4+4 sistemiyle 

okullaşma oranının 
artacağı iddia 
edilmişti; oysa kır
sal kesimde, 
köylerde öğrenci 
sayısının az olması 
nedeniyle yatılı ve 
taşımalı sistem 
gündeme geldiği 
için istenilen 
amaca ulaşıla
mamış, tam tersine 
açılmış okullar 
kapatılmış, öğren
cilerin bir bölümü 
4 yıldan sonra 
okulu bırakmıştır.

Sayın Nabi Avcı 
sanki yeni eğitim 
sisteminde öğren
ci, öğretmen ve 
velilere eğitimle 
ilgili bütün bildik
lerinizi unutun 
diyor. Temel 
eğitimden orta 
eğitime geçişle 
ilgili sistem bir kez 
daha baştan sona 
değişiyor.

Hani sınavlar 
azaltılacaktı? Tam 
tersi 8.sınıflarda 6 
dersten birinci 
dönemde 6, ikinci 
dönemde altı, 
toplam 12 sınav 
yapılacak.

Bu sınavların 
öğrencilerin 

okullarında yapıl
ması ne kadar 
gerçekçi olacaktır? 
Gelecek yıldan 
itibaren 7. ve 6. 
sınıflarda da 12 
sınav yapılacak. 
Bir öğrenci 
ortaokulda 3 yıl 
içinde 36 sınava 
girecek.

Uygulanmakta 
olan sistemde der
shaneler kapatıla
caktı, tam tersi 
dershanelere daha 
çok iş düşmekte
dir.
Yetkililerin sözleri 

çelişkileri de 
beraberinde 
getirmektedir.

Bu sistemde fen 
dersleri, matem
atik, Türkçe ve 
yabancı dil pek 
önemsenmemekte 
din dersleri öne 
çıkarılmakta ve 
temel ders konu
muna getirilmekte
dir. Böylelikle 
eğitimin laiklik 
ilkesi yok edilmek
tedir. Bu anlayışla 
çocuklarımız çağın 
koşullarına göre 
nasıl eğitilecektir?

Uygulanmakta 
olan yeni eğitim 
sisteminde çocuk
larımız:

"Bina okur, döner 
döner gene okur." 
anlayışıyla yetiştir
ilecektir.

Bu anlayışla bi 
limsel, çağdaş 
eğitime ulaşmak 
mümkün mü? 
AKP'nin asıl hede
fi, ulusal ve laik 
eğitimi ortadan 
kaldırarak dinsel, 
doğmalara dayalı 
ve biat kültürünü 
geçerli kılan bir 
eğitim anlayışını 
yerleştirmektir. 
Yapılan çalış
maların temelinde 
yatan, gizlenmeye 
çalışılan gerçek 
budur.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Şiir Köşesi Bursaspor-Besiktaş Maçı Biletleri 
Cuma Günü Satışa ÇıkıyorTarık TANIŞ

YEDİVEREN...
Tut ki bir masal avuçladım 
Dilime tünedi
Ninniler

Yalan uykulardayım
Fukara hayaller

Militan düşler kuruyorum
Pazardan cumartesiye
Pembe parka giyip
Postalsız koşuyorum deniz kokulu 
devrimlere

Bursa spor'un 
Spor Toto Süper 
Lig'in 4'üncü 
haftasında 
sahasında 
oynayacağı 
Beşiktaş maçının

Türkiye'nin 2014 Yolunda Mulıtemel Rakipleri
Kumsallarda yel değirmenleri
Dibine sıkıyorum barutsuz mermileri 
Kanıyorum belli çocuksu öykülere

Büyümeyecek belki
Belki cüce entarisi kadar kısa
Yarına kürek sallayacak güdük düşler

Olsun
Varsın olsun nabzıma ateş yükleyen 
med cezire
Yükselirken güneşe yakamoz 
Tutuyorum ya ateşi

Ve
Koşuyorum ya
Elli yaşımda
Elli küsur yaşımda aşka
Dizlerimi tuta tuta

Uzaklaşıyorum ya ölümden
Sarılırken beyaz bir tene 
öpüşürken unutuyorum cehennemin 
sis kokulu köşesini

Kabrimi bozuyorum
Gün ağarırken
Ve gömülüyorum gül dalından nefese

Kokluyorum ya
Tann'yı koklar gibi 
Yediveren...

Andorra karşısında 
alınan 5-0 ve 
Romanya karşısında 
alınan 2-0'hk gali
biyetlerle birlikte 
Türkiye tekrar eski 
günlerine dönme 
sinyalleri verdi. 
Ancak Türkiye'nin 
Dünya Kupası'na 
gitmek için, grubu 2. 
sırada bitirmesi 
gerekiyor. Ancak 
grubu 2. sırada bitir 
mek bile yetmeye
bilir. Çünlü 9 grup
tan oluşan Avrupa 
Elemeleri'nde en iyi 
8 ikinci play-off 
oynamaya hak 
kazanacak. Yani 
Türkiye'nin grubu 
ikinci bitirip en iyi 8 
ikinci arasına gire
meme ihtimali var. 
SON 8 PLAY-OFF

KAYIP GEMLİK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİNDEN ALDIĞIM LİSE 
TASTİKNAMEMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

MEHMET TOSUN

biletleri cuma 
günü satışa 
çıkartılacak.
Pazar günü saat 
20.30'da Bursa 
Atatürk Stadyu 
mu'nda oynanacak

OYNAYACAK 
En iyi 8 ikinci arası
na girdiğinde de 
diğer grup İkinci
lerinden biriyle 
eşleşip, o takımla 
eleme usulü maçlar 
yapacak. Elemeyi 
kazanan da Dünya 
Kupası'na gitmeye 
hak kazanacak. 
Türkiye play-off 
oynamaya hak 
kazanırsa muhtemel 
rakipler ise şu 
şekilde: 
HIRVATİSTAN 
A grubunda 8 maç 
sonunda Belçika 22 
puanla lider. 
Hırvatistan ise 17 
puana sahip. 
Buradan 
Hırvatistan'ın play- 
off'ta rakibimiz olma 
ihtimali yüksek.

Bursaspor- 
Beşiktaş mü 
sabakasının biletleri 
13 Eylül Cuma 
günü saat 
10.00'dan itibaren 
satışa çıkacak.

DANÎMARKA- 
BULG ARIŞTAN 
B grubunda ise 
İtalya Dünya 
Kupası'na gitmeyi 
garantiledi. 13 puan
lı Bulgaristan'la 12 
puanlı Danimarka 
ikincilik için çekişiy
or. Bu grubun İkin
cisinin en iyi 8 ikinci 
arasına girememe 
ihtimali yüksek. 
İSVEÇ- Avusturya 
C grubunda da 
Almanya büyük ihti
malle birinci olacak. 
İkincilik içinse 17 
puanlı İsveç ve 14 
puanlı Avusturya 
çekişiyor.
E GRUBUNDA 
ÇEKİŞME SÜRÜYOR 
E grubu ise oldukça 
karışık. Birincinin 
İsviçre olması bek

Bilet fiyatları şöyle: 
"Kapalı Tribün 
C Blok: 50 TL, 
Maraton Tribünü: 
30 TL, Açık Kale 
Arkası Tribünü: 
20 TL" 

lenirken, ikincilik 
için İzlanda, 
Slovenya, Norveç ve 
Arnavutluk 
çekişiyor.
RUSYA-PORTEKİZ 
F grubunda da 18 
puanlı Rusya ve 
17 puanlı Portekiz 
liderlik için 
savaşırken, 12 puan
lı İsrail de bir 
mucizeyi gerçek
leştirip ikinci olmayı 
hedefliyor.
YUNANİSTAN 
G grubunda Bosna 
Hersek ve 
Yunanistan'ın 19 
puanı bulunuyor. 
Averaj olarak Bosna 
Hersek büyük bir 
üstünlüğü bulunu 
yor. Grubu büyük 
ihtimal Yunanistan 
ikinci bitirecek.

ELEMAN
FİRMAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TECRÜBELİ BİLGİSAYAR 

TEKNİSYENİ VE 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ÇIRAK ARANIYOR

TEKNOKEN BİLGİSAYAR
Orhangazi Cd. No:98/A 
Tel: 0 224 513 22 42

SATILIK 
ARAZİ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞA KOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR 

0535631 2517

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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Kurbanlıklar pazara indi
Kurban Bayramı'na 
bir ay kala büyükbaş 
ve küçükbaş hay
vanlar pazara 
çıkmaya başladı. 
Doğu'dan Batı 
illerine doğru kurban 
göçü yaşanırken 
pazarlarda ilk fiyat 
aralığı şöyle:

Koyunlar 350-1000 
TL aralığında 
satılırken, dana fiyat
ları 3.500- 7 bin TL 
arasında.

Kurban Bayramı'na 
yaklaşık bir ay kala, 
üreticiler hayvan
larını pazarlara 
getirmeye başladı. 
Doğu'dan Batı iller
ine doğru kurban 
göçü yaşanırken, 
yıl boyunca 
besledikleri 
havyalarını İstanbul, 
Ankara ve Bursa gibi 
büyük illerde sat
maya çalışan besicil

er bayramdan ümitli. 
GEÇEN YIL TATMİN 
ETMEDİ

Bursa'ya da bir yan
dan kurban pazarları 
kurulurken, hazır 
olan kapalı pazar 
yerlerinde ise kur
banlıklar ahcılarınL 
beklemeye başladı.
Yıldırım ilçesi Isabey 
Kurban Pazan'na 
gelen kurban 
satıcıları bu yıl ki kur
bandan ümitli.
Geçen sene çok 
kötü bir kurban 
satışı gerçek
leştirdiklerini anlatan 
besiciler, bu yılkı 
kurban satışlarının 
ise iyi olacağı bek
lentisi içinde.

BÜYÜK GÖÇ 
BEKLENİYOR

Ardahan'dan kurban
lık dana getiren 
Murat Kazan, kurban

satış yerini 8 bin 
liraya kiraladığını 
belirterek, "Buraya 
46 tane dana 
getirdik, satışları 
bekliyoruz. Piyasa 
daha henüz belli 
olmadı, ancak güzel 
bir yıl bekliyoruz. 
Anlatılanlara göre bu 
yıl daha iyi olacak 
gibi. Geçen sene çok 
kötü bir kurban 
geçmiş. Danaların 

bu yıl 3 bin 500 ila 7 
bin TL'ye kadar 
satışlar bekleniyor” 
diye konuştu. 
Doğu’da çok sayıda 
hayvan besisi 
yapıldığını anlatan 
Kazan, ilerleyen 
günlerde Batı'ya 
doğru büyük bir kur
bana göçü 
yaşanacağına dikkat 
çekti.

BİN LİRAYA DA 
KOYUN VAR

Tokat'tan gelen Baki 
Karakaş ise, kurban
lık koyun getirdiğini 
ifade ederek, "Biz de 
yeni geldik. Buraya 
60 tane koyun 
getirdim. Fiyatlar 
350 liradan başlayıp 
bin liraya kadar 
çıkıyor. Ben 2 tane 
koyun sattım" dedi.

FİYATLAR 
DEĞİŞMEDİ

Erzurum Narman 
Boğakale köyünden 
kurbanlık büyükbaş 
hayvan getiren 
İmdat Arslan ise, iyi 
bir sezon bekledik
lerini anlattı. Arslan, 
şunları söyledi: 
"Kurban satışlarının 
bu sene iyi olacağını 
tahmin ediyoruz. 
Kurbanlık danaların 
canlı kilosu 
Erzurum'da 11 lira 
civarında. Burada 
ise 13 lira civarında 
olacağını tahmin 
ediyoruz. İnşallah iyi 
olur. Çünkü yem 
bitkisi çok farklı, bir 
torba yem 45-50 lira 
civarında, kepeği, 
arpası, samanı ona 
göre. Yerlerde farklı, 
bundan dolayı da bir 
hayli masraflarımız 
artıyor."

tmeMiye Maaşı Tutarında Promosyon Ödenecek
Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile 
bankalar arasındaki 
pazarlıkta, tüm 
emeklilere 
maaşı tutarında 
promosyon 
ödenmesi gündeme 
getirilecek. 
Emeklilere pro
mosyon konusunda 
SGK ile görüşecek 
olan bankalar, 
hazırlıklarım yap
maya başladı. 
Teklifler arasında

emekliye maaşı verilmesi de var.
kadar promosyon Habere göre;

Memurlar gibi 
emeklilere de 
promosyon öden
mesi için Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK), önümüzdeki 
günlerde bankalarla 
pazarlık masasına 
oturacak. Emekliler, 
SGK'ya "Hakkımızı 
sonuna kadar 
koruyun" diye 
seslenirken; 
bankalar da SGK'ya 
sunacağı promosy
on tekliflerinin son

hazırlıklarını 
yapıyor.
Bu hazırlıklarda en 
çok dikkat çeken 
madde, emeklilere 
maaşı kadar pro
mosyon ödenmesi. 
Memur-Sen'in 
toplu sözleşme 
masasına getirdiği 
emekliye promos 
yon verilmesi 
talebi, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik 
tarafından da

olumlu karşılan
mıştı.

BAKAN ÇELİK 
TALİMAT VERDİ
Bakan Çelik, 
SGK yetkililerine 
"Bankalar ile 
görüşmeye 
başlayın" talimatını 
vermişti. Hem 
SGK hem de 
bankalar, hazırlık
larını yapmaya 
başladı.

G 
E 
M

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

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

513 12 06 513 11 74 VAPUR-. ccnlnnT
KAYMAKAMI IK Halk Kütüphane 513 13 53L 

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

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

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular
Eskihisar

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

Nüfus Md.
513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

11 ULAŞIM Özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası 261 54 00

IIR DENİZ UÇAĞI
Pegasus Akmls Seyahat

6*13 66 13
614 63 62

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

METRO 
Aydın Turizm

613 12 12
613 20 77

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

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

I. 513 18 46
513 71 66

DAĞITICILAR

1 m

Süzer Turizm
Kanberoğl u-E sad a ş
Anrtur
Kamil Koç____________

612 1O 72
514 45 49
614 47 71
612 O1 63

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

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

B 
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. HasL

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE Ergaz 

Ipragaz
513 88 43
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 
Yeni Likitgaz 
RP Gar

513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00TAKSİLER_________ Zabıta 

BUSKİ Bütünler Likitgaz

w Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67

itfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00[U 513 32 40

513 23 24
517 33 94

Yazı işi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 30 33
513 16 45
513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4674 

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)

lEHlİllllEIIGttİ
VENÜS 

SİNEMASI 
MBBECİN

ÇARPMASI: 11.-30- 
14:00-16:30-20:15 

ÇILGIN DOĞUM 
GÜNÜ: 12:00-14:15- 
16:15-18:15-20:15

REZERVASYON 
5133321
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DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikahMasası

İnternetten Canlı ^hyn 
Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz gösteriler

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI I

Sabahattin DEMİR
Emlak Müşaviri I

vvww.manastiremlakgemlik.com * 
_________________ w

&

I

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

mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele. - Gemlik (İStiklâLCad.); Yiilöva Yolu Satış Maöazası

OOĞA^ HAZİNESİ^^^

ZEYTİN&ZEYTİNYAĞI 
KESTANE ŞEKERİ 

YÖRESEL REÇELLER 
KOZMETİK

~ Natunl ISızn/va |
ZeytinyağıW sızma

zeytinyağı
Tel:512 0 5T2

Kuruluş:1973|

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

13 Eylül 2013 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

II

W

www.kavlak.com.tr

Orhangazi'de 
kaza: maralı
Hafif ticari araç Dutluca 
kavşağından arazi yoluna dön
mek isteyen İhsan Ertürk’ün 
(76) kullandığı plakasız trak
törün römorkuna çarptı. 3’de

II PKK’hları göreve 
iade edenler, Gemlik 
Belediye Başkanın) 

yine görevine 
döndürmediler.

Güler’i

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmaii.com B »ş

■t

«ine 
göreve 

iade
Yola devam..

İçişleri Bakanı Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’i görevine iade etmedi.

Etmeyeceği belliydi.
Bursa’ya atanan yeni Vali, Van Valiliği 

görevindeyken, Van, Erciş ve Özalp’in 
terör örgütüne üye olmaktan tutuklu 
belediye başkanlarının göreve iadesi 
için olumlu rapor verince, başkanlar, İç 
işleri Bakam’nca görevine döndürül 
müştü.

Fatih Başkan, yeni Vali Karaloğlu’nun 
bu tutumundan umutlandı. Dev. 4’de

s»
etmediler

M
MM

______ Büyükşehir Belediyesi’nce Ahmet Dural 
Dün saat 18-45 S,rhinaların bulundu9u alanda, simit satıcısı Coşkun 
m ri m’nda vıktı^an..o başka bir simit satıcısı tarafından balıkçı bıçağı 
ParMMO) iddiaya b öldürüldü. Onlarca kişinin gözü önünde işlenen 
ile delik deşik edHereK’edi. Katil> yürüyerek olay yşerinden kaçtı. 4’de 

cinayeti----  py.-.—

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, İçişleri 
Bakanı Muammer 
Güler’in görevine 
iade kararı ver
memesi üzerine, 
bisikletiyle yarım 
bıraktığı protesto 
yürüyüşüne 
İnegöl’den devam 
edecek. Syf 2’de

O iHaTem
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

HEM HAYAT KURTAR 
HEM DE HAYATINI

, ; Meslek sahibi öğrenciler yetiştiriyor, 
geleceklerini güvence altına alıyoruz.

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gen” 
0 224 514 49 491 hatemsaglikokullan-001*1

Hemşire Acil Tıp Teknisyeni
liK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.kavlak.com.tr
mailto:kadri_guler@hotmaii.com


13 Eylül 2013 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 2

PKK’lıları göreve iade edenler, Gemlik Belediye Başkanını yine görevine döndürmediler.

Gülefl yine göreve iafle etmediler
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in görevine iade kararı vermemesi 

üzerine, bisikletiyle yarım bıraktığı protesto yürüyüşüne İnegöl’den devam edecek.

Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, İçiş
leri Bakanlığı’nca 
yine görevine iade 
edilmedi.
Cumhuriyet Savalı 
ğınca Gemlik 
Belediyesi’nde yol 
suzluk iddiası ile 
başlatılan soruştur
ma sonucu, 
Savcılığın istemi ile 
İçişleri Bakanlığı’nca 
8 Mart 2011 tarihinde 
görevinden uzaklaş 
tınlan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 30 
aydır görevine iade 
edilmiyor.
İki ayda bir 
Belediyeler Yasası 
nedeniyle görevin
den uzaklaştırılan 
Belediye 
Başkanlarının duru
mu İçişleri 
Bakanlığı’nca göz
den geçiriliyor.

YENİ VALİ DE 
OLUMSUZ RAPOR 
VERDİ

9 Eylül 2013 
Pazartesi günü 
Bursa Valiliği’ne 
giden Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, Vali 
Münir Karaloğlu’nun 
makamında olma
ması üzerine duru
mu ile ilgili bilgi ala
madı.
Vali Karaloğlu, 
Bursa Valiliği’ne 
atanmadan önce, 
görev yaptığı Van 
Valisi iken, terör 
örgütü suçlamasıyla 
görevlerinden uzak
laştırılan veceza 
evinde aylarca 
yatan, Van, Van 
Erciş ve Özalp 
Belediye Başkanları 

ile hakkında 
Bakanlığa olumlu 
rapor vermiş, yine 
Mardin Kızıltepe 
Belediye Başkanı 
tahliye olduktan 
sonra görevlerine 
iade edilmişti. 
Öte yandan, yine 
hakkında savcılıkça 
yolsuzluk davası 
açılan Bodrum 
Belediye Başkanı 
tutuklanarak 100 
gün cezaevinde yat
tıktan sonra serbest 
bırakılınca, İçişleri 
Bakanlığı’nca 
görevine iade 
edilmişti.

PROTESTE 
YÜRÜYÜŞÜ VE 
ANKARA YA 
BİSİKLETLE GİDİŞ

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
hakkında ileri 
sürülen iddialar 
üzerine hiç tutuklan
madığını, açılan 
davaların mahke 
melerinin 
başladığım, bunlar
dan 3 tanesinden 
beraat etmesine 
karşın kendisini 
göreve iade 
etmemeleri üzerine, 
Gemlik’ten Bursa’ya 
yürüyerek giderek 
Valilik önünde basın 
toplantısı yaparak 
hakkında uygulanan 
adaletsizlik ve 
hukuksuzluğu 
protesto etmişti. 
Güler, 30. ayda İç 
işleri Bakanlığı’nın 
durumu hakkında 
karar vermeden 
önce, bu kez de 
bisikletle Ankara’ya 
giderek, Türkiye’de 
bir ilki gerçek
leştiriyordu.
Güler, Vali Karaloğ

lu’nun Gemlik 
Kayrnafcamfrğrm 
ziyaret ettiği gün 
Atatürk Anıtı önünde 
yaptığı basın toplan
tısı ile bisikletiyle 
durumunu protesto 
etmek, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ve İç İşleri 
Bakanı Muammer 
Güler’e bir mektup 
vermek üzerine yola 
çıkmıştı.
Birinci gün Kestel’e 
kadar bisikletiyle 
giden Fatih Mehmet 
Güler, ikinci gün, 
Kestel İnegöl etabını 
tamamladı.
3. gün İnegöl’den 
Bozöyük’e gitmek 
için yola çıkan 
Güler, Kınık Maden 
Suyu Fabrikası 
yakınlarında Vali 
Karaloğlu tarafından 
görüşme istemiyle 
bisiklet turunu yarım 

bırakarak, Bursa’ya 
dönmüştü.
Vali Karaloğlu ile 
görüşen Fatih 
Mehmet Güler, 
görüşmenin olumlu 
geçtiğini, iyimser bir 
hava estiğini 
belirterek, 8 Eylül 
tarihinde İçişleri 
Bakanlığı’nın vere
ceği karara kadar 
bisiklet ile Ankara’ya 
hak arayış sürüşünü 
durdurduğunu açık
lamıştı.

YOLA DEVAM

Fatih Mehmet Güler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Ankara’dan yap
tırdığı takip sonucu 
İçişleri Bakanı’nın 
kendisini yine 
göreve iade 
etmediğini, protesto 

sürüşüne kaldığı 
yerden devam edece 
ğini söyledi.
Güler, şöyle konuş
tu: "- Anlaşılıyor ki; 
giden Vali’nin söy 
lediği gibi, göreve 
gelen valiler iktidarın 
tarafı oluyorlar.
Vali Karaloğlu ile 
yaptığım görüşme 
de, Van, Erciş ve 
Özalp Belediye 
Başkanlarının ken
disinden çok daha 
ağır suçlar işleme
sine karşın olumlu 
rapor vermesi sonu
cu görevlerine dön
müşlerdi.
Benim hakkımda 
açılan davalardan 
bazıları devam edi 
yor.
Bazılarından ise 
berat ettim.
Açılan davalar yerel 
mahkemelerde 
görülseydi, tek tek 
beraat edecektim. 
Şimdi tüm davaları 
birleştirdiler, ne 
zaman biteceği belli 
değil.
Benim görevden 
alınmam geçici bir 
tedbirdir.
Soruşturma aşama 
sında tanıklık yapa 
cak memurlara baskı 
uygulayabilirim 
düşüncesiyle ahnı- 
nan bir önlem.
Oysa, bu günkü 
durum ortada, görev 
den uzaklaştırılmam 
geçici değil kalıcı 
olmuştur.
Ben, halkın oyuyla 
seçilen bir belediye- 
başkanıyım.
Halk iradesini yok 
sayanlar, 30 aydır 
Belediye 
Başkanvekili maka 
mında oturuyor. 
Bu makama nasıl 
geldikleri Gemlik

halkı tarafından artık 
biliniyor.
Koltukta kalabilmek 
için nasıl kirli iliş 
kilere girdikleri 
ortadır.
Haklarında onlarca 
yolsuzluk iddiası 
olmasına karşın, 
AKP’nin İçişleri 
Bakanlan soruştur
ma açılması için izin 
vermiyor.
Sandığı her konuş
masında kutsayan 
Başbakan, Gemlik’te 
yaşananlar hakkında 
bilgisiz mi?
Benim görevden 
uzaklaştırılmam 
tamamen siyasi bir 
olay olmuştur. 
Sandıkta Gemlik’i 
alamayan AKP, 
çeşitli hileler ve 
rüşvetler vererek 
koltuğu işgal 
etmiştir. İşgali de 
sürdürmektedir. 
Yeni valimizin 
gelmesi ve 
PKK'lılar hakkında 
olumlu rapor verme
sine karşın, hakkım
da yanlı rapor ver
mesi bu kirli 
siyasetin çirkin 
yüzünü ortaya koy
muştur.
Başlattığım protesto
mu, hak, adalet ve 
hukuk istememi 
sürdürmeye devam 
edeceğim.
Eskişehir Belediye 
Başkanı Sayın Prof. 
Dr. Yılmaz 
Büyükerşen ile 
görüştükten sonra 
kaldığım yerden 
yoluma bisikletimle 
devam edeceğim. 
Hakkımı sonuna 
kadar aramaya, çir 
kin AKP poli
tikalarını deşifre 
etmeyi sürdüre
ceğim.” dedi.
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isini baltada üMiiren sahısa tahıit iımirimi
Bursa'nın İznik 
ilçesinde eşini uyku
dayken baltayla 
öldüren sanığa ver
ilen ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası, tahrik ve iyi 
hal indirimi uygula
narak 20 yıla indiril
di.
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
"kasten yakın 
akrabayı öldürmek" 
suçundan ağır
laştırılmış müebbet 
hapsi istenen M.M. 
(55), son kez hakim 
karşısına çıktı. 
Önceki celse akıl 
sağlığının yerinde 
olduğu şeklinde 
rapor gelen sanık 
M.M., son sözünde, 
“Eşim beni o gece 
çok tahrik etti. ‘Sen 
adam mısın?’ dey
ince kendimi kay
bettim. Mahkemenin 
takdirine sığınıyo
rum” diye konuştu. 
Maktulün oğlu 
Osman Menkeş 
müşteki olarak 
katıldığı duruşmada 
sessizliğini 
korurken, sanık 
avukatı Metin 
Uzunoğlu, 
müvekkilinin suçu

Ortıangazi’de kaza: 1 yaralı
Hafif ticari araç Dutluca kavşağından arazi yoluna dönmek isteyen 
İhsan Ertürk’ün (76) kullandığı plakasız traktörün römorkuna çarptı.
Bursa’nın Orhan 
gazi ilçesinde mey
dana gelen kazada 
bir kişi yaralandı. 
Kaza, Orhangazi- 
Iznik yolunda 
Dutluca köyü 
kavşağında 
meydana geldi. 
İsmail Şen (33) 
idaresindeki 
35 AH 4060 plakalı 
hafif ticari araç 
Dutluca kavşağın
dan arazi yoluna 
dönmek isteyen 
İhsan Ertürk’ün 
(76) kullandığı 
plakasız traktörün 
römorkuna çarptı. 
Ticari araçta

şuursuzca işlediğini 
ifade ederek, 
“Müvekkilim 25 
yıldır ilaç kullanıy
or” dedi Müdahil 
avukat Feray Toy 
ise, sanığa indirim 
yapılmaması gerek
tiğini vurguladı. 
SANIĞA İYİ HAL VE 
TAHRİK İNDİRİMİ 
Mahkeme, kısa bir 
aranın ardından 
kararını açıkladı. 
Sanık M.M.’yi "kas
ten öldürmek” 
suçundan önce ağır
laştırılmış müebbet 
hapis cezasına çarp
tıran mahkeme, 
maktulenin sanığı 
hor görmesi sebe
biyle hafif tahrik 
indirimi yaparak 
cezayı 24 yıla indir
di. Son olarak 
sanığın cezası 
duruşmadaki iyi hali 

yolcu olarak bulu
nan Alparslan Üner 
(32) yaralanarak,

ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne

kaldırıldı 
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

sebebiyle 20 yıla 
düşürüldü.
PLATFORM 
ÜYELERİ, YAŞLI BİR 
ADAMIN 
TEPKİSİYLE 
ŞAŞKINA DÖNDÜ 
'Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız 
Platformu’ üyeleri 
ise, kararı adliye 
önünde pankartlarla 
protesto etti. 
Eylemlerini kadın 
cinayetleri son 
bulana kadar 
sürdüreceklerini 
vurgulayan platform 
sözcüsü Elif Kara, 
verilen 20 yıl cezayı 
az bulduklarını, 
hiçbir suçu olmayan 
maktule Kadriye 
Menteş’in yıllardır 
eşinden baskı 
gördüğünü söyledi. 
Adliye bahçesinde 
toplanan platform 

üyelerini gören yaşlı 
bir adam ise, “Siz 
burada niye bağırıy
orsunuz? Benim 
eşim bana 43 yıldır 
zulüm yapıyor” dey
ince herkes şaşkına 
döndü. Yaşlı adam 
polis tarafından uza
klaştırıldı.
“KARARI TEMYİZ 
EDECEĞİZ” 
Davaya müdahil 
olarak katılan ve 
platformun hukuk 
sözcülüğünü de 
yapan avukat Feray 
Tok ise, dosyada 
sanığa tahrik indiri
mi yapılmasını 
gerektirecek hiçbir 
delil bulunmadığını 
ifade ederek kararı 
temyiz edeceklerini 
söyledi. İznik 
ilçesinin Kaynarca 
köyünde çiftçilik 
yapan 2 çocuk 
babası M.M., geçen 
yıl aralık ayında 
gece yarısı eşi 
Kadriye Menteş’i 
kafasına baltayla 
vurarak öldürmüş, 
evinin ikinci katında 
oturan oğlu O.M.'nin 
yanına gidip eşini 
öldürdüğünü söy
leyince gözaltına 
alınmıştı.

Feci kaza: 
1 ölü 3 yaralı

Bursa'nın 
Karacabey İlçesi 
yakınlarında dün 
gece meydana 
gelen trafik kaza
sında, araçta 
sıkışan 22'inci 
dönem Bursa 
Milletvekili Niyazi 
Pakyürek'in dayısı 
74 yaşındaki Sait 
Pakyürek 
yaşamını yitirdi. 
Kazada 3 kişi de 
yaralandı. 
Kaza, dün akşam 
saat 20.30 sıraları 
Bursa - İzmir 
karayolunun İkizce 
Köyü kavşağında 
meydana geldi. 
Sait Pakyürek, 
Orhaniye köyün
deki yazlığında 
çalışan fayans 
ustası Mehmet 
Sert'i Bursa’ya 
götürmek için 16 Z 
2902 plakalı oto
mobiliyle hareket 
etti. Sait Pakyürek 
aracıyla İkizce 
kavşağından ana 
yola çıktığı sırada, 
Balıkesir yönün
den gelen Ümit 
Oğuz Şengün 
yönetimindeki 26 
SN 159 plakalı oto
mobil hızla 
arkadan çarptı. 
Yaklaşık 50 metre 

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 |

sürüklendikten 
sonra şarampole 
uçan araçta 
sıkışan Sait 
Pakyürek olay 
yerinde yaşamını 
yitirdi. Hurda 
yığınına dönen ve 
adeta yarısı iç içe 
geçen araçta 
sıkışan fayans 
ustası Mehmet 
Sert, Bursa Sivil 
Savunma Arama 
Kurtarma ekibinin 
yardımıyla kur
tarılırken, çarpma 
sonrası yaklaşık 
30 metre sonra 
durabilen diğer 
araçtaki Ümit 
Oğuz Şengün ve 
Ülkü Türkoğlu da 
yaralandı.
Yaralılar 
Karacabey Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılırken, 
22’nci dönem 
Bursa Milletvekili 
Niyazi Pakyürek’in 
dayısı Sait 
Pakyürek’in yakın
ları olay yerinde 
büyük üzüntü 
yaşadı.
Kazayla ilgili 
soruşturmaya 
Karacabey 
Cumhuriyet 
Savcılığı tarafın
dan başlandı.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesLcornj

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

Yola devam..
Umut fakirin ekmeği, ye Memedim ye! der 

Orhan Veli...
Fatih Başkanın, kendisine uygulanan hukuk

suzluk, adaletsizlik ve haksızlık için başlattığı 
eylemlerin İkincisine denk geldi Valinin Bursa 
ya atanması.

Hatta, Vali Karaloğlu, Gemlik’i ziyaret ettiği 
gün, Güler bu kez, kendine uygulanan haksız 
lığı protesto için, bisikletiyle Ankaya’ya gitmek 
için Gemlik’ten yola çıkmıştı.

Güler, Vali ile görüşmek istediğinde içinde 
doğan umudu, - o umut Valinin uygulamaların
dan doğmuştu- korurken, ben bu işin olmaya
cağını yazmıştım.

18 Ağustos günkü yazımda şöyle demişim: 
“Sevgili Fatih Mehmet Güler, yolun açık 

olsun..
Sesini duyurmak, için elinden gelen her şeyi 

yapıyorsun.
Ancak değişen bir şey olacağını sanmıyorum.
Bu durum seçimlere kadar böyle götürüle 

cek.
Senin hatalarını fırsat bilenler, altından 

koltuğunu aldılar.
Bu konuda yaşananları Gemlik halkı biliyor.
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 ilçemiz 

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 anlatacak

mış durum Valiye...
Anlatsın ne kaybeder.”
Anlattı ama gördüğünüz gibi değişen bir şey 

olmadı.
Süreç yerel seçimlere kadar götürülecek.
AKP koltuğu vermek istemiyor.
Sandıkta kaybettikleri Gemlik’i ancak böyle 

dalavereli yollarla ele geçirdiler.
Bu Gemlik’teki AKP’lilerin becereceği bir iş 

değil.
Ankaradan aşağıya doğru tezgahın 

parçaları...
Bursa ve Büyükşehir de bu oyunun içinde.
Sen kendi mücadelelerini veriyorsun.
Hem de emsali görülmemiş bir tarzda.
Yeni Vali ne yapacak.
Sen, PKK’li mısın da seni göreve döndüre

cekler!
Onların dönüşünde hukuk falan mı arıyorsun.
Tamamen AKP siyaseti.
PKK ile barış çubukları götürmüşlerdi ya!
O programın bir parçasıydı bırakılmaları ve 

göreve iadeleri. Bunda hukuk, adalet veya 
‘sandıkla gelen sandıkla gider’ sözleri arama...

O’nun için bildiğini yap.
Sesini çıkarabildiğin kadar çıkar.
Onların hukuk ve demokrasi anlayışı kendi 

leri için, muhaliflerini için değil.
Oyun, Büyükşehir desteği ile Gemlik’i yeni 

den kazanmak.
Bu oyun tutacak mı göreceğiz.

ün akşam saat
linde eski Minibüs 
arajı içindeki park 
erinde meydana 
elen olayda, 
oşkun Parlak(40) 
dlı simit satıcısı 
aşka bir simitçi 
ırafından bıçakla 
elik deşik edilerek

ılMifflBB

', saat 18.45 
arında meydana

Dural
Meydam’nda Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kamulaştır! 
larak yıktırılan 
binaların yeri, açık 
otopark haline ge 
tirildi.
11 Eylül İlkokulu 
karşısında 
geçtiğimiz yıllarda 
dönercilik yapan 
Coşkun Parlak, iş 
yerini kapattıktan 
sonra yine bu böl 
gede seyyar simit 
çU.ik yapmaya 
başladı.
Saat 18.45 sıraların
da kimliği belirlen- 
nemeyen, iddialara 
göre simitçilik yap
tığı söylenen bir kişi 
ile tartışan Coşkun 
Parlak, otopark 
yerindeki araçların 
arasında bıçakla
narak öldürüldü.

Coşkun Parlak, olay 
yerinde kan kaybın
dan yaşamını yitirdi. 
Polis cinayet olayın
dan sonra katilin 
peşine düşerken, 
Ahmet Dural 
Meydanındaki 
MOBESE karne 
rasının incelenmeye 
alındığı öğrenildi.

HASTANEYE 
KALDIRILDI kaldırdı.
Yaralama olayından 
15 dakika sonra 
gelen 112 Acil 
Ambulansı, Coşkun 
Parmak’ı, Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne

Yapılan tüm müda
halelere karşın simit 
ci Coşkun Parlak 
kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruş
turma başlatılırken, 
cinayeti işleyen 
katilin aranmasına

başlandı.
Ölen simitçi ise 
Cumhuriyet Savcı 
sının istemi üzerine 
cinayetin kesin be 
lirlenmesi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
kaldırıldı.

KATİL 
YÜRÜYEREK 
KAÇTI

Meslekdaşını, olay 
yerinin yanındaki 
balıkçıdan aldığı 
bıçakla öldürdüğü 
iddia edilen katil, 
Coşkun Parlak’ı 
onlarca kişinin göz
leri önünde bıçak
ladıktan sonra 
yürüyerek olay 
yerinden dere 
boyunca Taşköp 
rü’ye doğru kaçtı. 
Bu arada kanlı 
bıçağını dere 
kenarındaki Avea 
Bayiinin önünden 
geçerken dereye 
atmaya çalıştı.
Ancak bıçak derenin 
kenarına çarparak 
yere düştü.
15-20 dakika ambu
lans beklenen 3 
çocuk babası simitçi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa'nın da 
aralarında bulun
duğu 15 şehir has
tanesi için imzalar 
atıldı.
Bursa Milletvekilleri, 
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Ak Parti İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın ve gazeteciler 
de İstanbul'da 
yapılan imza töre
nine katıldılar.
Bursa'da 500 dönüm 
arazi üzerine bin 200 
yataklı yapılacak 
olan dev sağlık 
kompleksi için 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
da katılımıyla Haliç 
Kongre Merkezi'nde 
imzalar atıldı. 
Doğanköy'e yapıl
ması planlanan

hastanenin imza 
töreni için Bursa 
Valisi Münir 
Karaloğlu, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, AK Parti 
Bursa milletvekilleri

Bedrettin Yıldırım, 
Mustafa Öztürk, 
Canan Candemir 
Çelik, Mustafa 
Kemal Şerbetçioğlu, 
Hakan Çavuşoğlu ile 
AK Parti İl Başkanı 
Sedat Yalçın da

deniz uçağıyla 
törene katıldı.
Vali Karaloğlu, imza 
töreni öncesi Bursa 
protokolü proje 
maketi önünde 
çektirdikleri fotoğrafı 
twitter sayfasında

paylaştı.
Aynı zamanda 
Bursa’dan da 30'a 
yakın gazeteci töreni 
takip etmek için 
BUDO ile İstanbul'a 
gitti.
Doğanköy'ün

Bursa’nın orta ve 
uzun vadedeki 
gelişimine uygun bir 
bölge olduğunu 
ifade eden Yalçın, 
"Bursa batıya doğru 
büyüyor.
Doğanköy'ün çevre 
yolunun kenarında 
olması, bu hastane
den yaralanacak 
diğer şehirler için de 
önemli. Bursa’nın 
şehir trafiğine girme
den Balıkesir, 
Çanakkale ve 
Yalova’da yaşayan 
vatandaşlar hastane
den yararlanabile
cek. Doğanköy'de 
bulunan alan 2 bin 
metrekare.
Ufak prosedürler 
var, onlar da 
tamamlanacak. 
Yeni hastane 
şehrimize hayırlı 
olsun" dedi

TURKUAZ 
KİMYASAL

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstriel temizlik, 
hijyen ve sağlık 

ürünlerinin satış ve 
dağıtımı..

BİR TELEFON KADAR 
YAKINIZ...

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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TLS Lojistik, sek
tördeki atılımın) yeni 
uluslararası 
hizmetler lojistik 
merkezleriyle 
sürdürüyor. Şirket, 
bu kapsamda bölge 
ve dünya ticareti 
açısından stratejik 
birer merkez olarak 
gördüğü İzmir ve 
Bursa'da 
Uluslararası 
Hizmetler Lojistik 
Merkezlerinin 
açılışını yaptı. 
TLS Lojistik, İzmir 
ve Bursa'da açtığı 
Uluslararası 
Hizmetler Lojistik 
Merkezleri ile lojistik 
sektöründeki 
atılımını sürdürüyor. 
Marmara Bölgesi ve 
Türkiye'nin başta 
gelen sanayi 
şehirlerinden olan 
Bursa'daki yeni bir
imin başına 
Yasemin Dabak 
getirildi. Türkiye'de 
üretilen motorlu 
taşıtlarınyarısından

fazlası Bursa'da 
üretiliyor. Gıda ve 
tekstil de Bursa 
sanayinde büyük bir 
paya sahip. İşyeri ve 
çalışan sayısı 
bakımından 
Türkiye'de, İstan
bul’un ardından ikin
ci sırada yer alan 
Bursa, Eskişehir ve 
Balıkesir'i içine alan 
hinterlandı ve 
Gemlik Limanı ile 
lojistik sektörü 
için stratejik 
merkezlerden biri 
konumunda 
bulunuyor. Temeli 
2010'da atılan İstan

bul-İzmir 0-33 oto 
yolu da Bursa'dan 
geçecek ve Şehri 
İstanbul ve İzmir 
limanlarına bağlaya
cak.
TLS Lojistik, 
İzmir'de açtığı ve 
Bekir Kalkan'a 
emanet ettiği 
müdürlükle hava 
yolu ve denizyolu 
taşımacılığında 
pazardaki payını 
artırmayı hedefliyor. 
İzmir, sahip olduğu 
havayolu bağlan
tıları ve limanıyla bu 
anlamda sadece 
Türkiye'nin değil, *

Akdeniz havzasının 
ve dünya ticaretinin 
de önemli merkez
lerinden biri.
Balkanlar, Afrika ve 
Ortadoğu'ya coğrafi 
yakınlığı, İzmir'i 
doğal bir lojistik 
üssü konumuna 
taşıyor. 
FortuneöOO 
şirketleri arasında 
yer alan TLS 
Lojistik'in Türkiye 
genelinde toplam 
11 bölge müdürlüğü 
ve 37 noktada 
operasyon ve 
dağıtım merkezi 
faaliyet gösteriyor

BUDO BBYBflMA HAZIR

Bursa ile İstanbul 
arasındaki deniz 
ulaşımının yeni 
markası olan BU 
DO, Kurban Bayra 
mı tatili boyunca 
ulaşımın sorunsuz 
sağlanması için 
yenilenen tarifesi 
ile hizmet verecek. 
Seferlere başladığı 
günden bu yana 
ekonomik, konfor
lu ve müşteri mem
nuniyetini ön plan
da tutan hizmet 
anlayışıyla vatan
daşlardan yoğun 
ilgi gören Bursa 
Deniz Otobüsleri 
İşletmesi, Kurban 
Bayramı tatili 
boyunca ulaşımda 
bir. sorun yaşan
maması için gerek
li tedbirleri aldı. 
Hüdavendigar, 
Nilüfer Hatun,

Emirsultan ve 
Yıldırım Beyazıd 
adlı gemileriyle 
hizmet veren 
BUDO, özellikle 11 
Ekim Cuma günü 
yaşanacak yoğun
luğu dikkate alarak 
sefer sayısını 
karşılıklı olarak 9’a 
çıkardı. 12-13 - 14 
Ekim tarihlerinde 
karşılıklı 6 sefer 
yapacak olan 
BUDO, bayramın 
birinci günü karşı 
hkh 4, iki, üç ve 
dördüncü günü 5 
sefer gerçekleştire
cek. Dönüş yoğun
luğunu de göz 
önüne alan BUDO, 
19 Ekim Cumartesi 
günü karşılıklı 6, 
20 Ekim Pazar 
günü ise karşılıklı 
8 sefer gerçek
leştirecek.

ihtiyaç duyduğunuz boyutta kase ve kalem kaşeler. 3Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket vfe tabak çeşitleri.

Kupa ve madalya çeşitlen.

! s

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Türkiye mn en zengin davetiye çeşitleri.
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O ÖZ€l flVKCNT İLKÖĞRCTİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru”

2013-2014 eğilim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

NOT : Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere eri yatkın özel okuluz

4-5 YAŞ 6.350
ANASINIFI 6.600
1 .SINIF 8.250
2.SINIF 9.700
3.SINIF 9.700
4.SINIF 9.700
5.SINIF 9.700
6.SINIF 9.700
7.SINIF 9.700
8.SINIF 9.700

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Batuhan 
Çetik’in de ekipte 
bulunduğu 
“BODRUM” öğrenci 
teknesi 9 Eylül 2013 
tarihinde Bodrum 
limanından öğrenci 
yelkencilerle birlikte 
Uluslararası Yelken 
yarışında Türkiye’yi 
temsil için 
Barselona’ya 
hareket etti.
10 günlük seferden 
sonra Barselona’ya 
varması beklenen 
“Bodrum” yelkenlisi 
Almanya, İngiltere, 
İspanya, İtalya, 
Rusya, Fransa, 
Romanya, Macaris 
tan, Hollanda, 
Belçika, Çek 
Cumhuriyeti, 
Polonya, Portekiz, 
İrlanda ve 
Bulgaristan gibi 
denizcilikte iddialı 
yelken spor kulüp

lerinin katılacağı 
“Tali Shıps” yarışları 
21 Eylül-7 Ekim 
tarihleri arasında 
Barselona, Toulon 
ve La Spezia liman
ları arasında yapıla
cak.
Türk dizaynı ve Türk 
yapımı tekne yola 

çıkan teknenin 
uskurasında “STS 
BODRUM” yazıyor. 
Gemide çeşitli 
okullardan 14 genç 
yelkenci yer alıyor. 
Gönüllü genç 
yelkenciler ulus
lararası bir yarışta 
hem tecrübe 

kazanacaklar, hem 
de Türkiye’yi temsil 
edecekler.

GEMİDE YELKEN 
EĞİTİMİ 
ALACAKLAR

Bir sivil Toplum 
Kuruluşu olan

Batuhan Çetik

“Yelkenli Gemide 
Eğitim”, kısaca 
“YEGED” adlı 
derneğin gayretleri 
ve öncülüğünde, 
denizci ülkeler 
arasında Türk 

bayrağını dalgalan 
dırma fırsatında 
görev alacak genç
lerimiz arasında 
bulunan Batuhan 
Çetik’i ailesi Bodrum 
dan yolcu ettiler.

Bursaspor taktik çalışıyor
Bursaspor, dün 
sabah saatlerinde 
gerçekleştirdiği 
antrenmanla 
Beşiktaş maçı 
hazırlıklarını 
sürdürdü. 
Teknik Direktör 
Christoph Daum 
nezaretinde Özlüce 
Tesisleri'nde 
gerçekleşen antren
man yaklaşık 2 saat 

sürdü. Isınma 
hareketleriyle 
başlayan antren
man koordinasyon 
çalışması ile devam 
etti. Daha sonra 
yeşil-beyazlılar, yarı 
sahada çift kale 
maç yaptı. 
Antrenmanın son 
bölümünde ise, tak
tik ağırlıklı çift kale 
maç yapıldı.

Antrenmanın biti
minde ise Musa 
Çağıran, Hakan 
Asiantaş, Furkan 
Şoyalp ve Enes 
Ünal Christoph 
Daum nezaretinde 
özel çalışma 
gerçekleştirdi. Milli 
takımdan dönen 
Stanislav Sestak 
takımdan ayrı düz 
koşu yaparken,

Ferhat Kiraz ise 
takımla birlikte 
çalıştı. Fertıando 
Belluschi ve Ozan 
Ipek'in ise tedavi
lerine devam 
edildi.
Yeşil-beyazlılar, bu 
akşam saatlerinde 
yapacağı antren
manla Beşiktaş 
maçı hazırlıklarını 
sürdürecek.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr


13 Eylül 2013 Cuma Gemlik KHrffez Sayfa 8

Mıes kanılını Itğistlıen «elilert ceza geliyor
Çocuklarını daha 
kaliteli okullara kayıt 
ettirebilmek için 
sanal olarak adres 
kaydını değiştiren 
veliler Nüfus 
Müdürlüğü ve 
Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
sıkı takibine alındı. 
Yeni eğitim ve 
öğretim dönemi 
başlarken, 
yanlış adresten 
okullara kayıt yap
tıran veliler için 
cezai işlem uygu
lanacak. 
Adrese dayalı kayıt 
dönemine 
geçilmesinin ardın
dan 2013-2014 öğre
tim yılının başla
masıyla, birlikte dün 
ders binlerce öğren
ci okula uyum 
sağlaması ve fiziki 
ortama alışması 
için bir hafta 
öncesinden okula 
başladı.
Aileleriyle birlikte 
okullarına gelen

VELİLERİN İSYANIöğrenciler birlikte 
ders başı yaparken, 
bazı veliler okullarda 
kayıtlarının 
olmadığını derse 
girmeden önce 
öğrendi. Birçok veli 
çocuklarını istedik
leri okula kayıt 
ettirebilmek için yaz 
döneminde adres 
değişikliği yaparken, 
nüfus müdürlükler

ine giderek adres 
değişikliğini beyan 
ettirdi.

Emniyet güçleri 
tarafından soruştur
ma kapsamında kon
trol edildiğinde 
adreste oturmadığı 
tespit edilen 
çok sayıda veliye, 
yanlış beyan ver
mekten dolayı

842 TL ceza 
işlemi uygulanıp, 
adresten de kaydı 
düşürüldü. 
Bu uygulamayı 
bilmeyen ya da kon
trolden haberi 
olmayan veliler, son 
kontrolleri yapan 
okul idareleri tarafın
dan da kayıtları 
gerçekleştirilemedi.

Okul için ünifor
masından defterine 
kadar tüm 
ihtiyaçlarını alan 
veliler şaşkınlıklarını 
gizleyemezken, 
birçok veli adres 
değişikliği yaptıktan 
sonra yaz tatili 
için şehir dışında 
olduklarını belirtti.

Okul idareleri ise 
kayıt işlemleri 
için süre vererek 
sorunların bir an 
önce düzeltilmesini 
istiyor.

YANLIŞ BEYANIN 
CEZASI 842 TL

Yanlış adres 
beyanında bulunan 
vatandaşlar, bağlı 
bulundukları nüfus 
müdürlüklerine 
giderek savun
malarını yazarken, 
savunmayı 
inceleyen nüfus 
müdürlükleri 
daha sonra yanlış 
adres beyanı 
olduğuna karar 
verirse, her 
beyan için 
842 TL ceza kesip 
tebliğ ediliyor. 
Tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün 
içerisinde ödeme 
yapılırsa, indirim 
uygulanıyor.

‘Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

CARNALIDMET ALBOX AMBALAJ SAN. 
TİC. A.Ş. YE AİT GEMLİK GÜMRÜK 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 2.11.1995 TARİHLİ 
653097/1731 SAYILI VEZNE ALINDI 
KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.

ÇOLAKOĞLU METALÜRJİ A.Ş. AİT GEMLİK 
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 

05.02.1992 TARİHLİ 636637/74 SAYILI VEZNE 
ALINDISI VE 10.08.1993/658203/482 SAYILI 

VEZNE ALINDISI KAYBOLMUŞTUR. 
HÜKÜMSÜZDÜR.

ELEMAN
FİRMAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TECRÜBELİ BİLGİSAYAR 

TEKNİSYENİ VE 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ÇIRAK ARANIYOR

TEKNOKEN BİLGİSAYAR
Orhangazi Cd. No:98/A 
Tel: 0 224 513 22 42

SATILIK
ARAZI

KUMLA YOLU ÜZERt 
HASANAĞA KOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR

0 535631 25 17

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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50 lira hile horcu olanlar dikkat!
Maliye Bakanlığı, 
mal varlığı araştır
masında sınır tanı
mayacak. Daha önce 
5 bin lira üstü olarak 
belirlenen miktar 
kalktı. Artık 50 TL 
borcu olanın bile 
mal varlığı araştır
ması online yapılıp 
elektronik haciz 
uygulanabilecek. 
Maliye, Tapu Dairesi, 
Merkezi Kayıt 
Kuruluşu, PTT gibi 
kamu kuramlarıyla 
yaptığı protokoller 
çerçevesinde mal 
varlığı araştırmasını 
anında yapacak. 
Habere göre;
Gayrimenkulü, hisse 
senedi, bankada ve 
PTT'de posta çeki 
hesabı bulunan 
borçluların mallarına 

haciz konulabilecek. 
Bakanlık daha önce 
amme alacaklarını 
tahsil etmek için 
borçlunun mal var
lıklarını yazılı ortam
da yapıyordu. Bir 
kişinin mal varlığını 
öğrenmek için bütün 
tapu müdürlüklerine 
yazı yazılıyordu. Bu 
da hem ek masraf 
hem de zaman kaybı 
yaratıyordu.

Online araştırma

Maliye Bakanlığı 
'Tahsilat Genel 
Tebliği'ni değiştirdi. 
Buna göre tüm 
amme alacakları için 
yurt çapında mal 
varlığı araştırması 
elektronik ortamda 
gerçekleştirilecek.

Alacaklı tahsil
daireleri, yetki alan
larına bağlı kalmak
sızın doğrudan haciz 
bildirisi tebliğ 
ederek elektronik 
ortamda haciz yapa
bilecek. Bu mallar 
için yazılı ortamda 

mal yarlığı araştır
ması olmayacak. 
Gayrimenkuller var
lığı araştırmaları, 
tapu sicil müdürlük
lerine haciz 
bildirisinin tebliği 
suretiyle gerçek
leştirilecek.

Elektronik ortamda 
haciz uygulanacak.

Patent de tehlikede 
Motorlu taşıt, hava 
ve deniz araçları ile 
iş makineleri de 
elektronik ortamda 
haczedilebilecek.

Marka, radyo TV 
yayın hakkı ve 
patent de haciz kap
samında.
Maliye Bakanlığı'nın 
bireysel emeklilik 
hesaplarındaki 
birikimlere nafaka 
alacaklılarının hak
ları saklı kalmak 
üzere haciz uygula
masının detayları da 
tebliğde yer aldı. 
Buna göre, henüz 
emeklilik hakkı 
kazanmamış olan
ların sistemde 
bulundukları ay 
sayısı ile haciz tari
hinde geçerli brüt 
asgari ücret tutarının 
çarpımına karşılık 
gelen birikim 
tutarının üzerindeki 
kısmına haciz 
konabilecek.

Ilnlerce m tura miMel 0 lanlııı ıtri itlim»
IMF'nin 2001 krizin
den sonra kemer 
sıkma önlemleri 
çerçevesinde 
kaldırılan memura 

«servis yardımı ‘kıs
men* geri geldi. 
Bakanlık ve bağlı 

♦kuruluşların merkez 
teşkilatlarında 
çalışan memurlar, 
işe geliş gidiş
lerinde servis 
hizmetinden ‘ücret
siz* yararlanacak. 
Maliye, İçişleri, 
Enerji, Sağlık, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
merkez ve bağlı 
kuruluşlarında 
çalışan on binlerce

memur, 1 Ocak'tan 
itibaren ücretsiz 
servis kullanacak. 
İlk adımı Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı'na bağlı 
TEDAŞ atarken, 10 

bin memur için 9 
Ekim'de servis 
ihalesine çıkacak. 
Haberine göre; 
2014-2015 yıllarım 
kapsayan toplu 
sözleşme

görüşmelerinden, 
Başkentteki memu
ra piyango vurdu. 
Memur-Sen'in tüm 
memurlar için iste
diği 'ulaşım 
yardımı' ekonomi 
bürokrasisinin 
ısrarlı itirazları son
rası 'merkezdeki' 
memurlarla sınır
landırıldı. Toplu 
sözleşme metnine 
'bakanlık ve bağlı 
kuruluşların merkez 
teşkilatında 
çalışan memurlar 
servis hizmetinden 
yararlanır' 
hükmü konuldu. 
Bu çerçevede

Maliye Bakanlığı, 
sağlık bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakan 
lığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Ulaştır 
ma Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı gibi 
bakanlıklar ile bun
lara bağlı kuru
luşların merkez 
teşkilatında çalışan 
on binlerce memur 
'ücretsiz servisten' 
yararlanma olanağı 
bulacak.
9 EKİM'DE İHALE 
2014 yılından

ıtıoaren yurunugu 
girecek olan 
servis hizmeti ile 
ilgili ilk adım 
Memur-Sen 
Ko nfederasy on u na 
bağlı Enerji Bir- 
Sen'in girişimleri ile 
Enerji Bakanlığına 
bağlı EÜAŞ, 
TEDAŞ ve 
TEİAŞ Genel 
Müdürlükleri attı. 
TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü, 
EÜAŞ ve TEİAŞ'la 
birlikte yaklaşık 
10 bin memur için 
9 Ekim'de ihaleye 
çıkma kararı 
aldı.

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

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72

r Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 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 Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

j 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

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

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

Akçen Petrol 51310 79
MAR-PET ;S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4675 

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)

HİllllENiti
VENÜS 

SİNEMASI 
DABBECİN 
ÇARPMASI: 

11:30-14:00-16:30- 
20:15 

ŞİRİNLER 2:12:00- 
14:15-16:15-10:15- 

20:00 
ÇİMSİN DOĞUM 

GÜNÜ: 12:00-14:15- 
16:15-16:15

REZERVASYON 
5133321
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GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ, j

Pgsfy Piyanist
Meşrubat Saten Sardalye Giydirme
Çerez NikahMasası

İnternetten Canlı Kıyın 
Sahne - Işıkyösferisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz göster i/er
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Yola atılan 
poşetten 

5 silah çıktı 
Bursa’da polisin şüphelen 
diği kişinin kaçarken attığı 
poşetten 5 tane silah çıktı. 
Haberi sayfa 3’de

MMslİMMl
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Münferit olaylar..
Gemlik’te zaman zaman yaralama, 

öldürme gibi olaylar yaşanıyor.
Bu olaylar 120 bine yaklaşan nüfuslu bir 

ilçede olması normal sayılmalı mı?
Bence sayılmamalı ama bunca değişik 

yerlerden gelen ve değişik işlerle uğraşan 
insanların yaşadığı bir kentte bu tür olaylar 
münferit de olsa yaşanacaktır.

1970 li yıllarda kulüp cinayetlerine tanık 
olurduk.

Bir de 12 Eylül öncesinde başlayan siyasi 
cinayetler vardı. Devamı sayfa 4’de

Ahmet Dural 
Meydam’nda yıkılan 
binaların bulunduğu 
yerde önceki gün 
simit satıcısı Coşkun 
Parlak’ı öldüren simit 
fırını işleticisi Hanefi 
A. polis tarafından 
kısa sürede yakala
narak gözaltına alındı. 
Hanefi A. poliste 
susma hakkını kul
lanırken, dün 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklanarak, 
Bursa Kapahceza 
evine gönderildi. 
Hanefi A. nın kardeş
leri ile birlikte işlettiği 
Avcılar Kulübü

karşısındaki simit 
fırınının camları önce
ki gece kimliği belirsiz 
kişilerce kırıldı. 
Coşkun Parlak’ın ise 
uyuşturucu satışından 
sabıkalı olduğu öğre
nildi. Sayfa 2’de

IİIIKİM 
Hll 
IOİİIİİ 
sileni

Gemlik Duyarlılık 
ve Dayanışma 
Derneği ve Gemlik 
Belediyesi’nin 
ortaklaşa düzen
ledikleri “Uyuşturu 
cu” konulu 
konferans ve 
müzik şöleni yarın 
yapılacak. İskele 
Meydam’nda 
yapılacak olan 
şölene tüm Gemlik 
halkı davet edildi. 
Haberi sayfa 4’de

yanımı 
M

Gazhane 
Caddesi’ni PTT 
önüyle bağlayacak 
olan köprünün 
kalıpları çakıldı. 
Ancak beton 
döküleceği sırada 
çalışmalara yine 
ara verildi.
Projenin değişe
ceği konuşuluyor. 
Haberi sayfa 4’de

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

HEM HAYAT KURTAR 
HEM DE HAYATINI 
Meslek sahibi öğrenciler yetiştiriyor, 

, geleceklerini gü vence altına alıyoruz.

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gemlik 
0 224 514 49 491 hatemsaglikokullari.com

Hemşire Acil Tıp Teknisyeni

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.kavlak.com.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
hatemsaglikokullari.com
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CHPden 4+4+4=4 paneli
|gg|

A A Hm SlıniicIMiiicMlaniı
Ahmet Hulusi AYDIN

Örer KONAK

:CHP GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI 
:14.09.2013 (Cumartesi)
: 14:00 _________

CHP
Gemlik ilç« Başkanlığa 

Eğitim Komisyonu

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe 
Başkanlığı Eğitimi Komisyonu’nun 
düzenlediği Çocuklarımız Yaz Boz 

Tahtası Değildir konulu panel 
bugün saat 14.oo de parti lokalinde 

verilecek.
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı AKP 
hükümetinin 
eğitimde başlattığı 
4+4+4 diye 
adlandırılan yeni 
eğitim sistemiyle 
ilgili bir panel 
düzenledi. 
Bugün CHP İlçe 
Başkanılğında 
düzenlenen panel 
saat 14.oo de parti 
merkezinde 
yapılacak. 
Panelde emekli 
öğretmen ve İl 
Genel Meclis Üyesi 
Ahmet Hulusi 
Aydın, emekli

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

Gemlik Karffez

h

Önceki akşam saat
lerinde Ahmet Dural 
Meydanı yanındaki 
açık otoparkta 
vahşice bıçakla
narak öldürülen 
simitçi Coşkun 
Parlak’ın katili 
olduğu belirle nen 
Hanefi A. polisçe 
gözaltına alındıktan 
sonra, çıkarıldığı 
mahkemece tutuk
landı.
Önceki akşam saat 
18.45 sıralarında 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
kamulaştırarak yık
tığı Ahmet Dural 
Meydam’na bakan 
işyerlerinin arkasın
da meyda na gelen 
olayda, simit satıcısı 
Coşkun Parlak, 
Bursa otobüslerinin 
hareket ettiği alanda 
bulunan Vizyontele 
Simit Fırını işletici
lerinden Hanefi A. 
ile girdiği tartışma 
sonucu kasap 
bıçağı darbeleriyle 
delik deşik edilerek 
öldürülmüştü. 
Cinayetten sonra 
yürüyerek olay 
yerinden kaçan 
Hanefi A. elindeki 
bıçağı Çarşı Deresi 
ne atmak isterken, 
bıçak yere 
düşmüştü.

POLİS YAKALADI 
Olayla ilgili olarak 
polisin başlattığı 
araştırmada 
MOBESE kamera 
larından cinayeti 
Avcılar Derneği 
karşısındaki 
Vizyontele Simit 
Fırını işleticilerin 
den Hanefi A. nın 
işlediği belirlendi. 
Polis Hanefi A. yı 
saklandığı yerde 
yakalayarak gözaltı
na aldı.
Polis sorgusunda 
konuşmadığı ve

susma hakkını kul
landığı belirtilen 
Hanefi A. Cuma 
günü sabahı 
Adliyeye çıkarıldı. 
Savcılıkta yapılan 
sorgusundan sonra 
çıkarıldığı mahke
mece adam 
öldürmek suçundan 
tutuklanarak Bursa

■BHhHK 
Camlar kırıldı

TCMIHk X. “SUYUNU BOŞAfclflAk ||| HARCAMA”

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

ÖDEME ! 
MERKEZİ

W

İMİ

Kapalı Cezaevine 
gönderildi.
SİMİTÇİ FIRINININ 
CAMLARI
KIRILDI
Cinayet olayından 
sonra, Vizyontele 
Simit Fırınının önce
ki gece kimliği belir
lenemeyen kişilerce 
camları kırıldı.

Öldürülen Coşkun 
Parlak’ın poliste 
uyuşturucu satmak 
suçundan kaydı 
bulunduğu, cinayeti 
işleyen Hanefi A. ile 
uyuşturucu alışve 
rişinden aralarında 
borç alacak ilişkisi 
bulunduğu iddia 
edildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

www.gemlikkorfezgazetesi.co* 11?

Edebiyat Öğretmeni 
Erhan İzgi ve emek
li Tarih Öğretmeni 
Ürer Konak vere
cek.
“Çocuklarımız yaz 
Boz Tahtası 
değildir” temasının 
ele alınacağı pa 
nelde, panalistler 
4+4+4 eğitim sis
teminin aksaklıkları 
ve özünü ele ala
caklar.
CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığı Eğitim 
Komisyonu 
tarafindan 
düzenlenen 
programların süre
ceği açıklandı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.co11
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Park halindeki aracında ölü bulundu Serbest Kürsü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir şahıs 
park halindeki 
aracında ölü 
bulundu.
Edinilen bilgiye 
göre, 55 yaşındaki 
Hayrettin Yiğit, 
işyerinden çıktıktan 
sonra özel otomo
biliyle eve gitmek 
üzere yola çıktı.
Saat 19.30 sıraların
da evinin önüne 
aracını park eden

Ilı Mili Milis İmimi alım M
Bursa'da hatalı sol
lama yaptığı belir
tilen un yüklü 
minibüsün kam 
yonun altına girme
si sonucu bir kişi 
hayatını kaybetti, 2 
kişi yaralandı. 
Kazadan sonra 
olay yerinde can 
pazarı yaşanırken, 
un çuvallarının 
altında son anda 
fark edilen kadın 
kaldırıldığı has
tanede hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, Bursa- 
Orhaneli yolunda 
meydana geldi. 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Güneybayır 
köyünden yüklediği 
unları şehir 
merkezine getiren 
Esat Uysal yöneti
mindeki 16 K1691 
plakalı minibüs, 
hatalı sollama 
yapınca Orhaneli

Yola atılan poşetlen 5 silah çıktı
Bursa’da polisin 
şüphelendiği 
kişinin kaçarken 
attığı poşetten 5 
tane silah çıktı. 
Silahların 2'sinin 
çalıntı olduğu belir
lenirken 4 kişi 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili bir 
kişinin arandığı 
bildirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Yıldırım ilçesi 
Meydancık 
Mahallesi’nde mey

şahıs aracından vaziyette yaklaşık 2
inmedi. Aracın buçuk saat duran
içerisinde uzanmış Hayrettin Yiğit'in

yönüne giden 
Turhan K. yöneti
mindeki 16 N 8501 
plakalı kamyonla 
çarpıştı.
Kamyon sürücüsü 
direksiyonu şaram
pole kırmasına rağ
men minibüsle kafa 
kafaya çarpıştı.
Sürücü Esat Uysal, 
oğlu Mesut ve eşi 
Hacer Uysal 
minibüste sıkıştı. 
Anne Hacer Uysal, 
çarpmanın etkisiyle 
un çuvallarının 
altında kaldığı için 
son anda fark edil

dana geldi. Yıldırım 
İlçe Emniyet Müdür 
lüğü Asayiş ve 
Araştırma Bürosu 
Ekipleri, Meydancık 
Mahallesi’nde esrar 
ve silah araştırması 
yaptıkları sırada 
yoldan geçen 4 
kişiden şüphelendi. 
Bunun üzerine 4 
kişiyi yanlarına 
çağıran ekipleri, 
şahıslar üzerinde 
arama yapmak iste
di. Üzerlerini arat
mak istemeyen 2 

di. Olay yerine ge 
len itfaiye ve jan
darma ekipleri, 
araçta sıkışan 
aileyi güçlükle 
çıkardı. 112 ambu
lanslarıyla hastan
eye kaldırılan 
Hacer Uysal hay
atını kaybederken, 
yerde acılar içinde 
kıvranan sürücü 
Esat Uysal'ın, 
"Ölüyorum ben 
arkadaşlar, yardım 
edin" çığlığı yürek
leri dağladı. 
Ayağından yarala 
nan Mesut Uysal da 

bayan polise 
saldırdı. Öte yan
dan bir kişi kaç
maya çalışırken 
elinde bulunan 
poşeti yere fırlattı. 
Poşet üzerinde 
inceleme yapan 
ekipler, 5 tane sila
ha rastladı.
Mahallede uzun 
süren kovala- 
macının ardından 
şahsın mezarlıkta 
gizlendiği ihbarını 
alan ekipler, 
incelemeler yaptı. 

durumundan şüphe
lenen komşuları 112 
acil servis ekipleri 
ile polise haber 
verdi. Olay yerinde 
yapılan incelemenin 
ardından hayatını 
kaybettiği belirlenen 
Yiğit'in cenazesi 
İnegöl Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı 

olayın şokunu uzun 
süre üzerinden ata
madı. Kamyon 
sürücüsü Turhan 
K., minibüs sürücü 
sünün hatalı solla
ma yaparak üzerine 
geldiğini söyledi. 
Görgü tanıkları da 

sıkışan yaralıların 
yardımına koşup 
ambuıans çağırdık
larını belirterek, 
"Minibüs kam 
yonun şeridine 
geçmiş. Minibüs 
tekiler sıkışmıştı. 
İlk önce iki yaralı 
var zannettik ancak 
daha sonra un 
çuvalları arasında 
kalan kadını fark 
edip çıkardık.
Kurtarma çalışması 
için koltukları 
kopardık" dedi 
Cumhuriyet 
Savcılığı ve jandar
ma ekipleri kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Kaçan zanlı 
yakalanamazken, 
M. K. (17), Ceylan 
Y. (37) ve Yağmur 
K. (30) gözaltına 
alındı.
Ayrıca kovalamaca 
sırasında 2 polis 
darp edildi. Olayla 
alakalı ele geçirilen 
5 silahtan 2 
tanesinin Ankara 
ve İstanbul’dan 
çalıntı olduğu öğre
nildi. Olayla alakalı 
soruşturma 
sürüyor.

Mustafa ALTINBAŞ 
İngilizce Öğretmeni

GEMLİK'TE OKULLU OLMAK
Azaldıysa seyyar satıcıların 

sayısı, daha az kişi geziyorsa geceleri 
artık kordon boyunda az kalmıştır 
okulların açılmasına.

Yanına hırka almadığına pişman 
oluyorsan yemekten sonra, daha geç 
kapatıyorsa kepenklerini kırtasiyeler, 
yakındır okulun kimine sıcak kimine 
soğuk yüzü.

Tüm zamanların en büyülü şehri 
Bursa'nın mistik bir sahil ilçesiydi 
Gemlik yakın bir tarihe kadar.

Barışa, hoşgörüye ve kucaklaş
maya ihtiyacı yoktu kendine özgü 
insanlarının.

Dayanışma ve işbirliği standarttı. 
Daha da önemlisi küçüktü Gemlik, 
henüz kozmopolit olmamıştı. 
Okuldaki sıra arkadaşın ya komşunun 
çocuğuydu, ya da falancanın torunu. 
En gelişmiş servis aracı beşinci sınıf
taki ablalardı.

Okul dönüşü geçerken seni de 
bırakırlardı tembihlerin derya olduğu 
yere. Bu tembihler bazen "aman 
kızım, sakın oğlum" olurdu, bazende " 
iki ekmek, beş yumurta".

Bir tera baytlık har d disk'in beş 
ortalı deftere tekabül ettiği dönemde 
daha kıymetliydi okul arkadaşı. Son 
zil çaldığında üzülürdün belki de. 'Pire 
Deve" oynamaya Twitter'dan devam 
edemezdin çünkü.

AVM'nin üst katında pizza yiye
mezdin, simit gazozdu belki tek alter
natifin ama komşunun bahçesinden 
erik çalmak gibi bir lüksünde yok 
değildi hani. 'Dalmak" sözcüğünün 
daha farklı anlamları yoktu. 
Google'dan daha kolay değildi çarşı 
kütüphanesinin rafları belki ama 
camiden başka sessiz olunması 
gereken yerler olduğunu da burada 
öğrenirdin.

Elbette bütün dünyada olduğu 
gibi Gemlik'te de çok şey değişti son 
yıllarda.

Alışkanlıklar hiç değişmedi ama. 
Balıkçılar çoğaldıysa ara sokaklarda, 
aylardan eylüldür ve aylardan eylül 
olduysa şayet boşalır sahil, boşalır 
çay bahçeleri, boşalır Kumla.

Evin yolunu daha erken tutar 
baba.

Sen diye hitap ettim bu yazımda, 
çünkü okuyorsan eğer, muhtemelen 
otuzun üstündesin.

Çocuğun ise beş ortalı defterin 
değil, twitter'ın başında.

İtiliri! ili tİllİHİUIllUHEll ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Gemlik Körfez Sayfa 414 Eylül 2013 Cumartesi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Münferit olaylar..
198O’li yıllar ve sonrası 10 yıl Gemlik’in adının 

kirletildiği küçük mafyacılık olaylarının yaygın
laştığı yıllardı.

Adam yaralama, cinayetler, haraç almalar, 
uyuşturucu satışındaki trafiğin yükselişi bu yıl
larda zirve yaptı.

Bir turizm kenti olan Gemlik’ten kaçış veya 
dışarından gelenlerin elinin ayağının çekildiği 
yıllardı o günler...

Gemlik, dışarıdan Bursa’nın teksası olarak 
algılandı.

Her türlü pisliğin Gemlik’ten çıktığı sanıldı.
Oysa gözardı edilen bir gerçek vardı.
Gemlik küçük bir tarım kasabasından, turizm 

kentine, ardından sanayi şehrine, bir liman ve 
lojistik merkezine döndü.

Yani, randın yüksek olduğu bir merkez haline 
geldi.

Sanayileşme ile kentteki toplumsal yapı da 
değişti.

Türkiye’nin her yerinden göç alan bir ilçe 
olduk.

Bu, hem bölgeciliği, hem de kozmopolit bir 
yapıya soktu Gemlik’i...

İstiklal Caddesi’ne çıktığımda yolda 
yürüyemiyorum.

Kaldırımlarda, insan sayısının yoğunluğun
dan yürünemez hale geldik.

İnsanlar birbirlerine çarparak, sürtünerek 
yürümek zorunda kalıyorlar.

Bir de esnafın kaldırımları işgali, işi tam 
olarak içinden çıkmaz hale getiriyor.

Her yürüyüşümde, acaba diyorum, ben 
kaldırımda yürüyen kaç kişiyi tanıyorum?

Kendi kendimle verdiğim yanıt olumsuz.
Yüzde 99’unu tanımıyorum.
Böylesine büyüyen ve gelişen bir kentte, 

arada sırada yaşanan münferit olumsuzluklar 
olacaktır.

Eskiye göre, Gemlik’te güvenlik sorunu daha 
azaldı.

Zaman zaman dışarıdan gelen ekiplerin, hırsız 
hk olayları can yakıyor.

Ama sürekli yaşanan olumsuzluklara rastlan
mıyor.

Bence, Gemlik’in en büyük sorunu uyuştu- 
ruyla mücadele olmalı.

Bunca nüfusun yaşadığı bir kentte, kolay 
para kazanmak isteyenler çıkacaktır.

Bu, dün vardı, bu gün de, yarın da olacak.
Mücadele bu yöne kaydırılmalı.
Bu konuda Gemlik’te sivil bir dernek kuruldu.
Gemlik Duyarlılık ve Dayanışma Derneği, 

uyuşturucu konusunda birçok etkinlik düzen
liyor.

AVM den atlayan genç kızımızın ölümünden 
sonra ortaya koydukları etkinlik dikkatlerin bu 
yöne çevrilmesini neden oldu.

Durmadılar, devam ediyorlar.
Yarın akşam İskele Meydanı Festival Alanında 

Belediye ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortak
laşa yeni bir etkinlik ortaya koyacaklar.

İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturu
cunun zararları konusunda bir konferans vere
cek.

Gençleri eğlendirmek için müzik ve dans gös
terileri düzenlenecek.

Bu konuda destek gerek.

Ityusturucu konulıı müzik şöleni
Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği 
ve Gemlik 
Belediyesi’nin ortak
laşa düzenledikleri 
“Uyuşturucu” konu
lu konferans ve 
müzik şöleni yarın 
yapılacak.
Gemlik Gemlik 
Duyarlılık ve Daya 
nışma Derneği Baş 
kanı Mehmet Uzun 
kaya, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
Belediye, Emniyet 
Müdürlüğü ile birlik
te ilçemizde görülen 
uyuşturucu kul
lanımına karşı halkı 
ve gençleri uyarmak 
ve uyuşturucunun 
zararlarını anlatmak 
amacıyla bir etkinlik 
düzenlediklerini 
söyledi. Pazar günü 
saat 19.30 da İskele

B€ÜTBOX V€ BMX GOSTCRISI '

iisOlfe
Meydam’nda yapıla
cak etkinlikte, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
uzmanları uyuşturu
cu konusunda 
katılımcılara konfe

rans verecekler.
Daha sonra ise Grup 
Pikap-Kışla 
Production müzik 
grubunuun konseri 
izlenecek. Gemlik

Duyarlılık ve Daya 
nışma Derneği Baş 
kanı Uzunkaya 
Gemliklileri ve genç
leri etkinliğe davet 
etti.

FİT Miriisii naıımı iırtı
Gazhane Caddesi’ni PTT önüyle bağlayacak olan köprünün kalıpları 
çakıldı. Ancak beton döküleceği sırada çalışmalara yine ara verildi. 

Projenin değişeceği konuşuluyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
tarafından ihalesi 
yapılan ve bir yıldır 
bitirilemeyen Çarşı 
Deresi ikinci etap 
çalışmaları, PTT 
önündeki köprü 
altından geçen 
TELEKOM’a ait 
kablolar nedeniyle 
bir süre durmuştu. 
Bu kez köprü yapımı 
yeniden durdu. 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, geçtiğimiz 
günlerde ilçemize 
gelerek Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile görüştü. 
Belediye Başkan 
vekilinin Köprünün 
düz yapılmasını 
istemediği, projenin 
değiştirilmek iste
diğini ilçede 
konuşuluyor.
Gazhane Caddesi’ni

PTT binasından 
geçen yol ile bağla 
yacak köprünün 
yapımı başlamış, 
köprü kalıpları 
çakılmış, beton 
dökümü sırasında 
çalışmalar durdurul

muştu.
Çarşı Deresi, 
PTT Köprüsü duru
munun ne olacağı 
yine merak konusu 
oldu.
Öğrenildiğine göre, 
Belediye

Başkanvekil Refik 
Yılmaz’ın köprünün 
düz yapılmasına 
karşı olduğu ve 
daha estetik 
görünümlü bir 
köprü yapılmasını 
istediği belirtildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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


14 Eylül 2013 Cumartesi Gemlik KSrfez Sayfa 5

lursa M artul an lüııma Tanrttıcat
Bursa Valiliği AB ve 
Dış ilişkiler Merkezi 
tarafından 2012 Yılı 
Mali Destek Prog 
ramları çerçevesin 
de Termal, tarih, 
kültür turizmine kat 
kı sağlamak maksa 
dıyla hazırlanan 
"Menşei Bursa" baş 
lıklı proje tanıtıldı. 
Hilton Otel’de Bursa 
Vali Yardımcısı ve İl 
AB Daimi Temsilcisi 
Ahmet Hamdi Usta 
tarafından düzenle
nen basın toplan
tısında, "Menşei 
Bursa" projesinin 
Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) 
tarafından destek
lenmek üzere kabul 
edildiği belirtildi. 
Usta, projenin yedi 
aya yayılarak uygu
lanacağını söyledi. 
Projenin Bursa için 
markalaşma yolun
da önemli bir adım 
olduğuna dikkati 
çeken Usta, Menşei 
Bursa'nın toplam

198 bin 465 TL'lik 
bir bütçeye sahip 
olduğunu anlattı. 
Projenin Bursa tur
izmini desteklemek 
maksadıyla bir tanı 
tim kampanyası şek
linde gerçekleştirile
ceğine işaret eden 
Usta, "Bu proje, AB 
ve Dış İlişkiler Mer 
kezi'mizin uzun süre 
üzerinde çalıştığı ve 
emek sarf ettiği bir 
proje. Projeyle 
Bursa adıyla marka 
olan tarım ve gıdaya 
dayalı yöresel ürün
lerin turizm değerine 
dönüştürülerek etkili 
bir tanıtım aracı 
haline getirilmesi 
hedefleniyor" dedi.

Bursa Valiliği AB ve 
Dış ilişkiler Merkezi 
nin sadece yerel 
değil, ulusal ve ulus 
lararası çapta da 
projeler hazırladığını 
kaydeden Usta, 
"Menşei Bursa pro
jesi ile Bursa gene 
linde yaklaşık 2 bin 
işletme, esnaf ve 
üreticiye mahalli 
ürün ve coğrafi 
işaretleme konusun
da bilgi verilecek. 
Projenin bir diğer ve 
önemli ayağı olan 
Gastronomi Festiva 
li de düzenlenecek" 
şeklinde konuştu. 
Hayata geçirilecek 
olan proje sayesin 
de Bursa'nın yerel 
markalarının hem 
ulusal, hem de ulus
lararası tanıtımının 
yapılacağını belirten 
Usta, şöyle konuştu: 
"Gastronomi 
Festivalinde yöresel 
ürünlerle üç dalda 
yarışma yapılacak 
ve Uluslararası 
Aşçılar Zirvesi

gerçekleştirilecek."

YEREL 
ÜRETİCİLER 
EĞİTİM 
PLATFORMU 
KURULACAK

Menşei Bursa pro
jesinin yanında bir 
çalışmadan daha 
söz eden Bursa Vali 
Yardımcısı Ahmet 
Hamdi Usta, Avrupa 
Birliği Bakanlığı 
Ulusal Ajans Leonar 
do da Vinci Yenilik 
Transferi Programı 
çerçevesinde ELMA- 
TP (Yerel Üreticiler 
Eğitim Platformu) 
projesinin de kabul 
edildiğini vurguladı. 
Bu projenin de 
Bursa için büyük ve 
önemli bir çalışma 
olduğuna dikkati 
çeken Usta, söz 
konusu projenin 2 
yıl süreli ve 300 bin 
Euro hibeli toplam
da 400 bin Euro'luk 
bir proje olduğunu 
ifade etti.

Bursa Terminalintle 
dükkanlar kiraıa 

veriliyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
ulaşım şirketi 
BURULAŞ tarafın
dan işletilen
Bursa Şehirlerarası 
ve Uluslararası 
Otobüs
Terminali'ndeki 
dükkanlar pazarlık 
usulü ihaleyle 
kiraya verilecek. 
Bursa Şehirlerarası 
ve Uluslararası 
Otobüs 
Terminali'ndeki 
D-2, D-12, D-13, D- 
30, D-32, D-34 ve 
D-38 nolu dükkan
lar ayrı ayrı, "D18- 
D17-D16'-D14- 
D15-D16" nolu 
dükkanlar ise blok 

olarak pazarlık 
usulü ihale yapıl
mak sureti ile 
kiraya verilecek. 
Tekliflerin en geç 
18 Eylül 
Çarşamba günü 
saat 15.00'a 
kadar BURULAŞ'a 
verilmesi 
gerekirken, ihale 
ilanı, yerleşim 
planı, standart 
formlar, birim 
fiyat teklif 
mektubu ve eki 
cetveli ile 
sözleşme 
tasarısının olduğu 
ihale dokümanına 
www.burulas.com.t 
r web adresinden 
ulaşılabilecek

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Halı Yıkama «■■■■■

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
O 532 654 28 46

http://www.burulas.com.t
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Özci AYKUT İLKÖĞRCTİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru”

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
r 2002

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12. tr

Deneyimli kadromuz ve çağda; eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz
4-5 YAŞ 6.350
ANASINIFI 6.600
1 .SINIF 8.250
2.SINIF 9.700
3.SINIF 9.700
4.SINIF 9.700
5.SINIF 9.700
6.SINIF 9.700
7.SINIF 9.700
8.SINIF 9.700

NOT : Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

Fatih Projesi'ııle talılet hedefi 11 milyon
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 2010 yılı 
kasım ayında 
başlayan 'FATİH 
Projesi' kapsamında 
bugüne kadar öğret
men ve öğrencilere 
62 bin 800 adet 
tablet dağıttı. Bu yıl 
81 ilde dağıtılacak 
tabletlerle sayının 
11 milyona ulaşması 
hedefleniyor.
Milli Eğitim Bakan 
lığı, 22 Kasım 2010 
tarihinde Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haber 
leşme Bakanlığı 
arasında yaptığı 
protokolle Fatih 
Projesi'ni başlattı. 
Fatih Projesi kap
samında bugüne 
kadar, Türkiye'deki 
pilot okullarda, 
öğrenci ve öğret
menlere toplam 62 
bin 800 tablet bil

gisayar dağıtıldı. 
Proje kapsamında 
2011-2012 eğitim 
öğretim yılında 17 
ilde, 52 okulda, 13 
bin 800; 2012-2013 
eğitim öğretim yılı 
ikinci döneminin 
başladığı 11 Şubat 
2013 tarihinden 
itibaren ise 81 ilde, 
217 okulda, 49 bin 
tablet bilgisayar 
dağıtımı gerçek
leştirildi. Bu süre 
içinde meslek 
liseleri hariç tüm 
liselerdeki sınıfların 
tamamına 84 bin 
921 adet etkileşimli 
tahta yerleştirildi. 
Bu okulların alt yapı 
ihalelerini tamam
landı. İllerin 
tamamında 110 adet 
uzaktan eğitim 
merkezi kuruldu. Bu 
merkezlerde bugüne 

kadar 120 binin 
üzerinde öğretmene 
hizmet içi eğitim 
verildi. Proje kap
samında önümüzde
ki 3 yıl içinde 5. 
sınıftan 12. sınıfa 
kadar tüm öğren
cilere yaklaşık 11 
milyonu bulan 
tablet bilgisayar 
dağıtımı yapılacak.

OKULLARIN 
STOKLARINDA 2 
BİN 855 TABLET 
BİLGİSAYAR VAR 
Tabletlerin arızalan
ması durumunda, 
öğrenci ve öğret
menlerin e-posta 
veya telefonla 
ihtiyaç duydukları 
anda ilgili birimlere 
ulaşabilecek. Pilot 
uygulama kap
samında gelen 
şikayetler yine bu 

birimler tarafından 
ivedilikle cevap
lanacak. Proje kap
samında dağıtılan 
cihazlar garantili. 
Tabletlerin arıza 
durumlarında 
onarımları söz 
konusu garanti kap
samında yapılacak. 
Bu gibi durumlarda 
mağduriyetlerin 
yaşanmaması için 
okulların stokların
da tutulmak üzere, 2 
bin 855 yedek tablet 
bilgisayar dağıtıldı. 
Tablet bilgisayarlar 
öncelikle örgün 
eğitim kapsamında
ki 9. sınıf öğrenci
lerine dağıtılıyor. 
Önümüzdeki 3 yıl 
içerisinde 5. sınıftan 
12. sınıfa tüm 
öğrencilere tablet 
bilgisayar dağıtıla
cak. Tablet bilgisa

yarlardaki içerikler 
eş zamanlı olarak 
güncellenen müfre
dat doğrultusunda 
güncelleniyor.

PROJE 5 ANA 
BİLEŞENDEN 
OLUŞUYOR 
Eğitimde FATİH 
Projesi, eğitim vc 
öğretimde fırsat 
eşitliğini sağlamak 
ve okullardaki 
teknolojiyi 
iyileştirmek amacıy
la geliştirildi. Bilişim 
Teknolojileri (BT) 
araçlarının öğren- 
me-öğretme 
sürecinde daha 
fazla duyu organına 
hitap edilecek şek

ilde planlanan pro
jede, derslerde etkin 
kullanımı için okul 
öncesi, ilköğretim 
ile ortaöğretim 
düzeyindeki tüm 
okullarda 570 bin 
dersliğe LCD Panel 
Etkileşimli Tahta ve 
internet ağ altyapısı 
sağlanacak. Aynı 
zamanda her öğret
men ve her öğren
ciye tablet bilgisa
yar verilecek. 
Dersliklere kurulan 
donanımının öğren- 
me-öğretme 
sürecinde etkin kul
lanımını sağlamak 
amacıyla öğretmen
lere hizmetiçi 
eğitimler verilecek.

ELEMAN
FİRMAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TECRÜBELİ BİLGİSAYAR 

TEKN SYENİ VE 
YETİŞTİR LMEK ÜZERE 

ÇIRAK ARANIYOR 

TEKNOKEN BİLGİSAYAR
Orhangazi Cd. No:98/A 
Tel: 0 224 513 22 42

SATIUK 
ARAZİ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞAKOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR 

0 535 631 2517

KRŞEDE 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



14 Eylül 2013 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 7

Mlı Mu te lenin Bedeli 55B TL
Diyanet işleri 
Başkanlığı, bu yıl 
vekalet yoluyla kur
ban kesme bedelini 
yurtiçi 550 TL yurt- 
dışında ise 380 TL 
olarak belirledi.
Diyanet İşleri 
Başkanlığının, 
Türkiye Diyanet 
Vakfı aracılığıyla 
yürüttüğü 'Vekalet 
Yoluyla Kurban 
Organizasyonu' 
başlatıldı.
Organizasyonla, kur
banlar, yurt içi ve 
başta Afrika ülkeleri 
olmak üzere 
Ortadoğu, Orta 
Asya, Balkanlar ve 
Kafkaslarda 4O'ı 
aşkın ülkede, kesim 
merkezlerinde oluş
turulan komiteler

nezaretinde dini 
esaslara uygun 
kesilecek.

Bu şekilde kesilen 
kurbanlardan elde 
edilen etler, yurt 
içinde ve yurt dışın
da ihtiyaç sahibi 
yoksul vatandaşlara 
dağıtılacak.

BU YIL Ki BEDEL 
550 TL

Diyanet işleri 
Başkanlığı orga
nizesinde Türkiye
Diyanet Vakfı 
aracılığıyla yürütülen 
Vekalet yoluyla kur
ban organizasyonu 
için bu yılki bedelin 
yurtiçinde 550 TL, 
yurtdışında ise 380

TL olduğunu belir- organizasyona katıl- daşların, kurban 
tilen genelgede, mak isteyen vatan- bedellerini, en geç

14 Ekim 2013 
Pazartesi günü 
mesai bitimine kadar 
yatırması gerektiğini 
kaydedildi.

YOKSUL AİLELERE 
DAĞITILACAK 
Organizasyonda kur
banların, yurt içi ve 
yurt dışında kesim 
oluşturulan komitel
er nezaretinde dini
mizin esaslarına 
uygun olarak 
kesildiği belirtilen 
genelgede, bu şek
ilde kesilen kurban
lardan elde edilen 
etler yurt içinde ve 
yurt dışında ihtiyaç 
sahibi yoksul ve 
muhtaç vatandaşlara 
dağıtıldığı ifade edil
di.

Sanayi ciro endeksi yüzde 14,8 arttı
Sanayi Ciro 
Endeksi, temmuzda 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
14,8 arttı.Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK), Temmuz 
2013 Sanayi Ciro 
Endeksi'ni açıkladı. 
Buna göre, Sanayi 
Ciro Endeksi, tem
muzda geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 14,8 arttı. 
Sanayinin alt sek
törleri ince
lendiğinde, tem
muzda, geçen yılın 
aynı ayına göre,

madencilik ve taşo
cakçılığı endeksi

yüzde 11,7, imalat 
sanayi endeksi ise

yüzde 15 arttı.
Ana sanayi grupları

sınıflamasına göre, 
temmuz ayında en 
fazla artışı sermaye 
malı imalatı göster
di.
İmalat sanayi alt 
sektörlerinin tem
muzda geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde değişim 
oranları ince
lendiğinde, en yük
sek artış oranının 
yüzde 79,3 ile diğer 
ulaşım araçlarının 
imalatında gerçek
leştiği görüldü.
Bunu yüzde 37,8 ile 
motorlu kara taşıtı,

treyler (römork) ve 
yarı treyler (yarı 
römork) imalatı 
takip etti.
İmalat sanayi alt 
sektörlerinin 2013 
yılı temmuz ayında 
2012'nin aynı ayına 
göre değişim oran
ları incelendiğinde, 
en fazla düşüş 
oranının yüzde 28,2 
ile diğer imalatlarda 
görüldü. Bunu 
yüzde 1,3 ile ağaç, 
ağaç ve mantar 
ürünleri (mobilya 
hariç) imalatı takip 
etti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER RENİZ 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 işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

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

OTORÜS

ULAŞIM
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
Kjınberoğlu-Euaday 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 5131079
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 10 45
Bayza Petrol 513 01 03i

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 553 65 29
KonurTıpMrk. 514 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

RELEDİYE

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

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4676 

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)

GENİİKSİNEMAGÜNLÜÜÜ

VENÜS 
SİNEMASI 
OABBECİN 
ÇARPMASI: 

11:30-14:00-16:30- 
20:15 

ŞİRİNLER 2:12:00- 
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Meşrubat 
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GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Piyanist
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası
gfLk İnternetten Canlı Kıy m

Sahne - Işık yösferisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz yösteri/er

MİLTON
L. DÜĞÜN GALONU
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Konur Cerrahi Tm 
Merkezi nin zemin 

çalışmaları başladı
Baytaş İnşaat tarafından Bursa 
Acıbadem Hastanesi’nin bir kuru
luşu olan Gemlik Konur Tıp Merke 
zi’nin yeni binasının arsasında 
zemin iyileştirme çalışmalarına 
başlandı. Haberi sayfa 2’de

Merkez Camiisinin yapılacağı arsada gece yarısı kazı yapılınca vatandaşlar şüphelendiivici kcz udiıııısıııııı yapıidcayı arsaud gece yarısı Kazı yapılınca vaıanuaşıar şupneıenuı ■■ ।

te »sı tem C i PII mli BM
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Hükümetin dış politikası iflas etti
Suriye olaylarının geldiği son durum, AKP 

Hükümetinin dış politikasının iflas ettiğini, 
başarısız sürdürülen dış politikanın ülke 
itibarını zedelediği ortada.

Suriye demokrasi getirmek sevdasına 
kapılan Erdoğan Hükümeti, eski kankası 
Esad'ı devirmek için, bu ülkenin iç işlerine 
müdahale etti.

İslam coğrafyasında Sultanlığa özenti, 
fiyasko ile sonlandı. Devamı 4’de

Wı|
Borusan Holding tarafından eski Belediye 
Binasının yerine yapılacak olan Merkez 
Camii zemin çalışmalarında gece yarısı 
belediyeye ait dozer ve bir kamyon büyük 
bir kitleyi çıkarmak isteyen görevlilere 
CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, 
müdahale etti. Haberi sayfa 2’de

Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin bir haf
talık alışma devresinin ardından yeni ders 
yılı bugün başlıyor. 16 milyon öğrenciyi 
önemli değişiklikler bekliyor.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde, 
yaklaşık 17 milyon öğrenci, ders başı 
yapacak. 2013-2014 eğitim-öğretim yılının 
ilk yarısına başlayacak öğrenciler, 175 
işgünü sürecek ders yılının ardından 
yarıyıl tatiline 27 Ocak'ta girecek

HEM HAYAT KURTAR 
HEM DE HAYATINI 
Meslek sahibi öğrenciler yetiştiriyor, 
geleceklerini güvence altına alıyoruz.

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gemlik 
O 224 514 49 49 | 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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Merkez Camîisinin yapılacağı arsada gece yarısı kazı yapılınca vatandaşlar şüphelendi

Borusan Holding 
tarafından eski 
Belediye Binasının 
yerine yapılacak 
olan Merkez Camii 
zemin çalışmaların
da gece yarısı 
belediyeye ait dozer 
ve bir kamyon büyük 
bir kitleyi çıkarmak 
isteyen görevlilere 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
müdahale etti.
Önceki gün saat 
21.30 sıralarında, 
caminin yapılacağı 
arsaya resmi plakalı 
bir damperli kamyon 
ve dozer gelerek, 
CİUS AVM yönünde 
bir alanda büyük bir 
kaya kitlesini çıkar
mak için çalışma 
başlattı.
Durumu gören CHP 
İlçe Başkanı Mehmet 
Sertaslan çalışma 
yapan görevlileri 

uyararak neden ge 
ce geç saatlerde 
çalışma yaptıklarını 
sordu. Sertaslan, 
daha sonra İlçe 
Emniyet Müdürlü 
ğü’nü arayarak 
görevlileri bu bölge 
nin Sit alanı olduğu 
nu belirterek, çalış

malar konusunda 
uyardı.
Sertaslan, bu konu
da gazetemize şun
ları söyledi:
"Bize gelen bilgiler 
üzerine kazı yapılan 
yere geldiğimizde 
çalışmalar sürü 
yordu. Kamyona 

yükleme yapılıyordu. 
Gündüz yapılması 
gereken bir işin ge 
ce yansı yapılması, 
şüphe uyandırıyor. 
Bir ibadethanenin 
yapılacağı yerde, 
şüpheli çalışma 
yapılmamalı.
Eğer burada eski

eserler varsa gün 
yüzüne çıkanlmah. 
Onlarda bu toprak
larda hizmetten önce 
yaşayanların bırak- 
tıklan eserlerdir. 
Gemlik’te dünden 
bugüne hiçbir şey 
bırakmamışlar. Aynı 
zihniyet eski eserleri

yok etmiş.
Gemlik geçmişiyle 
buluşamıyor" dedi, 
öte yandan kazı ya 
pan işçilerin, pazar 
günü okul alışverişi 
yapmak için izin ala 
rak gece çalışma 
yaptıkları iddia 
edildi.

Konur Cerrahi Tm Merkezi nin 
zemin çalışmaları Haşladı

Baytaş İnşaat 
tarafından Bursa 
Acıbadem 
Hastanesi’nin bir 
kuruluşu olan 
Gemlik Konur Tıp 
Merkezi’nin yeni 
binasının arsasında 
zemin iyileştirme 
çalışmalarına baş
landı.
Baytaş İnşaat 
tarafından kendi 
arsasında yapılarak 
Konur Tıp 
Merkezi’ne 
devredilecek olan 
inşaatın zeminine 
12 metre derin
liğinde 156 adet jet 
enjeksiyonu (Jet 
Grouting) sistemi 
ile beton dökümüne 
başlandı.
Baytaş İnşaat ortak
larından Yaşar 
Bektaş gazetemize - 
yaptığı açıklamada, 
zemin iyileştirme 
çalışmalarının 
tamamlanmasından

sonra temel atacak
larını ve porje- 
lendirdikleri tıp 
merkezinin inşaatı
na en kısa zamanda 
başlayacaklarını 
söyledi.
Bektaş, “Bir aksilik 
çıkmadığı takdirde 6 
ay içinde inşaatı 
tamamlayacağız.
Konur Tıp Merkezi 
İstiklal 
Caddesi’ndeki 
yerinden yeni

yapılan modern 
binasına taşınacak. 
Bu binada cerrahi 
bölüm de olacak. 
En geç tüm işlemler 
8 ay içinde tamam
lanacak olan binayı 
Gemliklilerin hizme
tine açacağız” dedi, 
inşaat, bodrum 
üzerine 3,5 kat yük
seklikte ve 3 bin 
metrekarelik bir 
alanda inşaa edile
cek.
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Feci kazada bir aile ölümden döndü
Orhangazi de, kont 
rolden çıkan otomo
bil takla atarken, 
aynı aileden 4 kişi 
yaralandı.
Kaza Orhangazi- 
Bursa kara yolunda 
Gedelek köyü 
kavşağı yakınlarında 
meydana geldi. 
İstanbul’dan Bursa 
istikametine giden 
Cengiz Eroğlu (42) 
idaresindeki 
34 VT 6808 plakalı 
otomobil, 
Gedelek kavşağını 
geçtikten sonra

"Onf ihtarına uymayınca yafcayı ele verili
Bursa'da, "dur" 
ihtarına uymayan 
şüpheli araçta 
yapılan aramada 63 
kilogram esrar ele 
geçirildi 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Narkotik 
Büro Amirliği ekip
leri, bir kişinin 
satmak için 
Yalova’dan

Küf ür Cinayetine M Yıl Hapis
Bursa'nın İnegöl’e 
bağlı Kurşunlu 
beldesinde işlediği 
cinayetin ardından 
Suriye'ye kaçan, 
ancak emniyet ve 
ailesinin ikna 
etmesiyle teslim 
olan Fatih T, 24 yıl 
hapse mahkum 
edildi.
Teslim oldutan 
sonra, öldürdüğü 
irfan Mentiş'in 
cesedinin yerini 
gösteren Fatih 
T.'nin İnegöl Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'ndeki davası 
karara bağlandı. 
Geçtiğimiz yıllarda 
Ali Güneş'in 
öldürülmesi olayına 
da karışan Fatih T, 
Menteş'i kendisine 
küfrettiği için

henüz belirlene
meyen bir sebeple 
kontrolden çıktı. 
Takla atıp yol 
kenarındaki kanalda 
durabilen otomo

Bursa’ya esrar 
getirdiği bilgisine 
ulaştı. Şahsın esrarı 
satamayınca tekrar 
Yalova’ya gideceğini

öğrenen ekipler, 
operasyona start 
verdi. Ekipler, 
Bursa-İstanbul yolu 
üzerinde plakası

öldürdüğünü ileri 
sürdü. Fatih T.'nin 7 
sayfalık savunması 
duruşmada okun
du. Savunmada, 
beraberindeki üç 
arkadaşını aklayan 
Fatih T., "Vicdan 
azabı çekiyorum, 
pişmanım" dedi. 
Cesedi araca koy
duktan sonra göm
mek için tek başına 
İnegöl'e bağlı Orta 
köyü yolu 
üzerinden 
ilerlediğini ve 
aracının çamura 
saplandığını anla
tan Fatih T., 
"Aracım çamura 
saplanınca, 
İnegöl'e yürüyerek 
gittim. İnegöl'de üç 
arkadaşımı da alıp 
benim aracımın çık

bilin sürücüsü 
Cengiz Eroğlu ile 
birlikte 41 yaşındaki 
eşi Güler, 19 
yaşındaki kızları 
Burak ile 17 yaşın

ması için yardım 
istedim.
Arkadaşlara çamu
ra batan aracımın 
yanına gittiğimiz de 
olayı anlattım ve 
onlara da olayı 
unutmalarını 
söyledim. Aracı 
çamurdan kur
tardıktan sonra 
arkadaşlarım 
İnegöl'e gittiler. 
Ben de aldığım 
kazma, kürekle bir 
yere çukur açtım ve 
cesedi gömdüm" 
diye konuştu. 
Kurşunlu olayında 
ölü olduğunu 
öğrenince 
Suriye'ye gittiğini 
söyleyen Fatih T., 
"Suriye'ye gittikten 
sonra vicdan azabı 
çekip, İnegöl'e gel

daki kızları 
Mehmet Mert yara
landı. Yaralılar olay 
yerine çağrılan 
ambulanslarla 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Yaralıların sağlık 
durumunun iyi 
olduğu belir
lenirken, hurdaya 
dönen otomobil 
çekici marifetiyle 
çekili.
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

belirlenen otomobili 
durdurmak istedi. 
Polisin "dur" ihtarı
na uymayan otomo
bil, yaşanan 
kovalamaca 
sonrası durduruldu. 
Ö.T.’nin (22) kul
landığı otomobilde 
yapılan aramalarda 
63,5 kilo esrar ele 
geçirildi.
Emniyetteki 
sorgusu tamam
lanan zanlı, tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

erek teslim oldum. 
En büyük hatam 
olayı gizlemekti. 
Yanımda olan 
arkadaşları koru
mak istedim.
Vicdan azabı çekiy
orum. Pişmanım.
Bu suçu canavarca 
bir ruhla işlemed
im. Bunu kabul 
etmiyorum.
Kendimi toparla
maya çalışırken, 
arka arkaya hatalar 
yaptım. Teslim 
olmam gerekirken 
cesedi yok ettim" 
şeklinde konuştu. 
Duruşmaya katılan 
S.Ç., H.R.K. ve A.Y. 
ise savunmaların
da, Fatih T.'den 
korktukları için 
olayı anlatamadık
larını kaydetti.

Uludağ’ın
eteklerindeki 

vanam korkuttu

Uludağ'ın etek
lerindeki 700 yıllık 
tarihi Cumalıkızık 
köyünün üstündeki 
ormanlık ve 
kestanelik alanda 4 
noktadan başlayan 
yangın, helikopter 
ve itfaiye ekip
lerinin çabasıyla 
söndürüldü.
Edinilen bilgiye 
göre merkez 
Yıldırım ilçesine 
bağlı tarihi 
Cumalıkızık 
köyünün üst kıs
mında bulunan 
Göldağlar mevki
inde gece yarısı 
yangın çıktı. Çam 
ve kestane 
ağaçlarının 
yandığını gören 
köy sakinleri duru
mu jandarmaya 
bildirdi.
Olay yerine gelen 
Orman Bölge 
Müdürlüğü ve 
itfaiye ekipleri 
yangına müdahale 
etti. Yangının kısa 
sürede yayılması 
nedeniyle bölgeye 

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 |

havadan 
helikopterle destek 
verildi. Sabahın ilk 
ışıklarıyla orman 
helikopteri defalar
ca sorti yaparak 
alevleri bastırdı. 2 
hektarlık alanda 
çam ve kestane 
ağaçlarını kül eden 
yangında bir dağ 
evi de kullanılmaz 
hale geldi.
Ormanın bölüm 
bölüm yandığını ve 
dört noktada 
yangın çıktığını 
anlatan 
Cumalıkızık 
Muhtarı Ahmet 
Kuş, "Her sezon 
böyle olaylar 
yaşanıyor. Arazi 
açmak için mi 
yakıyorlar, başka 
maksatla mı 
yakıyorlar 
bilemiyoruz. 
Jandarma delil 
toplayarak 
yangının çıkış 
sebebi ve sorumlu
ları hakkında 
soruşturma başlat
tı" dedi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hükümetin dış politikası iflas etti
2.5 yıldır Suriye’yi içinden bölen bir dış polita 

sürdürüyoruz.
Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk’ün dış poli

tikasının teması olan, "Yurtta barış, dünya da 
barış’’ ilkesinden uzaklaştı.

Suriye ve çevredeki ülkelere karşı uyguladığı 
politikaların tümünde başarısızlık söz konusu 
oldu.

önce İsrail ile arayı açtık.
Filistin de taraf olduk.
Irak’ı ABD ve müttefikleriyle işgale kalktık.
Bu politika Irak’ın kuzeyinde bir Kürt Devleti 

nin doğmasına neden oldu.
Uydu, Irak hükümeti ile limonilik sürüyor.
AKP Hükümeti, ABD’ Irak’ı işgalini Saddam 

rejiminin devrilmesi sonunda bu ülkeye demok 
rasi geleceğini sandı.

Ama, ABD Irak’tan çekilmesine karşın iç sa 
vaş bitmiyor.

Müslümanlar birbirlerini öldürüyor.
Aynı politika Suriye için de geçerli oldu.
Bir farkla..

Türkiye bu duruma üzülüyor, ama kendi başı
na Suriye’yi işgal etmeyi de düşünmüyor.

Mısır’da general Sisi’nin Islamcı Mursi’yi 
darbe ile devirmesinde de Erdoğan’ın politika 
ları taraf bulmadı.

Görülen o ki, Türkiye yanlış dış politikalar yü 
zünden, bir savaşın müdahili olmaktan kıl payı 
kurtuldu.

Yanlış dış politikanın faturası biz ödüyoruz.

ABD ve müttefikleri, Suriye konusunda, Irak 
gibi düşünmediler.

Suriye’nin içini karıştırmayı yeterli gördüler.
Bunda Suriye dostlarının da etkisi büyük 

oldu.
Yani, Rusya, Çin ve İran’ın..
Bu konuda, Türkiye’nin taşeronluğuna başvu

ruldu.
Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı Suriye 

de, Esat ile vizesiz giriş çıkış, su anlaşmaları, 
mayın temizleme anlaşmaları yapıldı.

İşadamları ile ticari anlaşmalar sağlandı. 
Ülkeye büyük girdi gelecekti.
Ekonomiye katkı sağlanacaktı.
Ancak, Arap Baharı’nın gazı AKP liderini dış 

politikada aktif ve bölgede lider olma sevda 
sına itti.

Türkiye, Suriye’nin iç politikasında taraf oldu. 
Bu ülkenin bölünmesini ve muhaliflerin ikti

dara gelmesi için elinden gelen her şeyi yaptı.
Fiilen savaşa katılmasa da muhalifleri eğitti.
Lojistik ve silah desteği Türkiye üzerinden 

sağlandı.
Esad’ı yıkamadılar.
İktidar Esad’ın devrileceğine ve bu ülkeye 

demokrasi geleceğine kendini inandırmıştı.
İç savaşı eliyle büyüttü.
Kendi ülkesinde 12 yıldır PKK olayını çöze

meyen, binlerce askerin şehit olmasına ‘dur’ 
diyemeyen AKP hükümeti, ülkemiz üzerinden 
Suriye’ye İslamcı terör örgütlerinin giriş çıkı 
şına göz yumdu.

Bu cani örgütlerin vahşi cinayetlerini görme 
mezlikten geliyorlar.

Suriye’deki kimyasal silahların teslim edile 
rek, imhası konusunda, Rusya ABD ile anlaştı.

Suriye’nin Hıristiyan ordusu tarafından işgali 
durdu.

CHP Gemlik Eğitim 
Grubu, okulların 
açılacağı bugün
lerde eğitim-öğre- 
timde yaşanmakta 
olan olumsuzlukları 
araştırarak, parti 
binasında panel 
düzenledi. 
Cumartesi günü 
saat 14.oo de 
düzenlenen panelde, 
CHP Gemlik İlçe 
Eğitim Komisyonu 
üyeleri Ahmet 
Hulusi Aydın, Ürer 
Konak ve Erhan İzgi 
konuşmacı olarak 
4+4+4 eğitim sistemi 
nin getirdiklerini ve 
götüreceklerini, 
eğitim sistemimizin 
bugünü yarınını 
anlattılar.
Uzman raporları ve 
bilimsel inceleme ve 
araştırmalara göre 
erken okula başla
mada minik öğrenci
lerin karşılaştığı zor
luklar, okul koşul 
larımn küçüklere 
uygun olmayışı gibi 
sorunlar panelde ele 
alındı.

AMAÇ KAPATILAN 
İMAM HATİPLERİ
AÇMAKTI
Emekli Edebiyat 
öğretmeni Erhan 
İzgi, öğrencilerin 
zihinsel ve biyolojik 
olarak 70 aydan ön 
ce birinci sınıf prog 
ramına uyum sağla 
makta yetersiz ola
caklarını, ayrıca bu

Başıboş atlar sorun oldu

İlçemiz Çukurbahçe 
mevkii Çevre Yolu 
üzerine yapılan yeni 
apartmanların 
bahçelerine giren 
başıboş atlar, apart
man sakinlerini 
rahatsız ediyor. 
Bir süreden beri

kadar küçük öğren
cileri eğitecek olan 
öğretmenlerin de bu 
duruma hazır olma 
dıklarım söyledi. 
CHP programında 
olduğu gibi ana 
sınıfının zorunlu ve 
ücretsiz olması 
gerektiğini ve ardın
da kesintisiz 8 yıl 
ilköğretim modeli 
nin, orta öğretimde 
ki yönlendirmeye 
ancak 8. sınıf son
rası uygun olacağını 
vurgulayan Erhan 
İzgi, "Bu sistemin 
tek amacı, kapatılan 
İmam - Hatip 
Liseleri’nin orta 
kısımlarının yeniden 
açılması olduğunu 
herkes tarafından 
biliniyor.” dedi.

AYDIN SIKINTILARI 
ANLATTI
Daha sonra söz alan 
Ahmet Hulusi Aydın 
da 4+4+4 sisteminin 
her bir 4’ünde 
yaşanılan sıkıntıları 
anlattı.
SBS sınavının kaldı

Şehit Cemal Okulu 
ve çevresinde at 
besleyen bazı şahıs
ların hayvanlarını 
otlatmak amacıyla 
sokakta başıboş 
bırakması atların 
çevrede bulunan
sitelerin

rılacağını ancak bu 
nun yerine her yıl 
yapılacak 6 sınavın 
olacağını ve 6. sınıf
tan hesap edilirse 
öğrencinin tam 36 
kez sınava gireceği 
belirterek, “Bu sis
temde kapatacak
larını iddia ettikleri 
dershaneler devam 
durumunda kalacak- 
tır. "dedi.

ALMAN TÜRK 
EĞİTİM SİSTEMİ 
KARŞILAŞTIRMASI 
Eğitim konusunda 
son konuşmacı Ürer 
Konak ise 6 yıl 
görev yaptığı Alman 
ya’daki eğitim siste
mi ile Türk eğitim 
sistemini karşılaş 
tırarak, eksik yönleri 
mizi ve bunların 
nasıl düzenlenebile
ceğini örneklerle 
anlattı.
Meslek okullarının 
ne kadar önemli 
olduğunu ve bu 
meslek okullarından 
mezun olanların her 
konuda tam 

girmesi nedeniyle 
site sakinleri apart
mandan çıkmakta 
zorluk yaşıyorlar. 
Çakır İnşaat tarafın
dan yapılan sitenin 
bahçesinin kapısını 
açan atlar, yönetici 
ler tarafından 

donanımlı yetiştik
lerini belirten 
Konak, meslek eğiti
mi alanların daha 
kolay iş bulduklarını 
ve iyi bir yaşam 
sürdürebildiklerini 
söyledi.
Meslek okullarının 
ara eleman ihtiya- 
cağını karşıladığını 
da belirten Konak, 
“Eğitim sistemi ülke 
ihtiyaçlarını göz 
önüne alınarak 
düzenlenmeli.
Sanayinin ihtiyacı 
olan ara elemanlar 
meslek liselerinde 
ve meslek yüksek 
okuliarından sağlan
malıdır. ” şeklinde 
konuştu.
Bu çalışmaların 
öncesinde Bursa İl 
Genel Meclisi Grup 
Başkanvekili Feoloji 
Müh. Sabahattin 
Sesli, bilgisayarlı 
sunum ile Gemlik’in 
deprem riskini ve 
belediyeler olarak 
neler yapılabileceği
ni anlattı.

dışarıya çıkarılması 
karşın yeniden kapı 
yı açarak bahçeye 
girmesi sorun yara 
tıyor. Site sakinleri, 
durumu belediyeye 
bildirdiklerini, hiçbir 
önlem alınmadığını 
söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Manastır aolunaa fcazadan gecilmiiKir
Hafta sonunda 
Manastır yolunda 
meydana gelen 
kazalarda can kaybı 
olmazken 5 kişi 
yaralandı. 
İlk kaza Cumartesi 
günü saat 19.oo 
sıralarında meydana 
geldi.
Neşet Çavuşoğlu’- 
nun kullandığı 16 A 
7366 plakalı polis 
ekip aracı karşı yön
den gelen 16 MAE 
21 plakalı Peugeot 
marka araçla 
kafadan çarpıştı. 
Can kaybının 
olmadığı kazada, 
polis otusunun 
sürücüsü Neşet 
Çavuşoğlu, Tanzer 
İlk ile Peugeot 
sürücüsü Ahmet G. 
ve yanlarındaki 2 
bayan yaralandı. 
Yaralılar Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi Acil servi
sine kaldırıldı.

DİREĞE 
ÇARPTILAR

ise aynı bölgede 2. 
bir kaza meydana 
geldi. Bursa yönün
den çevre yolu 
üzerinden Kumla
yönüne gitmekte 
olan özel bir araç, 
Manastır ışıklı 
kavşağına yaklaştığı 
sırada sürücünün 
direksiyon hakimiye 
tini kaybetmesi 
sonucu kavşağa 50 
metre kala yolun 
sağ tarafında bulu
nan telefon direğine

çarptı. Kazada şans 
eseri ölen ve 
yaralanan olmadı. 
Direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den sürücünün ışık
ları geç fark ettiği 
sanılıyor. Araç 

kavşağa yaklaşınca 
bir süre yaya 
kaldırımda sürük
lenerek direğe çarp
tı. Daha sonra 
çağrılan bir kurtarıcı 
ile kazada hasar 
gören araç kaldırıldı.

Başvurular için 
bugün son nün
Seviye Belirleme 
Sınavı'nda (SBS) 
201 ve üzeri Orta 
öğretime Yerleştir 
me Puanı (OYP) 
alan öğrencilerin 
ön kayıt başvuru
larının e-Okui sis
temi üzerinden 
alınması işlemi 
bugün saat 17.00' 
de sona eriyor. 
Ek kontenjanlar 
için asıl ve yedek 
listedeki öğrenci
lerin ilanı ise saat 
21.00 itibarıyla 
yapılacak.
2013 yılı SBS'ye 
katılan ve OYP'si 
201 ve üzeri olan, 
tercih döneminde 
okul tercihi yap
mayan veya yapa
mayan, tercih yap
tığı halde hiçbir 
okula yerleşe
meyen, herhangi 
bir tercihine yer
leştiği halde okul 
mülakatında ele

nen, asıl ve yedek 
kayıt döneminde 
herhangi bir terci
hine kayıt hakkı 
kazanarak kaydını 
yaptıran tüm 
öğrencilerin, 
9 Eylül 2013 
Pazartesi günü 
saat 10.00'da 
açıklanan boş 
kontenjanlar için 
https://e-okul.meb. 
gov.tr adresinde 
yayımlanan 
okullara, en 
fazla 5 tercih hakkı 
bulunuyor.
Veliler yerleştirme 
sonuçları ile 
ilgili bilgilerini 
https://e- 
okul.meb.gov.tr 
adresinden takip 
edebilecekler. Bu 
nedenle velilerin 
belirtilen internet 
adresini yer
leştirme takvimi 
boyunca takip 
etmeleri gerekecek

TURKUAZ 
KİMYASAL

Spmy 
Koku

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Halı Yıkama aMMMHBHI

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

kremi 
el köpük

24 İÜ 70.00

temizlik kâpilğii 
yerlerine ilereısizdir

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

https://e-okul.meb
https://e-okul.meb.gov.tr


16 Eylül 2013 Pazartesi Gemlik Karffez Sayfa 6

Emektar futbolcular flytepe’de buluştu
Gemlik Sümerspor, Gemlik Güvenspor ve Gemlikspor kulüplerinde 30 yıl önce 

top koşturan futbolcular, düzenlenen organizasyon ile biraraya geldiler.

Gemlik’te değişik 
spor kulüplerinde 
futbol oynayan eski 
sporcular, Aytepe 
Restaurant’ta bulu 
şarak nostalji dolu 
bir gece yaşadılar. 
Gemlik Sümerspor, 
Gemlik Güvenspor 

ve Gemlikspor kulüp 
lerinde 30 yıl önce 
top koşturan futbol
cular, düzenlenen 
organizasyon ile bir 
araya geldiler. 
Eski günlerin yad 
edildiği gecede, 
Gemlik Belediyespor 

çalıştırıcısı Haydar 
Yiğit, Müfit Tekin, 
Canip Akıt, Adnan 
Bıyıklı, Basri Bıyıklı, 
Mehmet Uyar, Köse 
Erdoğan, Nurettin 
Canlı, Şükrü 
Evirgen, Osman 
Bıyıklı, İsmail

Gülşen, Mücahit, 
Yusuf Ekşioğlu, İrfan 
Baysal, Birol 
Altıçiftlik gibi isimler 
katıldı.

CANLI ve BIYIKLI 
SAHNE ALDILAR 
Gecenin ilerleyen 

saatlerinde, Gemlik 
Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği Türk 
Sanat Müziği Korusu 
elemanlarından 
Nurettin Canlı, sahne 
alarak dinleyenleri 
mest etti.
Daha sonra, MHP 

den belediye 
başkanlığı için aday 
adayı olan Dr. Adnan 
Bıyıklı da sahneye 
çıkarak söylediği 
şarkı ve sesinin 
güzelliği ile dikkat
leri üzerine 
topladı.
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O OKI flVKCNT İLKÖĞRETİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru”

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12. tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

4-5 YAŞ 
ANASINIFI 
1.SINIF 
2.SINIF 
3.SINIF 
4.SINIF 
5.SINIF 
6.SINIF 
7.SINIF 
8.SINIF

6.350
6.600
8.250
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700

NOT : Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

M lııı İM milyon m tin lira gelir eltle eılildi
2B taşınmazlarından toplam 454 milyon 706 bin 878 lira gelir elde edildiğini açıklandı. Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 90 bin 222 adette toplam 2 milyar 460 milyon 235 bin 281 metrekare yüzölçümlü 2B 

taşınmazından iade kapsamında olanlar ve halen başvuru süresi devam eden yerler dahil bugüne kadar 
140 bin 786 adette toplam 488 milyon 980 bin 493 metrekarelik alanın satışının gerçekleştirildiğini belirtti
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 2B 
taşınmazlarından 
toplam 454 milyon 
706 bin 878 lira 
gelir elde edildiğini 
açıkladı.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
MHP Manisa 
Milletvekili Sümer 
Oral'ın 2 B arazi
lerinin satışına 
ilişkin yazılı 
soru önergesini 
cevapladı.

Şimşek, 590 bin 
222 adette toplam 2 
milyar 460 milyon 
235 bin 281 
metrekare 
yüzölçümlü 
2B taşınmazından 
iade kapsamında 
olanlar ve halen 
başvuru süresi 
devam eden yerler 
dahil bugüne kadar 
140 bin 
786 adette toplam 
488 milyon 980 bin 
493 metrekarelik alanın satışının gerçekleştirildiğini,

toplam 454 milyon 
706 bin 878 lira gelir 
elde edildiğini 
bildirdi.
2B taşınmazlarının 
satışından yaklaşık 
9,8 milyar gelir bek
lediklerini belirten 
Şimşek, elde edilen 
gelirin yüzde 3'ünün 
Vakıflar Genel 
Müdürlüğü'ne ver
ildiğini aktardı. 
Bunun yüzde 
15,20'sinin Çevre ve 
Şehircilik

Bakanhğı’na, 
kalanının da genel 
bütçeye gelir olarak 
kaydedildiğini 
aktardı.
Proje alanları ile 
ilgili de bilgi veren 
Şimşek, bugüne 
kadar 9 ilde (İstan
bul, Antalya, 
Kocaeli, Sakarya, 
Samsun, Muğla, 
Hatay, Bursa, 
İsparta) 50 civarında 
proje alanı belir
lendiğine işaret etti

ELEMAN
FİRMAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TECRÜBELİ BİLGİSAYAR 

TEKNİSYENİ VE 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ÇIRAK ARANIYOR 

TEKNOKEN BİLGİSAYAR
Orhangazi Cd. No:98/A 
Tel: O 224 513 22 42

SATIUK 
ABAZİ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞA KOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR 

0 535631 25 17

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Osmanh döneminde 
1902 yılında 2. 
Abdülhamit Han 
zamanında Tünel-i 
Bahri (Tüp Geçit) 
Projesi adıyla tasar
lanan Marmaray 
Projesi'nde geri 
sayım başladı.
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı'nda 
açılışı gerçekleşti 
rilecek proje kap
samında yapılan 
istasyonları dünyaya 
nam salmış İznik 
çinileri süsleyecek. 
Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Bakan 
Yıldınm'ın, "150 yıl
lık bir proje. Birisi 
1860 yılında Sultan 
Abdülmecid 
zamanında yapılmış, 
ikinci proje 1902

yılında 2. 
Abdülhamit Han 
zamanında hazırlan
mış. Abdülhamit Han 
zamanında yapılan 
proje, aşağı yukarı 
bugünkü projenin 
aynısı" diye tanım
ladığı Marmaray 
projesi hizmete 

girmek için gün 
sayıyor.
İstanbul Boğazı'nın 
iki yakası 11 tüp ile 
birleştirecek olan 
Gebze-Halkah 
Banliyö Hatlarının 
İyileştirilmesi ve 
Demiryolu Boğaz 
Tüp Geçişi

(Marmaray) 
projesine İznikli çini 
ustaları da sanat
larıyla destek oluyor. 
Marmaray'ın 
istasyonlarına İznik 
çinisi eserler yer
leştirilecek. Göreve 
geldikten sonra 
ilçe gezilerini 

sürdüren Bursa 
Valisi Münir 
Karaloğlu, dünyaca 
ünlü çinilerin 
üretildiği İznik ilçesi
ni ziyaret etti. İznik 
Vakfı'm ziyaret eden 
Vali Karaloğlu, bir 
müjdeyi de 
kamuoyu ile 
paylaştı;
Marmaray'ın 
istasyonlarını İznik 
çinileri süsleyecek. 
Ziyaretle ilgili değer
lendirmelerini 
Tvvitter hesabından 
kamuoyu ile pay
laşan Vali Karaloğlu, 
"Ustalarımızın sabır
la ve özveriye 
çalıştıklarını gördük. 
Bir İznik çinisinin 
hangi meşakkatle 
üretildiğinide öğren
miş olduk.

Marmarayın istas 
yontarım süsleyecek 
şaheserler Bursa- 
Iznik'ten olacak.
Yapılan eserler 
muhteşem çiniciliği 
yeniden hayatımıza 
taşıyacak. Çini Vakfı 
ve ustalarımıza 
teşekkür ederiz." 
dedi.
Vali Karaloğlu, 
Nilüferhatun 
imarethanesinin 
restorasyonu 
tamamlandığında 
müze olarak kul
lanacaklarını açık
ladı. Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu, 
İznik'in sembol
lerinden Yeşil 
Camii'nin de 
restorasyona 
ihtiyacı olduğunu 
söyledi.

Bursa'da Bisikletli Polisler Göreve Başladı
Türkiye'de ilk defa 
uygulamaya geçir
ilen 'Beyaz Kırlangıç' 
projesi hayata 
geçirildi. 
Bursa polisi, artık 
bisikletle bisik
letlilerin güvenliğini 
sağlayacak.
Bisikletli polislerin 
tanıtımı merkez 
Nilüfer ilçesi 
Ataevler 
Mahallesi'nde 
yapıldı. Bursa İl 
Emniyet Müdürlüğü 
ve Nilüfer 
Belediyesi'nin iş bir
liğinde gerçekleşen 
beyaz kırlangıç pro
jesi hayata geçirildi. 
Nilüfer'in 100.Yıl, 
Ertuğrulkent, ve 
Altınşehir mahal
lelerinde trafik dene
timini bisikletli 
polisler yapacak. 
Bursa Emniyet

Müdürlüğü'nün 
'Kırlangıç* adını 
verdiği polisler, 
Nilüfer 
Belediyesi'nin yap
tırdığı mavi çizgili 
bisiklet yollarını kul
lanacak. İlk etapta 
15 polisin görev 
yapacağı uygulama
da, bisikletlilerin 
güven içinde pedal 

çevirmesine sağlay
acak. Bisikletli 
polisler, ağırlıklı 
olarak okul geçiş
lerinde düzeni 
sağlayacak, trafik 
denetimleri yapıp 
bisiklet kullanımını 
özendirecek. 
Bisikletli polisin 
tasarım ve araç 
gereçlerini ise

Nilüfer Belediyesi 
üstlendi. Proje 
hakkında bilgiler 
veren Bursa II 
Emniyet Müdürü Ali 
Osman Kahya, "Bu 
proje ile biz trafik 
kültürünü yaymak 
istiyoruz. Gaz 
sağınımı olmayan, 
trafik kazası 
olduğunda riski 

olmayan, hem 
spor hem ulaşımı 
sağlayan çok 
ideal bir taşıt. 
Bu taşıtın 
Bursa'mızda yaygın
laşmasını için bu 
projeyi geliştirdik. 
15 kişilik bir timimiz 
var. Bunlar okul 
önlerinde geniş 
görevlisi olarak 
görev yapacak. 
Trafik sıkışıklığında 
hızlı müdahale ede
cekler. Çevreye 
gürültüsü yok, yakıtı 
yok, insan sağlığı 
için de çok önemli 
bir taşıt" dedi. ■* 
İlçede 85 kilometre
lik bisiklet yolu 
olduğunun altını 
çizen Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, 
"Kentin her 
yanına bisiklet yolu 

yapacağız. Bir bisik
let ağı oluşturma 
anlayışındayız. Bu 
proje, bisiklet yol
larının da artmasını 
sağlayacak bir pro 
jeye dönüşebilir" 
diye konuştu. 
Bisikletliler de 
bu konuda 
düşüncelerini dile 
getirerek, "Bizim en 
büyük sıkıntımız 
yollarda diğer ara
baların bizi sıkıştır
ması ve dikkate 
almamaları. Şuanda 
yolda bisikletli trafik 
polisi gördüğü 
zaman bisikletliye 
bakış açısı da farklı 
olacak. Bisiklet yolu 
az ama olan 
yerlerde de bu yol
ları kullanamıyor- 
duk" şeklinde 
konuştu. -

KAŞ€D€ 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
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Kredi kartı sahiplerine faiz müjdesi
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB), Türk Lirası 
(TL) cinsinden kredi 
kartı işlemlerinde 
uygulanacak aylık 
azami akdi faiz 
oranını yüzde 2,02' 
ye, aylık azami gecik 
me faizi oranını yüz 
de 2,52'ye indirdi. 
Kurum, ABD Doları 
ve Euro cinsinden 
azami faiz oranların
da da değişiklik yap
madı.
TCMB'den kredi kartı 
faizleri ilgili yapılan 
açıklamada şöyle 
denildi:

“Resmî Gazete'de 
yayımlanan Kredi 
Kartı İşlemlerinde 
Uygulanacak Azami 
Faiz Oranları 
Hakkında 2006/1 
Sayılı Tebliğ'de 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
2013/11 Sayılı 
TCMB Tebliği ile 
1 Ekim 2013 
tarihinden geçerli 
olmak üzere kredi 
kartı işlemlerinde 
uygulanacak aylık 
azami akdi faiz oranı 
TL için yüzde 2,02, 
ABD Doları için 
yüzde 1,70 ve Euro

için yüzde 1,64, aylık 
azami gecikme faizi 
oranı ise TL için 
yüzde 2,52, ABD 
doları için yüzde 
2,20 ve euro için ise

yüzde 2,14 olarak 
belirlenmiştir.
Söz konusu 
oranlar azami 
oranlar olup 
bankalarca kredi

kartı işlemlerinde 1 
Ekim
2013 tarihinden 
itibaren bu oranların 
üzerinde bir faiz 
oranı uygulanması 
mümkün bulunma
maktadır.
Bankalar bu 
oranları geçmemek 
üzere faiz oranlarını 
serbestçe belirleye
bilecektir. 1 Ocak 
2014 tarihinden 
itibaren gelecek üç 
aylık dönem için 
geçerli olacak azami 
faiz oranları bu tari
hten önce yine 
bankamız tarafından 

kamuoyuna duyuru
lacaktır.
Bankalar, diğer 
ülkelerde olduğu 
gibi, kredi kartı faiz 
oranlarını bireysel 
kredi faizlerine göre 
daha yüksek belir
lemektedir.
Bu nedenle kısa 
vadeli kredi 
gereksinimi 
olan kredi kartı 
sahiplerinin bu 
gereksinimlerini 
kredi kartları yerine 
tüketici kredileri 
yoluyla karşılamaları 
menfaatlerine 
olacaktır.”

Otomniiv ihracatııın, üçte MHen tadası Bıırsadaıı
Türkiye'nin yılın ilk 
8 ayındaki 13 milyar 
774 milyon 117 bin 
dolarlık otomotiv 
ihracatının, yüzde 
86,34'ünü (11 milyar 
893 milyon 641 bin 
dolar) dört il 
gerçekleştirdi. 
Bursa, yüzde 
38,39'luk payla 
toplam otomotiv 
ihracatının üçte 
birinden fazlasını 
tek başına 
sağlarken, Kocaeli 
yüzde 22,01'lik 
payla ikinci, İstan
bul yüzde 17,90 ile 
üçüncü, Sakarya da 
yüzde 8,02 ile 
dördüncü sırada 
yer aldı.
Türkiye İhracatçılar 
Meclisinin (TİM) 
kayıtlarından der
lenen verilere göre,

otomotiv sektörü, 
Ocak-Ağustos 
2012'de, 12 
milyar 532 milyon 
587 bin dolar olan 
ihracatını, bu yılın 
aynı döneminde 
yüzde 9,9'luk 
artışla 13 milyar 
774 milyon 117 
bin dolara taşıdı. 
Sektör, bu 
dönemde 
Türkiye'nin 98 mil

yar 887 milyon 720 
bin dolar olan 
toplam ihracatından 
aldığı yüzde 
13,9'luk pay ile en 
fazla ihracat yapan 
sektör unvanını 
sürdürdü.
Türkiye ihracatının, 
lokomotifi konu
mundaki otomotiv 
sektörünün 
başarısına en 
büyük katkıyı ise

Bursa, Kocaeli, 
İstanbul ve Sakarya 
sağladı. Bu dört 
ilin, 8 aylık 
dönemdeki ihracat
ları toplamı, 11 mil
yar 893 milyon 641 
bin doları buldu. 
Böylece, otomotiv 
sektörünün ocak- 
ağustos döneminde 
13 milyar 774 mil 
yon 117 bin dolar 
olan toplam ihra

catının yüzde 
86,34'ünü de bu 
dört il sırtlamış 
oldu.
"Otomotivin kalbi" 
olarak nitelendirilen 
Bursa, 8 ayda 5 mil
yar 288 milyon 765 
bin dolarlık otomo
tiv ana ve yan 
sanayi ihracatı 
gerçekleştirdi. 
Bursa, bu sayede 
yüzde 38,39'luk 
payla toplam oto
motiv ihracatının 
üçte birinden 
fazlasını tek başına 
gerçekleştirdi. 
Bursa'nın en yakın 
takipçisi 
Kocaeli ise bu 
dönemde 3 milyar 
32 milyon 690 bin 
dolar ihracat yaptı 
ve toplam otomotiv 
ihracatından 

yüzde 22,01 pay 
aldı. 2 milyar 466 
milyon 662 bin 
dolar ihracat ve 
yüzde 17,90 payla 
İstanbul üçüncü 
sırada yer alırken, 
Sakarya 1 milyar 
105 milyon 524 bin 
dolar ihracat ve 
yüzde 8,02'1 i k 
payla dördüncü 
oldu.
Milyar doların 
üzerinde ihracat 
başarısını gösteren 
bu illeri, Ankara, 
İzmir ve Manisa 
izledi. Bu 
dönemde, Ankara 
425 milyon 
629 bin, İzmir 397 
milyon 698 bin, 
Manisa da 259 
milyon 458 bin 
dolar ihracat 
gerçekleştirdi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat **55
Jandarma İmdat ^6
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 OO 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53

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

Gar. Kom. 513 12 06 VAPUB - FEBİBOT
KAYMAKAMLIK Ackorlik Çh 61Q 67

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

ASKerıiK çd. o ij ıu or
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 OTOBÜS

ULAŞIM Özel id. Md. 513 15 07
Tamı lUlı'td 611 14 14

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

1 flC DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pcgasus Akmia Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanboroğlu-Esadaş 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

ıapu oıcı. ıvıua. oij !*♦ ı*t
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

DAĞITICILAR

m GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 30 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

D
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

BELEDİYED
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

■■
R

TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol 513 1Q 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 10 4S
Boyza Petrol 513 01 03

Gemlik Ksrfez
OIMLİK'İN ILKİONLOK SİYASİ 0AZETE1I

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4677 

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)

iiMttii
VENÜS 

SİNEMASI 
DABBECİN
ÇARPMASI: 

11:30-14:00-16:30- 
20:15 

ŞİRİNLER 2:12:00- 
14:15-16:15-18:15- 

20:00 
ÇILGIN DOĞUM 

GÜNÜ: 12:00-14:15- 
16:15-18:15 

REZERVASYON 
5133321
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MILTONJ
DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikahMasası

İnternetten Canb Kıy m 
Sahne - işıhyösterisi 
Servis ve ekip mantar 

Sürpriz gösteriler

___

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com

TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


kavlak
DOĞANIN HÂZİNESİ ^j|

ZEYTİN&ZEYTİNYAĞI 
KESTANE ŞEKERİ 

YÖRESEL REÇELLER 
KOZMETİK

T SiŞgl naturel

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla iskele Gemlik (İstiklâl Cad.) - Yalova Yolu Satış Mada/Ası
Tel: 512 0 512

www.kavlak.com tr

|Kuruluş:1973

Gemlik KHrfez
B^uojn^an

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

ORM 
tonstrine İlgi ar oldu
Gemlik Duyarlılık ve Dayanış 
ma Derneği ile Gemlik Beledi 
yesi ve İlçe Emniyet Müdürlü 
ğü’nce organize edilen "Uyuş 
turucuya Hayır” gecesi İskele 
Meydanında yapıldı. Syf 2’de

2013-2014 eğitim öğretim yılında 12 bin ilk 6 bin ortaöğretim öğrencisini, 1000 öğretmen eğitecek.

Yeni eğitimyılı mııilu Haşladı Başkan Güler, yeniden 
Ankara yolunda

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Okullar açılırken...
Yollar yürüyerek, tatillerde günler geçerek 

bitiyor.
Çocuklarımız bugün okullarıyla buluştu. 
Öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştu. 
Uzun bir tatil süreci sona erdi.
Dün, Gemlik’te 12 bin ilkokul, 6 bin de 

ortaokul öğrencisi ders başı yaptı.
18 bin ilk, orta öğrencisini 1000 öğretmen 

eğitecek.
Gemlik’te okul sıkıntısı hala sürüyor. 4’de

başladı. Re*mi Eylül İH<okul“ öğrencl- 
lu’nda yapıldı- d^ag^tens. He
terinden oluşan 9^berıs y 
büyük ilgi topladı-

Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, içişleri Bakanhğı’ndan kendisini 
görevden uzaklaştırılması ile ilgili olarak 2 
ayda bir yapılan yeniden değerlendirmede, 
göreve iade edilmediğini öğrenmesi üzer
ine, bisikletiyle, "Hak, Adalet, Demokrasi 
arayış” sürüşüne, yarın kaldığı yerden 
devam edecek. Haberi sayfa 5’de 

I _______
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 
O 224 514 49 49 | hatemsaglikokullari-c°

^Hemşire * Acil Tıp Teknisyeni

http://www.kavlak.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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2013-2014 eğitim öğretim yılında 12 bin ilk 6 bin ortaöğretim öğrencisini, 1000 öğretmen eğitecek.

Yeni eğilim yılı mutlu başladı

2013-2014 eğitim- 
öğretim yılı, sevinçle 
başladı.
Yeni eğitim ve öğre
tim yılının başlaması 
nedeniyle, ilk tören 
Atatürk Anıtı’na saat 
O9.oo'da çelenk kon
masıyla başladı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve iki 
öğrenci tarafından 
anıta çelenk kondu. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesiyle bura 
daki tören sona erdi. 
Resmi tören ise

11 Eylül İlkokulu’nda 
yapıldı. Programa 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık, İlçe Emni 
yet Müdürü, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü, 
Şube Müdürleri, okul 
müdürleri, öğret
menler ile çok sayı
da veli katıldı. 
Buradaki tören saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başladı. 
Öğrencilerin aileleri 
için yazıp okudukları 
"Bizi anlayın, bize 
kulak verin. Bizleri 
dinlerseniz, anlaya
bilirsiniz" şeklindeki 

mesajlar dikkat çeki
ci sözler alkışlarla 
karşılandı.
Şiirlerle zenginleştir! 
len programda okul 
öğretmenlerinden 
Ahmet Mutluer, tara 
fından çalınan bağla
ma eşliğinde okul 
öğrencisi türküler 
seslendirdi.
11 Eylül İlkokulu 
öğrencilerinden 
oluşan grup, dans 
gösterisi ile büyük 
ilgi topladı.
Yine okul öğrenci
lerinin oluşturduğu 
Kafkas Halk Oyun 

lan da büyük bir be 
ğeniyle izlendi. İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
yaptığı konuşmada, 
yeni eğitim öğretim 
yılının öğretmen, öğ 
renci ve velilerimize 
hayırlı olması dile 
ğinde bulunarak, 
2013-2014 öğretim 
yılında 12 bin ilk ve 
ortaokul öğrencisi, 6 
bine yakın da 
ortaöğretim öğren
cisi ile 1000 öğret
menin görev yaptı 
ğını ifade etti. 
Ercümen, konuşma 

sında, “Ülkemizin ge 
leceğine yapaca 
ğımız en büyük ya 
tırım çocuklarımıza 
vereceği eğitimdir” 
dedi.
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık ise konuş 
masında, yeni eğitim 
öğretimin, ilçemize 
ve ülkemize hayırlı 
olmasını diledikten 
sonra, özellikle okul 
öncesi eğitimine 
önem verdiklerini 
belirterek, “Bu bağ 
lamda, okul öncesi 
çağında olan çocuk
larımızın eğitim 

ortamına alınmasını 
önemsiyoruz. Maddi 
durumu ile ilgili 
sıkıntılı olan velilere 
de Sosyal 
Yardımlaşma ve Da 
yanışma Vakfı tara 
fından gerekli des 
teği sağlayacağız." 
şeklinde konuştu. 
Tören, okul öğret
meni Ömer Koçak, 
tarafından okul içi 
duvarlarına yapılan 
çizgi film kahraman
ları ve masal kahra
manlarının çizildiği 
koridorların gezilme
siyle son buldu.

Yerteskc'de 1 ııiiisel 
okul 210 öğrenci ile 

eğitime haşladı
Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği 
ile Gemlik 
Belediyesi ve İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü’nce 
organize edilen 
“Uyuşturucuya 
Hayır” gecesi İskele 
Meydanı Festival 
Alanı’nda yapıldı. 
Protokolün ilgi 
göstermediği 
gecede, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi ve İl Emniyet 
Müdürlüğü’nce 
bastırılan, gençleri 
madde bağımlılığına 
karşı uyararak 
broşürler dağıtıldı. 
Broşürde, “Madde 
bağımlılığı ile müca 

dele ülkemizin ulu 
sal mücadelesidir. 
Bu mücadelede 
size de bir görev 
düşüyor.
Bu mücadelede 
var olmak, madde 
kullanarak yok 
olmaktan iyidir!.” 
denildi.
Saat 20.30 sıraların
da başlayan gece, 
ses düzeninin yeter
siz olması nedeniyle 
bir süre uzadı.

Uyuşturucu kullanı 
minin zararları 
konusunda yapılan 
konuşmadan 
sonra Grup Pikap, 
Kışla Prod& Meltem 
Paker, Beatbox ve 
BMX gösterisi az 
sayıda izeyiciye 
doyumsuz bir 
konser verdiler. 
Geceye MHP İlçe 
Başkanı ODsman 
Durdu ile bazı 
yöneticiler katıldı.

2013-2014 eğitim ve 
öğretim yılı yüksek 
okul ve fakültelerde 
de dün kapılarını 
öğrencilerine açtı. 
İlçemizde bulunan 
Uludağ Üniversite
sine bağlı Gemlik 
Sunğipek Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulların 
daki 7 programda 
210 öğrenci dün 
ders başı yaptı.
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okul Müdürü Prof. 
Dr. İlhan Turgut 
gazete mize yaptığı

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.conı

açıklamada, bu yıl 
yeni bir program 
açmadıklarını, 7 
programda eğitim 
ve öğretime 
başladıklarını 
söyledi.

ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ AÇIĞI 
YOK 
210 öğrenci ile bu 
yıl 60 öğretim 
görevlisi tarafından 
eğitileceğini 
belirterek, “Öğret
men açısından sıkın 
timiz yok. Kendi 
bünyemizde 12 
öğretim elemanımız 
yanında Uludağ 
Üniversitesi’nden 
15’e yakın öğretim 
görevlisi ve dışar
dan usta eğitmen
lerle ders program
larını tamamlı 
yoruz.” dedi.
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Evinde uyuşturucu bulunan 
zanlı gözyaşlarına boğuldu
Bursa’da, narkotik 
polisinin bir eve 
düzenlediği 
operasyonda yor
gan hurcuna gizlen
miş 6 bin 280 adet 
bonzai maddesi ele 
geçirildi. Adliyeye 
sevk edilen zanlılar
dan birinin ağlaması 
dikkat çekti.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Narkotik 
Bürosu ekipleri, 2 
kişinin yüklü miktar
da uyuşturucuyu 
piyasaya süreceği 
ihbarı üzerine 
harekete geçti.

IMıfciıııMıMııMlıı

Yaklaşık 10 gün 
süren istihbarat 
çalışmaları ve 
teknik takibin 
ardından ekipler, 
zehir tacirlerinin 
H.D. (34) ile eşi D.D. 
(33) olduğunu 
belirledi.
Şüphelilerin merkez 
Osmangazi ilçesi 
Fatih

Mahallesi'ndeki 
evine düzenlenen 
operasyonda, 
hurçların ve yastık
ların için yerleştiril 
miş 6 bin 280 paket 
yaklaşık 25 kilo 300 
gram bonzai ele 
geçirildi. Yakalanan 
bonzainin piyasa 
değerinin 1 milyon 
TL'nin üzerinde 

olduğu belirtildi. 
Gözaltına alınan 2 
zanlı, emniyetteki 
ifadelerinin ardın
dan adliyeye sevk 
edildi. Zanlılardan 
H.D.'nin emniyet 
çıkışı ağlaması 
dikkat çekti.
Emniyet yetkilileri, 
operasyonda ele 
geçirilen 25 kilo 30 
gram bonzai ile 
Bursa’nın rekor 
kırdığını ifade 
etti.
2012 senesinde 
Bursa’da 10 kilo 
bonzai yakalandığı 
açıklanırken, bu 
miktarın Türkiye 
genelinde 197 kilo 
olduğu vurgulandı.

Bursa’da hafta 
oğul facia atlattı

Orhangazi 
ilçesinde meydana 
gelen traktör kaza
sında bir genç 
yaralandı.
Alınan bilgiye 
göre, Ahmet Çakır 
(45), oğlu Mustafa 
Çakır’ı (14) da 
alarak kendilerine 
ait 16 VR 991 
plakalı traktörle 
zeytinliğe gitti. 
Burada bir süre 
kalan baba oğul, 
daha sonra köye 
dönmek üzere trak
törle yola çıktı.
Çakır’ın kullandığı 
traktör Heceler 
köyü girişinde 

kontrolden çıkarak 
devrildi.
Kazada Mustafa 
Çakır traktörün 
altında kalırken, 
babası Ahmet 
Çakır kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattı. 
Çevreden yetişen 
vatandaşların 
yardımı ile trak
törün altından 
çıkarılan ve 
bacağı kırıldığı 
belirlenen Mustafa 
Çakır, Orhangazi 
Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Bursa’nın 
’ Harmancık 

ilçesinde meydana 
gelen kazada 4 kişi 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Balıkesir 
istikametinden 
gelip Harmancık 
yönüne giden İlyas 
Bal idaresindeki 43 
NY 055 plakalı oto
mobil, Çınar köyü 
yakınlarında 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi net

icesinde devrildi. nan kayaya
Yol kenarında bulu- çarparak devrilen

otomobilde bulu
nan İlyas Bal, 
Hüseyin Bal (72), 
Muammer Temiz 
(21) ve Hüseyin 
Bal (20) yaralandı. 
Olay yerine 
sevk edilen 
ambulanslarla 
Harmancık Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralıların 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. 
Jandarma kazayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

25 tilo 3H0 nam mMini ele geclıilıli
Bursa’da düzenle
nen operasyonda, 
25 kilo 300 gram 
bonzai ele geçirildi. 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü 
Narkotik Büro ekip
leri, 2 kişinin evin

de bulundurduğu 
yüklü miktarda 
uyuşturucuyu 
kentte piyasaya 
süreceği ihbarı 
üzerine harekete 
geçti. Yaklaşık 10 
gün süren istih
barat çalışmaları ve 
teknik takibin

ardından ekipler, 
bu kişilerin H.D (34) 
ile eşi D.D (33) 
olduğunu belirledi. 
Şüphelilerin 
merkez Osmangazi 
ilçesi Fatih 
Mahallesi'ndeki 
evine düzenlenen 
operasyonda,

hurçların arasına 
yerleştirilmiş 25 
kilo 300 gram bon 
zai ele geçirildi, c 
Gözaltına alınan 2 
zanlı, emniyetteki 
ifadelerinin ardın
dan adliyeye sevk 
edildi.

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) >6'13 96 83 Fax : 513 35 95

BM AKNE ÖLDÜNÜZ MU!
«ııiriı lu tiııiı ılrui tutnıi

TrMA u

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın £|MB

Gemlik Körfez iMww.flemllkkorfezaazetesl.com

iMww.flemllkkorfezaazetesl.com
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Güne Bakış IŞİİI, IIM IlIlMl IİB W llMI
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye başkan aday adayı Dr. Adnan Bıyıklı, 20 Eylül 2013 günü sona 
erecek olan aday belirlenmesi öncesi MHP’li bayanlarla biraraya geldiği toplantıda, kadının siyaset 
için önemli olduğunu belirterek, “Çünkü kadın annedir. Bundan dolayı daha adildir.” dedi.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Okullar açılırken
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesin

den ilçemizdeki eğitim kuramlarının adlarını 
aldım.

Gemlik’te aşağıda göreceğiniz eğitim kurulu
larında 16 bin öğrenciye eğitim veriyor. 
A.Kütahya İlkokulu - A.Kütahya Ortaokulu 
Atatürk İlkokulu - Ayşe Ziver Karataş İlkokulu - 
Borusan İlkokulu - Borusan Ortaokulu - Celal 
Bay ar Anadolu Lisesi - Cumhuriyet İlkokulu - 
Cumhuriyet Ortaokulu - Çınar İlkokulu - Çınar 
Ortaokulu - Engürücük Ortaokulu - Engürücük 
İlkokulu - Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi - 
Gemlik Anadolu Lisesi - Gemlik Hisar Anadolu 
Lisesi - Gemlik Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
- Gemlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 
Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi - Gemlik Tica 
ret Meslek Lisesi - Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlkokulu - Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi Ortaokulu - Halk Eğitim Merkezi - 
Katırlı İlkokulu - Kız Teknik ve Meslek Lisesi - 
Kurşunlu Nursel Çağlar Ortaokulu - Kurşunlu 
Nursel Çağlar İlkokulu - Kurtul Ortaokulu - Lale 
Kemal Kılıç İlkokulu..

Bu eğitim kurulularında 1000 öğretmen gö 
rey yapıyor.

İlçemizde en büyük sıkıntı Manastır Bölgesin 
de.

Bilindiği gibi Manastır bölgesinde yalnız 
Cumhuriyet İlköğretim okulu var.

Bu yıl tamamlanacak olan Ali Kütük Okulu 
açıldıktan sonra Cumhuriyet Okulu kapatılacak.

Çünkü bu okul depreme karşı dayanıksız. 
Yıllardır bu durumu bile bile öğrenciler bu 
okulda eğitim ve öğretime devam ettirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri eski Gemlik 
Kaymakamı Bilal Çelik, okullar kapandıktan 
sonra, bu okulun yıkılarak yerine yenisinin 
yapılacağını söylemişiti.

Âli Kütük Okulu açısı da Manastır’daki öğren
ci sayısı diğer okullardaki öğrenci sayısına 
göre fazla.

Derslikler kalabalık.
Eski Kaymakamlarımızdan Mehmet Baygül, 

ilçenin nüfusun sürekli çoğaldığını, Gemlik’e 
her yıl yeni bir okul yapılmasının zorunlu 
olduğunu söylerdi.

Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi'nin 
yanında açılan Kız Meslek Lisesi, Hisar Ana 
dolu Lisesi ve Ticaret Meslek Lisesi’nin açılma 
sı, ilçenin derslik sorununu bir parça da olsa 
rahatlattı.

Boşalan okullara başka okullar yerleştirildi. 
4+4+4 eğitim sistemi ile ilkokul ve orta okul 

ların ayrılması nedeniyle yeni sisteme geçiş 
yapıldı.

Özel sektör ilçemizde yeni okullar yapıyor. 
Devletin okul yaptığı yok.
Borusan, Roda, AH Kütük, Gemport, Karataş 

Demir Çelik gibi kurumlar ilçeye yeni okullara 
kavuşturdu.

Böylece Gemlik’teki derslik sayısında önemli 
açık kapanmış oldu.

Gemlik'te eğitimin kalitesi diğer yerlere göre 
yüksek.

Öğretmen açığının olmadığı belirtiliyor.
Yeni bir eğitim öğretim yılında öğretmen, 

yönetici ve öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Belediye 
Başkan aday adayı 
Dr. Adnan Bıyıklı ve 
eşi MHP'li kadınlarla 
bir araya geldi. 
İlçe binasında 
yapılan tanışma 
toplantısında 
konuşan MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, toplantıların 
talep edilmesi üzeri 
ne tüm aday aday
ları ile yapılabile
ceğini söyledi. 
MHP aday adayı 
Adnan Bıyıklı ise 
yaptığı konuşmada, 
"Her başarılı erkeğin 
arkasında bir kadın 
vardır. Eşim başta 
olmak üzere tüm 
kadınlara destek
lerinden dolayı 
teşekkür ederim.

IMfttlItaMnMltlI
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı 
Kemal Durmaz,: 
Osmangazi Şube 
Başkanı İsmail Cirit 
ve sendika yönetici
leri, MHP İlçe 
Teşkilatına iadei 
ziyaret gerçekleş 
tirdi.
Kemal Durmaz, 
Gemlik'te yaptığı 
çalışmaları ve 
siyasetten beklenti
lerini anlattı.
Durmaz, "Siyasi par
tilerin hepsine eşit 
mesafedeyiz.
Önceliğimiz işçiler 
ve Gemlik'in men
faattendir.
Geçmişte işçilerimiz 
ile alakalı belirli 
sorunlarda siyasiler
den destek istedik. 
Kısmen sorunları

Kadın siyaset içinde
önemlidir. Çünkü 
kadın anne olmasın
dan dolayı daha 
adildir. Biz, Gemlik' 
te yaşayan herkese 
adil davranacağız. 
Bu sebepten kadın
larımızın görüşleri 
bizler için fazladan 

çözdük.
Servis güzergâhı 
konusunda makul 
güzergâhı sağladık. 
Şimdi sorunumuz 
işçilerin bekleme 
yerleri ile alakalı, bu 
konuda da 
Belediyenin çalışma 
sı olduğunu söyle 
diler. Çözümünü en 
yakın zamanda 
bekliyoruz. 

önem arz ediyor" 
dedi.

ADAYI KAMUOYU 
BELİRLEYECEK 
Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin, belediye 
başkan adayının 20 
Eylül'de sona ere
ceğini açıklayan

Yerel seçimler ile 
alakalı düşüncemiz 
kim Gemlik için 
daha hayırlı ise 
onun kazanmasıdır. 
Gemlik'in en önemli 
sorunlarından biri 
bize göre trafik 
sorunudur.
Bu sorun bugün 
çözülmezse 10 yıl 
sonra hiç çözülmez" 
şeklinde konuştu.

MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
"Aday belirleme 
sürecinin sonuna 
gelindiğini, aday 
belirleme sırasında 
temayül yoklaması 
ve kamuoyu yokla
ması yollarının kul
lanılacağız.” dedi.

MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
aday sürecinin 20 
Eylül’e kadar 
devam edeceğini 
belirterek, Parti 
içinde temayül yok
laması ve profes 
yoneller tarafından 
yapılan kamuoyu 
yoklaması sonrasın
da adayı belirleye
ceklerini ifade etti.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Baykan Güler, yeniden Ankara yolunda
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, İçiş
leri Bakanlığından 
kendisini görevden 
uzaklaştırılması ile 
ilgili olarak 2 ayda 
bir yapılan yeniden 
değerlendirmede, 
göreve iade 
edilmediğini öğren
mesi üzerine, bisik
letiyle, “Hak, Adalet, 
Demokrasi arayış” 
sürüşüne, yarın 
kaldığı yerden 
devam edecek.
Fatih Mehmet 
Güler’in gazetemize 
gönderdiği açıkla
ması aynı zamanda 
facebook’ta da pay
laşıldı.
Güler, Bursa’ya yeni 
atanan Valinin daveti 
üzerine kendisi ile 
yaptığı görüşme son
rası, 8 Eylül tarihinde 
İçişleri. Bakanının 
kendisini göreve 
iade etmediğini 
Ankara’dan 
öğrendiğini, bu 
nedenle başladığı 
“Hak Adalet ve 
Demokrasi arıyo- . 

rum” yürüyüşüne 
kaldığı İnegöl Kınık 
Maden suyu 
Fabrikası önünden 
devam edeceğini 
söyledi.
Güler, “Bakanlıktan 
bana hala durumum
la ilgili yazı gelmedi. 
Ancak, ben İçişleri 
Bakanlığından yap
tırdığım araştırmada 
olumsuz yazı 
yazıldığını öğrendim. 
Bu nedenle başlat
tığım hak arayışı 
yürüyüşüne devam 
edeceğim.” dedi.

GÜLER’İN 
AÇIKLAMASI

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
gazetemize şu yazılı 
açıklamayı gönderdi. 
“18 Ağustos Pazar 
günü saat H.oo'de 
Gemlik'ten Ankara' 
ya yola çıkıyorum. 
“HAK, HUKUK, 
ADALET ve 
DEMOKRASİ ARIYO
RUM” diyerek yola 
çıkmıştım.
Ancak, 19 Ağustos

Pazartesi günü 
Bursa Valisi ile yap
tığım görüşme son
rasında eylemime 
ara vermiştim.
Çünkü;*VK 
Görüşme sırasında 
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, 
"Sandık Demokra 
sinin namusu diyor
sak, bu namusu her 
yerde korumalıyız." 
"Sandıktan çıkan 
iradeye saygı duy

malıyız." 
"Sandıktan Van’da 
BDP çıkıyorsa 
sevsekte-sevmesek- 
te, beğensekte- 
beğenmesekte saygı 
duymalıyız. Gemlik'te 
CHP çıkıyorsa 
sevsekte, sevmesek- 
te, beğensekte-be 
ğenmesekte saygı 
duymalıyız." demişti. 
Ancak, Ankara'dan 
İçişleri Bakanlığı’n 
dan aldığım bilgiye 

göre 2 ay daha görev 
den uzaklaştırıldığı 
mı öğrendim.
Alınan bu yeni 
görevden uzak
laştırılma kararı 
ile bazı gerçeklerin 
altı bir kez daha 
çizilmiş oldu.
Bilindiği gibi Sayın 
Münir Karaloğlu, Van 
Valisi iken terör 
örgütü üyesi olduğu 
iddiası ile yargılanan 
ve tutuklanan, uzun 
süre tutuklu kalan 
Van, Edremit ve 
Özalp Belediye 
Başkanları hakkında 
verdiği olumlu görüş 
ile göreve iadelerini 
sağlamıştı.
Yine bilindiği üzere, 
şahsım çeşitli 
iddialar ile suç
landım, yargılandım. 
Yargılama sonucun
da iddiaların asılsız 
ve abartılı olduğu 
mahkeme kararları 
ile belirlendi.
Bu nedenle bir gün 
dahi tutuklu 
kalmadım.
Bırakın tutuklanmayı 
gözaltına dahi

alınmadım.
Sonuçlanan 
davaların ise tama 
mından beraat ettim. 
Ancak, İçişleri 
Bakanhğı’nca alınan 
kararlar sonucunda, 
30 aydır belediye 
başkanlığı görevin
den uzakta tutuluyo
rum.
Acaba, şahsımda; 
terör örgütüne üye 
olma iddiası ile yar 
gılansaydı;
Bu iddia sonucu 
mahkeme kararı ile 
tutuklansaydı;
Yaklaşık 1 yıl 
hapiste kalsaydı;
Tahliye olur 
olmaz göreve iade 
edilecek miydi ? 
Soruyorum;
Ülkemizde, hakkında 
hiç mahkumiyet 
kararı bulunmayan, 
hiç tutuklanmayan, 
sonuçlanan dava 
ların tamamından 
beraat eden, halkın 
iradesi ile seçilerek 
göreve gelen kaç 
belediye başkanı 
görevinden uzakta 
tutulmaktadır?

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Halı Yıkama ..'.iSMEMBBI

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
temizlik köpüğü 

İş 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 AVM 
Hisar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdilek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21 
O 532 654 28 46
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Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz
4-5 YAŞ 6.350
ANASINIFI 6.600
1 .SINIF 8.250
2.SINIF 9.700
3.SINIF 9.700
4.SINIF 9.700
5.SINIF 9.700
6.SINIF 9.700
7.SINIF 9.700
8.SINIF 9.700

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

(Düğünümüz yıllar önceydi.
İff^ünl^ü heyecan, neşe ve mutluluhjiala gözlerinden 
(Bir ömür doyu o gözlerde huzur hulma^te^dileğim. 
‘Jrice mutlu yillarda birlikte olmah.dîlegiyle..

Milli Eğitim 
Bakanlığı, tek der
sten başarısızlığı 
nedeniyle mezun 
olamayan lise son 
sınıf öğrencilerine 
tek ders sınavına 
girme hakkı getirdi. 
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı imzasıyla 
yayımlanan "tek 
ders sınavı" konulu 
genelgede, 
ortaöğretim kuram
larının 2012-2013 
eğitim öğretim yılı 
sürecinde gerçek
leştirilen ölçme ve 
değerlendirme 
uygulamaları sonu
cunda az sayıda da 
olsa son sınıf 
öğrencisinin tek

dersten başarısı
zlıkları nedeniyle 
mezun olamadık
larının tespit 
edildiği belirtildi. 
Tek dersten 
başarısızlığı 
nedeniyle ortaöğre
tim kuramlarından 
mezun olamayan

son sınıf öğrenci
lerinin, başarısız 
olduğu dersin 
hangi sınıfa ait 
olduğuna bakıl
maksızın valilik
lerce belirlenecek 
tarihlerde, tek ders 
sınavına alınmaları 
kararlaştırıldı.

GemljkK&fez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.coni

ELEMİN
FİRMAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TECRÜBELİ BİLGİSAYAR 

TEKNİSYENİ VE 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ÇIRAK ARANIYOR 

TEKNOKEN BİLGİSAYAR
Orhangazi Cd. No:98/A 
Tel: 0 224 513 22 42

SATILIK
ARAZİ 

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAGA KOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR 

0535631 25 17

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni
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Bursa oraanilt îarımda söz sahibi olacak
İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü 
Ömer Çelik, 
Bursa'mn organik 
tarımda söz sahibi 
olacağını söyledi. 
İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl 
Müdürlüğü Bitkisel 
Üretim ve Bitki 
Sağlığı Şube 
Müdürlüğünce 
yürütülen Organik 
Çilek Projesi Bağlı 
köyünde yapılan 
tarla günü ile üreti
cilere ve kamuoyuna 
tanıtıldı. Tarla 
gününe İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürü Ömer Çelik, 
Zirai Karantina

Müdürü Ihsan 
Duman, şube 
müdürleri, ilçe 
müdürleri, ziraat 
odası temsilcileri ve

Organik çilek 
yetiştiriciliği yapılan 
alanda katılımcılar 
ile birlikte incelemel
erde bulunan İl Gıda

Müdürü Ömer Çelik, 
üreticilerle yürütülen 
proje hakkında bilgi 
alışverişinde bulun
du. Güvenli ve

üreticiler katıldı. Tarım ve Hayvancılık sağlıklı gıda sağla

manın en önemli 
görev olduklarını 
ifade eden Çelik, 
"Bakanlık olarak il 
ve ilçe müdürlükleri 
kanalı ile halkımızın 
güvenli ve sağlıklı 
gıdaya ulaşmasını 
sağlamak ve bunu 
sürekli kılmak en 
önemli görevimizdir. 
Organik tarımın da 
bu konuda uygu
lanan sistemlerden 
biri. İnsana ve çevr
eye zarar vermeyen 
ve sağlıklı bir üretim 
modeli olan organik 
tarım konusunda 
Bursa, ülke çapında 
ilk sıradaki yerini 
alacaktır" dedi.

Konuşmasında 
organik tarım 
kanunun, bu 
çalışmalarda önemli 
bir dayanak noktası 
oluşturduğuna deği
nen Ömer Çelik, 
dağ köylerinde 
parçalı küçük 
arazilerin değer
lendirilmesi için 
organik çilek 
üretiminin 
doğru bir seçim 
olduğunu söyledi. 
Ömer Çelik, projenin 
uygulanması için 
ilçe müdürlüğü ile iş 
birliği yapan ve 
emek sarf eden 
çiftçilere de 
teşekkür etti.

Polis çocukları sosyal medyadan izliyor
Bursa'da Çocuk 
Polisi tatilde de boş 
durmadı. Okulların 
açılmasıyla birlikte 
tüm yurtta okul 
önleri ve 
çevrelerinde güven
lik tedbirleri art
tırılırken Bursa 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü yetkilileri 
Emniyet Müdürlüğü 
bünyesinde açtıkları 
Facebook ve twitter 
adresi üzerinden 
yaklaşık 3 bin 
çocukla arkadaş 
olup şikayetlerini 
dinledi. Okul Polisi, 
önemli mesajları 
sosyal medya 
aracılığıyla iletiyor. 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
okulların açılmasıyla 
İçişleri ve Milli 
Eğitim Bakanlığı 
arasında ‘Güvenli 
okul güvenli eğitim’ 
projesini Mithatpaşa 
İlköğretim Okulu’nda 
başlattı. Proje kap

samında il genelinde 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü tarafın
dan koordine edilen 
63 polis irtibat 
görevlisi olarak 
görevlendirildi. 
Okulların giriş ve 
çıkışlarını güvenli 
şekilde sağlamak 
için 22 bölgede yer 
alan 54 okulda ise 
25 ekip görev 
yapacak. Ayrıca 
Trafik Şube 
Müdürlüğü tarafın
dan tespit edilen 23 

okul çevresinde ise, 
10 motorize ve 15 
bisikletli ekip yer 
alacak.
Çocuk Şube Müdürü 
Idris Seyman ve 
beraberindeki ekiple 
birlikte Mithatpaşa 
İlköğretim Okulu’na 
gelerek, öğrencilere 
broşür dağıtarak, bil
giler verdi. Proje 
hakkında açıkla
malarda bulunan 
Seyman, “Okullarda 
güvenli ortamın 
hazırlanması açısın

dan broşür hazır
ladık. Bunu veliler 
ve hocalarla birlikte 
sağlamak istiyoruz. 
Bu konularda çocuk
ların karşılaşacakları 
durumları anlatıy
oruz. Okul irtibat 
görevlilerimiz 
okullarda görev alıy
or. Bunla ilgili de bir 
kitapçık bastırdık” 
dedi.
Geçen seneden okul 
önlerinde gerekli 
tespitlerin yapıldığı
na dikkat çeken

Seyman, “Bu 
çevrelere ile ilgili 
ekipler görevlen 
dirdik. Ayrıca bazı 
okullarda trafik 
sıkıntısı var. Bunun 
la ilgili emniyet bir
imleri olarak ilk defa 
bisikletli polis görev 
alacak. 15 tane polis 
trafik sıkıntısı çöze
cek. Okulların 
etrafında bulunan 
sivil şahıslar da uza
klaştırılacak.
Uygulamalar açısın
dan veliler rahat ola
bilir. Okulların 
güvenliğini sağlaya
cağız. Şuana kadar 
her hangi bir sıkın
tımız yok” dedi 
İnternet kafelerle 
ilgili çalışmaların 
olduğunu vurgula 
yan Seyman, “Okul 
irtibat görevlileri ve 
polisler gerekli çalış
maları yapıyor. Okul 
zamanında arkadaş 
tarımız planlı olarak 
çalışıyor.

İnternet kafelerin 
denetleme formları 
var.Bunları yaparak 
güvensiz şekilde 
internete bağlan
malarını engelliyor
lar” şeklinde 
konuştu.
Öte yandan "Güvenli 
Okul Projesi" kap
samında Alo 155 
hattı dışında 0224 
233 04 30 numaralı 
telefondan Çocuk 
polisi hattı kurduk
larını belirten İdris 
Seymen, 
facebook.com/bur- 
sacocuksube- 
mudurlugu ve bur- 
sacocuk@egm.gov.t 
r twitter adres
lerinden çocuklarla 
irtibata geçtiklerini, 
tatil boyunca 3 bin 
öğrenciyle facebook 
üzerinden arkadaş 
olduklarını yapılan 
her ihbar ve 
şikayetin üzerinde 
ayrı ayrı durduklarını 
söyledi.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

facebook.com/bur-sacocuksube-mudurlugu
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40ü hin kişi 'sim tatil' için planını yaptı
Yılın son yaz tatili 
fırsatını sunacak 
olan Kurban 
Bayramı'nda, İstan
bul ve Ankara başta 
olmak üzere birçok 
şehirden yaklaşık 
yarım milyon kişi 
Akdeniz ve Ege 
sahillerine akacak. 
Bu yıl Kurban 
Bayramı'nın 9 gün
lük tatil olanağı 
sağlamasını fırsat 
bilen tatilciler için, 
erken rezervasyon 
koşulları ile 5 yıldızlı 
otellerin ünlü 
sanatçılara yer veren 
programlarının çeki
ciliği birleştirilince 
Akdeniz ve Ege 
sahilleri tercihlerde 
öne çıkıyor.
Erken rezervasyon 
fırsatlarının 20 
Eylül'e kadar devam 
ettiği Kurban 
Bayramı tatili için şu 
ana kadar rezervasy
on yaptıranların 
sayısı 400 bini aştı. 
Erken rezervasyon 
ve son dakika karar 
verenlerle birlikte bu 
yıl bayramda, başta 
Antalya olmak üzere 
Akdeniz ve Ege 

sahillerine beklenen 
yerli turist sayısı 460 
bin olarak açıklandı.

BAYRAMA İKİ PLAN 
ODEON
Tours İşletme Müdür 
Vekili Mehmet 
Kamçı, tüketicilerin 
9 günü bulan 
bayram tatilini ikiye 
böldüklerini, yarısını 
aile ve akrabalarıyla, 
yarısını da tatil 
amaçlı planladık
larını açıkladı. 
Misafirlerin bir kıs
mının bayram önce
si, bir kısmının da 
bayram ertesini tatil 
dönemi olarak 
değerlendirmesiyle 
otellerde 9 güne 
yayılan bir bayram 
doluluğu oluşacağını 
belirten Mehmet 
Kamçı, "Bir haftalık 
uzun programlarla 
birlikte, özellikle 3-4 
günlük Avrupa 
turları da bu 9 gün
lük döneme yayılan 
tarih alternatifleriyle 
tüketicilere sunul
maktadır. Bu doğrul
tuda ortalama kon
aklama ve seyahat 
sürelerinin, 4-5 gün

arasında oluşacağını 
söyleyebiliriz" dedi.

FİYATTA YÜZDE 40 
AVANTAJ
Yurtiçi erken rezer
vasyonların 2012 
Kasım ayında 
başlayıp uzun bir 
döneme yayıldığını 
anlatan Mehmet 
Kamçı, Haziran ayı 
başlarına kadar 
süren bu süreçte 
tüketicilerin, Kurban 
Bayramı dönemi için 
de rezervasyon yap
tıklarını ve Ekim ayı 
sonuna kadar devam 
edecek ek kampa
nyalarla Türk tatil
cilere cazip fiyat 
alternatifleri oluştu

rulmaya devam 
edildiğini söyledi.

Erken rezervasyon 
iptal sigortalarıyla 
olası bir program 
değişikliğine karşı 
ödenen ücretin koru
ma altına alın
abildiğini anımsatan 
Kamçı, buna ek 
olarak yüzde 40'a 
varan fiyat indirim
lerinden yarar
lanıldığına işaret etti. 
TERCİHLERDE 
AKDENİZ VE EGE 
ÖNDE 
Geçen yıl hava 
koşulları nedeniyle 
Akdeniz'in Ege'ye 
göre daha çok tercih 
edildiğini hatırlatan

Kamçı, bu yıl bayra
mın Ekim ortalarına 
denk gelmesinin Ege 
otellerinin de Türk 
tatilcilerin tercih
lerinde öne çıkması
na yol açtığını dile 
getirdi.

Kamçı, bayramda 
Kemer, Belek, Side 
gibi Antalya ve 
çevresindeki tatil 
beldeleri ile Bodrum, 
Çeşme, Kuşadası 
gibi Ege merkez
lerinin en fazla rağ
bet gören bölgeler 
olduğunu ve özellik
le ’herşey dahil' 
tatile büyük ilgi gös
terildiğini ifade etti.

BEKLENTİ 
460 BİN 
Geçen yıl Kurban 
Bayramı'nda yur- 
tiçinde yaklaşık 400 
bin kişinin seyahat 
ettiğini anlatan 
Mehmet Kamçı, bu 
bayramda uzun tatil 
süresi de dikkate 
alındığında, yaklaşık 
yüzde 15'lik bir 
artışla 460 bin 
civarında tatilcinin 
seyahat edeceği

kanaatinde olduk
larını söyledi.

SON FIRSAT 
UYARISI 
Kurban Bayramı için 
erken rezervasyon 
kampanyalarının 
geçen yılın Kasım- 
Aralık ayında 
başlatıldığını belirten 
ETS Yurtiçi Turlar 
Müdürü Suat Özbek 
ise bu kampa
nyaların Mayıs ayı 
sonunda sona 
erdirildiğini ve çok 
ciddi bir talep 
alındığını söyledi. 
Kurban Bayramı için 
operasyonlarını son
radan belirleyen, 
yeni karar veren 
tesisler içinse son 
erken rezervasyon 
kampanyalarının 
sürdüğüne dikkati 
çeken Özbek, 
"Şu an devam ettir
ilen kampanyalar 20 
Eylül'de sona ere
cek. Bunlar kaçırıl
maması gereken 
çok önemli fırsatlar. 
Hem fiyat hem de 
ödeme kolaylığı 
açısından” uyarısın
da bulundu.

Haziran ayında işsiz sayısı 299 hin arttı
Türkiye genelinde 
işsiz sayısı 2013 yılı 
Haziran döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 299 
bin kişi artarak 2 
milyon 525 bin 
kişiye yükseldi.
İşsizlik oranı ise 0,8 
puanlık artış ile 
yüzde 8,8 

seviyesinde gerçek
leşti. 2013'ün mayıs 
ayına göre (bir 
önceki ay) 
değişmedi. 
Türkiye'de işsizlik 
oranı, haziran ayın
da geçen yılın aynı 
ayına göre 0,8 puan 
artarak yüzde 8,8 
oldu. Geçen yıl 

haziranda 2 milyon 
226 bin olan işsiz 
sayısı, bu yılın aynı 
ayında 2 milyon 525 
bine yükseldi.
Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
Hanehalkı İşgücü 
İstatistikleri, "2013 
Haziran Dönemi 
Sonuçlan"na göre, 

Türkiye'de işsizlik 
oranı, haziran ayın
da geçen yılın aynı 
ayına göre 0,8 
puanlık artışla 
yüzde 8,8 olarak 
gerçekleşti. Mayıs 
ayında da işsizlik 
oranı yüzde 8,8 
olmuştu. Geçen yıl 
haziranda 2 milyon 

226 bin olan işsiz 
sayısı, bu yılın aynı 
ayında 2 milyon 525 
bine çıktı.
Aynı dönemde istih
dam ise 25 milyon 
577 binden, 26 
milyon 319 bine 
ulaştı.
İşgücüne katılma 
oranı, haziranda 

geçen yılın aynı 
ayına göre 1,1 puan 
artışla yüzde 51,9 
olarak belirlendi. 
Tarım dışı işsizlik 
oranı aynı dönemde 
yüzde 10,2'den 
yüzde 11'e, genç 
işsizliği de yüzde 
15,7'den yüzde 
17,1'e çıktı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK

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

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

VAPUR-FERİROT

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

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

HASTANELER

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 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
Mcr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tornokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 gg 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 İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akçen Petrol __
MAR-PET s13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 1G 45
Boyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
■IKLİK'İN İLK OÜKLOK SİYASİ ÖZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4678 

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)

HIİİSİHM
VENÜS 

SİNEMASI 
DABBECİN 
ÇARPMASI: 

11:30-14:00-16:30- 
20:15 

ŞİRİNLER 2:12:00- 
14:15-16:15-18:15- 

20:00 
ÇILGIN BOĞUM 

GÜNÜ: 12:00-14:15- 
16:15-18:15

REZERVASYON 
5133321
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GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA K|

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE F TR.
EN GÜZEL ANLARINIZI g ' 1 JKj

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. ‘ Rf

Pnsfy Piyanist
Meşrubat Soten Sonfabje Giydirme
Çerez Nifak Masası

İnternetten Gan/ıfâyın
Ur=-_ Sakne - fakyösterisi

Servis ve eki/tnınnlnr 
Sürpriz göster Her

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK

MILTON 
k. DÜĞÜN SALONU^^r

http://www.manastiremlakqemlik.com


[kavlak!
DOĞANIN HAZÎNESİ J

ZEYTÎN&ZEYTİNYAĞI
KESTANE ŞEKERİ

YÖRESEL REÇELLER
KOZMETİK

® Kavlak
SöŞuİ naturelt js sızma

| zeytinyağı
S*W* Tel: 512 0 512

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla iskele; Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası www.kavlak.com.tr

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:197;

lo Eylül 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50Kı;

Gemliksnor 
gole doymuyor
Gözünü 1. kümeye diken 
Gemlikspor gol rekoru kırdığı 
maçta grubun zayıf takımlann- 
da Sinandede Ufukspor'u 13-0 
yenerek rahat bir 3 puan 
kazandı. Haberi sayfa 8’de

Marmarabirlik, rekolte beyanlarım 
23 Eylül de almaya başlayacak

Güne Bakış
I Kadri GÜLER
| kadri_guler@hotmail.com

Bursa’ya kısa bir tur...
Geçtiğimiz Cumartesi günü, bir iş nedeniy 

le Bursa’ya yolum düştü.
Eskisi kadar Bursa’ya gidemiyorum.
Ancak, bir iş nedeniyle kapı komşumuz 

Bursa’ya yolum düşüyor.
İşim Cumhuriyet Caddesi yakınındaki Eski 

tahal içindeydi.
İşimin görülmesi için beklemem gerekince 

boşluktan yararlanıp, Cumhuriyet Caddesi 
ne çıktım. Devamı sayfa 4’de

Marmarabirlik, 2013-2014 kampanya dönemi için rekol 
te beyanlarını 23 Eylül 2013 Pazartesi gününden itiba 
ren almaya başlayacak. Marmara Zeytin Tarım Satış 
Koopera tifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, 2013-2014 iş yılı ürün alım dönemi öncesi üretici
lerin teslim edeceği zeytin miktarı ve rekolte tespitine 
yönelik beyanname kabullerinin 23 Eylül günü başlaya
cağını ve 30 Ekim günü sona ereceğini açıkladı. 2’de

FatihMehmetfiiileryola 
bisikletiyle İnegöl’ılen

devam ediyor

Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, “Hak Hukuk ve Demokrasi Arıyo rum” 
adını verdiği bisikletiyle Ankara’ya kaldığı 
İnegöl Kınık Maden Suyu Fabrikası önünden 
devam etti. Güler, Eskişehir’de konakladık
tan sonra yarın Ankara’ya ulaşmak için yola 
devam edeceğim.” dedi. Haberi sayfa 5’de

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gemlik S »Hemşire ■ Acil Tip Teknisyeni
O 224 514 49 491 hatemsaglikokullari.com ' 

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
hatemsaglikokullari.com
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Marmarabirlik, 2013- 
2014 kampanya 
dönemi için rekolte 
beyanlarını 23 Eylül 
2013 Pazartesi 
gününden itibaren 
almaya başlayacak. 
Rekolte beyan 
dönemi, 30 Ekim 
2013 ta rihinde 
sona erecek.
Marmara Zeytin 
Tarım Satış Koopera 
tifleri Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 2013- 
2014 iş yılı ürün alım 
dönemi öncesi 
üreticilerin teslim 
edeceği zeytin 
miktarı ve rekolte 
tespitine yönelik

beyanname kabul
lerinin 23 Eylül 
Pazartesi günü 
başla yacağını ve 
30 Ekim Çarşamba 
günü sona 
ereceğini açıkladı. 
Ortakların beyân 
edeceği rekolte 
miktarının, 
ortaklık giriş 
beyannamesindeki 
taahhüt miktarından 
fazla olamayacağını 
belirten Asa, 
"Bu dönemde 
rekolte beyan 
etmeyen ortaklar
dan, ana sözleşme 
gereği ürün alın 
mayacaktır" dedi. 
Marmarabirlik ve

yakın ortak bulun
duğunu, ortakların

bağlı 8 kooperatifte 
yaklaşık 30 bine

rekolte beyanı 
verirken dikkat 
etmeleri gerektiğini, 
aksi takdirde ürün 
alımı ve planlamayla 
ilgili sıkıntıların 
yaşanacağını belirtti. 
"Geçtiğimiz yıl bil
hassa Bursa böl
gesindeki koopera 
tiflerimizde, yok yılı 
olmasına rağmen 23 
bin ton ürün alımı 
gerçekleşti.
Toplamda ise 45 bin 
ton ürün alımı yapıl 
dı. Bundan anlaşıh 
yor ki, zeytinde var 
yılı, yok yılı kavramı 
kalmadı." 
Asa, 2013-2014 yılı 
ürün alım kampan

yasıyla ilgili yaptığı 
değerlendirmede, 
rekoltenin geçtiğimiz 
yıla göre yüksek 
olduğunu, bu 
nedenle kooperatif 
ortaklarının 
gerçekçi beyan 
verme konusunda 
uyarıda bulundu. 
Ayrıca; "1 Ocak 
2003 tarihinden 
sonra herhangi 
bir nedenle 
ortaklıktan çıkarılan
ların da, Marmara 
birlik Yönetim 
Kurulu’nun af 
kararı gereğince 
rekolte beyanı 
verebileceklerini 
bildirdi."

Kumsaz’da imar planlarının tamamlanarak askıdan indirilmesi üzerine, kaçak yapılan konut sahipleri tapularına kavuşacaklar

Kunısaz Ja 116 Risi hisseli tapu aldı

Yıllardır Kurşunlu 
Mahallesi’ne bağlı 
Kumsaz’da 
belediyelerin bit
meyen çilesi olan 
kaçak yapılaşma 
artık sona eriyor. 
Gemlik 
Belediyesi’nin

Kumsaz’da kaçak 
yapılaşan bölgeyi 
1/5000 lik planlar 
doğrultusunda 
1/1000 ölçekli plan
larını yaptırması 
üzerine, tarla olarak 
vatandaşlara kağıt 
üzerinde satılan 

hisseli parsel sahip
leri, dün mal sahip
lerinden binalarının 
bulunduğu alanın 
hisseli tapularını 
aldılar.
Gemlik Müdür Emlak 
Bürosu Sahibi 
Şemsi Türkcan

tarafından takibi 
yapılan 116 kişiye ait 
hisseli arsa, dün 
Güçlü Emlak sahibi 
Mesut Adlı’ya ait 2 
parça 26 dönümlük 
arazinin hisseli tapu
larını Gemlik Tapu 
Müdürlüğü’nde

hazırlandı.
Tamamlanan tapular 
arsa sahibi tarafın
dan hak sahiplerine 
dağıttı.
Bu bölgede daha 
birçok kişinin tarla 
şeklindeki arazilere 
konut yaptıkları, böl

genin imar plan
larının tamamlan
ması üzerine bulun
dukları binaların 
mimari projelerini 
yapılarak belediyeye 
başvurup, gerçek 
konut tapularını ala
cakları öğrenildi.

KRŞCDC B«Kl«MSK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

OSAATTE TESLİM EDİLİR
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Orhangazi’de, arazi 
ihtilafı yüzünden 
çıkan kavgada bir 
kişi yeğenini 
öldürdü.
Orhangazi’de, arazi 
ihtilafı yüzünden 
çıkan kavgada bir 
kişi yeğenini 
öldürdü.
Bu esnada kendi 
zeytinliğine giden 
Raşit Elbek’in dayısı 
Beyhan Fidan (61) 
ve eşi Sevil Fidan, 
Elbek ailesi ile 
tartıştı. Oradan uza
klaşan Beyhan 
Fidan, yanm saat 
sonra tekrar kendi
sine ait traktörle 
Raşit ile babası 
Hüseyin Elbek’in 
bulunduğu zeytin
liğe geldi. Tartışma

Beton ılireğine çarparak can verdi
Bursa’nın merkez 
Nilüfür İlçesi’nde 
çevre yolu 
köprüsünün beton 
direğine çarpan 
otomobilin 
sürücüsü 
29 yaşındaki 
Burak Düzen, 
yaşamını yitirdi. 
Bursa’nın merkez 
Nilüfür İlçesi’nde 
çevre yolu 
köprüsünün beton 
direğine çarpan 
otomobilin

MııllftıiııılıilılıııliılıMılııi

yeniden alevlendi. 
İddiaya göre, 
Beyhan Fidan, 
üzerinde taşıdığı 
tabancayı çıkardı. 
Oğlunun önüne 
geçen Hüseyin 
Elbek, tartışmayı 
ayırmak istedi. Baba 
Elbek’in ifadesine 
göre, Fidan, “Çekil 
önümden, yoksa 

sürücüsü yitirdi.
29 yaşındaki Burak Kazada hurdaya 
Düzen, yaşamını dönen araçta

ikinizi de vururum” 
dedikten sonra 
yeğeni Raşit 
Elbek’e doğru 2 el 
ateş etti.
Kurşunlardan biri 
yeğen Elbek’in 
göğsüne isabet etti. 
Beyhan Fidan eşi ile 
birlikte traktöre 
binerek evine gitti. 
Fidan, daha sonra 

eşini evde bırakarak 
kendisine ait 16 VD 
982 plakalı otomo
bile binerek köyden 
ayrıldı.
Olay yerine gelen 
112 ekipleri, bekar 
olduğu öğrenilen 
Raşit Elbek’in hay
atını kaybettiği 
tespit etti. Baba 
Hüseyin Elbek ile 
oğlunun öldüğünü 
haber alarak tarlaya 
gelen anne 
Zeliha Elbek sinir 
krizleri geçirdi. 
Jandarma ekipleri 

Sevil Fidan’ı gözaltı
na alırken, firar 
eden Beyhan 
Fidan’ın yakalan
masına çalışılıyor. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

sıkışan 
Demir, olay 
yerinde yaşamını 
yitirdi. Garson 
olduğu öğrenilen 
Burak Düzen’in . 
cesedi itfaiye ekip
lerinin çalışması 
sonucu araçtan 
çıkarılarak
Bursa Adli 
Tıp Kurumu morgu
na kaldırıldı.
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Illmlağ Üniversitesine 
kayıl için gelirken 
ölümden döndüler

Afyon'dan 
Bursa'ya kızlarını 
Uludağ Üniversite- 
si'ni kaydettirmek 
için gelen aile kaza 
yaptı. Kazada 4 
kişi yaralandı 
Bir müddet önce 
boşanan Tuncay 
Gökçe ve Mevhibe 
Palalı, kızlarının 
üniversite kaydı 
için bir araya gele 
rek, Bursa'ya git
mek üzere yola 
çıktı. Bozüyük 
istikametinden 
Bursa yönüne 
seyir halinde olan 
Tuncay Gökçe 
idaresindeki 03 PR 
083 plakalı özel 
otomobil, İnegöl’e 
bağlı Şehitler köyü 
civarında Oktay 
Yaran yönetiminde
ki 16 KFV 38 plaka 
lı dört çeker araca 
yandan çarptı. 
Tuncay Gökçe 
kazayı yara 
almadan atlatırken, 
özel otomobilin 
içerisinde bulunan 
eski eşi Mevhibe 
Pala ile Uludağ 
Universitesi'ne 
kaydı yaptırılacak 

olan 19 yaşındaki 
Hatice Gökçe, 
kardeşleri 16 
yaşındaki Gizem 
Gökçe ve 14 yaşın
daki Gözde Gökçe 
yaralandı. 
Kafasından ve 
vücudunun çeşitli 
yerlerinden 
yaralanan Mevhibe 
Pala ile kazayı ufak 
sıyrıklarla atlatan 3 
kız, olay yerine 
gelen 112 ekibinin 
ilk müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastane 
si'ne kaldırıldı. 
Kazayı ufak sıyrık
larla atlatan 3 kız 
kardeş göz yaşları
na boğuldu. 
Boşanıp ayrı 
yaşadıkları bildiri 
len Tuncay Gökçe 
ve Mevhibe 
Pala'nın, 3 kızların
dan en büyüğü 
olan Hatice 
Gökçe'nin 
Uludağ Üniversite
si Biyoloji 
Bölümüne kaydını 
yaptırmak için 
Afyon'dan 
Bursa’ya geldiği 
öğrenildi

Bursa’nın Karaca 
bey ilçesinden çal 
dıkları otomobille 
kaçan 2 kişi, Çanak 
kale’nin Biga ilçe 
sinde plaka tanıma 
sistemi sayesinde 
yakalandı.
Karacabey ilçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, ilçede park 
halinde bulunan 35 
AS 8422 plakalı ara 
cin çalındığı ihbarı 
üzerine harekete 
geçti, ilçede 
inceleme başlatı

lirken, çalınan 
aracın plaka bilgisi 
de sisteme girildi. 
Karacabey’den 
Biga’ya gelen araç, 
yoldaki PTS (Plaka 
Tanıma Sistemi) 

tarafından tespit 
edildi. Ardından 
Biga ilçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
MOBESE kamer
alarım tarayarak 
aracın yerini tespit

etti. İnönü Cadde 
si'nde park halinde 
bulunan araç, 
içerisindeki I.K. ve 
M.G. isimli şahıslar
la birlikte ele geçir
ildi. İfadeleri alınan 
şüpheliler, Karaca 
bey Emniyet Müdür 
lüğü ekiplerine tes
lim edildi. 2 şüphe
linin çok sayıda 
suç kaydı olduğu 
öğrenilirken, çalı
nan araç emniyet 
güçleri tarafından 
incelemeye alındı.

KfiŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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Göne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bursa’ya kısa bir tur...
Eski Cumhuriyet Caddesi'ni bilirsiniz.
Burası, Bursa ticaretinin kalbi gibiydi.
Birçok toptancı, Cumhuriyet Caddesi’nin 

çevresinde iş tutardı.
Yeni Cumhuriyet Caddesi Bursa’nın nostaljisinin 

merkezi haline getirilmiş.
Yıldırımdan kalkan tramvay, Cumhuriyet Cadde 

sini baştan başa katledip, Zafer Plaza’ya varıyor.
Bu nedenle araç trafiğine kapanmış.
Tam kapanmış sayılmaz.
İşyerlerini mal getirip götürme için taksiler ve 

küçük çaplı kamyonetler caddeye girip çıkıyor.
Ara sokaklardan taksiler için konan bariyerler 

elektronik bir sistemle taksici tarafından açılabili 
yor.

Cumhuriyet Caddesindeki tüm işyerlerinin 
tabelaları aynı stilde yapılmış.

Her yer tertemiz.
Ben caddeye çıktığımda, tramvay önümden geçti. 
Kendimi çocukluğumun İstanbul’unda hissettim.
Bir süre yürüdükten sonra ara sokaktan geçerek 

Uzun Çarşı’ya çıktım.
Orası bir başka bir alem...
Büyükşehir Belediyesi Kapalı Çarşı’ya uzanan 

Uzun Çarşıyı yıllar önce yeniden dizayn etti.
Bu çalışma ile Uzun Çarşıdaki işyerlerinin dış 

cephesi aynı model yapıldı.
Vakit öğle saatleriydi.
Hafta sonu olmasından hareketli bir güne girildiği 

belli oluyordu. Dışarıdan Bursa’ya gelen bir bu 
çarşıya girdiğinde bir nostalji yaşar ki sormayın..

Çok özgün bir çarşı olmuş burası..
Yürüyüşümü sürdürdüm.
Eski Belediye binasının önünden aşağıya doğru 

inen cadde üzerinde kurulan pazara geldiğimde 
farklı bir başka güzellikle karşılaştım.

Cumartisi pazarı kurulmuş.
Sebzeciler, meyveciler, şekerlemeciler, birbirin 

den güzel tezgahlarını kurup, müşteri beklemeye 
başlamışlar.

Bir renk cümbüşü ki, görülmeye değer.
Peynircilerin bulunduğu pasaja girdim.
Her yer öylesine temiz ki şaşarsınız.
Her yörenin balını, her bölgenin peynirini ve bak

liyatını bu pasajda görmeniz mümkün.
Bursa’nın bu semtlerinde gez ipte mutlu olmamak 

mümkün değil.
Birbirinden güzel tezgahlardan alışveriş etmeden 

çıkamazsınız.
Yaklaşık bir saat pazar içinde ve çevresinde 

dolaştım.
Zamanım olsaydı akşama kadar dolaşırdım.
Türk yemeklerinin satıldığı bir lokantaya girip 

güzelce karnımı doyurup, iş yerime döndüm.
Gemlik’e geldiğimde Bursa’nın o gün gezdiğim 

semtine benzer bir köşesi var mı diye düşündüm.
Bulamadım.
Ana caddesinden geçerken burnunuzu kapatmak 

zorunda kalacağınız bir ilçede yaşıyoruz.
Parkartların üzerine, ‘‘Belediye Çalışıyor, Gemlik 

Değişiyor” yazmakla Gemlik değişmez.
Bursa yanıbaşımızda..
Buranın belediyesi de AKP’li.
Bizi yönetenlere buraları gezmeyi sağlık veririm.

Gemlik Ticaret 
Borsası, dün 
Orhangazili konuk
larını ağırladı.
Gemlik Ticaret Bor 
sası Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhan Acar, 
yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Özden Çakır, 
yönetim kurulu 
üyeleri Erkan 
Sarışen, Er tan 
Toksabay ve Ticaret 
Borsası Mec lis 
Başkanı Mustafa 
Doğan tarafından 
karşılanan Orhan 
gazi Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Ergün Efendioğlu ve 
yönetim kurulu 
üyelerine, Gemlik 
zeytininin ambalajlı 
satışlarında coğrafi 
loğo kullanımı konu 
sunda bilgi aldılar. 
Gemlik Ticaret Bor 
sası Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhan Acar, 
Gemlik zeytininin 
hak ettiği yeri koru
ması için ellerinden

gelen her şeyi yap
tıklarını, Gemlik zey 
tin fidanlarının yurt 
geneline yayılması 
nedeniyle Gemlik 
zeytininin rekabet 
etme şansının 
ancak ambalajlı 
ürünlerde tescil 
ettirdikleri coğrafi 
işaret loğosunun 
kullanılması 
ile sağlanabileceğini 
söyledi.
Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Ergün

Efendioğlu ise, 
bu konuda iki 
kurumun ortak 
çalışma yapmasını 
istedi.
GTB Başkanı İlhan 
Acar ise Gemlik 
Ticaret Borsası’nın 
çalışmaları 
hakkında komşu 
OTSO yöneticilerine 
bilgi ler verdi. 
Sohbet içinde ge 
çen ziyaretin karşı 
lıklı olarak süreceği 
açıklandı.

YÖRESEL 
ÜRÜNLER FUARINA 
KATILIM
Öte yandan, Gemlik 
Ticaret Bosası, geç 
fiğimiz haftalarda 
İstanbul’da yapılan 
Gıda Fuarından son 
ra Cuma günü Antal 
ya’da açılacak olan 
Yöresel Ürünler Gı 
da Fuarı’na katıla
cak. Bugün İlhan 
Acar, Mustafa 
Doğan ve fuar 
komitesi üyeleri 
Antalya’ya gidecek.

Saadet Partisi Ağus 
tos ayı ilçe Divan 
Toplantısını yoğun 
katılım ile parti 
lokalinde gerçek
leştirdi. Belediye 
Başkan adayı olarak 
Sedat Özmen 
isminin açıklan
masıyla birlikte 
çalışmalarına 12 ay 
aralıksız devam 
eden Milli Görüş 
çüler daha fazla 
çalışıp Gemlik’te ipi 
göğüslemek iste
diğini yenilediler. 
Uzunca alınan teşki
lat raporlarının 
akabinde konuşan 
ilçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, “Tek 
çaremiz çalışmak, 
çalışmak ve yine 
çalışmaktır. Bizler 
Hakkı temsil eden 
Milli Görüşçüler

çalışmazsak batılı 
temsil eden siyoni 
zm çalışır. Mağlum 
bu dünyadaki 
zaferin ölçüsü çalış
maktır ve zaferi elde 
eder sonra da dünya 
da akmaya devam 
eden müslüman 
kanı daha da artar” 
dedi. Akabinde

konuşmasını yap
mak üzere kürsüye 
çıkan Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı Sedat 
özmen, yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgiler verdi. 
Özmen, konuşma 
sında Gemlik’te 
belediyeyi kazandık

larında yapılacak 
çok işin olduğunu, 
yapılacak tüm 
işlerin hazır olan 
kadrosu ile plan ve 
program içerisinde 
halkla birlikte şeffaf 
belediyecilik anlayı 
şı içersinde yapıla
cağına dair örnekler 
verdi.

t ‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, “Hak 
Hukuk ve Demokrasi 
Arıyorum” adını 
verdiği bisikletiyle 
Ankara’ya kaldığı 
İnegöl Kınık Maden 
Suyu Fabrikası 
önünden 
devam etti.
Dün kardeşi Cem 
Güler ile birlikte 
İnegöl’e giden Fatih 
Mehmet Güler, İnegöl 
girişinde CHP İlçe 
Başkanı Turhan 
Neşe, Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Erkan Dönmez, 
Kurşunlu Eski 
Belediye Başkanı 
Mehmet İlhan, İnegöl 
CHP yönetim kurulu 
üyeleri ve İnegöl 
Basını tarafından 
karşılandı.
Güler, burada basın 
mensuplarına açıkla
ma yaptıktan sonra 
CHP İlçe Merkezi’ne 
geçti.
Saat 12.oo de Bursa 
Valisi Münir

Karaloğlu’nun 
görüşme istemesi 
üzerine Ankara 
gidişini yarım bırak
tığı Kınık Maden 
Suyu Fabrikası 
önünden bisikletiyle 
yoluna devam etti.

BOZÜYÜK’TE 
KARŞILAMA 
Fatih Mehmet Güler, 
saat 15.30 civarında

Bozüyük’e geldi. 
Özdilek Tesisleri 
önünde Bilecik 
CHP İl Başkanı 
Çağatay Karaahmet, 
yönetim kurulu 
üyeleri ve Bozüyük 
CHP İlçe Başkanı 
İsmail Jan ile yöne
tim kurulu üyeleri 
tarafından karşılandı. 
Fatih Mehmet Güler 
gazetemize yaptığı 

açıklamada, her git
tiği yerde CHP liler 
tarafından ilgi ile 
karşılandığını ve 
konuk edildiğini 
söyledi.
Güler, Bozüyük’te 
CHP İlçe Merkezi’nde 
dinlendiğini ve 
başından geçenleri 
partililere anlattığını 
söyledi.
Güler, şöyle konuş

tu: “Bozüyük’te gece 
konaklayacağım.
Yann (bugün) saat 
10.oo ise Eskişehir’e 
gitmek için yeniden 
pedal sallayacağım.
Saat 14.oo dolay
larında Eskişehir’de 
olmayı düşünüye 
rum. Burada, beni 
Eskişehir CHP 
Belediye Başkanı 
Prof.Dr.Yılmaz

Büyükerşen, partili 
ler ve belediye 
meclis üyeleri 
karşılayacak.
Eskişehir basınının 
da karşılamaya 
katılacağını öğren 
dim. Eskişehir’de 
konakladıktan sonra 
yarın Ankara’ya 
ulaşmak için yola 
devam edeceğim.” 
dedi.

JjK TURKUAZ
KİMYASAL

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
M Yıkama

TURKUAZ KİMYASAL 
olarak bölgede 

endüstriel temizlik, 
hijyen ve sağlılc 

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

ELEMAN
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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KUMU SPOR TESİS1EHİ3. ÜC’İH CAZİBE MERKDİ OLDU
Kumla Spor Başkanı Ekrem Taraklı, geçtiğimiz yıl, Tekirova, Afyon Sandıklı, Pazar Spor, Keçiören Gücü, 
Yimpaş Yozgat Spor ve Anadolu Üsküdar gibi kulüpleri Kumla'da ağırladıklarını söyledi. Taraklı, Küçük Kumla 
sahasında antreman yapan 3. liğ takımlarının Gemlik’teki otellerde konaklayarak, ilçe ekonomisine de katkı 
sağladıklarını, ücretlerin Bursa’ya göre ucuz olması nedeniyle Küçük Kumla ilgi merkezi olduğunu belirtti.
Küçük Kumla Spor 
Tesisleri, 3. Lig 
Kulüplerinin cazibe 
merkezi haline geldi. 
Suni çim saha tesis
leri Bursa'ya gelen 
futbol kulüplerinin 
antreman sahası 
olarak beğeni 
topluyor.
Kumla Spor Başkanı 
Ekrem Taraklı, geçti 
ğimiz yıl, Tekirova, 
Afyon Sandıklı, 
Pazar Spor, 
Keçiören Gücü, 
Yimpaş Yozgat Spor 
ve Anadolu Üsküdar 
gibi kulüpleri 
Kumla'da ağırladık
larını hatırlatarak, 
son bir hafta içinde 
de Orhangazi Spor 
ile karşılaşan Ünye 
Spor'u ve Yeşil 
Bursa ile karşılaşan 
Ankara Adliye

Spor'u Kumla'da 
ağırladıklarını söyle
di.*
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ın gönderdiği 

çiçek ve baklavaları 
kulüp yetkilileri ve 
futbolculara ilettik
lerini belirten Kumla 
Spor Başkanı Ekrem 
Taraklı, hem misafir

perverlik örneği hem 
de tesislerin mükem
mele yakın antren
man sahası olması 
özelliğiyle tam puan 
aldıklarını kaydetti.

Geçtiğimiz yıl 
Keçiören Gücü'nde 
görev yapan Adliye 
Spor Kulüp Müdürü 
Hüseyin Göker'in, 
bir kez daha 
Kumla'yı tercih 
ettiğini vurgulayan 
Ekrem Taraklı, 
"Ağırladığımız 3. lig 
kulüpleri hem 
Kumla'ya hem de 
kendilerinde bile 
olmadığını söyledik
leri spor tesislerimizi 
hayran kalıyorlar. 
Kumla'nın tanıtımı 
açısından da önemli 
bulduğumuz bu ta 
lep, bizleri mutlu 
ediyor. 40 yıldır 
yapılmayan Kumla 
Spor Sahasını kısa 
sürede tamamlayıp, 
hizmete koyan 
Belediye 
Başkanvekilimiz

Refik Yılmaz'a 
teşekkür ediyoruz. 
İleride yapılması 
planlanan spor 
kompleksi ile Kumla 
hem turizm açısın
dan hem de sportif 
açıdan Türkiye’nin 
önde gelen böl
gelerinden birisi 
olacaktır" dedi.
Kumla Spor Başkanı 
Ekrem Taraklı, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı ayrıca 
misafir kulüpleri 
ortak ağırladığı için 
teşekkür etti.
Belediyenin spor 
kulüplerine yönelik 
tarafsız katkılarının 
herkesimi mutlu 
ettiğini sözlerine 
ekledi.
(Belediye Basın 
Basın)

41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ 
A M A. . di

GÜLER AJAN S İstiklal Cad, Bora Sok, Akbank Aralığı llo: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83
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OKI flVK€NT İIKÖĞRCTİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru”

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretirn.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, ça/ışw^^Bi uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 

^flaşımcKİif. Her zaman özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostmı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

harekelerler, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başarır..,
NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 

YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

4 - 5 YAŞ 6.350
ANASINIFI 6.600
1 .SINIF 8.250
2.SINIF 9.700
3.SINIF 9.700
4.SINIF 9.700
5.SINIF 9.700
6.SINIF 9.700
7.SINIF 9.700
8.SINIF 9.700

flrci: Mm ilinle 80'i forma diyor Acıköğretimıle kavn yenileme lıaslaKı
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, kılık 
kıyafet uygulamasıy
la alakalı yaptıkları 
kamuoyu araştırma 
sonrası çıkan tablo 
yu değerlendirdi. 
Eskişehir'e bir açılış 
törenine katılmak 
için gelen Bakan 
Avcı, daha sonra 
valilik bina sında 
toplantı düzenledi. 
Toplantıda kılık 
kıyafet yönetmeli 
ğiyle ilgili konuya 
değinen Avcı, konuy 
la alakalı kamuoyu 
araştırması yapıldı 
ğım ifade ederek, 
“Bakanlığa ilk 
başladığım zaman
larda kılık kıyafetle 
ilgili soru sorulmuş
tu. O zamanki yönet
meliği göre ‘Resmi 
devlet okullarında 
kılık kıyafet serbest

tir* hükmü vardı. 
Ama bir istisnası 
vardı, özel okullarda 
velilerin yüzde 6O'ı 
eğer forma seçer
lerse formaya 
geçilebilir diyordu. 
Gerek öğrenci 
velilerinden, gerek 
sektör temsilci
lerinden bize ulaşan 
talepler ise özel 
okullara sağlanmış 
olan seçme özgür
lüğünün devlet 
okullarına da tanın
ması konusunda bir 
talep vardı. Bu talep 
Bakan olmadan 
önce milli eğitim 
komisyonu olarak 
da bana ulaşıyordu 
ama bakan olduktan 
sonra bu talep bize 
yoğun bir biçimde 
ulaşmaya başladı. 
Bunun üzerine biz 
Milli Eğitim

Bakanlığı olarak bu 
konularda da farklı 
görüşlerin 
düşüncelerini 
dikkate almaya 
çalışıyoruz. 
Onun için bu konu 
üzerinde geniş 
kamuoyu araştır
maları yaptık ve 
gördük ki, özellikle 
anneler, çocuk
larının okula bir for
mayla gitmesinin 
daha uygun olduğu 
nu, aksi takdirde 
serbest kıyafet 
uygulanan okullarda 
çocuklar arasında 
gelir farklılaşmasın
dan kaynaklanan, 
kültürel farklılıklar
dan kaynaklanan, 
farklı nedenlerden 
kaynaklanan bir 
rahatsızlık ola
bildiğini iletiyor
lardı.”

Anadolu Üniversite 
sinin (AÜ) uzaktan 
eğitim uygulayan 
Açıköğretim, İktisat 
ve İşletme fakül
telerinde "2013-2014 
öğretim yılı güz 
dönemi" kayıt 
yenileme işlemleri 
başladı.
AÜ'den yapılan açık
lamaya göre, kayıt 
yenileme işlemleri 
internet üzerinden 
"ders ekle-sil" ve 
"kayıt yenileme 
bedelinin bankaya 
ödenmesi" olmak 
üzere ikinci aşama
da gerçekleştirile
cek. Öğrenciler, 

KAYIP
MUSTAFAKEMALPAŞA NÜFUS 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS 
CÜZDANIMI KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. ALİEKBER GÜMÜŞ

bankaya ödeme yap
madığı sürece ders 
ekle-sil işlemi yapa
bilecek. Bankaya 
ödeme yapıldıktan 
sonra ders silme 
işlemi yapılması 
mümkün olmayacak. 
Ders ekle-sil işlemi 
yapmadan bankaya 
kayıt yenileme 
bedelini ödeyen 
öğrenciler, fakülte 
tarafından atanan 
dersleri kabul etmiş 
sayılacak. 
Öğrencilerin, ileride 
sorun yaşamamaları 
için banka ödemesi 
yapmadan önce 
"http://kayit.anadolu

.edu.tr" internet 
adresinden kayıt 
yenileme linkine gir
erek, sorumlu olduk
ları dersleri mutlaka 
incelemeleri istendi. 
Kayıt yenileme 
işlemleri 25 Eylül'de 
sona erecek ve maz
eretli olanların kayıt
ları ise 26-27 
Eylül'de 
yenilenecek. 16-25 
Eylül arasında kayıt 
yenileme bedelini 
bankaya ödeyen 
ancak tekrar ders 
ekle işlemi yapmak 
isteyen öğrenciler, 
26-27 Eylül'de bu 
işlemi yapabilecek.

ELEMAN
FİRMAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TECRÜBELİ BİLGİSAYAR 

TEKNİSYENİ VE 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ÇIRAK ARANIYOR 

TEKNOKEN BİLGİSAYAR
Orhangazi Cd. No:98/A 
Tel: 0 224 513 22 42

SATILIK 
ARAZİ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞA KOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR 

0535631 2517

KAŞEDE Ö€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

http://www.aykentilkogretirn.k12.tr
http://kayit.anadolu
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Gemlikspor gole doymuyor

Seyfettin Şekersöz

Gözünü 1. kümeye 
diken Gemlikspor 
gol rekoru kırdığı 
maçta grubun zayıf 
takımlarında 
Sinandede 
Ufukspor'u 13-0 
yenerek rahat bir 3 
puan kazandı. 
En çok gol atan 
ve en çok gol 
yiyen takımın 
mücadelesi 13*0 
biterken kırmızı 
beyazlı 
Gemlikspor'da 5 gol 
atan Tuncay maçın 
yıldızıydı.
U-19 5. Grupta 
oynanan maçta 
izleyenler bol 
gol seyretmenin 
zevkini yaşarken 
Gemlikspor puanı 
bulunmayan rakibi 
Sinandede 
Ufukspor'u gol 
yağmuruna tutarak 
13-0 yendi. 
Maça hızlı başlayan 
Gemlikspor, 
henüz 1. dakikada 
Tuncay'ın getirdiği 
ve Batuhan Ayten'in 
gole yaklaştığı 
karşılaşmanın 8. 
dakikasında öne 
geçti.

6-0 yaparken 59'da 
Tugay, 63'te yine 
Tuncay'ın golleriyle 
farkı 8'e çıkaran 
Gemlikspor, 72. 
dakikada oyuna ikin
ci yarıda giren 
Celalettin'in golüyle 
skor 9-0 oldu.
Günün golcüsü 
Tuncay 77. dakikada 
5-İnci golünü ağlara 
göndererek 
Gemlikspor'u 10-0 
öne geçirdi. 81'de 
Mert'le bir gol daha 
bulan kırmızı beya- 
zlılar 82. dakikada 
Berkay'la skoru 12-0

Batuhan Açıksöz'ün 
gol furyasını açtığı 
karşılaşmada 
Gemlikspor 
10 ve 11 dakikalarda 
Tuncay'ın kaydettiği 
gollerle skoru 3-0 
yaptı.
Maça iyice ağırlığını 
koyan kırmızı 
beyazlılar 32'de 
Mert'le 4-0 öne 
geçerken 37. dakika
da Tuncay'ın 
kendinin 3'üncü 
takımının 5'inci 
golüyle Gemlikspor 
ilk yarıyı 5-0 önde 
kapadı.
İkinci yarıya da 
hızı başlayan

yaptılar. Bol gollü 
maçta perdeyi 83. 
dakikada Celalettin

uzaktan şutlarla 
gol aradı.
55'te Okan skoru

Gemlikspor karşı 
sında Sinandede 
Ufukspor

kapatırken 
Gemlikspor sahadan 
13-0 galip ayrıldı.

SAHA : 
Gemlik Suni Çim

HAKEMLER:
Metin Hacıoğlu 7, 
Metehan Boz 7, 
İsmail Ayünal 7,

GEMLİKSPOR : 
Ender 5, Murat 5, 
Tugay 6, Okan 6, 
Kürşat 6, Furkan 6, 
Batuhan Açıkgöz 6, 
Erkin 2) Batuhan 
Ayten 6, (Celalettin 
4) Tuncay 8, Mert 8, 
Berkey 8,

SİNANDEDE 
UFUKSPOR : 
Ali 2, Abdullah 1, 
(Taner 1) Erkan 2, 
Burak 2, Furkan 
Alan 3 Mert 3, 
Ahmet 2, Alper 3, 
Berke 2, 8hasan 1) 
İbrahim 4, Enes 4, 
GOLLER : Dk. 8 
Batuhan Açıksöz, 
Dk. 10-11-37-63-77 
Tuncay, Dk. 3281 
Mert, Dk. 55. Okan, 
Dk. 59. Tugay, Dk. 
72-83 Celalettin, Dk. 
82. Berkay, 
(Gemlikspor)
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Uzun Tatil, Kurbanlık Fiyatını Dengeleyecek
Ulusal Kırmızı Et 
Konseyi Başkanı 
Ahmet Yücesan, et 
fiyatlarının yük
selmesi nedeniyle 
kurbanlık fiyatların
da da yükseliş bek
lentisinin bulun
duğunu ancak 
bayram tatilinin 
uzun olmasının, 
toplu kesim ve bağış 
sisteminin yaygın
laşmasının pazarda
ki fiyatı dengeleye
ceğini öne sürdü. 
Açıklamalarda bulu
nan Yücesan, her yıl 
geleneksel olarak 
Ramazan ayı öncesi 
artan et fiyatlarında 
Kurban Bayramı'na 
kadar olan dönemde 
düşüş yaşandığını 
ancak bu yıl düşü 
şün gerçekleşmeme
si nedeniyle et fiyat
larının tekrar günde 
me geldiğini ifade 
etti.
Et fiyatlarının

düşmemesinin 
piyasaya sunulan 
arzda düşüş olduğu 
nu gösterdiğini, 
buna karşı Et Balık 
Kurumu bir dizi ted
biri gündeme 
aldığını dile getiren 
Yücesan, fiyatların 
kalıcı olarak 
düşmesinin tek yolu
nun üretimin artırıl
masından geçtiğini, 
farklı çözüm yol
larının geçici ola
cağını İfade etti. 
İthalat yapılacaksa 
bunun karkas et 
olarak değil, damız 
lık ya da besi hay
vanı ithalatı yön
temiyle yapılması 
gerektiğini savunan 
Yücesan, fiyatları 
karkas et ithalatı 
yapacak noktaya 
getirmeden 1 yıl 
önce besi hayvanı 
ithal edilmesinin 
gerektiğini kaydetti. 
Küçükbaş hayvan

etinde olumlu 
gelişmelerin 
görüldüğünü, bunun 
büyükbaşa örnek 
olması gerektiğine 
dikkati çeken 
Yücesan, şöyle 
konuştu: 
"Küçükbaş hayvan 
varlığımız 40-45 
milyon seviyesinden 
son 10 yılda 18 mil 
yona düştü. Et fiyat
larındaki dengesiz 
liğin de bu azalışta 
önemli bir etkisi 
oldu. Küçükbaşta 
önemli bir ihra

catçıyken ithalatçı 
konumuna geldik. 
Ancak bakanlığın, 
üretici birliklerinin 
ve üreticilerin ortak 
çabalarıyla gelinen 
noktada küçükbaş 
havyan varlığımız 
tekrar 33 milyona 
çıktı. Et fiyatları ne 
oldu? 3 yıl önce 23 
lira olan toptan 
küçükbaş hayvan 
etinin fiyatı 18 liraya 
düştü.
Şu anda büyükbaşta 
11 milyon hay
vanımız var. Bunu

15-16 milyona 
çıkardığımız zaman 
karkas et fiyatı 17 
liradan 14 liralara 
düşebilecektir. Bunu 
küçükbaşta gördük. 
Büyükbaşta da ben
zeri bir gelişme 
öngörüyoruz." 
Avrupa'da toplam 
protein ihtiyacının 
yüzde 60'ının domuz 
etinden karşı
landığını, Türkiye'de 
de küçükbaş hay
vanın bu görevi 
üstlenebileceğini 
savunan Yücesan, 
bunun et fiyatlarının 
stabil bir duruma 
gelmesini sağlaya
bileceğine işaret etti. 
Bir çok üreticinin 
Kurban Bayramı 
öncesi ellerindeki 
hayvanların kas
aplığın üzerinde bir 
bedelle satabileceği 
beklentisi içinde 
olduğunu ifade eden 
Yücesan, sözlerini 

şöyle sürdürdü: 
"Kurban sonrası 
piyasanın daha 
rahatlayacağını tah
min ediyoruz. 
Bayram sonrası 
talep azalınca ister 
istemez fiyat biraz 
daha yumuşayacak. 
Kurbanlık fiyatların
da çok fazla bir yük
selme beklemiyoruz. 
Beklentiler olsa da 
fiyatı pazar belirliyor. 
Geçmiş yıllarda bek
lentilere rağmen 
piyasanın o kadar 
yükselmediğini 
gördük. Bu yıl da 
havaların sıcak 
gitmesi, Kurban 
Bayramı tatilinin 
uzun olması, toplu 
kesim ve bağış sis
temlerinin yaygınlaş
ması nedeniyle 
pazardaki talebin 
beklenen oranda 
olmayacağını, fiyat
ların dengeleneceği
ni düşünüyoruz.”

Trafik kazalarına giden sok rakam: 15 milyar $
Amasya İl Emniyet 
Müdürü Cemil 
Bayazıt, Türkiye'nin 
trafik kazalarının 
yıllık bilançosunun 
15 milyar dolar 
olduğunu söyledi. 
Beyazıt, kazalarda 
hepa olan 15 milyar 
dolar ile neler yapı 
lacağını da şöyle 
sıraladı: Bayazıt, 
kazalarda heba olan 
15 milyar dolarla; 
300 yataklı bin 85 
hastane, 240 öğren
ci kapasiteli 17 bin 
265 okul, 100

metrekarelik 32 bin 
konut yapılabile
ceği belirtti.
Cemil Bayazıt, yap
tığı açıklamada, 
okulların açılması 
ile yollardaki araç 
trafiğinin önemli 
derecede arttığını 
belirterek, sürücü
leri kuralara uyma 
lan konusunda 
uyardı. Yaşanan 
trafik kazalarına 
genelde kurallara 
uymayan sürücü
lerin sebep olduğu 
nu belirten Bayazıt,

"Dikkatsiz ve kural 
lara uymayan sürü 
cüler ülkemizde 
önemli derecede 
işgücü kayıplarına 
da sebep olmak

tadırlar. istatistik
lere göre son 55 
yılda meydana 
gelen trafik kazala 
rında yaklaşık 420 
bin kişi hayatını 

kaybetti. Hayatını 
kaybedenlerin 
sayısı Amasya, 
Tokat, Çorum ve 
Yozgat il merkez
lerinde yaşayan 
insanların sayısına 
denk gelmektedir." 
dedi. Türkiye'de her 
yıl 4 bin 500 kişinin 
kaza anında 
öldüğünü, yaklaşık 
4 bin kişinin de 
tedavileri esnasın
da hastanelerde 
hayatını kaybettiği
ni ifade eden 
Bayazıt, "Bu da her 

yıl 9 bin nüfuslu 
Gümüş hacıköy gibi 
bir ilçemizin yok 
olrhası anlamına 
gelmektedir. Yine 
trafik kazalarında 
55 yılda yaklaşık 1 
milyon insan 
yatağa mahkum 
olarak sakat 
kalmıştır. Bu 
yaşanan kazaların 
tamamını topladığı 
mız zaman neredey 
se Orta Karadeniz 
Bölgesi'nin yok 
olması anlamına 
gelmektedir.” dedi

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI: 4679 
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)

İIİKIBHİ
VENÜS

SİNEMASI
OABBECİN
ÇARPMASI: 

11:30-14:00-16:30- 
20:15

ŞİRİNLER 2:12:00- 
14:15-16:15-18:15-

W 20:00
ÇILGIN DOĞUM 

GÜNÜ: 12:0014:15- 
16:15-10:15

REZERVASYON 
513 33 21
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GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE _
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA j 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE
EN GÜZEL ANLARINIZI ■

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 1^» j
fasfa Piyanist
Meşrubat Soten Sandalye Giydirme 
Çerez Nifak Masası

İnternetten Canb Ihyın 
Sahne - fakyösterisi 
Servis ve efaynan/ar 

Sürpriz yösteri/er

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com

TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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I KAVLAK^DOĞANIN HÂZİNESİ

' 1'^^^ aa,

ZEYTİN&ZEYTİNYAĞI 
KESTANE ŞEKERİ 

YÖRESEL REÇELLER 
KOZMETİK

5 K^VLAjçj
[ SÎa*Sİ

Zeytı^yağı^ naturel

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (istiklal Cad.) - Yalova
www.kavlak.com.tr

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

19 Eylül 2013 Perşembe www.gemKkkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Kızılaıı kırtasiye yardımı namı
Türkiye Kızılay Derneği Gemlik Şubesi, 215 muhtaç öğrenciyi sevindirdi

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Köprü...
Çarşı Deresi’nin 3. etap çalışmaları bir 

türlü bitmek bilmiyor.
Bildiğiniz gibi 2009 seçimlerinden sonra 

Belediye Başkanlığına seçilen Fatih Meh 
met Güler, Gemlik içinden geçen Derelerin 
ıslah edilmesini programına almıştı.

Büyükşehir Belediye Meclisinde Çarşı 
Deresi’nin yapımını Büyükşehir Belediyesi 
üstlendi. BUSKİ’nin 2010 yatırım proğramı- 
na alındı. Devamı sayfa 4’de

W

âj Gemlik Şubesi gelenek-
Türkiye Kızılay Dern^asiye dağıtımını eğitim 
sel hale ğatirdığ' günlerde dağıtarak 215 
öğretimin »aşladışı0^ ek Başkam Gökhan 
öğrenciyi aevindırd'- ^ ve yatandaşlanmtzm 
Özler vardımsever kur eıımızden gelen

muhtaç dedi. Sayfa 5’de
desteği ye yarduu'saB

~Kursunıannns~ 
araç jandarmayı 
harekete geçirdi
Orhangazi’de bir otomobil 
silahla taranmış hal de bulun
du. Çakırlı Beldesi girişinde 
terk edilmiş otomobilin çevre 
sinde onlarca boş kovan 
bulundu. Sayfa 3’de

Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü 
Forklift 
kullanma 

kursu açıyor
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
tarafından
4 Kasım 2013 tari
hinde “Forklift 
Kursu" açılacak. 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü ’nden 
yapılan açıklama
da, kursun 
toplam süresinin 
72 saat olacağı, 
kursiyerlere 48 
saat teorik, 24 
saat pratik eğitim 
verileceği belirtil
di. Sayfa 2’de

M HllUl 
Minim 
ite
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi 90 işçiyi 
Ankara'ya eğitime 
gönderdi.
Tamamı Borusan 
Mannesman da 
çalışan işçiler, 
4 gün 3 gece 
Ankara Büyük 
Anadolu Otel'de 
konaklayacak. 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı 
Kemal Durmaz, 
Eğitim çalış
malarının önemli 
olduğunu söyledi. 
Haberi sayfa 2’de

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 
0 224 514 49 491 hatemsaglikokullari'c°
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MıaiiiiMiWiıiiıııııiıiiiw
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi tarafından 
4 Kasım 2013 tari
hinde “Forklift 
Kursu” açılacak. 
Gemlik Halk Eğitim 
.Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
kursun toplam 
süresinin 72 saat 
olacağı, kursiyerlere 
48 saat teorik, 24 
saat pratik eğitim 
verileceği belirtildi. 
Kurs saatleri 
hafta içi akşam 
17.oo ile 21.15 
arasında uygu
lanacağı belir
tilirken, hafta sonu

Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şübesi 90 işçiyi 
Ankara'ya eğitime 
gönderdi.
Tamamı Borusan 
Mannesman da 
çalışan işçiler, 
4 gün 3 gece Ankara 
Büyük Anadolu 
Otel'de konaklaya
cak.
Liderlik, kitle 
iletişim, tüketici hak
ları başta olmak
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kursun Cumartesi 
günleri yapılacağı 
bildirildi.
Başvuruların birey

sel olarak Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’ne yapıl
ması gerekiyor.

üzere çeşitli 
konularda eğitim 
alacak olan işçiler, 
Çarşamba günü 
saat 10.30 da Türk 
Metal Şendi kası 
Gemlik
Şube binası önün
den 2 otobüs ile 
Ankara'ya hareket 
ettiler.
Eğitimin yanı sıra 
dinlenme imkanı 
bulacak işçiler, ben
zer eğitimlerin fay

dalarını gördüklerini 
ve işbaşı yaptıkların
da aradaki farkı 
gördüklerini ifade 
ederek, eğitimin 
işleyişe de doğru
dan katkısı olduğun 
söylediler.

EĞİTİM 
ÇALIŞMALARI 
ÖNEMLİ

Türk Metal 
Sendikası Gemlik

Başvuru aşamasın
da istenen belgeler: 
1- Öğrenim Belgesi 
(En az ilkokul 
mezu nu olduğunu 
belgelendirmeleri 
gerekir)
2- Sağlık raporu G 
sınıfı iş makineleri 
(Forklift kullanabilir) 
ibareli
2-Adli Sicil Kaydı 
(Ehliyet almasını 
engeleyecek cezası 
olmamalı)
4- Fotoğraf (2 Adet) 
5- Kan Grubu
6- Nüfus Cüzdan 
Fotokopisi
7-18 Yaşını bitirmiş 
olmak.

Şube Başkanı Kemal 
Durmaz, Eğitim 
çalışmalarının 
önemli olduğunu 
belirterek, bu imkanı 
sağlayanlara 
teşekkür etti. 
Durmaz, eğitim 
çalışmaların 
haricinde, işçilerin 
Anıtkabir ve 
Kurtuluş Müzesini 
rehber eşliğinde 
gezme imkanı bula
caklarını da belirtti.

İstiklal Cadılesi'nıle

Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı 
taşeron firma, İstik
lal Caddesi’ndeki 
çöp kovalarının 
sürekli temizlemek 
için ‘Bisikletli 
Temizlikçi’ 
uygulaması ilgi 
topluyor.
İlçenin en hareketli 
Caddesi’nde, yaya 
yolda yürüyenlerce 
kaldırım kenarların
daki çöp kutularına 
atılan atıkların yola 
taşmaması, çirkin 
görüntülerin oluş
maması için Yusuf 
Elikesik adlı bisik
letli temizlikçi çöp- 

KfiŞ€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

kovalarını bisikle
tinin arkasındaki 
bidona dökerek, 
ana alterdeki 
kaldırımların temiz 
kalmasını sağlıyor. 
Yoldan geçenlerce 
ilgi ile karşılanan 
Bisikletli Temizlikçi, 
uygulamasının 
Kordonlarda da 
uygulanması iste 
niyor.
Yusuf Elikesik’in 
bisikletini yaya 
kaldırımlarda 
kolaylıkla sürmesi, 
yayaları rahatsız 
etmediği gibi, 
temizlikçiye ilginin 
daha da artmasına 
neden oluyor.

http://www.0emllkkorfezsazetesl.com
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Nefes teı uııuştnrocu merasim
Bursa'da 200 
polisin şafak vakti 
gerçekleştirdiği 
uyuşturucu 
operasyonunda biri 
çocuk 4'ü kadın 17 
kişi gözaltına alındı. 
Bazı evlerin 
kapılarının koç 
boynuzuyla kırıldığı 
operasyonda 
gözaltına alınan 
kadınlardan birinin 
hamile olması dikkat 
çekti.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Organize 
Suçlarla Mücadele 
ve Kaçakçılık Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
6 aylık takibin ardın
dan bugün operasy
ona start verdi.
Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğünden 
hareket eden 200 
kişilik ekip, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Kamberler 
Mahallesi’ndeki 18

Bıılşıır yiitlü lanvoıjan sinara tıMı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, polis 
tarafından bir 
kamyonda yapılan 
aramada, bul
gurların altına sak
lanmış 50 bin paket 
kaçak sigara ele 
geçirildi 
Bir ihbar üzerine 
harekete geçen 
İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Büro 
Amirliği ekipleri,

Kurşunlanmış arat jandarmayı Mele uecirfli
Orhangazi ilçesin 
de bir otomobil 
silahla taranmış hal 
de bulundu. Çakırlı 
Beldesi girişinde 
terk edilmiş otomo
bilin çevre sinde 
onlarca boş kovan 
bulundu.Beldede 
ikamet eden vatan
daşlar sabah köy 
girişinde terk edil 
miş bir otomobil 
gördü. Olay hemen

ayn eve eş zamanlı 
operasyon düzenle
di. Sabahın erken 
saatlerinde düzenle
nen operasyon 
çerçevesinde evlere 
yapılan baskınlarda, 
karşısında polisleri 
gören şahıslar 
şaşkınlıklarını 
gizleyemedi. Bazı 
şahısların kapıyı 
açmaması üzerine 
ekipler koç boynuzu 
ile kapıları kırarak 
içeri girdi. Alfa isim
li eğitimli köpek, bir 
evin mutfağındaki 
çekmeceye gizlenen

Bursa-Ankara yo 
lunda Avarlar 
kavşağında pusu 
kurdu. Ekipler, M.A. 
idaresindeki 63 VA 
108 plakalı bulgur

Jandarma ya bildi 
rildi. Çakırlı Beldesi 
girişine gelen 
ekipler kapıları kil
itli ve üzerinde çok 
sayıda kurşun izi 
bulunan 77 AS 671 
plakalı otomobili 
güvenlik çemberine 
aldı. Bir çatışmanın 
izleri bulunan oto
mobilin arka 
camının tamamen 
parçalanmış, ön

esrar ve uyuşturucu 
hapları kısa sürede 
buldu.
17 KİŞİ ADLİYEYE 
SEVK EDİLDİ

17 zanlıdan bazıları 
sorgularında uyuş
turucu madde sat
tıklarını gizle- 
mezken, bazılarının 
da suçlamaları inkar 
ettiği öğrenildi. 
Gözaltına alınanlar
dan M.Ş. isimli şah
sın 6 ay önce 
yapılan başka bir 
uyuşturucu 
operasyonunda 

yüklü kamyonu 
durdurdular. 
Savcılıktan alınan 
izinle kamyonda 
bulunan 600 çuval 
içindeki 20 ton bul 

camında ise iki 
kurşun izi dikkat 
çekerken, lastikleri, 
plaka ve kapor
tasında da çok 
sayıda çeşitli 
mermi izine 
rastlandı.
Ayrıca otomobilin 
içinde de çok sayı
da boş kovan 
dikkat çekti.
Çevrede inceleme 
yapan Orhangazi 

gözaltına alındığı 
öğrenildi. Ayrıca 
şahıslar arasında 
M.K. ve N.K isimli 
karı kocanın da 
bulunduğu bildirildi. 
Sorgulamaları 
tamamlanan 17 kişi, 
"uyuşturucu madde 
ticareti yapmak" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
Emniyetteki 
sorgularının 
ardından ekip 
otosuna binen 
S.Y.'nin (19) 
hamile olması da 
gözlerden kaçmadı. 
Şahıslardan 
birisinin adliyeye 
sevk edilirken tepki 
göstermesi, birinin 
de, "Adalet 18 
yaşında” demesi 
dikkat çekti. Daha 
önce aynı yere 
düzenlenen benzer 
operasyonda 4 
kişinin tutuklandığı 
öğrenildi.

gur tahliye edildi. 
Yapılan aramalarda 
çuvalların altından 
50 bin paket sigara 
çıktı. Boşaltılan 
kamyonun kasa 
kısmında kutular 
içerisine zulalan- 
mış vaziyette bulu
nan 50 bin paket 
kaçak sigaraya el 
konulurken, kamy
on şoförü gözaltına 
alındı. Sigaraların 
piyasa değerinin 
150 bin lira olduğu 
bildirildi.

Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri otomobilin 
başka bir bulguya 
rastlamadı.
Yalova’da ikamet 
ettiği öğrenilen 
Oktay N. üzerine 
kayıtlı olduğu belir
lenen otomobilin 
sahibine ulaşan 
Jandarma, şahsı 
ifade vermeye 
çağırdı.

Taksici cinayetinin 
zanlılarına miielıiıet

Bursa’da, 20 yıl 
önce bozuk para 
ve otomobili için 
bir taksiciyi 
öldürdükten sonra 
polisin çizdiği 
robot resimleri 
sayesinde yakala 
nan 4 kişinin soruş 
turması tamam
landı. Haklarında 
‘yağma’ suçundan 
zaman aşımı 
dolduğu için dava 
açılmayan sanık
ların, işledikleri 
cinayetle ilgili 
zaman aşımı süre 
sinin dolmasına 4 
ay kala ayrı ayrı 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapsi 
istendi.
Edinilen bilgiye 
göre, 20 yıl önce 
Heykel'de taksicilik 
yapan 37 yaşındaki 
Eyüp Şahin, gece 
yarısı aracına müş
teri olarak binen 4 
kişi tarafından 
Demirtaş Barajı 
yakınlarına 
götürüldü. Şüphe 
tilerden Murat A., 
başına tabanca 
dayadığı taksicinin 
tüm paraları ver
mesini istedi. Ret 
cevabı üzerine 
öldürdükleri 
Şahin’in otomobili
ni ve araçtaki 
bozuk paralarını 
gasp eden şüphe 
liler, İzmir’e doğru 
yola çıktı. Fakat 
polise yakalanmak
tan korktukları için 
de söz konusu tak
siyi Çanakkale'nin 
Lapseki ilçesindeki 
bir göl kenarına 
gizledi. İzmir yol
culuğuna otobüsle 
devam eden zan
lıları polis, 
Bornova ilçesinde
ki bir parkta şüphe 

Gemlik Körfez m.gınMtwiKi.coın

üzerine durdurdu. 
Üzerinden 
cinayette kul
lanılan silah çıkan 
Halil İbrahim T., 
hakkında 6136 
sayılı ateşli silahlar 
kanununa muhale
fet suçundan işlem 
yapılırken, araların
da katil ve 
arkadaşlarının 
bulunduğu 3 kişiye 
ise “hırsızlık yap
mak için çete kur
mak ve yankesici
lik suretiyle hırsı
zlık” suçlarından 
işlem yapıldı. 
Haklarında, 
Bursa’da işlenen 
cinayet ile ilgili 
şüphe dahi bulun
mayan zanlılar, 19 
yıl boyunca kaçtı. 
Birçok suçtan 
dolayı sorguya alı
nan zanlılardan 
hiçbiri, yıllar önce 
işlenen cinayet ile 
ilgili tek kelime 
etmedi. Bozuk para 
ve aracı için 
öldürülen taksici 
cinayeti ile ilgili ise 
polisin soruştur
masından delil 
elde edilemediği 
için bir şey çık
madı. Cinayet 
suçunun,yasa 
gereği 20 yıl olan 
zaman aşımı 
süresinin dolması
na bir yıldan az bir 
zaman kalmıştı. Bu 
yılın şubat ayında 
ankesörlü bir tele
fondan, 155 polis 
imdat telefonunu 
arayan bir kişi, 
şüphelilerden 
Ramazan A. ve 
birkaç arkadaşının 
20 yıl önce işlenen 
taksici cinayetinin 
faili olduğunu 
söyleyerek, tele
fonu kapattı.
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Güne Bakış MııMlı Intel itiıCıM
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com
Köprü...

BUSKİ, Çarşı Deresi’nin eski Minibüs Garajı önünden, 
Çevre Yolu’na kadar bölümünü projelendirdi ve ihalesini 
yaptı.

2001 yılında projesi, Çarşı Deresi’nin başına derenin 
nasıl olacağı asılan panodan Gemlik halkı gördü.

Projeye benzer bir düzenleme yapıldı.
BUSKİ nedense Çarşı Deresi’ni bir bütün olarak ele 

almadı.
Bütçesinde parasım/ yoktu bilmiyorum. Ama bir yıl son

raki yatırım bütçesine Çarşı deresinin denize kadar olan 
bölümünün ödeneği ayrılabilirdi.

Tabii bu arada, Gemlik Belediyesinde CHP’li Başkan 
görevinden uzaklaştırıldı.

Yerine bilinen yöntemlerle, 2 oy karşılığı koltuk ve maaş 
rüşvetiyle, AKP Belediyeci ele geçirdi.

Belediyelerde işler canın istediği zaman yapılmaz.
Belli program dahilinde hizmetler gelir.
Kısa ve uzun vadeli projeleri vardır belediyelerin.
Çarşı Deresi’nin eski Minibüs Garajı bölümü, Büyükşehir 

programında olmadığı halde, Gemlik Belediye Başkan vek
ili, Fen İşleri’nin dozerlerini dereye sokarak, derenin 
üzerindeki beton kaplı bölümünü yıktırdı.

Yıkım ramazan ayında ve Ağustos sıcağında gerçekleşti.
Hava sıcaklığı 30-35 derecede derenin yıllardır kapalı 

bölümünde biriken pisliklerin kokusu çevreyi bunalttı.
Biz o zaman, ‘bu acele niye’ diye yazdık.
Önce projeni yap, ihaleni gerçekleştir, ondan sonra yıkı

ma geç ki, çevreye rahatsızlık vermeyesin dedik.
Betonlar yıkılıp koku ve fareler çevreye dağılınca, devre 

ye Büyükşehir sokuldu.
Altepe Gemlik’e çağrıldı, zoraki Çarşı Deresinin kalan 

bölümüne BUSKİ el attı.
Ancak, ortada ne bir proje vardı, ne de bir görüntü.
İşi şova dönüştürdüler.
Çarşı Meydanindaki istimlaklar bitmeden, bitenlerin 

yıkımı gibi...
15 er metre karelik işyerlerinin yıkımı için törenler düzen

lendi.
Törenlere kendileri katıldı.
Halk yoktu.
Derenin bu bölümü öyle veya böyle bitirildi.
Çarşı Camiinden PTT önüne kadar olan bölüm ayrıca 

ihale edildi.
Müteahhit firma 180 günde işi tamamlayacaktı.
Projeyi Gemlik halkı yine görmedi, ne yapıldığını yapım 

süresince gördü.
Aradan bir yıl geçti.
Turizm mevsimi ve bir başka ramazan ayı geride kaldı.
Derenin yapımı sürüyor.
Koku, sivri sinek, fareler hala revançta..
Esnaf bir yıldff çile çekerken, vatandaş dere çevresinden 

geçerken burunlarını tıkıyor.
PTT köprüsünün altından geçen kablolar önce sorun 

oldu.
Müteahhit işi bırakıp gitti. Sonra yeniden geldi. 
Köprü tamamlanırken, geçen hafta yine durdu. 
Köprünün kalıplan çakılmış, beton dökülecekti. 
Birden efendilerin aklına, köprünün estetiği geldi. 
Köprü yapımı yine durdu.
Dün, Büyükşehir Belediye Başkanı Gemlik’e gelmiş.
Köprüyü incelemiş.
PTT Köprüsü'nü estetik yapacaklarmış.
İyi de bunu neden başında düşünmediniz.
İhale yapılmadan, projeyi hiç mi görmediniz.
Türkün aklı sonradan gelirmiş derler.
Bizimkilerin de aklı hep sonradan geliyor.
Olan vatandaşa oluyor.
Bakıp kalanı da göreceğiz.

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
görevden uzak
laştırılmasını 
protesto için bisik
letiyle Ankara’ya 
gidişi sürüyor. 
Önceki gün İnegöl 
den Bozüyük’e 
gelen Güler, dün 
Eskişehir’e vardı. 
Eskişehir de 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Yılmaz Büyükerşen 
ve basın mensupları 
tarafından ilgiyle 
karşılanan Fatih 
Mehmet Güler, 
Eskişehir Büyük 
şehir Belediyesi’nde 
Eskişehir CHP 
Milletvekili Kazım 
Kurt ve ünlü 
Avukat Turgut 
Kazan ile görüştü. 
Güler, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
Eskişehir de ilgi ile 
karşılandığını, 
basının da 
protesto gezime 
ilgi gösterdiğini 
söyledi.
Güler, şöyle konuş

SP Gençlllı Kolu ılomıız tti saiılmasına tepkili
Saadet Partisi 
Gemlik Gençlik 
Kolları, aylık ilçe 
divan toplantısını 
yoğun katılım ile 
gerçekleştirdi. 
Gençlik Kolları 
yönetim kurulu 
üyelerinin aylık 
raporlarının alın
masının ardından 
söz alan Gemlik 
Gençlik Kolları 
Başkanı Ekrem 
Acar, son günlerde 
hepimizi ilgilendiren 
bir konu olan domuz 
etinin reyonlarda 
yerini almasıyla ilgili 
açıklamalarda 
bulundu.
Acar açıklamasında, 
“Domuz’un Türk 
Gıda Kodeksine 
göre kasaplık et 
statüsüne sokul
ması ve domuz 
çiftliklerine banka 
kredi verilmesinden 
sonra korkulanın 
olduğu nu ve 
domuz etinin 
herkesin uğrak yeri 
olan market reyon

tu: “Eskişehir 
karşılanmamda 
basın mensuplarının 
neden bisikletle yol
lara düştüğümü ve 
hakkında açılan 
soruşturmaya 
davaları anlattım. 
Merkez Tepebaşı 

larında yerini 
aldığını, İstanbul, 
Ankara ve İzmir gibi 
büyükşehirlerde 
faaliyette bulunan 
bazı lüks süpermar
ketlerde et reyonla 
rında domuz 
erininde hiç çekin
meden satılmaya 
başlandığını belirtti. 
2006 yılında Türk 
Gıda Kodeksi 
Avrupa Birliği (AB) 
mevzuatına uygun 
olarak; at ve yaban 
domuzu da kasaplık 
hayvan olarak tanım 
landı. Türkiye de,

Belediye Başkanı ile 
CHP il örgütü de 
beni karşılayanlar 
arasındaydı.
Bu arada Gemlik 
platformu üyesi 
üniversite öğrencisi 
Recep Akyol da 
karşılayanlar arasın

Avrupa Birliği’ne 
girme sevdası 
yüzünden, temel 
değerlerinden bir bir 
vazgeçmeye zorlan 
dığı bir dönemde, 
maalesef görenleri 
hayrete düşüren bir 
gelişme yaşanıyor. 
İslam dinine göre 
haram olan domuz 
etinin normal etlerle 
aynı yerde satılması 
ise dikkat çekmekte
dir. Kasaplık et s ta 
tüsünden sonra 
ilave olarak Domuz 
yetiştiriciliği dersi 
de verilmeye

da oldu.
Çalıştığı Cafe 
del Mundo
Restaurantta 
birlikte yemek 
yedik.
Yann (bugün) 
Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı 
Metin Feyzioğlu ile 
buluşacağız.
Bisikletimle Kaymaz 
köyüne kadar gidip 
geleceğiz. Geceyi 
Eskişehirde 
geçirdikten sonra 
yarın sabah 
Eskişehir Sivrihisar 
da olacağım.
Oradan da Pazartesi 
günü Ankara’da ola
cak şekilde yoluma 
devam edeceğim.” 

başlanmıştı. 
Uzman domuz üreti
cilerinin yetişmesi 
için de Ankara 
Üniversitesi Vete 
rinerlik Fakültesi’ 
nde okutulmak 
üzere ‘domuz dersi’ 
konulmuştu.
Üretimini cazip hale 
getirmek için Cum 
huriyet tarihinde 
ilk defa domuz 
yetiştiriciliği kredi 
kapsamına alınarak 
2 baş domuzu o’ <a 
kredi yermenin ^nü 
de daha önce 
açılmıştı.’’ dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ma irtısiw ırt ■ MM
Türkiye Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şubesi geleneksel 
hale getirdiği kır
tasiye dağıtımını 
eğitim öğretimin 
başladığı bugün
lerde dağıtarak 215 
öğrenciyi sevindir
di. Türk Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı Gök 
han Özler, gazete 
mize yaptığı açıkla
mada geçtiğimiz 
günlerde 215 muh
taç öğrenciye kır
tasiye yardımında 
bulunduklarını 
söyledi. Özler, 
“-Derneğimizce tes- 
bit edilen 215 muh
taç öğrenci tesbit 
ettik. Bu öğrenci
lerin okul ihtiyaçları 
olan defter, kalem, 
boya, kalemtraş, 
silgi, kalem kutusu, 
resim defteri ihtiyaç 
lannı iderdik.
Ayrıca 1. sınıfa gi 
den öğrencilere de

okul çantası 
dağıttık. Türk Kızıla 
yı olarak Gemlik’te 
üzerimize düşeni 
yapmaya çalışı 
yoruz. Yardımsever 

kurum ve vatan
daşlarımızın desteği 
ile muhtaç olanlara 
elimizden gelen 
desteği ve yardımı 
sağlıyoruz.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yöneticileri, Emniyet Müdürü 
Erol Güven’e hoşgeldin ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet 
Halk Partisi İlçe . 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, Yönetim 
Kurulu üyeleri ve 
Kadın Kolu Başkanı 
ile birlikte, yeni 
göreve başlayan 
İlçe Emniyet 
Müdürü Erol 
Güven'i maka mında 
ziyaret etti. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Emniyet Müdürü’ne 
yeni görevinde 
başarılar dilemek 
için ziyareti gerçek
leştirdiklerini

belirterek, "İlçe 
mizin mülki amirleri? 
kamu görevlileri, 
dernekler, siyasi 
partiler; halkımız 
için birlikte çalışır, 
ortak akılla hareket 
ederse hedefimize 
daha çabuk ulaşırız, 
ilçemizde huzurun 
sağlanmasında en 
kritik görevi yapan 
emniyet mensupları
na üzerimize düşen 
yardımı seve seve 
yapacağız. Şehrimi 
zin sorunlarının 
çözümü için de 
siyasi kimliğimizi 

ikinci plana 
atan bir partiyiz. 
Ülkemizde 
meydana gelen 
olaylar karşı sında 
partimizin duruşu 
ortadadır. Bizler de 
ilçemizin asayişi 
konusunda, sizlerin 
her zaman yanınız
dayız.
Yeni görevinizde 
başarılı olacağınıza 
inanıyor, Gemlik 
halkının daha da 
huzur ve güven 
içinde olacağını 
biliyoruz." şeklinde 
konuştu.

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
Tejjnlzlik ürünleri 

kampanyası

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

ELEMAN
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



19 Eylül 2013 Perşembe Gemlik Karfez Sayfa 6

Cenneti çekeriz..
Ne çok anlatır gözlerin
Yazılmamış şiirleri
Kalemi kıran cesaretim, mevsim 

sizliğime düşerken Eylül
Avuçlarıma biriken ılıcak sular 

kadar derin

Tutsak bir öykünün miadıyım gibi
Sıfır noktasında zamanın
Hicaz akşamlar sesleniyorum
Çökertirken geceyi omuzlarıma

Zifir muhabbetsizliğin lal 
düşüyüm

İçimde portesiz notalar
Hangi sese basacak parmaklarım 

bilmiyorum

Ve
Biliyorum bütün şarkılar senin
Geceden yazılan, gece gözlerin 

kadar serin

Deki
• İnadına süslenecek ay dibine o 
çilingir sofrası

Bir köşede düş
Bir köşede dudakların akacak 

bana dair, alnından kurşunlarken 
yoksunluğu

Ölüm bile hoş gelecek adama
Belki belki de dökerken son yudu

mu saki
Zemzem niyetine çekip kadehi

Gözlerimizi şahadet edeceğiz
Dudaklarımız vedalaşırken yanık 

bir ezgi gibi, yakarak geçmişi
Dumanı tütecek şehrin belki kızıl 

bir yangın sonunda suya küsen alev 
misali

Yanarız da eyvallah
Üfleyip yağmur bulutuna
Közümü savurup poyraza

Gideriz de
Sırtımıza yüklediğimiz sen
Genzimizde ben

Metruk bir bağ evinde
Siyah üzüm tanelerini biriktirip, 

tespih misali
Dizeriz geçmişi kırıp, mavi kın

naplara

Cenneti çekeriz
Elhamdülillah...

Haımıa Belemeler Biıliiiioplaoiısnapıliı
Marmara Beledi 
yeler Birliği'nin eylül 
ayı encümen toplan
tısı, Bilecik'te tarihi 
belediye binası 
encümen salonunda 
gerçekleştirildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe 
başkanlığında 
yapılan toplantıya, 
Balıkesir Belediye 
Başkanı İsmail Ok, 
Büyükçekmece 
Belediye Başkanı 
Haşan Akgün, 
Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman 
Çağırıcı, Bilecik 
Belediye Başkanı 
Selim Yağcı ve 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin iştirak etti. 
Toplantının açılış 
konuşmasını gerçek 
leştiren Bilecik 
Belediye Başkanı 
Selim Yağcı, 
Bilecik'te böyle bir 
toplantı düzenlen
miş olmasının mut
luluğu ve gururunu 
yaşadıklarını söyle

di. Yağcı ''Marmara 
Belediyeler Birliği 
encümen toplan
tısının Bilecik'te 
gerçekleştirilmiş 
olmasından dolayı 
tüm belediye 
başkanlarına çok 
teşekkür ediyorum. 
Bu zamana kadar 
olduğu gibi bundan 
sonra da bu toplan
tılarla bölgemize ve 
ülkemize hizmetler
imiz devam edecek. 
Birlik olarak bu 
zamana kadar çok 
güzel hizmetlere el 
birlik imza attık. Bu 
günkü toplantımız 
ile çok güzel hizmet
lerin başlan gıcı ve 
devamı noktasında 
alınacak kararlara 
ilişkin inancımız 
tamdır" dedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe de 
konuşmasında, 
Bilecik ile gurur 
duyduklannı ve her 
gün yenilikler 
olduğunu ve yapılan 
toplantılarla bölge 

ve ülke için faydalı 
hizmetleri görüştük
lerini belirtti. Birlik 
olarak bu zamana 
kadar çok güzel 
hizmetler gerçek
leştirdiklerini dile 
getiren Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, şunları kay
detti: "Bugün bura
da ecdat yadigarı, 
Ertuğrul Gazi’nin 
diyarı olan toprak
larda, bu toplan
tımızı gerçekleştin 
yoruz. Bilecik ili 
önemli merkezleri 
mizden biridir. Öte 
yandan Marmara 
Belediyeler Birliği, 
Türkiye'nin en eski 
belediyeler birliği 
olan bir kurum. 
Özellikle tüm 
belediyeler ve 
kuramlarla işbirliği 
yapan ve persone
limizin eğitilmesi ve 
her alanda gelişti 
rilmesi açısından 
ülkemizin seçkin 
kuramlarından biri
sidir.”
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Özci RVKENT İLKÖĞRETİM OKULU
I “Aykent ile hedeflerinize doğru ”

Gemlik-Orhangâzi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

2002

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
Deneyimli kadromuz ve çağda; eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER; 
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve ujgular, evrenseldir, 
Si uydurmasını bilir, yeniliklere a çıktır,

, paylaşımcıdır, Her zaman özveri ile çalışır, 
vefakardır, dosiannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüvenitamdır.Heryerdeveherwortamdakendiniispatlar, 

engel tanımaz, "BAŞARACAĞIN” der ve başarır....
NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 

YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

4 - 5 YAŞ 6.350
ANASINIFI 6.600
1 .SINIF 8.250
2.SINIF 9.700
3.SINIF 9.700
4.SINIF 9.700
5.SINIF 9.700
6.SINIF 9.700
7.SINIF 9.700
8.SINIF 9.700

BaiaıMeısiaııılnaiıieiiicıiMı T8S ve DüS sonuçları acıManılı
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, 2013- 
2014 eğitim öğretim 
döneminin açılışın
da, özel ders 
hanelerin gelecek yıl 
büyük bir çoğun
luğunun özel 
okula dönüşmüş 
olacağını açıkladı. 
Bakan Avcı 
katıldığı bir televi 
zyon programında, 
2014- 2015 yılı 
itibarıyla ders 
hanelerin büyük 
bir çoğunluğunun 
özel okullara 
dönüşmüş olacağını 
söyledi.
Araştırmalarına 
göre, dershanelerin 
yüzde 60'ının gerekli 
koşulları sağlandığı 
zaman hemen 
özel okula 
dönüşmek istediğini

belirten Avcı şöyle 
konuştu: 
"Bizim başından 
beri zaten der
shanelere, eğitim 
kuramlarına 
söylediğimiz şu: 
Normal müfredatı 
uygulayan özel 
okullara dönüşün. 
Böylece devlet 
okulları üzerindeki 
baskıyı da bir 
ölçüde onlar da 

azaltır. Dolayısıyla 
bizde özel okul 
kriterlerini geçici bir 
süre içinde olsa 
biraz aşağı çekerek 
ve bir takım 
teşviklerle arsa 
teşvikinden, kredi 
kolaylığına kadar 
çeşitli teşviklerle 
dershaneleri de 
özel okula 
dönüştürmek 
istiyoruz" dedi

Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(TUS) ile Diş 
Hekimliğinde 
Uzmanlık Eğitimi 
Giriş Sınavı (DUS) 
sonbahar dönemi 
sonuçları açıklandı. 
ÖSYM'den yapılan 
açıklamaya göre, 
2013-TUS sonbahar ■ 
dönemi, Tıp 
Doktorluğu Alanında 
Yurtdışı 
Yükseköğretim 
Diploma Denkliği 
İçin Seviye Tespit 
Sınavı, 2013-DUS 
sonbahar dönemi ile 
Diş Hekimliği 
Alanında Yurtdışı 
Yükseköğretim

lendirme işlemleri 
tamamlandı. Sınav sonuç belgesi
Adaylar sonuçlarını 
ÖSYM’nin 
https://sonuc.osym. 
gov.tr internet 
adresinden T.C. kim- 

basılmayacak ve 
adayların adresle 
rine gönderilmeye
cek.

ELEMAN
FİRMAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TECRÜBELİ BİLGİSAYAR 

TEKNİSYENİ VE 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ÇIRAK ARANIYOR

TEKNOKEN BİLGİSAYAR
Orhangazi Cd. No:98/A 
Tel: 0 224 513 22 42

SATILIK 
ARAZİ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞA KOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR 

0535631 2517

KAŞ€D€ BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
https://sonuc.osym
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YEŞİL BURSA LİDERLİĞİNİ KORUDU

Seyfettin Şekersöz

İlk yansını 1-0 önde 
kapadığı maçta ikin
ci yarıdaki oyunuyla 
maçı 3-0 kazanan 
Yeşil Bursa takımı 
liderliğini korudu. 
Maçın 60. dakikasın
da rakibinin sert 
şutunda fenalık 
geçiren 
Çotanakspor'dan 
Ilhan Dalsız oyuna 
devam edemeyerek 
dışarı alındı.
Yedek kulübesinde 
oturtulan İlhan 5 
dakika sonra 
fenalaşarak yere 
yığıldı.
Saha görevlisi 
sağlıkçı ve Yeşil 
Bursa takımının 
sağlıkçısı tarafından 
ilk müdahalesi 
yapılan genç futbol
cu çağırılan 112 
ambulansı ile 
arkadaşlarının 
üzgün bakışları altın
da Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Hastanede yapılan 
müdahale sonucun
da İlhan Dalsız'ın 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı 
öğrenildi.
U-19 1. Küme 5. 
grupta oynanan 
maça lider Yeşil 
Bursa hızlı başladı. 
Henüz 3. dakikada 
Anıl'ın ceza sahası 
dışından kullandığı 
faul atışında 
Çotanakspor kale
cisi Soner gelen 
topu göğsünden 
sektirdi. Penaltı nok
tasına gelen topa 
Semih Dönmez 
sert vurdu ve 
takımını 1-0 öne 
geçiren golü

kaydetti.
Golden sonra farkı 
açmak için ataklarını 
yoğunlaştıran Yeşil 
Bursa, forvet ele
manları yakaladıkları 
pozisyonlardan 
faydalanamayanca 
ilk yarıyı 1-0 önde 
kapadı, 
ikinci yarıya 
beraberlik sayısı için 
çıkan Çotanakspor 
karşısında Yeşil 
Bursa 49. dakikada 
ikinci golü buldu. 
Ceza sahasında 
topu iyi takip eden 
Yiğithan kalecinin 
müdahalesine rağ
men topu ağlarla 

buluşturarak skoru 
2-0 yaptı. 
Maçın en üzücü 
dakikası ise 60'da 
yaşandı. 
Sert topun sol 
böğrüne geldiği 
ilhan Dalsız bir anda 
yere yığıldı.
Yaklaşık 5 dakika 
yerde yeten İlhan 
daha sonda kalkarak 
oyun alanını terk etti 
ve yerine Şükrü 
girdi.
Yedek kulübesinde 
otururken birde 
fenalaşan Ilhan 
Dalsız'a sahada 
görevli sağlık 
memuru ile Yeşil

Bursa takımının 
sağlıkçısı tarafında 
ilk müdahalesi 
yapıldı.
Çağırılan 112 ambu
lansı ile arkadaşla 
rımn üzgün bakışları 
altında gen sporcu 
hastaneye kaldırıldı. 
Maçın yeniden 
başlamasının ardın
dan farkı açmak için 
rakip, kalede birçok 
pozisyon üreten 
Yeşil Bura forvetler
ine Çotanakspor 
kalecisi Soner 
başarılı kurtarışlarıy
la gol izni vermedi. 
Maçın orta hakemi 
tarafından 10 dakika 

uzatma verilen 
karşılaşmanın 90+9 
dakikasında sağdan 
gelişen atakta oyuna 
ikinci yarıda giren 
İsmail çaprazdan 
attığı golle skoru 3-0 
yaptı ve maçta bu 
skorla bitti.

SAHA:
Gemlik Suni Çim 
HAKEMLER: 
Sabri Yılmaz 7, 
İbrahim Karademir 
4, Ahmet Şahin 5,

ÇOTANAKSPOR : 
Soner 5, Mustafa 4, 
Emrah 4, Yusuf 5, 
Ilhan 5, (Şükrü 2)

Nedrettin 5, Ümit 4, 
Furkan 3, (Ramazan 
1) Aykut 4, Ogün 4, 
Seyit 2, ( Gökhan 2) 
YEŞİL BURSA : 
Enis 5, Rahim 5, 
Melik 5, Caner 5, 
Alparslan 6, Anıl 6, 
Semih Dönmez 5, 
(İsmail 5) Selim 6, 
Yiğithan 5, (Emre 1) 
Semih Balcı 5, 
(Semih Aydemir 4) 
Abdulselam 5,

GOLLER : Dk. 3. 
Semih Dönmez, Dk. 
49. Yiğithan, Dk. 
90+9 İsmail, (Yeşil 
Bursa)



19 Eylül 2013 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 9

4 yılda 71 hin kişiye icra hapsine girdi
Adalet Bakanlığı, 
son dört yılda, 
icralık borcunu 
ödeme taahhüdünde 
bulunup ödemeyen 
1 milyon 20 bin 
kişiye dava açıldığını 
duyurdu. 71 bin kişi 
ise, bu davalar 
sonrasında hapse 
girdi.

Adalet Bakanı

Sadullah Ergin, CHP 
Ankara Milletvekili 
Sinan Aygün'ün, İcra 
ve iflasKanunu'ndaki 
"taahhüdü ihlal" 
suçuyla ilgili soru 
önergesini yanıtladı.

Bakan Ergin'in 
verdiği bilgiye göre, 
2009 yılından bu 
yana, icradaki borcu 
için verdiği ödeme 

taahhüdünü yerine 
getirmeyen 1 milyon 
20 bin 552 kişiye 
dava açıldı.
525 bin 320 borçlu, 
hapis cezasına çarp
tırıldı.
Bunların 70 bin 
926'sı ise 
cezaevine girdi. 
Halen 41 bin 
595 dosyayla ilgili 
süreç de mahkemel

erde devam ediyor. 
Bakan Ergin, 
taahhüdü ihlal 
suçlarına verilen 
hapis cezasının, 
İcra ve iflas 
Kanunu tasarısını 
gözden geçiren 
Bilim 
Komisyonu'nca 
yeniden değer
lendirileceğini de 
söyledi

IMm ıı vapaı me ■ ra 69 a v ıran m nıes a i m ■ 0 e a
Doğum yapan ya da 
evlat edinen 
memur, çocuğu 
ilkokula başlayana 
kadar isterse yarım 
gün çalışıp yarım 
maaş alacak.

4 bakanlığın 
üstünde çalıştığı 
yasa taslağına 
Bugün gazetesi 
ulaştı. Buna göre 
doğum yapan ya da 
evlat edinen 
memur, çocuğu 
ilkokula başlayana 
kadar isterse yarım 
gün çalışıp yarım 
maaş alacak. Tam 
çalışmak isteyene 
365 lira kreş parası 
verilecek.

Çocuk sayısının 
artırılması ve 
çalışan kadının iş 
hayatının kolay
laştırılması amacıy
la 4 bakanlık 
tarafından ortaklaşa 
yürütülen yasa

taslağına memur da 
önemli taleplerle 
katıldı.

ORTAK 
TEŞVİKLER VAR

Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı ile 
Kalkınma 
Bakanlığı'nın halen 
üzerinde çalıştığı 
taslak, çalışan kadı
na doğum öncesi 
ve sonrası uzun 
süreli izin, yarı 
zamanlı çalışma, 
sigorta priminin 
devlet tarafından 
karşılanması, nakit 
destek gibi 
teşvikler getir
ilmesini öngörüyor. 
Memur-Sen, kadın 
istihdamına yönelik 
teşviklerin 
memurlara daha 
kapsamlı uygulan

ması amacıyla yeni 
bir öneri taslağı 
hazırladı.
Bakanlıkların hazır
ladığı taslakla 
büyük ölçüde 
uyuşan memurun 
talep paketinde, 
memurların özel 
durumlarına yönelik 
daha kapsamlı tale
pler yer alıyor.

İŞÇİYE DE 
YANSIYACAK 
Taslak çalışmalara 
önümüzdeki gün
lerde yapılacak 
toplantılarla son 

şekli verilerek 
tasarı haline 
dönüştürülecek. 
Tasarının 
önümüzdeki ekim 
ayında Meclis'e 
sunularak 
önümüzdeki seçim
ler öncesinde 
yasalaşması plan
lanıyor.
Memurlardan gelen 
taleplerin özel ve 
kamuda çalışan işçi 
kadınlara da 
yaygınlaştırılması 
düşünülüyor.
DOĞUM İZNİ 24 
HAFTA

Dört bakanlığının 
üzerinde çalıştığı 
taslakta doğum 
öncesi ve sonrası 
uzun süreli izin, 
yarı zamanlı çalış
ma, sigorta prim
inin devlet tarafın
dan karşılanması, 
nakit desteği gibi 
teşvikler getiriliyor. 
Doğumdan önce 8, 
doğumdan sonra 8 
olmak üzere 
toplamda 16 hafta 
kullanılacak doğum 
izninin 24 haftaya 
çıkarılması 
öngörülüyor.

Taslağa göre, 
kadınlar her çocuk 
için 2 sene olmak 
şartıyla borçlan
abilecek ve bu 
borçlanma için 
doğumun ilk sigor
ta tescilinden sonra 
olması şartı aran
mayacak. 5 çocuğu 
olan kadın sadece 

doğum borçlanması 
yaparak yaşı 
geldiğinde yaşlılık 
aylığına başvura
bilecek. Taslakta 2 
çocukla sınırlı olan 
çocuk yardımının 
artırılması ve 
doğum yapan kadın 
sigortalının işe 
dönüş garantisi de 
yer alıyor.

İşte memurlardan 
gelen talepler

AYLIK 365 LİRA 
KREŞ PARASI 
Devlet 
memurlarının 25 ile 
66 ay arasındaki 
kreşe giden çocuk
ları için kamu veya 
özel kreş ayrımı 
yapılmaksızın 
çocuk sayısına 
göre en yüksek 
devlet memuru 
aylığının yüzde 
50'sine (365 lira) 
kadar kreş parası 
yardımı yapılması.

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
□.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pcgasus 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

TAKSİLER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 554 30 33

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

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

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

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

VAPUR-FERİROT
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
Akcan Petrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 15 45
Beyza Petrol 5*13 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETIIİ V

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4680 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. Nö:3/B 

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

fflllKSİBM
VENÜS 

SİNEMASI 
BABBECİN 
ÇARPMASI: 

11:30-14:00-16:30- 
20:15 

ŞİRİNLER 2:12:00- 
14:15-10:15-10:15- 

20:00 
ÇILGIN DOĞUM 

GÜNÜ: 12:00-14:15- 
10:15-18:15

REZERVASYON 
5133321
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DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE F
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. I

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giy dirine
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canb Mıyın 
Sahne - Işıkyüsferisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz yösferüer

MANÂSTIR EM

■tfl

GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

www.manastiremlakqemlik.oom

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK

TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

http://www.manastiremlakqemlik.oom
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


[KAVLAK
DOĞANIN HÂZİNESİ _

ZEYTİN&ZEYTİNYAĞI 
KESTANE ŞEKERİ 

YÖRESEL REÇELLER 
KOZMETİK Tel: 512 0 512

Hk _ Naturel

III sızma
J zeytinyağı

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla.İskele - Gemlik- (İstiklal. Câd.): - Yalova Yolu Satış Mağazası www.kavlak.com.tr

Gemlik K”rfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

I Kuruluş:19731

20 Eylül 2013 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

HrçgİMı 
İlçemize bağlı Topçular mevkiinde 
dün öğle saatlerinde çıkan kavgada, 
bir şahıs bıçaklanarak yaralandı, 
öğrenildiğine göre, daha çok roman 
vatandaşların yaşadığı mevkide iki 
aile arasında çıkan tartışma kavgaya 
dönüşünce olaya bıçakta karıştı. 
Yaralanan şahıs, Bursa Devlet 
Hastanesine sevk edildi.

Kuaförlere rakip çıktı
KIZ MESLEK LİSESİ "DEĞİŞİM GÜZELLİK MERKEZİ” GEMLİK HALKININ HİZMETİNE AÇILDI

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gaziler Günü, Güzellik Merkezi
Bugünkü gazetemizde iki konu önemli yer 

tutuyor.
Dün, 19 Eylül Gaziler Günü’ydü.
Sakarya Savaşı’nın galibiyetle sonuçlan

ması, düşmanın geri püskürtülmesi üzerine, 
19 Eylül 1921 tarihinde, Millet Meclisi Muşta 
fa Kemal'e Gazilik Unvanı ve Mareşallik 
rütbesi verdi.

19 Eylül’ün daha sonra çıkarılan yasa ile 
Gaziler Günü kabul edildi. Devamı 4’de

Gemlik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 
Değişim Güzellik Merkezi, yaz aylarında 
ara vermiş olduğu çalışmalarına yeni 
öğretim yılında yeniden başlandı. Kadın 
larm güzellik adına ihtiyaç duyduğu her 
alanda hizmet verme olana ğına sahip 
olan merkez, aynı anda 15 kişiye hizmet 
veriliyor. Haberi sayfa 2’de

UnIüMi

19 Eylül Şehitler ve Gaziler Günü 
Gemlik'te de törenle kutlandı. Gemlik 
Atatürk Anıtında toplanan ve vatan
daşlarında büyük ilgi gösterdiği Gaziler 
Günü törenleri saygı duruşu ve istiklal 
Marşımızın okunmasıyla başladı. 
Törenlerin ardından protokol üyeleri ve 
siyasi parti temsilcileri Muharip Gazileri 
tebrik ederek, günlerini kutladılar. 4’de

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

»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 
O 224 514 49 491 hatemsaglikokullari.com

http://www.kavlak.com.tr
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
hatemsaglikokullari.com
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TSO’ya kardeş ziyareti
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Efendioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Meclis 
Başkanı ile Meclis katip üyesi, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, GTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt ve yönetim kurulu üyelerine, hizmet binalarının hayırlı olmasını dilediler. Kemal Akıt, Orhangazi Ticaret 
ve Sanayi Odası ile kardeş oda olduklarını, birlikte çalışmalar yapacaklarını söyledi. Ziyarette, Orhangazi Ticaret 
ve Sanayi Odası yöneticilerine Gemlik ekonomisi ve Serbest Bölge hakkında bilgiler verildi.
Kardeş Oda Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Ödası‘nı ziyaret etti. 
Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ergün 
Efendioğlu, Meclis 
Başkanı Erol Hatırlı, 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Murat Öztürk, 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Orhan İpek, 
Sadettin Ünver, 
Meclis Divan Katibi 
Orhan Öztürk 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne 
tim Kurulu üyelerine 
yeni binalarının 
hayırlı olmasını 
dilediler.

BİZ KARDEŞ 
ODAYIZ 
Kardeş İlçe OTSO 
ziyaretini, GTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili 
Mehmet Yıldırım,

Yönetim Kurulu 
üyeleri Şefik Yılmaz 
ve Fatih Buluk eşlik 
ettiler.
Ziyarette konuşan 
Orhangazi TSO 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı Sayın Ergün 
Efendioğlu, hizmet 
binasının çok güzel 
bulduklarını 
belirterek, “Örnek 
bir oda hizmet bina 
sı yaptırmışsınız, 
sizlere ve üyeleri 
nize hayırlı olsun. 
Bundan sonra daha 
rahat hizmet verile 
ceğine eminiz” 
dedi.
GTSO Yönetim Kuru 
lu Başkanı Kemal 
Akıt ise konuş
masında, ziyaretiniz 
nedeniyle OTSO 
yöneticilerine 
teşekkür etti.
Akıt, “Bizler 
Orhangazi TSO ile 
çok uzun yıllar bir
likte çalıştık. 
Orhangazi TSO ile 
kardeş odayız. 
Bundan sonra

yine uzun yıllar bir
birimize destek ola
cağınız dan hiç 
şüpheniz olmasın." 
dedi.

GEMLİK EKONOMİSİ 
ANLATILDI
Daha sonra Gem 
lik’teki ekonomik 
gelişmeler ve iş 
dünyasındaki olumlu 

ve olumsuzluklar iki 
oda yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 
ele alındı.
GTSO Yönetim kuru
lu Başkanı Kemal

Akıt, Gemlik Serbest 
Bölgesi’nden 2013 
yılında yapılan itha
lat ve ihracat rakam
ları konusunda kom 
şu Ticaret ve Sanayi 
Odası yöneticilerine 
bilgiler verdi. 
Gemlik Serbest 
Bölgesi’ndeki fab
rikaların gün geçtik 
çe çoğaldığını söyle 
yen Akıt, “Serbest 
Bölge kurulduğunda 
arsalara alıcı bulun
muyordu. Bugün yer 
bulmak zor.
Serbest Bölge Bursa 
ve ülke ekonomisine 
büyük katkı sunuyor. 
Bursa Serbest Bölge 
si Türkiye’nin en çok 
ihracat yapan bölge 
lerinden biri haline 
geldi. Bizimle de 
önemli ilişkileri var. 
Odamızın hepsi 
üyesi, yeni hizmet 
binamızda ve 
Serbest Bölge’de 
açtığımız büromuzda 
onlara daha hızlı 
hizmet sunuyoruz” 
şeklinde konuştu.

KIZ MESLEK LİSESİ “DEĞİŞİM GÜZELLİK MERKEZİ” GEMLİK HALKININ HİZMETİNE AÇILDI

Kuaförlere rakip çıktı
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
Değişim Güzellik 
Merkezi, yaz 
aylarında ara ver- 
miş olduğu çalış
malarına yeni öğre
tim yılında yeniden 
başlandı.
Kadınların güzellik 
adına ihtiyaç duydu 
ğu her alanda 
hizmet verme olana 
ğına sahip olan 
merkez, aynı anda 
15 kişiye hizmet 
verebilmekte. 
Okul Müdürü 
Nazım Hikmet 
Seren, "Güzellik ve 
Saç Bakım Alanı 
öğretmen ve 
öğrencileriyle 

geçen yıl faaliyete 
açılan merkezimiz 
yaz tatili arasından 
sonra yine faaliyete 
geçmiş bulunmak
tadır. Güzellik 
merkezimi ze 
İlçemizin tüm 
bayanlarını 
bekliyoruz" dedi. 
Gemlik Kız Teknik 
Ve Meslek Lisesi 
bünyesinde hizmet 
veren Değişim 
Güzellik Merkezin 
de Modern saç 
kesim modelleri, 
röfle işlemi, fön 
çekme, boya , pro
fesyonel makyaj, 
kaş şekillendirme, 
mizample, maşa, 
vak dalgası, perma, 

defrize, rasta, 
gölge, meç, saç 
bakımı, gelin başı, 
nişan başı, saç 
yıkama, topuz 
uygulamaları yapıl
maktadır.
Değişim güzellik 
merkezinde;
Manikür -Pedikür 
salonu son tekno 
loji ürünler kul
lanılarak steril bir 
şekilde uygula
malar yapılmak
tadır.
Depilasyon (ağda) 
Salonu, son 
teknoloji ürünler 
kullanılarak steril 
bir ortamda uzman 
kadromuz deneti
minde tüm tüm

uygulamalar yapıl
maktadır.
Değişim Güzellik 
Merkezimizi 
İlkeleri:
"Hep beraber başa 
rırız. "Gücümüzü 
yenilikten alırız. 
"Mükemmeli hedef 
alırız" 
Müşterilerimizi 
mutlu ederiz 
"Verdiğimiz sözü 
tutarız.
Değişim güzellik 
merkezimiz hafta 
içi 08.30 ile 17.30 
saatlerinde hizmet 
vermektedir.
Talep edilmesi 
halinde hafta sonu 
da hizmet verile
cektir.”

HEMle Man
kesimi Mu haşlıyor

Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü Kursa 
Kesimi Kursu 
başlatıyor.
1 Ekim 2013 günü 
başlayacak olan 
kursun toplam 
eğitim süresi 19 
saat olacağı, teorik 
derslerin akşam 
uygulama dersleri 
gündüz yapılacağı 
belirtildi. r 
Kursa, 18 yaşını 
doldurmuş en 

ilkokul mezunu 
olan kişiler katıla
bileceği, başvuru
ların bireysel olarak 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğüne yapıl
ması gerektiği, 
uygulamada canlı 
hayvan kesimi 
yapılarak kursiyer
lerin bu konudaki 
eksiklikleri gidenle 
rek daha bilinçli 
kesim yapmaları 
sağlanacağı .
bildirildi
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MlWIIWİMlM,Mlllllilllİ
Burşa'da bir kadın, 
oğlu ile kocası 
arasında parfüm 
şişesi yüzünden çık
tığı iddia edilen kav
ganın ardından 
fenalaşarak hayatını 
kaybetti. Emekli 
polis memuru baba 
kavgadan ardından 
tutuklanırken, 11 
gün yaşam savaşı 
verdikten sonra hay
atını kaybeden 
eşinin şüpheli bulu
nan ölümü üzerine 
soruşturma başla 
tıldı. Merkez 
Osmangazi ilçesi 
Fatih Sultan Mehmet 
Mahallesi Durak 
Sokak'ta, 7 Eylül'de 
meydana gelen 
olayda, kardeşine 
ait parfüm şişesini ; 
çöpe attığı öne 
sürülen 29 yaşında
ki F.K. ile kardeşi

■ W ■ v . ■ ■ II II II II V |

lııımıimtliMmaıınM
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde kavşak
tan dönerken TIR'ın 
çarparak savur
duğu otomobilin 
sürücüsü 58 yaşın
daki Yakup Ünsal, 
ağır yaralandı. 
Kaza, Bursa- 
Ankara Yolu 
Avarlar Kavşağı'n 
da meydana geldi. 
Kavşaktan İnegöl 
ilçesine giriş yap
mak isteyen Yakup 
Ünsal, yönetimin
deki 16 KFT 53 
plakalı otomobile,

Y.K. (27) arasında 
tartışma çıktı. 
Bunun üzerine 
alkollü olduğu iddia 
edilen 53 yaşındaki 
emekli polis memu
ru M.K. ile büyük 
oğlu F.K. arasında ■ 
ikinci bir tartışma 
çıktı. Baba-oğul 
arasındaki kavga,. 
anne G.K.'nin (49) 
araya girmesi üzer
ine yatıştı. Odasına 
gidip kapıyı kil
itleyen G.K., pölişin 
eve gelmesi üzerine 
kocası ve çocuk
larıyla birlikte 
karakola giderken 
aniden fenalaştı. 
Hemen Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan G.K., 3 
saat müşahede 
altında tutulup 
tomografisi çekildik
ten sonra randevu

Bursa yönünden 
gelip Gaziantep'e 
giden Ali Demir 
yönetimindeki 27 
VZ 919 çekici, 27 
VZ 290 dorse 
plakalı TIR yandan 

alarak gelmesi 
söylenerek evine 
gönderildi.
Ertesi gün tekrar 
rahatsızlanan G.K., 
eve çağırılan 112 
Acil Servis ambu
lansıyla bu defa Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'ne kaldırıldı. 
Nöroloji Yoğun 
Bakım Servisi'nde 
yer olmadığı 
gerekçesiyle özel 
bir hastaneye 
götürülen G.K., gün
lerdir süren ölüm 
kalım savaşına 
yenik düştü. Olayla 
alakalı soruşturma 
başlatan savcılık, 
G.K.'nin kavga 
esnasında darbe 
alıp almadığının 
tespiti için cese
dinin otopsiye sevk ■ 
edilmesine karar 
verdi. G.K.'nin 

çarptı. Çarpmanın 
etkisi ile savrulan 
otomobil, kavşakta 
bulunan yön lev
halarına çarptıktan 
sonra refüje 
çıkarak durabildi.

kesin ölüm sebebi, 
Adli Tıp 
Kurumu'ndaki 
incelemenin ardın
dan netlik kazana 
cak. Bu arada, acı 
haberle yıkılan iki 
kardeş annelerinin 
cesedini almak için 
Adli Tıp Kurumu'na 
geldi. Babaları ceza
evindeyken 
annelerini kaybet
menin acısını 
yaşayan kardeşler, 
yakınları tarafından 
teselli edildi.
Öte yandan, aile 
içinde yaşanan kav
ganın ardından ne 
oğluna ne de eşine 
vurmadığını 
söyleyen şüpheli 
baba M.K. ise "basit 
yaralamaya sebep 
olduğu” iddiasıyla 
tutuklanarak ceza
evine gönderilmişti.

Sağ tarafı büyük 
hasar gören özel 
otomobilde bulu
nan sürücü Yakup 
Ünsal ağır yara
landı. 112 Acil 
Servis ambulansıy
la İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Ünsal ve 
durumu ağır olan 
Yakup Ünsal 
ameliyata alındı. 
TIR sürücüsü Ali 
Demir gözaltına 
alınırken, kazayla 
ilgili soruşturmaya 
başlandı. -

Kardeşlerini 
Bıçakladığını Öğrenince 

Yaralıyı Oövdiiler

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde alacak 
verecek meselesi 
yüzünden çıkan 
kavgada 2 kişi 
yaralandı.

KAVGA SIRASIN
DA BIÇAKLADI

Alınan bilgiye 
göre, 19 yaşındaki 
Ş.A., mobilya atö
lyesinde alacağını 
vermedikleri iddi
asıyla tartıştığı 19 
yaşındaki F. D.'yi 
bıçakladı. F. D. 
hastaneye 
kaldırılırken, kavga 
sırasında kanlar 
içinde kalan Ş. A. 
da yoldan geçen 
bir otomobili dur
durarak yardım

Uyuşturucu 
operasyonunda 

17 zanlı tutuklandı

istedi. Yaralı Ş.A.'yi 
acil servise getiren 
2 kişi, yaralı şahsın 
kardeşlerini bıçak
ladığını öğrenince 
Ş. A.'yı dövmeye 
başladı. Polis ve 
hastane güvenlik 
görevlilerinin 
müdahale ettiği 
olayda bıçaklanan 
gencin kardeşleri 
gözaltına alındı.

SAĞLIK 
DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan 
yaralılar F.D. ye 
Ş.A.'nın sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma başlat
tı.

yolia Kiirirlıeıı Caniasını Kam üaçniar
Burşa'da yolda 
yürürken el 
çantası kimliği 
henüz 
belirlenemeyen bir 
kişi tarafından 
kapkaç suretiyle 
çalınan vatandaş, 
polise 
müracaat etti. 
Osmangazi 
ilçesi Yunuseli

Mahailesi'nde

yürüyen
S.K.'nin sağ elinde 
bulunan el çantası, 
kimliği henüz 
belirlenemeyen 
bir kişi tarafından 
çalındı.
Kapkaççı kısa 
sürede kayıplara 
karışırken S.K., 
büyük korku 
yaşadı. Bursa 
Emniyet

Müdürlüğü'ne 
müracaat eden 
S.K., "Arkamdan 
gelen 17-20 
yaşlarında, 170 
boylarında bir 
erkek şahıs el 
çantamı çaldı. 
Korktuğum için 
polise müracaat 
ettim. Çantamda 
100 TL nakit 
para, kredi kartı,

2 tane altın zincir 
9 ayar 200 gram, 
1 tane altın zincir 
18 ayar 80 gram 
ve bir tane altın zin
cir 22 ayar 30 
gram, olduğunu 
beyanla olayla 
ilgili tahkikata 
başlanmıştır." 
dedi. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Burşa'da polisin 
yaptığı uyuşturucu 
operasyonunda 
gözaltına alınan 17 
şahıs tutuklandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Osmangazi 
ilçesinde-Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü (KOM) 

ekipleri, uyuşturu
cu sattığı iddiasıy
la 17 kişiyi gözaltı
na aldı. Kamberler 
Mahailesi'nde 18 
eve düzenlenen eş 
zamanlı 
operasyonda 
gözaltına alınan 
biri çocuk, 4'ü 
kadın 17 kişi, 
çıkarıldıkları 
mahkemece tutuk
landı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gaziler Günü, Güzellik Merkezi 
Dün sabah, Gaziler Günü nedeniyle 

Atatürk Anıtı önünde devlet töreni yapıldı.
Bilinen program uygulandı.
Gaziler adına Bursa Gaziler Derneği

Başkanı Çetin Dizdaroğlu, anlamlı bir 
konuşma yaptı.

Garnizon Komutanı, gazilere, Askeri Hara 
da sabah kahvaltısı ikramı verdi.
Gazilerimiz için her şey mubah..

Gemlik’te Kurtuluş Savaşı Gazisi 
kalmadı.

Genellikle, Kore ve Kıbrıs Gazileri tören
lerde yer alıyorlar.

Veya, eskiden olduğu gibi Kurtuluş 
Savaşı Gazilerinin çocukları katılıyor 
törenlere...

Dikkatimi çeken konu şu oldu.
Geçtiğimiz hafta 11 Eylül Gemlik’in 

Düşman İşgalinden Kuruluşu Günü’ydü.
AKP Hükümeti, yayınladığı bir genel

geyle, Ulusal Bayram ve kurtuluş günlerini 
kutlama yönetmeliğini değiştirdi.

Kurtuluş günlerinde, Atatürk Anıtı önü 
nde tören yapılmasını kaldırdı.

Diğer Ulusal bayramlarda kurumların ve 
sivil toplum kuruluşlarının, siyasi parti
lerin, Atatürk Anıtına çelenk koymasına da 
engel geldi..

Gemlik’in Kurtuluşuna katılan bir Meh 
metçik, savaştan sağ çıkmış olsaydı ve 
bugün yaşasaydı, gazi sayılacaktı.

Gaziler Gününde, Kurtuluşun simgesi ve 
Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün 
Anıtı önündeki törene katılacaktı.

Ancak, Gemlik’in düşmandan kurtuluş 
günü, Atatürk Anıtı önünde o’na ve tüm 
şehitlere ve gazilere bir saygı duruşunda 
bulunamayacaktı.

Ne hazin bir çelişki değil mi?
Nedir bu Atatürk korkuları!
Yavaş yavaş toplumu Atatürk sevgisin 

den uzaklaştırmaya çalışıyorlar.
Buna, Başbakanın söylediği “dindar 

nesil’’ yetiştirdiklerinde muaffak olurlar.
Yetiştirebilirlerse eğer!

KIZ MESLEK LİSESİNE 
GÜZELLİK MERKEZİ 
Gemlik Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde 

geçtiğimiz dönem, “Güzellik Değişim 
Merkezi” kurulmuştu.

Okul Müdürü Nazım Hikmet Seren, 
gazetemize yaptığı açıklamada, Gemlik 
halkının her gün, -talep olursa Cumartesi 
günü bile- Güzellik Merkezi’nde saç kesi
mi, röfle, fön, boya, profesyonel makyaj, 
kaş şekillendirme, perma, defrize, nizamp 
le, rasta, gölge, meç, saç bakımı, gelin 
başı, nişan başı, saç yıkama, topuz, mani 
kür, pedikür, ağdanın son teknoloji ile 
yapılacağını söyledi.

Buna ne demeli.
Hayırlı olsun.
Hem bu mesleğe öğrenci yetiştirecekler, 

hem de halka hizmet verecekler.
Bu işe Gemlikli kuaförler nasıl bakar 

bilmem.
Anlaşılan kuaförlere ciddi bir rakip geldi.

Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Şehitler ve 
Gaziler Günü 
Gemlik'te de törenle 
kutlandı. Gemlik 
Atatürk Anıtında 
toplanan ve vatan
daşlarında büyük 
ilgi gösterdiği 
Gaziler Günü tören
leri saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla 
başladı. 
Törenlerde 
Kaymakam Cahit 
Işık, Garnizon 
Komutanı Kurmay 
Albay İbrahim 
Altınbaş, Belediye 
Başkanvekili Aydın 
Bayraktar ve 
Muharip Gaziler 
Derneği Başkanı 
Kadir Tan çelenkleri 
sundu.
Ayşe ve Ziver 
Karataş Okulu’nun 
görevlendirildiği 
törende, günün 
anlam ve önemine 
Bursa Muharip 
Gaziler Derneği 
Teşkilat Sorumlusu 
ve Kıbrıs Gazisi 
Çetin Dizdaroğlu'da 
yaptığı konuşmada 
terör olaylarını 
lanetleyip, kınadık
tan sonra 19 
Eylül'ün anlam ve 
önemini anlattı. 
Sakarya Meydan 
Muharebesinin 
Kurtuluş Savaşı'nın 
seyrini değiştirerek 
bugünün hür ve

KAYIP GEMLİK İMAM HATİP LİSESİNDEN 1998 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILINDA ALDIĞIM TASTİKNAMEMİ KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. MEHMET ÖZTÜRK -

bağımsız Türk 
Devletinin yolunu 
açtığını vurgulayan 
Çetin Dizdaroğlu, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin 19 Eylül 
1921 tarihinde 
Sakarya Meydan 
Muharebesinde düş
manı bozguna 
uğratan kahraman 
ordumuzun muzaf
fer başkomutanı 
Mustafa Kemal 
Atatürk'e mareşal 
rütbesi ve gazi 
unvanını verdiğini 
söyledi. Çetin 
Dizdaroğlu, 19 
Eylül'ün ayrıca 
dünya barışı ve 
insanlık uğrunda 
Kore'de savaşan 
Türk'ün gücünü 
dünyaya bir kez 
daha ilan eden Kore 
gazilerinin şeref 
günü olduğunu,

Kıbrıslı soy
daşlarımızı 
katliamlardan kur
taran ve ada da 
Enosis hayallerini 
Akdeniz'in karanlık 
sularına gömen 
Kıbrıs Gazilerinin 
şeref Günü 
olduğunu vurguladı. 
Dizdaroğlu konuş
masını devam etti 
rerek, "19 Eylül, 
Türkiye Cumhuriye 
ti'nin rejimi, Üniter 
yapısı ve toprak 
bütünlüğü uğrunda 
vatan hainlerine 
karşı kahramanca 
mücadele eden 
şehit ve gazileri 
m izin şeref günüdür. 
Biz gaziler dün 
olduğu gibi bugün 
de aziz vatanın 
bölünmez bütün
lüğüne ve ulusal 
değerlere saldıran

lara karşı her zaman 
kanımızı akıtmaya, 
canımızı feda et 
meye hazırız. Türk 
halkının azim ve 
karan, her türlü zor
luğu yenmeye ve 
Türkiye Cumhuriye 
tini sonsuza dek 
yaşatmaya mukte
dirdir" dedi.
Törenlerin ardından 
protokol üyeleri ve 
siyasi parti temsilci
leri Muharip Gazileri 
tebrik ederek, gün
lerini kutladılar.
19 Eylül Şehitler ve 
Gaziler Günü kutla
maları, protokol, 
şehit ve gazi ailele 
rine yönelik Askeri 
Veteriner Okulu 
Eğitim Merkezi 
Komutanlığında 
düzenlenen kahvaltı 
programı ile devam 
etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediye 
si'nin Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğü ile 
birlikte organize 
ettiği Köyler Arası 
Futbol Turnuvasının 
şampiyonu 
Hamidiye Köyü oldu. 
Finaldeki rakibi 
Şükrüye Köyü'nü 3-2 
mağlup eden 
Hamidiye Köylüleri 
bu sonuçla geçen yıl 
aynı rakibine karşı 2- 
1 kaybettikleri finalin 
rövanşını da almış 
oldu. Bu yıl 4. sü 
organize edilen 
Geleneksel Köyler 
Arası Futbol Turnu 
vasi 8 köy takımının 
katılımıyla 15 gün 
önce start aldı. 4'erli 
iki grupta yarışan 
takımlardan rakip
lerini geçen Hamidi 
ye ile Şükriye bir kez 
daha finalde 
karşılaştı.
Gemlik Atatürk 
Stadında oynanan

karşılaşmaların finali 
de büyük ilgi gördü. 
Çekişmeli ve zevkli 
karşılaşmaya adeta 
Hamidiye Köylüleri 
gol ile başladılar. 
Maçın başlarında 
Furkan ile öne ge 
çen Hamidiye, Fer 
hat'ın golüne engel 
olamadı. Maçın 22. 
dakikasında penaltı 
vuruşuyla Ferhat 
Şükriye Köyü'nü bir 
kez daha öne geçir
di. 2-1. Ancak

mücadeleyi ve maçı 
bırakmayan 
Hamidiye rakip 
kalede baskı kurdu. 
Bu baskısı önce 30. 
dakikada Serhat ile 
sonra da ilk yarının 
duraklama anlarında 
35. dakikada bir kez 
daha Furkan ile gali
biyeti getirdi. İkinci 
yarıdaki oyuncu 
değişiklikleri Hami 
diye'nin oyununu 
olumsuz etkiledi. 
İkinci yarının

tamamında etkili 
olan taraf Şükriye 
Köyü oyuncularıydı. 
Hamidiye'nin kont 
rataklarını yerinde 
kesen Şükriyeliler, 
rakip kalede bol gol 
pozisyonuna girdi 
ler. Ancak maçın 
adamı seçilen kaleci 
Murat gole izin ver
medi. Kalesinde 
devleşerek 4 net gol 
pozisyonunu kur
taran Murat'ı geçe
meyen Şükriye Köyü 

geçen yıl finalde 
2-1 yendiği 
rakibine bu kez 3-2 
yenilerek mağlup 
olmaktan kurtula
madı.
Maç sonrasında 
Hamidiye Köylüleri 
şampiyonluğu 
"Şeker Oğlan" 
oyunu oynayarak 
kutladılar. Bu arada 
3. lük maçında 
Fevziye Köyü 
Şahinyurdu Köyünü 
2-0 mağlup etti.

Turnuva 3. sü
Fevziye Köyüne 
kupa ve 
madalyalarını 
Gençlik Hizmetleri
Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç, 2. 
olan Şükriye 
Köyü’ne madalya ve 
kupasını Belediye 
Başkanvekili Aydın 
Bayraktar, şampiyon 
Hamidiye Köyü'ne 
kupa ve 
madalyalarını da 
Kaymakam Cahit

Işık sundu.
Köy takımlarına 
teşekkür eden 
Kaymakam Cahit 
Işık, köyler 
arasında dayanışma, 
kaynaşma ve 
dostluğun sportif 
müsabakalarla da 
pekiştiğine dikkat 
çekerek, ilk üç sırayı 
paylaşan ve komşu 
köyler olarak dikkat 
çeken Hamidiye, 
Şükriye ve Fevziye 
köylülerini kutladı. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç'u da tebrik 
ettiğini belirten 
Kaymakam Cahit 
Işık, futbolun sadece 
futbol demek 
olmadığının bir 
kanıtı olarak 
Gemlik'te organize 
edilen Köyler arası 
futbol turnuvasını 
örnek gösterdi

TURKUAZ KİMYASAL Endüstriyel Temizlik Ürünleri

olarak bölgede ,
endüstrici temizlik, . f'" w

hijyen ve sağlık Oku)
ürünlerinin satış ve Belediye -krenıi «

dağıtımı.. ™brika ei köpüknin re. ernıı ız*n*n Tum resmi kuramlara 24IÜ70.00 İL JBİR TELEFON KADAR Temizlik ürünleri 
i temizlik köpüğüYAKINIZ... kampanyası İş 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 AVM 
H işar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdilek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21 
0 532 654 28 46
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Marmaraiirlit'ien Bursasnor'a MIm Bilet Desıeni
Marmarabirlik'in 100 
taraftara Bursaspor 
kombine bilet kam
panyasının talihlile 
rine biletleri törenle 
verildi.
Marmarabirlik'te 
gerçekleştirilen 
törene, Bursaspor 
Teknik Direktörü 
Christoph Daum da 
katıldı. Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, 50. Yılını kut
layan Bursaspor'un, 
kentin ortak değeri 
ve markası olduğu 
nu, Marmarabirlik 
olarak gönülden 
desteklediklerini 
söyledi.
Marmarabirlik, 100 
adet kombine bilet 
için, yeşil beyaz 
zeytin tenekelerinin 
kapakların altına 
koyulan şifreleri 
SMS'le göndererek 
çekilişe katılmıştı. 
Büyük ilgi gören 
kampanya sonunda 
noter huzurunda 
belirlenen talihlilere 
biletleri törenle veril
di. Marmarabirlik

Genel Müdürlü 
ğü'nde düzenlenen 
törene, Bursaspor 
Teknik Direktörü 
Christoph Daum’un 
yanı sıra, İletişim 
Medya ve Pazarlama 
Direktörü Osman 
Akın, Sportif Koor 
dinatör Barış Güçlü, 
Reklam ve Pazarla 
ma Sorumlusu İsmail 
Öztürk katıldı. 
Törende konuşan 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, Erkan Körüstan 
başkanlığındaki 
Bursaspor yönetimi
ni kutlayarak başarı

1 diledi.
Büyük hedeflere ulaş 
mak için ilk adımın 
inanmak olduğunu, 
Bursaspor yöneti
minde ve taraftarında 
bu inancın olduğunu 
sözlerine ekleyen 
Asa, 50. yılını kut
layan Bursaspor'un 
kentin ortak değeri 
ve sembol markası 
olduğunu söyledi. 
Asa, "Zeytin denil
ince akla gelen ilk 
marka olan 
Marmarabirlik, böl
gemizin temsilcisi 
olan Bursaspor'u gö 
nülden destekliyor"

şeklinde devam etti. 
Asa, "Kombineleri, 
kulübüne gönül 
veren taraftarlar için 
düzenlenen sürpriz 
bir kampanyanın 
sonucunda bugün 
teslim etmenin mut
luluğunu yaşıyoruz" 
dedi. Bursaspor 
takımını daha ileriye 
taşımak için, diğer 
firmalara bu anlamda 
örnek oldukları için 
gurur duyduğunu 
sözlerine ekledi.
Kulüp yöneticileriyle, 

Teknik Direktör 
Daum’un Marmara 
birlik’i ziyaretinin 
kendilerini şereflen 
dirdiğini söyleyen 
Asa, "Bursasporu 
muz gibi köklü temel 
lere sahip olan ve 
bölge halkımızın 
gönülden sahiplen 
diği Marmarabirlik 
birkaç ay sonra 30 
bin ortağıyla birlikte 
60. onur yılına ulaşa
cak" dedi.
Ülke ekonomisinin, 
alanında önemli yapı 

taşlarından ve ilk 500 
büyük şirketinden 
biri olan Marmara 
birlik'in durmaksızın 
büyümesini sürdür 
düğünü kaydeden 
Asa, "Bursasporu 
muz gibi, birliğimiz 
de özellikle son yıl
larda yakaladığı yük
seliş ivmesi ve per
formansıyla göz 
kamaştırıyor. Marma 
rabirlik güçlendikçe, 
kente, Bursaspor'a 
katkısı artacaktır" 
şeklinde konuştu.

İhtiyaç duyduğunuz boyutta kaşe ve kalem kaşeler.Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri.
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41 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Kupa ve madalya çeşitleri. Türkiye mn en zengin davetiye çeşitlen.

Anahtarlık, isimlik, ajanda ve promosyon çeşitleri.

Mite

Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge basımı.
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O Özel AVK6NT İlKÖĞRCTİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru ”

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 5084 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz
4-5 YAŞ 6.350
ANASINIFI 6.600
1.SINIF 8.250
2.SINIF 9.700
3.SINIF 9.700
4.SINIF 9.700
5.SINIF 9.700
6.SINIF 9.700
7.SINIF 9.700
8.SINIF 9.700

AlES'e başvuracaklar dikkat! NEB'ıle,hin727personeleılisiıılincezası!
11 Eylül'de başlayan 
Akademik Personel 
ve Lisansüstü Eğiti 
mi Giriş Sınavı'na 
(ALES) başvurular 
bugün sona eriyor. 
Sınava yükseköğre
tim kuramlarında 
öğretim görevlisi, 
okutman, araştırma 
görevlisi, uzman, 
çevirici ve eğitim 
öğretim planla
macısı kadrolanna 
atanmak isteyenler 
ile öğretmen olmak 
için Pedagojik 
Formasyon Progra 
mı'na katılacak 
adaylar başvuruda 
bulunacak.
Yükseköğretim 
Kurulu'nun 12 
Eylül'de yaptığı açık
lamaya göre, üniver
sitelerde yürütülen 
Pedagojik

Formasyon Sertifika 
Programlarına 2013- 
2014 yılından itiba 
ren öğrenciler, 
ÖSYM tarafından 
merkezi olarak yer
leştirilecek. Sertifika 
almak isteyenlerin 
ALES'e girme zorun
luluğu da getirildi. 
ALES başvuruları 
ise ÖSYM tarafından 
11 Eylül'de başlatıl 
dı. 17 Kasım'da 
düzenlenecek sına

va başvurular 20 
Eylül Cuma günü 
sona eriyor. Sınava 
yükseköğretim 
kuramlarında öğre
tim görevlisi, okut
man, araştırma 
görevlisi, uzman, 
çevirici ve eğitim 
öğretim planla
macısı kadrolarına 
açıktan veya öğre
tim elemanı dışında
ki kadrolardan 
naklen atanmak 
isteyenler ve 
Pedagojik 
Formasyon Sertifika 
Programı'na katıla
cak adaylar girecek. 
Öğretmenlik sertifi
ka programlarına 
başvuruda bulun
mak isteyenlerin bu 
sınava girmeleri 
zorunludur.”

Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, 2002-2013 
yılları arasında 
değişik gerekçelerle 
275'i 'Meslekten 
Çıkarılmak', 510 ise 
'Devlet Memurluğun 
dan Çıkarma' olmak 
üzere toplam bin 727 
personelin disiplin 
cezası aldığını açık
ladı. Bakan Nabi 
Avcı, MHP Kütahya 
Milletvekili Alim 
Işık'ın 'haklarında 
soruşturma açılan 
personele ilişkin' 
yazılı soru önergesi
ni cevapladı. Bakan 
Avcı'nın verdiği bil
giye göre 2002-2013 
yılları arasında ver
ilen disiplin cezaları 
nedeniyle Bakanlık 
aleyhine 611 dava 
açıldı. Bu davalar
dan 91'i ilgililerin 

lehine sonuçlandı. 
Almış olduğu disi
plin cezasının, idari 
yargı yerince iptal 
edilmesi nedeniyle 
bir kişinin açmış 
olduğu manevi 
tazminat davası 
lehinde sonuçlandı. 
Cevapta, 
Bakanlığı'nın merkez 
ve taşra teşkilat
larında değişik 
gerekçelerle hak
larında soruşturma 
açılması sonucunda 
2002-2013 yılları 
arasında ceza alan 
personel sayısının 
ceza türlerine göre 
dağılım bilgisi de 
verildi. Buna göre, 
toplam 207 kişiye 
uyarrtıa, 405 kişiye 
kınama, 190 kişiye 
aylıktan kesme, 53 
kişiye kademe iler

lemesinin durdurul
ması, 510 kişiye 
devlet memurluğun
dan çıkarma, 65 
kişiye ihtar, 10 kişiye 
tevbih, 5 kişiye 
maaş kesilmesi, 7 
kişiye kusurlu sayıl
mak, 275 kişiye ise 
meslekten çıkart
mak cezası verildi. 
Verilen disiplin 
cezalarının yıllara 
göre dağılımı ise 
şöyle: 2002 yılında 
171,2003 yılında 
470, 2004 yılında 
135, 2005 yılında 89, 
2006 yılında 95, 2007 
yılında 140, 2008 
yılında 64, 2009 
yılında 44, 2010 
yılında 130, 2011 
yılında 109, 2012 
yılında 123, 2013 
yılında 157 disiplin 
cezası

ELEMAN
FİRMAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TECRÜBELİ BİLGİSAYAR 

TEKNİSYENİ VE 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ÇIRAK ARANIYOR

TEKNOKEN BİLGİSAYAR
Orhangazi Cd. No:98/A 
Tel: 0 224 513 22 42

SATIUK 
ARAZİ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞA KOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR 

0535631 2517

KUŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gemlik derilisi Belediyespor’un

Seyfettin Şekersöz

İkincilik mücadelesi 
veren iki takımın 
karşı karşıya geldiği 
maçta Gemlik 
Belediyespor 
Çotanakspor'u 2-1 
yenerek çok önemli 
3 puanın sahibi 
oldu.
U-14 yaş ligi 5. grup
ta il yarının son 
maçına çıkan iki 
takımın galibiyet için 
sergiledikleri 
karşılaşmada 
Turkuaz Beyazlı 
Gemlik Belediyespor 
Yeşil Beyazlı 
Çotanakspor'u ilk 
yarıda kaydettiği 
gollerle ikinci yarı 
maçlarına moralli 
başlıyor.
İki takımında mutlak 
3 puan için çıktığı 
maçta Gemlik 
Belediyespor henüz 
5. dakikada öne 
geçti.
Kale sahasına orta
lanan topa kaleciden 
önce kafasını uzatan 
Samet takımını 1-0 
öne geçirdi.
Farkı açmak için 
rakip kaleye daha 
fazla gitmeye 
başlayan Belediye 
spor 9. dakikada 
farkı ikiye çıkardı. 
İlk golün sahibi 
Samet kale önünde 
sahip olduğu topa 
iyi vurdu, ağlarla 
buluşan top 
Belediyespor'u 2-0 
öne geçirerek 
rahatlattı.
Çotanakspor'un farkı 
bire indirme çabaları 
gol getirmeyince ilk 
yarı Gemlik Belediye 
spor'un 2-0 üstün
lüğüyle kapandı.
İkinci yarıya daha iyi 
başlayan 
Çotanakspor 41.

dakikada köşe 
atışından gelen topu 
ağlara gönderen 
Oğuzhan'ın golüyle 
skoru 2-1 yaptı ve 
beraberlik için umut
landı.
Çotanakspor'un 
ceza sahasındaki 
son vuruşlarında 
Belediyespor kale
cisi Ali gole izin 
yermedi.
İki takımında gol için 
büyük mücadele 
örneği verdiği karşı 
taşmada Belediye 
spor'un bir topu 
direkten döndü. 
Kalan dakikalarda 
Çotanakspor

yakaladığı pozisyon
larda beraberlik 
golünü bulamazken 
maçın uzatma 
dakikalarında 
Resul' kale direği 
dibinde ayak koy
duğu top dışarı gitti 
ve Gemlik 
Belediyespor aynı 
puanda bulunan 
rakibini 2-1 yenerek 
puan farkını 3'e, 
çıkardı ve lider 
Componentaspor'un 
ardından ikinciliğe 
yerleşti.

SAHA : 
Gemlik Suni Çim

Oğuzhan 5, Mehmet 
5, Niyazican 2, 
(Ömer 2, Emre 2) 
Tansel 4, Burak 5, 
Resul 5, Ahmet 5, 
Sefa 5, 
GEMLİK
BELEDİYESPOR : 
Ali 6, Halit 5, Furkan 
5, Yiğit 5, Berkay 6, 
Coşkun 6, Berk 4, 
(Atilla 2) Ender 5, 
Samet 7, Atakan 5, 
Oğuz 5,

GOLLER : Dk. 5-9 
Samet, (Gemlik 
Belediyespor) Dk. 
41. Oğuzhan, 
(Çotanakspor)
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Krizden kaçan solunu Türkiye'de alili
Krizden kaçan 
soluğu Türkiye'de 
aldı. Geçen yıl çalış
ma izni verilen kişi 
sayısı yüzde 86 
artışla 17 bin 368'i 
buldu. Birinci sırada 
Gürcüler var. Çinli, 
Alman ve Amerikalı 
da iş bulmak için 
kariyer sitelerine 
akın etti.
Krizden kaçan 
soluğu Türkiye'de 
aldı. Geçen yıl çalış
ma izni verilen kişi 
sayısı yüzde 86 
artışla 17 bin 368'i 
buldu. Birinci sırada 
Gürcüler var. Çinli, 
Alman ve Amerikalı 
da iş bulmak için 
kariyer sitelerine 
akın etti.
Bir zamanlar gurbet 
kapılarında ekmek 
parası peşinde 
koşarken, artık 
Avrupalı'dan Çinli'ye 

yabancıların 
'Amerikan rüyası' 
olduk. 30 Ekim 
1961'de Almanya ile 
Türkiye arasında 
Bad Godesberg'de 
imzalanan işçi alım 
sözleşmesi, ekono
miden kültüre ede
biyattan sinemaya 
kadar her alana 
damgasını vurdu. 
ARTIK BAMBAŞKA 
BİR TABLO VAR 
Geçen 50 yıl içinde 
Almanya'ya yaklaşık 
dört milyon Türkiyeli 
göç etti, bunların 2 
milyon kadarı geri 
döndü, diğer 2 mily
on ise Almanya'da 
kaldı. Aileleri bir
birinden koparan, 
'entegrasyon' sorun
ları yüzünden kuşak
lar arasında kayı
plara neden olan 
'göç dalgası' yerini 
bambaşka bir

tabloya bıraktı. 52 yıl 
önce köylerinden 
çıkıp tahta sandık
larıyla ekmeğinin 
peşinde trenlerle 'acı 
vatan’a gidenlerin 
ülkesi, bugün 
yabancılar için yeni 
umut ve iş kapısı 
oldu. Bu trend sigor
tanın son verilerinde 
de açıkça ortaya 
çıkıyor. Buna göre 

yabancılara verilen 
çalışma izni sayısı 
geçen yıl önceki yıla 
göre yüzde 86 arttı. 
32 BİN KİŞİYE 
ÇALIŞMA İZNİ 
VERİLDİ
Böylece 2011'de 17 
bin 368 yabancıya 
çalışma izni ver
ilirken, geçen yıl bu 
sayı 32 bin 272'ye 
ulaştı. Ayrıca sigorta 

kayıtlarına göre 
kadınlara verilen 
çalışma izni sayısı 
ilk kez erkekleri 
geride bıraktı. Son 
10 yılda toplam 125 
bin 697 yabancıya 
Türkiye'de çalışma 
izni verildi.
KADINLARDA ARTIŞ 
% 133'Ü BULDU 
Yabancı kadınlara 
verilen çalışma izni 

sayısında geçen yıl 
bir önceki yıla göre 
yüzde 133 artış 
yaşandı. 2011’de 8 
bin 379 kadına çalış
ma izni verilirken 
geçen yıl bu sayı 19 
bin 546'ya çıktı. 
GÜRCÜ BİRİNCİ, 
UKRAYNALI 
TAKİPTE 
Böylece yabancılara 
verilen çalışma 
izninde ilk kez kadın
lar erkekleri geride 
bıraktı. Erkekler 
açısında bakıldığın
da verilen çalışma 
izni sayısı yüzde 42 
arttı. Böylece 
2011'de 8 bin 986 
olan yabancı erkek
lere verilen çalışma 
izni sayısı geçen yıl 
12 bin 726'ya yüksel
di. En fazla çalışma 
izni ise sırasıyla 
Gürcü, UkraynalI ve 
Çinlilere verildi.

Mkollii İçki Sancısı ila Kimlik Sorabltecet
Tütün mamulleri ve 
alkollü içkiler, 18 
yaşını doldurmamış 
kişilere satılamaya
cak. Satıcı, talepte 
bulunan tüketiciden 
kimlik belgesi talep 
edebilecek.
Alkol satışına gelen 
yasaktan sonra yeni 
düzenleme ile 
satıcılar artık tüketi
ciden kimlik belgesi 
talep edebilecek.

18 YAŞ ŞART

Alkollü içkilere 22

Alkollü içkilere 22.00 
ila 06.00 saatleri 
arasında getirilen 
perakende satış 
yasağı, Tütün ve 
Alkol Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu'nun 
(TAPDK) yönet
meliğinde de yer 
aldı. Bugün itibarıyla 
yürürlüğe giren 
yönetmeliğe göre 
tütün mamulleri ve 
alkollü içkiler 
"tüketilmek veya 
beraberinde 
götürülmek üzere",

18 yaşını doldur
mamış kişilere 
satılamayacak veya 
sunulamayacak. Yaş 
konusunda tered
düde düşülmesi

halinde satıcı, 
talepte bulunan 
tüketiciden kimlik 
belgesi talep ede
cek.

OTOMATİK SATIŞ 
MAKİNESİ 
OLMAYACAK

Tütün ve Alkol 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu'nun Tütün 
Mamulleri ve Alkollü 
İçkilerin Satışına ve 
Sunumuna İlişkin 
Usul ve Esaslar 
Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik Resmi 
Gazete'de yayım
landı. Yönetmelikle 

"işyerlerine ilişkin 
ortak hükümler" ile 
ilgili 6. Maddede 
değişikliğe gidildi, 
"işyerlerinde; tütün 
mamulleri ve alkollü 
içkilerin satıldığı 
otomatik satış 
makineleri bulun
durulamaz. Tütün 
mamulleri ve alkollü 
içkiler, her nevi oyun 
makineleri ile veya 
farklı yöntemlerle 
oyun ve bahse konu 
edilemez" hükmü 
yürürlükten 
kaldırıldı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 105
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

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 94i VAPUR-FERİBOT

KAVMAKAMUK 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

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

Kaymakamlık 513 10 51
□.Savcılığı 513 10 53
C.Savct Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28 OTOBÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

R
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasu* Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

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

H HASTANELER

B 
F

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tip 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 işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

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

Akcan Petrol sts 16 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 4S
Boyza Petrol 613 O1 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4681 

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)

fflKİİUM
VENÜS 

SİNEMASI 
DABBECİN 
ÇARPMASI: 

11:30-14:00-16:30- 
20:15 

ŞİRİNLER 2:12.00- 
14:15-16:15-18:15- 

20:00 
ACİL ARAMA 

12:00-14:15-16:30- 
18:15-20.15

REZERVASYON 
5133321
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GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. I

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikahMasası

İnternetten Canh Ilıyın 
Sahne - Işıkyösferisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz yösteri/er

L" ,3R.'JSBWMR* !SS*

TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak
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Talan, “ökm esnafın 
rakibi olamaz”

Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan, 
Gemlik Kız Teknik Ticaret Meslek 
Lisesi’ne açılan Değişim ve Güzellik 
Merkezin’de Gemlik halkına kadınlara 
güzellik adına ihtiyaç duydukları her 
alanda hizmet vermesinin okul görevi 
olmadı ğını, bu hizmetleri Gemlik’teki 
güzellik merkezleri ile bayan kuaför
lerinin verdiğini söyledi. Syf 2’de

MijiMMiM
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Otoban kamulaştırması..
Önceki gün, Umurbey de karayolları kamu 

taştırma Dairesi’nce Gebze İzmir otobanının 
Gemlik’ten geçecek alanlardaki mal sahip
leri ile pazarlık usulü görüşmesi vardı.

Umurbey eski Belediye binasına gittiğim 
de giriş katı ağzına kadar doluydu.

Üst kattaki eski Başkanlık Odası’nda kuru
lan komisyon, randevu saatine göre arazisi 
kamulaştırılacakları yukarıya çağırıyordu.

Devamı sayfa 4'de

Gebze İzmir -n Karayolları 14. Bölge 
geçen bölümü 9 gmurbey’de arazi sa 
Müdürlüğü istim" ü erek, pazarlık usulü anlaş- 
hipleriyle bir bir 9 * zeytinlik ve boş arazı
ma yapıy°r- Kara' ^,go Hra, imar alanındaki 
lerin metrekaresine f.ygt veriyor Mal saWp_ 
arazilere ise 14°-16 „un değil- Haberi syf 2’de 

leri fiyatlardan

MHP’de aday adayları değişmedi. 
Zeki Saral, Adnan Bıyıklı ve Ertuğrul 

Yavuz, dün resmi başvurularını yaptılar.

MHP’deaılav 
adayı başvuruları 

sona enli
2014 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel 
seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden 
Belediye Başkanlığı için aday adaylığı 
dün sona erdi. Dün, Maden Mühendisi 
Zeki Saral, Mühendis Ertuğrul Yavuz ve 
Dr. Adnan Bıyıklı MHP İlçe Başkanlığına 
gelerek, İlçe Başkanı Osman Durdu ve 
yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulun
duğu toplantıda başvurularını resmi 
olarak yaptılar. MHP İlçe Başkanı Osman 
Durdu ise, aday adaylığı sürecinde şeffaf 
ve demokratik bir yol izlediklerini, bun- 
dansonra adayı, 3 liyakatli aday adayları 
olduğunu söyledi. Haberi sayfa 5’de

c

HEM HAYAT KURTAR
HEM DE HAYATINI

f Meslek sahibi öğrenciler yetiştiriyor, 
t geleceklerini güvence altına alıyoruz.

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Acil Tıp Teknisyeni

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gernl'K 

0 224 514 49 491 hatemsaglikokullai'i-c°rT1
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Gebze İzmir Otobam’mn Gemlik sınırlarından geçen bölümü için Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğü istimlak ekibi, Umurbey’de arazi sahipleriyle bir bir görüşerek, pazarlık usulü 

anlaşma yapıyor. Karayolları, zeytinlik ve boş arazilerin metrekaresine 60-80 lira, imar 
alanındaki arazilere ise 140-160 lira fiyat veriyor. Mal sahipleri fiyatlardan memnun değil.

Gebze İzmir 
Otobam’mn Gemlik 
hattından geçecek 
olan bölümünde 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü tarafın
dan istimlak çalış
malarına başlandı: 
Umurbey eski 
Belediye binasında 
Karayolları 14. 
Bölge Müdürlüğü 
İstimlak Dairesi’n 
den bir Başmühen 
dişin başkanlığında 
oluşan komisyon, 
otoban projesinde 
kamulaştırma 
alanında kalan arazi 
sahiplerine davetiye 
çıkarak pazarlık 
usulü görüşme yap
tılar.
Orhangazi asfaltının 
üzerinden geçecek 
olan Gebze İzmir 
otobanının Umurbey 
Mahallesi sınırların
da kalan zeytinlikler 
ile Gemlik Hisartepe 
Mahallesi sınırların
da kalan imarlı alan
lar ve Küçük Sanayi 
Sitesi Bölgesi ile 
Azot yolu girişindeki 
arazilerin sahibi ve 
pay sahipleriyle bir 
bir görüşen 
Karayolları istimlak 
Komisyonu tarla ve 
zeytinlik arazilere

bedel olarak 
metrekaresine 50-80 
lira arasında teklif 
getirirken, imara 
açık alanlarda ise 
140-160 lira arasın
da fiyat biçti.
Mal sahipleri 
Karayollarının arazi
lerine koyduğu değe 
rin çok düşük oldu 
ğunu belirterek, 
“Karayolları Serbest 
Bölge civarında yol 
için yaptığı kamu
laştırmalarda 425 
lira kamulaştırma 
bedeli öderken, 
imara açık, 4-5 kat 
yapılaşma izni olan 
yerlere 150 lira 
takdir koyması 
gülünç kaçıyor.
Gemlik Belediyesi

Çimtaş ve 
Borusan’a metre 
karesi 410 liradan 
60 dönüm arsa sattı. 
Bu fiyatlar arazi 
sahiplerini mağdur 
eder. Büyük çoğun

luğu yargıya 
gider.
Devlet vatandaşın 
malını değerinde 
almalı.
Vatandaşı mağdur 
etmemeli." dediler.

Seîıit Aileleri ve 
Gazilere Boğaz luru

Gemlik 
Kaymakamlığı 
Şehit Aileleri ile 
Gazilere bugün 
İstanbul Boğazı 
turu düzenledi. 
Bugün sabah erken 
saatlerde, Gemlik 
İskelesi’nden hare 
ket edecek olan 
Gezi Motoru ile 
İstanbul, Adalar ve 
İstanbul Boğazında 
güzel bir gün 
geçireceklerini 
söyleyen ilçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, tur sona 

TrMj a A “SUYUNU BOŞA 
B HARCAMA” 

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

erdiğinde Gemlik’e 
döneceklerini 
söyledi.
Şehit Aileleri ve 
Gazileri geçtiğimiz 
günlerde Deniz 
Uçağı ile İstanbul’a 
götürerek gezdir 
diklerini de 
belirten Kaymakam 
Işık, “Şehit aileleri 
ile gazilerimiz 
bizlere emanettir. 
Devlet olarak 
onlara eli mizden 
geldiğince destek 
olmaya çalışı 
yoruz." dedi.

Talan, “Okul esnafın rakibi olamaz"
Gemlik Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, Gemlik Kız 
Teknik Ticaret 
Meslek Lisesi’ne 
açılan Değişim 
vejGüzellik 
Merkezin’de Gemlik 
halkına kadınlara 
güzellik adına 
ihtiyaç duydukları 
her alanda hizmet 
vermesinin okul 
görevi olmadı ğım, 
bu hizmetleri 
Gemlik’teki güzellik 
merkezleri ile bayan 
kuaförlerinin verdiği

ni söyledi.
Yerel gazetelerde 
çıkan haberler üze 
rine konuyla, ilgili 
olarak Okul 
Müdürü ile 
görüştüğünü 
söyleyen İbrahim 
Talan, “Konunun 
yanlış aksettirildiğini 
belirttiler. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
de yaptığım görüş 
mede', okuldaki 
işlemlerin öğrenci
lerin mesleğe kazan
maları için olduğunu, bu işi olmayı düşünmedik-

yapan esnafa rakip lerini, program

larının da bu 
olmadığını söyledi. 
Doğru olan da 
budur.
Okul ticarethane 
değildir.
Endüstri Meslek 
Lisesi gibi Ticaret 
Meslek Lisesi de 
öğrencileri belirli 
mesleğe yön
lendirmek için kurul
muştur. Türkiye’nin 
ara eleman ihtiyacını 
karşılamak için bu 
okullar çok önem
lidir. Buradan bir 
meslek dalından 

mezun olan öğrenci, 
piyasada hemen iş 
bulabilir.
Esnaf ve sanatkar
larımız ara eleman 
bulmada sıkıntı 
yaşıyor.
Bu öğrenciler 
piyasada edineceği 
bilgiler ve tecrübeler 
ile ileride kendilerine 
iş kurabilirler.
Bu okullar bunun 
için kurulmuştur. 
Esnafın işini 
yapacak 
ticarethaneler gibi 
olamazlar. ” dedi.
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Bursa’da derede 
balık avlamak 
isteyen bir çocuk, 
suların yükselmesi 
üzerine dere 
ortasındaki kayalık
larda mahsur kaldı. 
Onu kurtarmak için 
azgın suların içine 
atlayan arkadaşı da 
ölümden döndü. 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde bulunan 
Kirmasti deresinde 
avlanmanın yasak 
olduğu bir bölgede 
balık avlamaya 
giden Volkan A. 
isimli çocuk derede
ki su seviyesinin 
düşük olduğu gün
lerde su üzerinde 
kalan kayalıkların 
üzerine çıktı.
Balık avladığı sırada 
suyu tutan regülatör 
kapaklarının açıl
masıyla yükselen 
suların ortasında 
mahsur kalan 
Volkan A, bağırarak

llill 1111 illfll İMİ liliilMüllllllll
Orhangazi yakın
larında sürücüsü 
ani fren yapınca 
taklalar atan oto-; 
mobil ters- döndü. 
Kazayı hafif sıyrık
larla atlatan 
emniyet kemeri 
takılı sürücü Erkut 
Berent (40), yaralı 
arkadaşı için cep 
telefonu ile yardım 
istedi.
Kaza, ilçenin Gürle 
Köyü yakınlarında 
meydana geldi.
Erkut Berent yöne
timindeki 07 FİL 10 
plakalı otomobil,

Romlarını sata» adama biiM sol
Bursa’da bir kişi, 3 
şahsa sattığı 
koyunların parasını 
alamadığı için 
polise müracaat 
etti.
Edinilen bilgiye 
göre olay İnegöl

çevredeki vatan
daşlar yardım istedi. 
Yardım çığlıklarını 
duyan vatandaşlar 
hemen itfaiye ve 
emniyete haber 
verdi.
Kurtarma ekiplerinin 
beklendiği sırada 
biri çocuk iki vatan
daş küçük çocuğu 
kurtarmak için suya 
atladı. Volkan A’yı 
kurtarmak için suya 
atlayan arkadaşı 
Sadık K. de son

İznik yönüne 
giderken Asil Çelik 
fabrikasına girmek 
için sinyal veren 
kamyonu son anda 
fark edince frene 
bastı. Süratli olan 

ilçesi Ürünlü 
Mahallesi’nde mey
dana geldi. H.K., 
elinde bulunan 23 
koyununu üç kişiye 
satmak için anlaştı. 
Şahıslarla her 
hangi bir sözleşme 

anda kayalıklara 
tutunarak kurtuldu. 
Olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri uzun 
çabalar neticesinde 
önce Volkan A.’yı, 
daha sonra onu kur
tarmak için suya 
giren Sadık K.’yi 
azgın suların 
ortasından kurtardı. 
Köprü üzerinde ve 
çevrede çok sayıda 
vatandaşın nefes
lerini tutarak takip 
ettiği kurtarma 

otomobil, bir anda 
kontrolden çıkarak 
taklalar atmaya 
başladı. Sürücü 
Berent kazayı hafif 
sıyrıklarla 
atlatırken, 

yapmadan koyun- 
larını satan H.K., 
parasını alamadı. 
H.K., bunun üzerine 
polise giderek 
müracaatta bulun
du. Olayla alakalı 
soruşturma 

operasyonu başarıy
la sonuçlanırken, 
suların ortasından 
kurtarılan çocuklar 
Devlet 
Hastanesi’nde 
yapılan sağlık kon
trollerinin ardından 
ailelerine teslim 
edildi.
Aynı derede yak
laşık bir ay önce bir 
ilkokul öğrencisi 
boğularak hayatını 
kaybetmişti.

yanındaki arkadaşı 
Mehmet Tolga Önal 
(33) ise yaralandı. 
Berent, cep tele
fonu ile 112 Acil'i 
arayarak sağlık 
ekiplerinden 
arkadaşı için 
yardım istedi. Olay 
yerine gelen ambu
lans ile Orhangazi 
Devlet Hastanesi’ne 
götürülen Önal 
tedaviye alındı. 
Sürücü Berent'in 
emniyet kemerinin 
takılı, arkadaşının 
kemerinin ise takılı 
olmadığı öğrenildi.

başlatıldı. Polis ve 
jandarma ekipleri 
yaklaşan Kurban 
Bayramı öncesi 
benzer 
dolandırıcılık olay
larına karşı vatan
daşları uyardı

Dilencililı yapan şahsın 
loyası onaya çıktı

İnegöl ilçesinde,
lösemi hastası rolü 
yapan dilenci zabı
ta ekipleri tarafın
dan yakalandı. 
İnegöl Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, 
Kemalpaşa 
Mahallesi Mahmut 
Esatbey Caddesi 
üzerinde, saçlarım 
ve kaşlarını kazıtıp 
maske takarak 
kendini lösemi 
hastası olarak 
gösteren: şahsın 
üzerini aradı. 
Dilencinin, şehre 
yeni gelmesine 
rağmen üzerinden 
150 TL civarında 
para çıktı.
Yapılan araştırma
da, kendini 
ortaokul öğrencisi 
gibi gösteren şah

Kazada facianın
eşiğinden dönüldü

Orhangazi 
ilçesinde, freni, 
patlayan bir 
tanker, kırmızıJ 
ışıkta duran 
otomobile çarptı. 
Kazada ölen 
ya da yaralanan 
olmazken, araçlar 
büyük hasar 
gördü.
Alınan bilgiye 
göre, Yalova 
istikametinden 
gelip Bursa yönüne 
giden Erkan 
Eraslan (27) 
idaresindeki 34 
SZS 25 plakalı 
tankerin frenleri 
Orhangazi gir- l 
işinde patladı. 
Kontrolden çıkan 
kamyon, kavşakta 
kırmızı ışıkta 
bekleyen Gökhan 
Gerçek (51) 
idaresindeki 16 L '■ 

sın evli ve 4 çocuk
lu olduğu, ölmüş 
babasının rapor
larıyla sokak sokak 
dolaşarak yardım 
topladığı belirlendi. 
Kabahatler 
Kanunu'nun 33. 
maddesine göre 
ceza kesilen şah
sın üzerindeki 
paraya encümen 
kararıyla el konul
du. Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Yusuf Şen, “Halkın 
merhamet duygu
larını istismar eden 
bu tür insanlara 
prim verilmelesi 
tazım. Bu tür 
insanlarla 
karşılaşanlar 153 
Alo Zabıta veya 
185 Hizmet Masası 

-hattını arasın” 
dedi.

0165 plakalı 
otomobile çarptı. 
Otomobil ise 
önünde bulunan 
Enver Merkeze (38) 
idaresindeki 41 DL 
233 plakalı 
minibüse çarptı. 
Çarpmanın şiddeti 
ile 3 araçta da 
maddi hasar mey
dana geldi.
Kaza sebebiyle 
Yalova-Orhangazi 
yolunda trafik bir 
süre kontrollü 
olarak verildi. 
Kaza yapan 
araçlar çekici 
yardımı ile bulun
duğu yerden 
kaldırılırken, kims
enin yaralanmadığı 
kazada tanker 
sürücüsü Erkan 
Eraslan büyük 
şok yaşadı.
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Güne Bakış Mili Milî M M liffl im
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.  com

Karayolları kamulaştırması..
Aşağıdakiler heyecanla bekliyorlardı 

ama, yukarıdan inenlerden karayolları 
nın verdiği fiyatları öğrenmişlerdi.
Karayolları, zeytinliklere 60-80 lira, 

imar alanında veya depolama alanına 
giren yerlerdeki arazilere 140-160 lira 
öneriyorlar.

Görevliye, kaç kişi ile pazarlık yapa 
caklarını sorduğunda cevap alamadım.
Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne sor

mamı istedi.
Ben de aşağıya inip, arazi sahipleriyle 

görüştüm.
Birçok arazi birden fazla malik sahibi 

olduğu için görüşme belirlenen saatler 
de yapılamamış.

Örneğin, ben saat 14.oo de binaya gir 
diğimde, daha saat 11.oo’e randevu ve 
rilen içeriye çağrıyorlardı.

O nedenle bekleyenlerde sıkıntı vardı.
Gelen rakkamlar da onları tatmin etme 

diği için kendi aralarında tartışıyorlardı.
Tersane sırtlarında, imara açık, deniz 

manzaralı 5 kat imar izinli arsalara veri 
len değer 160 lira...
İnsaf derler buna.
Devlet adil olmadı.
Bir malın piyasa değeri vardır.
Vatandaşa bu değeri vermeden malını 

kamu adını kullanarak elinden alırsanız, 
bunun adı zorbalık olur.

Diyeceksiniz ki, bu bir ön pazarlık, an 
laşma sağlanamazsa, kamulaştırma ku 
rumunun belirleyeceği fiyat geçerli 
olur.
Bunu da beğenmezseniz, hukuk dev 

letinde yargıya başvurmak vardır.
Önemli olan vatandaşı yıllarca mahke 

me kapılarında süründürmese, diyecek 
birşeyim yok.

Gemlikliler, otoban yolunun, kentin 
yapılaştığı merkezin hemen üzerinden 
geçmesini istemedi.

Dinleyen olmadı.
Hizmet Halka karşı yapılmaz.
Gemlik içinden geçen kamulaştırma 

alanında zeytin ağacı kesilecek?
Bu yol başta Umurbey olmak üzere, 

yerleşim yerlerine çıkacağı gürültü kir 
liliği ile nasıl zarar verecek, bunlar hiç 
hesap edilmedi.

Ama torpilli AKP’lilerin arazilerinden 
geçen otoyol, sonradan ne hikmetse 
zemin bozuk denerek, kamulaştırma 
dışında bırakıldı.
Engürücük kavşağı, bu kişilerin çaba 

sı sonunda Gemlik’e doğru kaydırıldı.
Gemlikli AKP’lilerin gıkı çıkmadı.
Tepkilerini duyamadık.
Şimdi vatandaşın malı ucuza kamu

laştırılmak isteniyor.
Karayolları, Serbest Bölge'ye doğru 

giden 30 metre genişliğindeki yolu ka 
mulaştırırken, 400 liranın üzerinde para 
ödediğini biliyoruz.

Bu değeri emsal alan Gemlik Belediye 
si, 60 dönüm arasayı 410 liradan sattı.

Bu mu adaletiniz?

İlçemizde bir süre 
önce açılan 
Asyabank Gemlik 
Şube Müdürü Ahmet 
Öztank, Gemlik 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’m 
ziyaret ederek, Oda 
Başkanı İbrahim 
Talan ile esnaf ve 
sanatkarın sorun
larını görüştü. 
Asyabank Şube 
Müdürü Öztank, 
yaptığı konuşmada 
banka olarak 
esnaf ve sanatkarın 
yanında olduklarını 
söyledi.
Asyabank’ın esnaf 
ve sanatkarlara 
yönelik düşük faizli

kredi verdiklerini 
söyledi.
Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası Başkanı

İbrahim Talan, esnaf 
ve sanatkarın aldık
ları kredileri en zor 
şartlarda bile

ödediklerini, bu 
konuda oda üyele 
rine duyuracağını 
söyledi.

İFlilıialM Mitil ■iiıtlalı
Milliyetçi Hareket 
Partili bayanlar^ 19 
Eylül günü kutlanan 
Gaziler Günü 
nedeniyle Gemlikli 
Gazileri dernek
lerinde ziyaret 
ederek günlerini 
kutladılar.
MHP Yönetim kurulu 
üyesi Gülten Ayhan 
başkanlığında 
önceki gün Türkiye 
Gaziler Derneği 
Gemlik Şubesi’ne 
giden MHP’li 
bayanlar, Bursa 
Gaziler Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Kadir 
Tan’a ay yıldızlı bir 
saat armağan 
ettiler.
Saatin üzerinde 
Atatürk’ün Koca 
tepede çekilmiş 
fotoğrafı yer 
alıyor.

1999 yılında Gemlik İmam Hatip Lisesinden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

MUHAMMED FATİH YAŞAR

KAYIP 2010 öğretim yılında Gemlik İmam Hatip Lisesinden 
aldığım tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür.

ÖZLEM KILINÇ
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MHP’de aday adayları değişmedi. Zeki Saral, Adnan Bıyıklı ve Ertuğrul Yavuz, dün resmi başvurularını yaptılar.

MHFıle adan adayı başvurulan sona enli

2014 yılı Mart ayında 
yapılacak olan yerel 
seçimlerde Milliyetçi 
Hareket Partisi’nden 
Belediye Başkanlığı 
için aday adaylığı 
dün sona erdi. 
Milliyetçi Hareket 
Partisi’ni saat 11.oo 
de giden Maden 
Mühendisi Zeki 
Saral, MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ve yönetim 
kurulu üyeleri tara 
fından karşılandı. 
Saral, başvuru 
dilekçesi ve aday 
adaylığı ücretini 
yatırarak, 30 Mart

2014 günü yapılacak 
olan Belediye 
Başkanlığı seçimleri 
için aday adayı oldu. 
Saral, MHP’nin 
bayrağını Gemlik 
Belediyesi’ne dik
mek ve Gemlik’! 
yaşanır bir ilçe yap
mak için aday adayı 
olduğunu söyledi. 
Zeki Saral’dan sonra 
Mühendis Ertuğrul 
Yavuz da MHP ilçe 
Başkanlığına gide 
rek, başvuru dilek 
çesini ve ücreti 
ödedi. Yavuz, gaze 
temize yaptığı açıkla
mada MHP de diğer 

aday adayları ile ken 
dişinin de belediye 
başkan adaylığına 
talip olduğunu 
belirterek, “Belediye 
ciliğe bakışımız mil
lete hizmet yolunda 
bir ömür olarak 
görüyorum. Ben, 
Gemlik’te ikamet 
eden herkesin mutlu 
olduğu bir Gemlik 
hayal ediyorum. 
Gemlik ve Gemlik 
halkının yol arkadaş 
lığı ile seçildiğimiz 
takdirde projelerim
izi uygulayacağız.” | 
dedi.
MHP belediye 

başkan aday adayı 
Dr. Adnan Bıyıklı ise 
saat 17.oo de MHP 
İlçe Başkanlığına 
geldi. Bıyıklı’nın 
başvurusu sırasında, 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu ve yönetim 
kurulu üyeleri hazır 
bulundu.
Adnan Bıyıklı burada 
yaptığı konuşmada, 
17 Eylül günü 
başvuru dilekçesini 
verdiğini belirterek, 
“Ben, 1962 Gemlik 
doğumluyum. İlk 
orta ve lise öğreni 
mimi Gemlik’te yap
tıktan sonra Uludağ

Üniversitesi Tıp 
Fakültesini bitirdim. 
Muş ve M. Kemal 
paşa da görev yap
tıktan sonra Bursa 
Merkez de 1997 yılın
dan beri çalışmak
tayım. Gemlik’e 
ikametimi taşıdım. 
Ailem ve yakınlarım 
Gemlik’te. MHP ile 
Gemlik’e çok daha 
iyi şeyler yapabilmek 
için aday adayı 
oldum. Yeni, değişen 
dünya anlayışı olan 
insan odaklı bir 
yönetim düşünüyo
rum. Çağa dönük 
hizmetler yapacağız.

Tüm kaynaklarımızı 
Gemlik için kullan
mak zorundayız.” 
dedi.
Durdu ise, aday 
adaylığı sürecinde 
şeffaf ve demokratik 
bir yol izlediklerini, 
bundansonra adayı, 
3 liyakatli aday aday
ları olduğunu söyle
di. Durdu, “Bir tane 
aday olacak bunun 
için sokağa dönük 
anketler yapacağız. 
Genel Merkezimiz 
anketler yapacak, 
çıkan sonuçla 
adayımızı belirleye
ceğiz.” dedi.

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

■ŞEŞİMİ
YENİ AÇILACAK
ELİT MOLA CAFE 

KAHVALTI SALONU
İÇİN

BAY / BAYAN 
• STAND GÖREVLİSİ 
• SATIŞ ELEMANI 

• SERVİS ELEMANI 
• AHÇI YARDIMCISI

• AHÇI 
ARANMAKTADIR 

GÜNGÖR AVM 
H işar Mah. İncesu Sok. 

No : 3 Özdilek yanı GEMLİK
O 507 580 31 21
O 532 654 28 46
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GEMLİK BELEDIYESPORIKIHCILIKTE İDDİALI

BK

S
ORHANGAZİ GENÇLERBİRLİĞİ

Seyfettin Şekersöz

Gözünü gurup ikin
ciliğine diken Gemlik 
Belediyespor ikinci
lik için mücadele 
ettiği grupta Orh. 
Gençlerbirliği engeli
ni 3-0'ia geçere 
moral buldu.
U-17 yaş ligi 7. grup
ta ikincilik için müca 
dele eden Gemlik 
Belediyespor baştan 
sonra üstün oynadı 
ğı maçta sahadan 3- 
0 galip ayrılarak yo 
luna devam etti. 
Maça rahat başlayan 
ve henüz 3. dakika
da Yiğithan'ın köşe 
atışından gelen topa 
Birkan'ın isabetli 
vuruşuyla 1-0 öne 
geçen Gemlik 
Belediyespor baskılı 
oynadığı maçta farkı 
açmak için rakip 
kalede gol aramaya 
başladı.
İlk yarıda tüm 
çabalarına rağmen 
farkı açamayan 
Gemlik Belediyespor 
devreyi 1-0 önde 
kapadı.
İkinci yarıda tüm 
batlarıyla rakip 
kalede gol arayan 
Turkuaz Beyazlılar 
45. Dakikada ikinci 
golü buldu. 
Emre’nin golüyle 
skoru 2-0 yapan 
Gemlik Belediyespor 
51. dakikada Müca 
hit'in golüyle 3-0 öne 
geçerek iyice rahat
ladı.
Farklı galibiyetle 
oyun üstünlüğünü 
ele geçiren Gemlik 
Belediyespor kalan 
dakikalarda oyunu 
istediği gibi kontrol 
altına alarak maçı 4- 
galip bitirerek rahat 
bir galibiyet elde 
etti.

SAHA : Gemlik İlçe 
HAKEMLER: 
Suat Sezgin 7, 
Sabri Yılmaz 7, B. 
Topçu 7, 
BELEDİYESPOR : 

Can 5, Soner 4, 
(Umut 4) Burak 5, 
Yiğithan 5, Yusuf 6, 
Mücahit 6, Birkan 6, 
Batuhan 5, (Mustafa 
2) Fatih 3, (Orhan 2) 

Emre 4, (Şinasican 
3) Mustafa 4, 
(Serhat 3) 
ORH.
GENÇLERBİRLİĞİ : 
Veysel 2, Mehmet Ali 

4, Umut 4, Emre 4, 
Özer Muhcu 4, Özer 
Başaranar 3, Serdar 
2, Yunus 1, (Halil 1, 
Berkant 1) Enes 2, 
Ömer 3, Fırat 2,

(Çağlar 1) 
GOLLER : Dk. 3. 
Birkan, Dk. 45. Akif 
Emre, Dk. 51. 
Mücahit, (Gemlik 
Belediyespor)
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3 Hin şirKet kuruldu, 858 şirket ise kapandı
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) verilerine 
göre, 2013 yılı ağus
tos ayında 3 bin 10 
şirket kurulurken, 
858 şirket kapandı. 
Ağustosta geçen 
yılın aynı ayına göre 
kurulan şirket sayısı 
yüzde 28,69 
artarken, kapanan 
şirket sayısı yüzde 
5,19 azaldı.TOBB, 
"2013 yılı ağustos 
ayına ait kurulan ve 
kapanan şirket" ista
tistiklerini açıkladı. 
Buna göre, ağustos
ta 3 bin 10 şirket 
kurulurken, 858 şir
ket kapandı.
Ağustosta kurulan 
şirket sayısı, geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 28,69 arttı, 
kapanan şirket 
sayısı ise yüzde 5,19 
azaldı.
Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği 
(TOBB) verilerine 
göre, 2013 yılı ocak- 
ağustos döneminde 
ise 32 bin 621 şirket 
kurulurken, 10 bin 
221 şirket 
kapandı.TOBB, 
"2013 yılı ağustos 
ayına ait kurulan ve 
kapanan şirket" ista
tistiklerini açıkladı. 
Buna göre, kurulan 
şirket sayısında bir 
önceki aya göre 
yüzde 24,41, kooper
atif sayısında yüzde 
12,20 ve gerçek kişi 
ticari işletme 
sayısında da yüzde 
34,97 azalış oldu. 
Kapanan şirket 
sayısı da bir önceki 
aya göre yüzde 
35,78, kooperatif 
sayısı yüzde 15,09 
ve kapanan gerçek 
kişi ticari işletme 
sayısı yüzde 54,33 
azaldı.

Kurulan şirket 
sayısı, ağustos ayın
da geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
28,69 ve kurulan 
kooperatif sayısı da 
yüzde 33,33 
artarken, kurulan 
gerçek kişi ticari 
işletme sayısı yüzde 
39,34 azaldı. Bu 
ayda kapanan şirket 
sayısı ise geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 5,19 ve 
kapanan gerçek kişi 
ticari işletme sayısı 
yüzde 27,41 aza

lırken, kapanan 
kooperatif sayısı ise 
yüzde 39,53 arttı.
Bu yılın ilk 8 ayında, 
kurulan şirket sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 21,63 
artarak 32 bin 621'e, 
kurulan kooperatif 
sayısı da yüzde 2,80 
artarak 662 oldu. Bu 
dönemde gerçek kişi 
ticari işletmesi sayı 
sı ise yüzde 13,58 
azaldı. Aynı dönem 
içinde kapanan şir
ket sayısı yüzde 
13,83 ve kapanan 

gerçek kişi ticari 
işletme sayısı hazi
ran ayındaki re'sen 
iptal çokluğuna bağlı 
olarak yüzde 158,20 
artarken, kapanan 
kooperatif sayısı ise 
yüzde 1,63 azaldı.
Kurulan toplam 3 bin 
82 şirket ve koope 
ratifin yüzde 80,37'si 
limited şirket, yüzde 
17,26’sı anonim şir
ket, yüzde 2,34'ü ise 
kooperatif oldu.
Şirket ve kooperati
flerin yüzde 39,23'ü 
İstanbul, yüzde 
11,71'i Ankara, 
yüzde 6'sı İzmir'de 
kuruldu.
Söz konusu ayda 
Artvin, Bingöl, 
Gümüşhane, Tunceli, 
Bayburt, Ardahan ve 
Kilis'te şirket kuru
luşu gerçekleşmedi. 
- Toplam sermayeleri 
bir önceki aya göre 
azaldı

Yılın ilk 8 ayında 
toplam 33 bin 283 
şirket ve kooperatif 
kurulurken, bu 
dönemde kurulan 
toplam 26 bin 921 
limited şirket, 
toplam sermayenin 
yüzde 44,75'ini, 5 bin 
671 anonim şirket de 
yüzde 55,21'ini oluş
turdu. Ağustos ayın
da kurulan şirket
lerin sermayelerinin 
toplamı, temmuz 
ayına göre yüzde 
17,03 oranında 
azaldı.
Kurulan toplam şir
ket ve kooperati
flerin 776'sı toptan 
ve perakende ticaret, 
motorlu taşıtların ve 
motosikletlerin 
onarımı, 504'ü 
inşaat, 441’i de 
imalat sektöründe 
faaliyet göstermek 
üzere kuruldu.

Taşeron isçine kıdem taaninatı miijrlesi!
. ........—

Taşeron firma işçi
leri, her yıl işten 
çıkarılma korkusu 
yaşamayacak. Yeni 
hazırlanan yasa 
tasarısı taslağıyla, 
taşeron işçilerin 
çalışmaları kıdem 
tazminatıyla garanti 
altına alınıyor. Ayrıca 
taşeron patronun 
ödemediği ücreti asıl 
patron ödeyecek. 
Çalışma hayatının 
önemli sorunlarına 
çözüm bulmayı 
amaçlayan yeni bir 
paket, Meclis'in açıl

masıyla birlikte 
yasalaşacak. Pakette 
taşeron işçilerin 
sorunlarının 
çözümünden doğum 
izninin artırılmasına, 
memurlar kanunun
da yapılacak 
değişiklikten işsizlik 
ödemelerinin artırıl
masına kadar pek 
çok madde bir arada 
bulunuyor.
MECLİS'İN 
AÇILMASIYLA 
GENEL KURULA 
GELECEK

Önceki gün Ekonomi 
Koordinasyon 
Kurulu'nda (EKK) 
masaya yatırılan 
paketle ilgili olarak 
ayrıntılı müzakere 
yapıldı. Başbakan

Yardımcısı Ali 
Babacan'ın başkan
lığındaki toplantıya 
ekonomiyle ilgili 
bakanlar katıldı. 
Toplantıda yasa 
tasarısı taslağının 

ayrıntılarının yanı 
sıra ekonomiye 
maliyeti ve doğacak 
maliyetlerin nasıl 
karşılanacağı 
görüşüldü. EKK'da 
paketle ilgili olarak 
müsteşarlar 
düzeyinde son bir 
teknik çalışma 
yürütülmesi karara 
bağlandı. Daha 
sonra Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a sunula
cak paket, Meclis'in 
açılmasıyla birlikte 
yasalaşmak üzere

Genel Kurul'a gele
cek.
Pakette kamudaki 
taşeron işçilerle 3 
veya 5 yıllık süreler
le sözleşme yapıl
ması ve bu yolla 
işçilerin her yıl girdi 
çıktı yaptırılarak hak 
kayıplarının önlen
mesi amaçlanıyor. 
Böylece örneğin bir 
bakanlıkta taşeron 
firma işçisi olarak 
çalışan kişi, her yıl 
işten çıkarılma 
korkusu yaşamaya
cak.

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

R 
E 
H 
B 
E
R 
İ

HASTANELER

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

ULAŞIM
□ENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasus Akmls 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 01,63

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

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 Sicl. Mûd. 
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

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

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
Eskihlsar (262) 655 60 31

_________ OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat) 

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GtMLİK'İN İLK GÜNLÜK SIY A 3İG A Z E T E 31

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4682 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sök. 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)

alıstaııfti
VENÜS 

SİNEMASI 
OABBECİN 
ÇARPMASI: 

11:30-14:00-16:30- 
20:15 

ŞİRİNLER 2:12:00- 
14:15-16:15-10:15- 

20:00 
ACİL ARAMA 

12:00-14:15-10:30- 
18:15-20.15

REZERVASYON 
5133321



Gemlik KSrfezl

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

mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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öncehanainiziınıram 
iteli tenB mllıı
Bursa’da yunus ekiplerine 
pompalı tüfek doğrultup ‘önce 
hanginizi vurayım’ dedikten 
sonra polis tarafından vuru
larak öldüren şahsın, cezaevi 
firarisi eniştesini kaçırmak için 
bunu yaptığı belirlendi. 3’de

‘Belediye Çalışıyor, Gemlik değişiyor’ kanalizasyon pisliği Manastır Kordonu’nda burun tıkatıyor.

Mi Wl WİB illlll
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik’e yakışır bir görüntü...
Sonbahar bütün güzelliğiyle hükmünü sür 

dürüyor.
Susuz geçen bir yaz ayını geride bıraktık

tan sonra artık yavaş Yavaş, serin havalara 
doğru yelken açıyoruz.

Dün sabah uyandığımda, gökyüzüne bak
tım. Bulutlar kaplamıştı gökyüzünü, acaba 
yağmur yağar mı, yağmaz mı diye düşün 
düm.

Öğleden sonra toprak su ile buluştu. 4’de

Kanalizasyon şebekesi olmayan ^ulV.rı^n 
Mahallesi’nde, yüzlerce sitenin ^ana.^ıel. 
atıkları, denize açıktan akıtılınca, pis k 
çevreyi rahatsız ediyor. Haberi sayfa o

Fatih Mehmet Güler
Ankara'ya »ardı

18 Eylül 2013 günü görevi iade edilmeme 
sini protesto için bisikletiyle Ankara’ya 
giderek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ve İçişleri Bakanı Muammer Güler’e duru
munu anlatmak için yola çıkan Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler, 21 Eylül 2013 
günü bisikletiyle Ankara’ya vardı. Bugün 
CHP Genel Merkezi’ne gidecek olan Güler, 
Yerel Yönetimler den Sorumlu Genel 
Başkan Yardırması Gökhan Günaydın ve 
Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile 
biraraya gelecek. Haberi sayfa 2’de

HEM HAYAT KURTAR 
HEM DE HAYATINI 
Meslğk sahibi öğrenciler yetiştiriyor, 
geleceklerini güvence altına alıyoruz.

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Hemşire Acil Tıp TeknisyeniUmurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gemlik 

0 224 514 49 491 hatemsaglikokullari.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
hatemsaglikokullari.com
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fatih Mehmet fiiller Ankara'ya vardı
18 Eylül 2013 günü görevi'iade edilrnerne^irii protesto için bisikletiyle Ankara’ya giderek. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri: Bakanı Muammer Güler’e durumunu anlatmak için yola çıkan 
Belediye Başkanı Fatih Mehmeît Güler, 21 Eylül 2013 Cumartesi günü bisikletiyle Ankara’ya vardı. 
Bugün CHP Genel Merkezi’ne gidecek olan Güler, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımicısı Gökhan Günaydın ve Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile biraraya gelecek. Güler, 
daha sonra Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığına gidecek.
Belediye Başkam «- 

। Fatih Mehmet Güler, 
: İçişleri Bakam’nca 
görevinden uzaklaş 
tırılmasının 
üzerinden 30 ay 
geçmesi nedeniyle, 
görevine iade 
edilmemesini 
protesto için bisik
letiyle Gemlik’ten 
Ankara’ya “Hak, 
Hukuk,Adalet ye 
Demokrasi 
Arıyorum” adını 
verdiği turunu 
Cumartesi günü 
tamamladı.
Gemlik’ten, 18 Eylül 
2013 Pazar günü 
düzenlediği basın 
toplantısı ile bisik
letiyle Ankara’ya 
giderek, “Hak, 
Hukuk, Adalet ve 
Demokrasi” arama 
sürüşüne çıkan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Gemlik- Kestel, 
Kestel - İnegöl, 
İnegöl - Bozöyük, 
Bozöyük - Sivrihisar, 
Sivrihisar - PolatlI, 
PolatlI - Ankara 
etabını Cumartesi 
günü tamamladık

ARA VERMİŞTİ 
Güler’in bisikletiyle 
Ankara’ya hareket 
edeceği gün, Gem

lik’e gelen Bursa’ya 
yeni atanan Vali 
Münir Karaloğlu, 
Güler’in İnegöl 
Sivrihisar arasında 
bisiklet sürdüğü 
gün, kendisiyle 
görüşmek istediğini 
bildirmesi üzerine, 
sürüşü yarım 
bırakarak, Vali 
Karaloğlu ile 25 
dakikalık bir 
görüşme yapmıştı. 
Vali Karaloğlu’nun 
kendisine “Belediye 
Başkanlar) milli 
iradenin temsilci
sidir. İster BDP’li, 
ister CHP’li olsun 
sandık demokrasinin 

namusudur” demesi 
üzerine Ankara’ya 
bisikletle protesto 
sürüşünü 8 Eylül 
2013 gününe kadar 
ertelemişti.
Güler, Vali ile 
görüşmesinde, İçiş
leri Bakanı’na gön
dereceği -kendisiyle 
ilgili- görüşü konu 
sunda iyimser bir 
hava gördüğü için 
bu sürüşü ertelediği
ni söylemişti.

BAKAN GÖREVE 
İADE ETMEDİ 
İçişleri Bakanı 
Muammer Güler’in 
yasal süre olan 2 

ayda bir göreve iade 
etme veya etmeme 
yetkisini olumsuz 
kullandığını öğrenen 
Fatih Mehmet Güler, 
kaldığı yerden 
Ankara’ya bisiketle 
protesto sürüşünü 
devam ettirdi. 
Cumartesi günü öğ 
leden sonra PolatlI - 
Ankara hattını ta 
marnlayan Güler, 
Gemlik-Ankara yol
culuğunu, Orta Do 
ğu Üniversitesi 
önünde sona erdirdi.

CHP GENEL 
MERKEZİ’NE 
GİDECEK

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
bugün CHP Genel 
Merkezi’ne giderek, 
Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu CHP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Gökhan Günaydın 
ile saat 13.oo de 
görüşecek.
Bu görüşmeye CHP. 
Gençlik Kolu Genel 
Başkanı da katıla
cak.
paha sonra Gökhan 
Günaydın ile birlikte 
basın toplantısı 
düzenleyecekler.

BAROLAR BİRLİĞİ 
BAŞKANI İLE

GÖRÜŞME 
Güler, bu görüşme
den sonra Eskişe 
hir’de görüştüğü, 
Türkiye Barolar Bir 
liği Genel Başkanı 
Metin Feyzioğlu île 
saat 15.ao de bir 
görüşme yapacak. 
Güler’in görüşmesi 
sonrası da bir basın 
toplantısı düzen
leneceği öğnenildi. 
Fatih Mehmet Güler, 
Başbakan Erdoğan’a 
ve İçişleri Bakanına 
bir mektup verecek. 
Ankara’daki temas 
larını tamamladıktan 
sonra Gemlik’e 
dönecek.

Türkiye Kızılay Kan 
Merkezi Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 

‘Müdürlüğü 
Sşlonu’nda kan 
topluyor» 
Geçtiğimiz hafta 
Cuma ve Cumartesi 

öğünleri Halk Eğtim
Merkezi Toplantı 
Salonu’nda kan 
verecek. Gemlikli 
lerle buluşan Bursa 
Kan Merkezi Gezici 
ekibi, başlarında 
bir doktor ve 
hemşehrilerle birlik

te kan vermek 
isteyen vatandaşlar
la buluştu.
Gemlik’e periyodik 
olarak geldiklerini ve 
İskele Meydanı ile 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde kan 
bağışlayanları bek
lediklerini söyleyen 

ilgililer, 
“Gemliklilerin Halk 
Eğitim Merkezi’nde 
kan topladığını 
yeni ceni öğreniyor
lar. Cuma günü 
öğle saatlerine 
kadar 16 kişi kan 
bağışında bulundu” 
dediler.



Sayfa 323 Eylül 2013 Pazartesi Gemlik Körfez

IKIİIMMWIIM,IMİİSİII1I|M|
Bursa’da yunus 
ekiplerine pompalı 
tüfek doğrultup 
‘önce hanginizi 
vurayım’ dedikten 
sonra polis tarafın
dan vurularak 
öldüren şahsın, 
cezaevi firarisi 
eniştesini kaçırmak 
için bunu yaptığı 
belirlendi. 29 yaşın
daki 18 suçtan 
kaydı bulunan 
İsmail Dere'nin 
cenazesi adli 
tıp kurumundan 
alınarak toprağa 
verildi.
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Osmangazi ilçesi 
Uludağ Yolu 
Alahırca Mahallesi 
Kireç Ocaklan'nda 
meydana geldi. Dağ 
yolunda uygulama 
yapan yunus ekip
leri, şüphelendikleri 
16 CCR 53 plakalı 
otomobili durdur
mak istedi. 
Otomobilin içinde 
bulunan şüpheliler, 
polisin dur ihtarına 
uymayarak kaçtı. 
Daha sonra durdu
rulan otomobilde 
İsmail Dere’nin 
cezaevi firarisi 
eniştesi M.M.K.'mn 
da olduğu 3 kişi oto
mobilden inerek 
ağaçlık alana doğru 
kaçmaya başladı. 2

lıllıİialiıiMittıMıııııMııiı
İznik’te bir kafeden 
yapılan hırsız lık 
güvenlik ka 
merasına yansıdı 
Bursa’nın İznik 
ilçesinde, bir kafe
den yapılan hırsız 
lık güvenlik karne 
rasına yansıdı. 
Elinde bıçak ve 
fenerle geldiği 
işyerinin kasasın
daki 500 lirayı 
alan hırsız, parfüm 
de çal dı. Hırsız, 
çaldığı parfümün 
kokusu nu test 
etmeyi de ihmal 
etmedi. Görüntüleri 
ince leyen polis, 18 
ya şındaki şahsı, 
olaydan bir hafta

uğraştığı öğrenildi.motorlu timden 
oluşan 4 yunus 
polisi kaçan şahıs
ları yakalamak 
isterken bu sırada 
otomobilde bulunan 
sabıkalı İsmail Dere 
eniştesini yakalat
mamak için otomo
bilde bulunan pom
palı tüfeği alarak 
aşağıya indi ve 
tüfeği polis 
ekiplerine doğrulttu.

“ÖNCE HANGİNİZİ 
VURAYIM” 
Pompalı tüfekle 
polislerin üzerine 
yürüyen İsmail 
Dere'yi korkutmak 
isteyen timler önce 
havaya ateş açtı. 
Ancak Dere, "Önce 
hanginizden başla 
yayım lan" deyip 
mermiyi tüfeğin 
ağzına verince Polis 
Memuru 30 yaşında
ki O.B. Dere'nin iki 
ayağına ateş etti.

sonra yaka ladı. mahkemece tutuk- 16 ayrı suç kaydı
Zanlı, çıkarıl dığı landı. Genç hırsızın olduğu öğrenildi.

İsmail Dere yere düş 
tüğü sırada göğsü 
ne isabet eden 3. 
kurşunla ağır şek
ilde yaralandı. Polis 
otomobilden kaç
mak isteyen arala 
rında İsmail De 
re'nin eniştesi ceza
evi firarisi M.M.K. ile 
otomobil sürücüsü 
olduğu öğrenilen 
F.A. ile B.P.ve B.Ş.'yi 
kovalamaca sonrası 
gözaltına aldı.
Otomobilde bulunan 
Ş.G. isimli şahıs ise 
kaçarak ortalıktan 
kayboldu. Olay ye 
rine çağrılan 112 
Acil Servis ekipleri 
ağır yaralı İsmail 
Dere'yi hayata dön 
dürebilmek için 
uzun süre kalp ma 
sajı yapsa da Dere 
hayatını kaybetti. 
Dere'nin temmuz 
ayında cezaevinden 
tahliye edildiği ve 
geri dönüşüm işi ile 

3 DİNAMİT LOKUMU 
VE 2 ELEKTRİKLİ 
FÜNYE ELE 
GEÇİRİLDİ 
Olay yeri inceleme 
ekiplerinin araçta 
yaptıkları 
incelemede 3 adet 
dinamit lokumu ve 2 
adet elektrikli fünye 
ele geçirildi.
Otomobilde bulunan 
dinamitlerin kime ait 
olduğu ve ne için 
otomobilde bulun
durulduğunun 
araştırıldığı 
belirtildi.
Cumhuriyet 
Savcısı'nın incele 
meşinin ardından 
Dere'nin otopsi 
yapılan cesedi 
Dağak ça Köyü'nde 
topra ğa verildi. 
Polis, halen firarda 
olan bir kişiyi 
yakalamaya 
çalışıyor

Bursa’nın 
Yenişehir ilçesinde 
bir kuyumcuya 
giren zanlılar, 20 
bin lira değerindeki 
ziynet eşyasını 
çalarak kayıplara 
karıştı
Edinilen bilgiye 
göre, Ulucami 
Mahallesi'nde dün 
sabah saat 06.00 
sularında M.U.’ya 
ait kuyumcu 
dükkanına çatı 
katından giren 
hırsız ya da hırsı
zlar, içeride bulu
nan 2 kilo gümüş 
alyans yüzük, 2 
kilo gümüş erkek 
yüzüğü, 1 kilo 
gümüş bileklik, 1 
kilo boyun zinciri, 
2 kilo işlenmiş 
üçlü gümüş set,

Eğleııce dehşete 
döndü: 1 ölü 5 yaralı

Bursa'da, Roman 
düğününde 
çıkan kavgada 
kalbinden 
bıçaklanan bir kişi 
öldü, 5 kişi de 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Fatih Mahallesi 
Tunç Sokağı 
üzerindeki bir 
Roman düğününde 
çocuklar 
arasında çıkan 
kavga, araya 
büyüklerin 
girmesiyle daha da 
büyüdü. Salim 
Mıngır (42), 
G.Ş. (26), K.Ş. (30), 
C.D. (39), H.D. (34) 
ve O.D. birbirine 
girerken, bir 
anda alevlenen 
kavgada kalbinden 

500 gram gümüş 
kolye ucu, 500 
gram işlenmiş 
zilkon taşlı bayan 
gümüş yüzük, 1 
kilo fantezi tabir 
edilen gümüş 
yüzükler ve 250 
gram cam taş 
gümüş yüzükleri 
alarak kayıplara 
karıştı. Sabah iş 
yerine gelen M.U., 
çatı katındaki 
kapının açık 
olduğunu fark etti. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri iş 
yerindeki zararın 
20 bin lira 
olduğunu belirledi.
Polis ekipleri zanlı 

veya zanlıları 
yakalamak için 
geniş çaplı 
operasyon başlattı.

bıçaklanan 
Salim Mıngır 
ağır yaralandı. 
Olay yerine 
çağrılan 112 Acil 
Servis ambulan 
sıyla Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Mıngır 
kurtarılamadı. 5 
kişinin de yara
landığı olayla 
alakalı polis 
geniş çaplı 
soruşturma 
başlattı.
Hayatını kaybeden 
Mıngır'ın cesedi, 
otopsi için 
dli Tıp Kurumu'na 

kaldırıldı. Polis, bir 
kişinin öldüğü, 5 
kişinin de yara
landığı kavganın 
şüphelilerini 
tespit etmeye 
çalışıyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Gemlik’e yakışır bir görüntü...
Yağmur daha toprakla buluşmamıştı.
Öğle saatlerinde, uzun zamandır 

gitmediğim Manastır Kordonu’nda arabam
la kısa bir tur attım. Mehmet Turgut’un 
Gemlik’e kazandırdığı bu Kordon bıraktığı 
gibi duruyor.

Çimler bakımlı.
Ancak, çiçekten yoksun bir kordon.

Yolun denize doğru olan toprak bölümü 
için hiçbir proje yapılmamış.

Ne yayalar için, ne de bisikletliler için bu 
bölümde hiçbir çalışma yapılmamış.

Oturma grupları boyasız.
Yakında çürümeye başlar...
Ortalık sakin, birkaç kaçamak yapan aşık, 

ve masalar dururken çimler üzerine sofra 
kurmuş bir topluluk ile yolda çocuklarıyla 
gezen bir aileden başka kimseler yok 
ortalıkta...

Hava sıkıntılı..
İnsanın içini kasvet bağlıyor..
Yavaş yavaş sürüyorum aracı..
Manastır yokuşuna doğru yeni yapıldığı 

belli olan oyun grupları ile, jimnastik alet
lerinden başka Yılmaz belediyesinin 30 
ayda Manastır Kordonu’na yaptığı bir 
hizmet yok.

Gidin görün. Ne yapmışsa Mehmet 
Turgut yapmış...
Aracımdan inip, Manastır Aile 

Gazinosunun içinden geçen küçük dere
ciğin olduğu yere doğru yürürken 
Manastır’a yokuşundan inen bir vatandaş, 
“Bu rezilliği yazın. Aylardır kanalizasyon 
pisliği denize akıyor. Ne gören var, ne de 
düzelten” diyor.

Gerçekten, Manastır Aile Gazinosu’nun 
yönünden gelen bir geniş lağım borusun
dan, pis atıklar, etrafa koku salarak denize 
doğru akıyor.

İşte, Gemlik’e yakışan bir manzara.
İlçe içindeki dereyi ıslah edeceğiz diye 

bir yıldır esnafı ve çevreyi bezdiren bir 
manzara, Manastır da da var.

Gidin, Gemlik’in nasıl değiştiğini siz de 
görün.

ADAY ADAYLIĞINDA SONA DOĞRU 
2014 Mart ayında yapılacak yerel seçim

lerin yaklaşmasıyla siyasi partilerde aday 
adayları biçimleniyor.

MHP geçtiğimiz cuma günü aday 
adaylığını sonlandırdı.

Daha önce yazdığımız 3 aday adayı resmi 
başvurularını yaptı.

Sıra adayın belirlenmesinde.
SP nin adayı belli geriye yarışta baş 

pehlivanlığa görüşecek 2 parti kalıyor.
AKP ve CHP..
AKP’de aday adayı bolluğu var.
CHP’de merkez sağı ve solu birleştirecek 

bir aday arayışı sürüyor gibi.
Bekleyip göreceğiz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tah
sis edilen ve aslına uygun olarak 
onarım çalışmaları devam eden eski 
Ortaokul-Halk Eğitim Merkezi Müdür 
lüğü’nün binasında sona gelindi. 
Halitpaşa Mahallesi’ndeki yaklaşık 
200 yıllık tarihi bina, sivil mimarlık 
örneklerinden özgün bir yapı. 
Büyükşehir Belediyesi’nin Paşa 
Konağı adını verdiği binanın 
restorasyon ihalesini alan Akaygil 
Yapı Restorasyon Mimarlık İnşaat 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 
yoğun olarak çalışmalarına devam 
ediyor.
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe konağın Ekim 
ayında bitirilmesinin beklendiğini 
belirtirken, binanın BUSMEK kursları 
açılması için bayanlara tahsis edile
ceğini söyledi.
Altepe, “Bu tesisi bayanların 
sosyal aktivitelerini geliştirmesi için 
ayıracağız. Ayrıcalıklı ve tarihi bir 
binada kurslarına devam edecekler.” 
dedi
Başkan Altepe, 1800’lü yılların 
sonunda konak olarak yapılan 
binanın bugüne kadar ağırlıklı olarak 
eğitim kurumu olarak kullanıldığını 
son olarak Halk Eğitim Müdürlüğü 
olarak hizmet verdiğini hatırlattı.

GEMLİK BELEDİYESİ SANAT VE 
KÜLTÜR DERNEĞİ’NDEN

DUYURU
DERNEĞİMİZ BÜNYESİNDE 

AÇILACAK OLAN ENTRÜMAN 
(KEMAN, UD, SAZ....) 

KURSLARI BAŞLAYACAKTIR 
MÜRACAAT YERLERİ : 

FİKRİ DANIŞ 0 533 569 17 65 
DERNEK BÜROSU 

CIUS AVM GİRİŞ KAT NO: 35 
0 224 514 87 97

ÖZEL BİLİM VE KÜLTÜR AKŞAM LİSESİ’NDEN 
ALMIŞ OLDUĞUM DİPLOMAMI KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. CANER OZAN
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‘Belediye Çalışıyor, Gemlik değişiyor’ kanalizasyon pisliği Manastır Kordonu’nda burun tıkatıyor.

Manastır ın kanalizasyonu denize akıyor

Kanalizasyon şebe 
kişi olmayan Cum 
huriyet Mahallesi’n 
de, yüzlerce sitenin 
kanalizasyon atıkla 
rı, denize açıktan 
akıtılınca, pis koku 
çevreyi rahatsız 
ediyor.
1980’1 i yıllarda 
yapılaşmaya açılan,

Manastır Bölge 
sinde, şehir kana 
lizasyon şebekesine 
bağlanaması nede 
niyle, bu bölgenin 
evsel kanalizasyon 
atıkları, Manastır 
Aile Çay Bahçesi’nin 
sahil bölümünden, 
ana bir boru ile 
deniz dibinden

Körfez’e akıtılıyordu. 
Zaman zaman kopan 
kanalizasyon borusu 
yapılan ihale ile 
onarıldıktan sonra, 
atıklar yine Körfez’e 
bırakılıyordu.
Son zamanlarda 
Manastır Kordonu’n 
dan Manastır’a çıkan 
yolun alt tarafında 

kanalizasyon 
borusundan pislik
lerin deniz kıyısına 
akması, çevrede 
hem çirkin bir 
görüntüye, hem de 
pis kokuların kor
dona ve çevresinde
ki sitelere doğru 
yayılmasına neden 
oluyor. Bölgede otu

ran vatandaşlar, 
‘‘Gemlik Belediyesi 
kentin çeşitli yerlere 
astığı astişlerle 
“Belediye Çalışıyor, 
Gemlik değişiyor” 
diyor ama, ilçenin en 
güzel gezi alanında 
günlerdir akan 
kanalizasyon atık
larını gören yok. Hiç 

bir yetkili bu tarafa 
doğru yürümez mi? 
Manastır Kordonu 
Mehmet Turgut’un 
bıraktığından daha 
kötü duruma geldi.” 
diyorlar.
BUSKİ’ye durumu 
ilettiklerini söyleyen 
vatandaşlar, ilgisiz
likten yakınıyorlar.

Endüstriyel Temizlik Ürünleri
Halı Yıkama .'»■■■■■

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

kremi 
el köpük 

24 İli 70.00

temizlik klipllğü 
lf yerlerine ücretsizdir

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

■anal 

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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Bilişim Sektö riinün Kaim Bursa'da M!
Bursa'da 27- 28 Eylül 
tarihleri arasında 
Uluslararası Yazılım 
Kongre ve Sergisi 
gerçekleştirilecek. 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde 
düzenlenecek etkin
likte, bilim dünyası 
ve sanayiye yönelik 
75 başvuru sonucu 
52 bildiri yayın
lanacak.
Düzenlenecek pa 
netlerde siber suçlar, 
e-ticaret, sosyal 
medya gibi güncel 
konular da ele alı
nacak.
Bilişim Sanayici 
İşadamları Derneği 
(BİSİAD) öncülü 
ğünde Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası 
(BTSO) ile Uludağ 
Üniversitesi 
işbirliğinde yapılacak 
Uluslararası 
Yazılım Kongre ve 
Sergisi’nin tanıtım 
toplantısı yapıldı.
Sheraton Bursa 
Oteli'nde düzenlenen

toplantıda konuşan 
BİSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Osman Akın, geçen 
yıl bu organizas 
yonun gerçek
leştirmek için 
çalışmalara başladık
larını hatırlatarak, 
bir hayalin hayata 
geçeceğini kaydetti. 
Yazılım ve bilişim 
sektörünün 2.3 
trilyon Euro'luk oran 
ile dünyanın en 
büyük pazarı 
olduğunu dile getiren 
Akın, "Türkiye'deki 
bu pazar 35 milyar 

dolar seviyesinde. 
2023 yılında ise bu 
payın 160 milyar 
dolara çıkarılması 
hedefleniyor" dedi.

BURSA'YA 
YAZILIM VADİSİ 
Bursa'da yazılım 
vadisi kurulması için 
çalışmalarının bulun
duğunu, düzenlenen 
sergi ve kongrenin 
de bunun bir 
altyapısı olacağını 
kaydeden Akın, 
Silikon Vadisi ben 
zeri bir yapılanmayı 
hayata geçirmek 

istediklerini anlattı. 
Akın, yazılım vadisi 
projesi için Bursa 
Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı'n 
dan (BEBKA) 1 mil 
yon TL'lik proje 
desteği aldıklarını da 
hatırlattı. Akın, Ulu 
dağ Üniversitesi 
bünyesinde Bilgisa 
yar Mühendisliği 
Bölümü'nün açıla
cağını da duyurdu.

PAZARLAMADA 
İNNOVASYON 
DEVRİ

Projeye destek veren 
kurumlardan BTSO 
adına konuşan Yöne 
tim Kurulu Üyesi 
İlker Duran, çağımız
da iyi ürün ve hizmet 
üretmenin yanı sıra 
hızlı ve rekabetçi 
pazarlamanın da 
önemine işaret etti. 
Pazarlamada da 
yüzyüze iletişim 
devrinin kapandığına 
dikkat çeken Duran, 
"Ürün ve hizmette 
olduğu gibi pazarla
mada da inovasyon 
devri başlamıştır.
Üretim ve pazarlama 
süreçlerinde ino- 
vasyonu sağlamak 
da sadece bilişim ve 
yazılım alanında 
üretilecek doğru 
stratejilerle mümkün 
dür" diye konuştu.

GÜNCEL KONULAR 
ELE ALINACAK

Uludağ Üniversite- 
si'nden Prof. Dr. 
Cenk Özmutlu ise, 

bilim dünyası ile 
sanayiye hitap eden 
bir organizasyonu 
gerçekleştirecekleri
ni kaydetti.
Yatırımcıların da 
panellerde sunum 
yapacağını dile 
getiren Özmutlu, 
güncel konuların 
yanı sıra siber 
suçlar, e-ticaret, 
sosyal medya 
gibi güncel konuların 
da ele alınacağını 
söyledi.
Program için 75 
başvuru ve 52 bildiri 
geldiğini açıklayan 
Özmutlu, 
Bursa ve Türkiye 
ekonomisine fayda 
sağlayacak bir 
organizasyonun 
yapılacağını 
sözlerine ekledi. 
Uluslararası Yazılım 
Kongre ve Sergisi, 
27- 28 Eylül tarihleri 
arasında Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde gerçek
leştirilecek
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süreç oaamr, paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile çelişir, ||[ 
vefaiardır, Mermi asla unutmaz, sürekli eğilim ilkesi ile

Mel eder, kararlı ve tutarlıdır, Mi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, "BAŞMAĞIM" der ve başarır....

“Aykent ile hedeflerinize doğru” 
2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor 

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER;
görülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir,

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz
4 - 5 YAŞ 6.350
ANASINIFI 6.600
1 .SINIF 8.250
2.SINIF 9.700
3.SINIF 9.700
4.SINIF 9.700
5.SINIF 9.700
6.SINIF 9.700
7.SINIF 9.700
8.SINIF 9.700

HEMİE RMRTİR DENİZCİÜK SIHJIVIN* VE YAKIN
MESAFE nişiz SINAUlNfl HAZIRLIK KURSHRIİCIUYO R

Gemlik Halk
Eğitimi Merkezi’nde 
Amatör Denizcilik 
Sınavına Hazırlık 
ve Yakın Mesafe 
Telsiz Kursları, 
2013-2014 öğretim 
yılında da açılması 
planlandı.
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi’nden 
yapılan açıklamada, 
ilk kursun Ekim 
ayının ilk haftası 
içerisinde açılacağı 
bildirildi.
Denizcilik 
Müsteşarlığının 
İnternet üzerinden 
yapacağı sınav da

başarılı olanlar 
Amatör Denizci 
Belgesi’ne sahip 
olacaklar.
Bu belge ile de 6 m

den küçük 24 m’ den 
büyük olmayan 
Tekne ve Yatları kul
lanabilecek.
Kursa katılabilmek

için Başvuru 
Formunu doldurulup 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi’ne teslim 
etmeleri gerektiği

belirtildi.
Kursun toplam 40 
saat süreceği, kurs 
saatleri 18:00-21:15 
arası, hafta içi 5 
gün, 2 hafta süre
ceği, kurs sonunda 
sertifika verileceği 
bildirilirken, 
kursta devam 
mecburiyeti olduğu, 
kursiyer devamsız 
lık hakkı olan kurs 
süresinin, 5/1 ’ni kul
lanılabileceği açık
landı.
Bakanlık tarafında 
sınav tarihi 
alındığında katılım
cılardan aşağıda

belirtilen evrakları 
şahsen Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi’ne 
ulaştırması gereki 
yor.

GEREKLİ 
BELGELER

1. Sağlık Raporu 
-Uzman doktorlar
dan (KBB ve GÖZ) 
2. Diploma 
Fotokopisi
3. Sabıka Kaydı
4. Nüfus Cüzdanı 
Fotokopisi
5. 4 Adet Vesikalık 
Fotoğraf
5. Sınav Harçları

ELEMAN
FİRMAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TECRÜBELİ BİLGİSAYAR 

TEKNİSYENİ VE 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ÇIRAK ARANIYOR
TEKNOKEN BİLGİSAYAR
Orhangazi Cd. No:98/A 
Tel: 0 224 513 22 42

SAHUR 
ARAZİ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞA KOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR 

0 535631 25 17

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

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

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Bursa Evi açılışa hazır
Başkentte Ankara 
Kalesi'nin içerisinde 
yer alan ve tefrişat 
çalışmaları tamamla
narak açılışa hazır 
hale getirilen Bursa 
Evi'nde BursalI 
bürokratlara yemek 
veren Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
pazartesi gününden 
itibaren hizmet ver
meye başlayacak 
tesisin resmi açılış 
töreninin Kurban 
Bayramı'ndan önce 
gerçekleştirileceğini 
açıkladı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
sosyal tesis ağma 
27. halka olarak 
eklediği Ankara 
Kalesi’ndeki Bursa 
Evi inşaatı tamam
landı. Pazartesi 
gününden itibaren 
kullanıma açılacak

Bursa Evi'nde 
Ankara'daki Bursalı 
bürokratlara yemek 
veren Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
başkentteki Bursa 
lobisine güç katacak 
tesisin resmi açılış 
töreninin Kurban 
Bayramı'ndan önce 
gerçekleştirileceğini 
söyledi.
Bursa Derneği’nin 
Ankara Kalesi’ndeki 
146 metrekarelik 

dernek binasının, 
talebi karşılamakta 
güçlük çekmesi 
üzerine devreye 
giren Büyükşehir 
Belediyesi, kalenin 
hemen girişindeki iki 
binayı da kamu
laştırarak, Başkent’e 
Bursa Evi kazandırıl
ması için çalışmalar 
başlatmıştı. Harabe 
halindeki sivil 
mimarlık örneği 
yapıların yıkıl
masının ardından, 

rekonstrüksiyon 
çalışmaları sonrası 
başlanan restoras 
yon da tamamlan
mıştı. Son olarak 
tefrişat çalışmaları 
biten tesiste 
incelemelerde bulu
nan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Ankara'da görev 
yapan Bursalı 
bürokratlara akşam 
yemeği verdi. 
Bursa Büyükşehir

Belediyesi olarak ilk
lere imza atmayı 
alışkanlık haline 
getirdiklerini belirten 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, bu konuda 
yeni bir ilki başarmış 
olmanın mutlu
luğunu yaşadıklarını 
söyledi. Ankara'da 
Bursa lobisinin 
oluşacağı Bursa 
Evi'nin bütünüyle 
kullanıma hazır hale 
geldiğine değinen 
Başkan Altepe, 
"İnşallah pazartesi 
gününden itibaren 
burası faaliyete 
geçecek. Kurban 
Bayramı'ndan önce 
de resmi açılışı yap
mış olacağız.” dedi. 
Tesisin Bursa 
yemeklerinin 
yenildiği, Bursa 
kültürünün her 
yönüyle yaşatıldığı 

bir mekan olacağını 
ifade eden Başkan 
Altepe, "Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
Bursa'daki 26 
tesisimizin yanında 
27. tesisi de 
Ankara'da açmış 
bulunuyoruz.
Bursa Evi, motifleri 
ve desenleriyle 
özgün mimarisine 
uygun olarak 
restore edildi.
Çok sayıda yemek 
salonu, oturma 
ve toplantı mekan
larıyla güzel bir 
alan oldu. Tüm 
Bursalı hemşehrile 
rimizi, Ankara'da 
bulunan yöneticile 
rimizi buraya davet 
ediyoruz.
Bursamız, 
Ankaramız ve 
ülkemiz için hayırlı 
uğurlu olsun." diye 
konuştu

Sağlık ici n Ped al Emliler

KB«D( lif Kl« TOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

0SAATTE TESLİM EDİLİR
.. W» y / JL

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

Tophane'den 
Mudanya'ya 
"Sağlıklı Yaşam ve 
Çevre İçin Bisiklet" 
etkinliğinde 500 
bisiklet tutkunu 
Mudanya Mütareke 
Binası'na kadar 
pedal çevirdi. — 
Nilüfer Belediyesi, 
Nilüfer Kent 
Konseyi ve 
Tophane Rotary 
Kulübü sponsor
luğunda organize 
edilen "Sağlıklı 
Yaşam ve Çevre 
İçin Bisiklet" etkin
liğinde yaklaşık 500 
bisikletçi Tophane 
Saltanat Kapı önün
den Mudanya 
Mütareke Binası'na 
kadar pedal çevirdi. 
Bu yıl beşincisi 
düzenlenen 
organizasyona 
Türkiye'nin ilk 
bisikletli polisleri 
"Beyaz Kırlan 
gıçlar" da katıldı. 
Birçok bisiklet 
topluluğunun yer 
aldığı etkinliğe 
destek veren 
Nilüfer Belediyesi 
adına törene katılan 
Nilüfer Kent

Konseyi Genel 
Sekreteri Şazi 
Çavuşoğlu da, 
"Nilüfer Belediyesi 
Bursa'da belki de 
birçok ilde hatta 
bisiklet yolları 
konumunda lider 
durumda. Bundan 
sonraki düzen
lemeler de yol 
düzenlemelerinde 
yaya ve bisiklet 
yolları öncelikli ola
cak. Bundan iki 
hafta önce Beyaz 
Kırlangıç Bisikletli 
Polisler göreve 
başladı ve bugünkü 
etkinliğimizde de 
vatandaşlarımız 

onları da görme fır
satına sahip ola
caklar" şeklinde 
konuştu.
Pedalların daha 
sağlıklı yaşam için 
çevrildiği etkinlikte 
Tophane Saltanat 
Kapı önünden 
başlayan bisiklet 
turu, trafiğe kon
trollü olarak kap
atılan Atatürk 
Caddesi ve İzmir 
Yolu güzergahını 
takip ederek 
Mudanya'ya 
ilerlediler. Tur 
Mudanya Mütareke 
Binası önünde son 
buldu.
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Kredi çekecekler Hu uyarıya dikkat!
Kurban Bayramı'nın 
yaklaşmasıyla 
bankalarda bayram 
kredisi yoğunluğu 
yaşanıyor, uzmanlar 
tüketicileri kredilerin 
vadesini uzatma
maları yönünde 
uyarıyor.
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkanvekili 
Hatice Kalyoncu, her 
bayram öncesi 
bankaların kredi tek
liflerinde artış 
yaşandığını, bu 
sürecin fırsata 
çevrilmeye 
çalışıldığını savundu 
Tüketicilerin zorunlu 
olmadıkça kredi çek
mekten uzak kalması 

gerektiğini belirten 
Kalyoncu, 
"Gerçekten 
ihtiyacınız varsa tek
liflerle diğer 
bankaların şartlarına 
da bakınız. İfade 
edilen faiz oranları 
dışında 
herhangi bir mas
rafın olup olmadığını 
muhakkak araştırın, 
son anda çıkacak 
ekstra masraflarla 
karşılaşmayınız” 
dedi. Kalyoncu, 
masraflar nedeniyle 
tüketicilerin eline 
belirtilenden daha az 
para geçtiğini kay
detti.

UZUN VADEYE 
DİKKAT 
"Bankalar, sunduk
ları kredilerin toplam 
maliyetini bedel ve 
aylık faiz oranlarıyla 
belirtmek zorun
dadır" diyen 
Kalyoncu,

"Tüketicilerimiz, 
toplam kredi mas
raflarını karşılaştır
mayı ihmal etmesin
ler. Bazı durumlarda, 
daha düşük faizle 
sunulduğu iddia 
edilen krediler, ek 
masraflar hesaba 

katıldığında, tüketi
ciye daha yüksek 
maliyetler getire
bilmektedir" ifadesi
ni kullandı.
Kalyoncu, kredilerin 
geri ödenmesinde 
vade süresinin ve 
faiz oranının büyük 
önem taşıdığını dile 
getirdi. Tüketicilerin 
vadeyi ekonomik 
gücüne göre belir
lemesi gerektiğini 
vurgulayan 
Kalyoncu, sözlerini 
şöyle devam etti: 
"Krediyi kolay 
ödeyebilmek için 
çok uzun vadelere 
girip ödeyeceğiniz 
faizi artırmayınız. Bu 

noktada tüketiciler
imiz özenli hareket 
etmelidir. Kısa vade 
ve yüksek aylık 
ödeme faize giden 
harcamaları 
azaltırken, 
tüketicinin ödeye
meme ve ceza ile 
karşılaşma riskini 
artırmaktadır. 
Uzun vadeli ve 
düşük aylık ödemeli 
kredi kullanımı 
tüketicinin cebinden 
çıkan parayı çok 
artırabilmektedir. 
Uzun vadeli 
kredilerde ödenen 
para, ana paranın 
katlarına ulaşa
bilmektedir.

10 milyon emekliye cifte bayram
Üç kamu bankası ile 
yetkililer emeklinin 
promosyonu için bir 
araya geldiği toplan
tıda anlaşmanın 
bayramdan önce 
bitirilmesi karar
laştırıldığı iddia edil
di. İddiaya göre 
emekliler, paralarını 
yılbaşında alacak. 
Emeklilerin pro
mosyon hayali 
gerçek oluyor. 10 
milyon emekli için 
bankalarla ilk 
görüşme olumlu 
geçti. Her iki taraf da 
promosyon 
konusunda hemfikir 
olduklarını beyan 
etti. Şimdi iş, hangi 
şartlarda ve ne 
kadar verileceğine 
kaldı. Aylardır süren 
promosyon çalış

malarında sona yak
laşılıyor.

ÖZELLER DE 
ŞIRADA
Öncelikle kamu 
bankaları pazarlık 
masasına geldi. 
Önceki gün yapılan 
toplantıya Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik 
ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet 
Gündoğdu ile birlik
te, Ziraat Bankası 
Genel Müdürü 
Hüseyin Aydın, Halk 
Bank Genel Müdürü 
Süleyman Aslan ve 
Vakıfbank Genel 
Müdürü Halil 
Aydoğan katıldı. 
Emekliler adına ise 
pazarlıkları yürüte
cek olan SGK yetk

ilileri de toplantıda 
hazır bulundu. Kamu 
bankalarıyla yapıla
cak pazarlıkların 
ardından, özel 
bankaların da pro
mosyon görüşmeler
ine gelmeleri bek
leniyor. Emekliler 
PTT dahil 22 
bankadan maaşlarını 
alıyor. Emeklilerin 
yıllık maaş miktarları 

ise 122 milyar lirayı 
buluyor. Bu büyük 
pasta, tüm 
bankaların iştahını 
kabartırken, pro
mosyon dışında da 
rekabet yaşanıyor. 
Birçok banka 
emeklilerin, 
maaşlarını kendi
lerinden alması için 
çeşitli avantajlar 
sunuyor. Kimi banka 

faiz oranlarını 
düşürürken kimisi 
masraf almıyor. 
Hatta ilk katılımda 
nakit hediye veren 
bankalar bile 
bulunuyor. 
Pazarlıkların 
önümüzdeki gün
lerde devam etmesi 
bekleniyor.
Pazarlıklar sonunda 
her banka ile belli 

süreler için anlaş
malar yapılacak. Bu 
anlaşma süreleri 
içinde, emeklilere bir 
kereye mahsus 
olmak üzere pro
mosyon ödemesi 
yapılacak. Takvim 
gazetesinin ulaştığı 
kaynaklar, 
ödemelerin yılbaşın
da yapılabileceğini 
belirtiliyor.
Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı 
Hacı Bayram 
Tonbul, bayramdan 
önce uzlaşmayı 
umduklarını 
belirterek, tarafların 
bir iki gün içinde 
yeniden bir araya 
geleceğini 
söyledi. Bu toplantı
da detaylar konuşu
lacak.

gerekU telefonlar RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSU

HASTANELER

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 Ş5
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pcgasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanboroğl u -E sad a ş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

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

121
186

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

VAPUR - FERİROT

Bursa 256 77 84
Mudanya 544
Yenlkapı (212) 516
Yalova (226) 811
İDO İmam Aslan

30 60
12 12
13 23

Dinlenme Tos. 513 23 94

ft ABMİlIr If uemıiK BErıez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

GElUlSlKENIGÜNltlİÜ

TAKSİLER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mcr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

BELEDİYE
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

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

UTURÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Âygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likİtgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likİtgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcnn Potrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Potrol 513 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 41 SAYI : 4683

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 
DABBECİN 
ÇARPMASI: 

11:30-14:00-16:38- 
20:15 

ŞİRİNLER 2:12:00- 
14:15-16:15-18:15- 

20:00 
ACİL ARAMA 

12:00-14:15-16:30- 
10:15-20.15

REZERVASYON 
5133321



GemlikKBrfezl

DUGUN SALONU

GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR
Emlak Müşaviri

www.inanastiremlakqemlik.com

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA V AH

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE VJ
EN GÜZEL ANLARINIZI

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. , <■(

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giyıfirme 
Çerez Nifah Masası

ifâ* İnternetten Canh ifayın
UfSahne - Işıkyösterisi 

Servis ve ekip manlar 
Sürpriz gösteriler

MANASTIR EMLAK ianastire®

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAİL: manastiremlak@hotmail.com 
vAvw.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

http://www.inanastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
vAvw.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


ZEYTİN&ZEYTİNYAĞI 
KESTANE ŞEKERİ 

YÖRESEL REÇELLER 
KOZMETİK

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası , ‘ WWW.kâVİâk.COlTl tf

Kuruluş:1973

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GONLÜK SİYASİ GAZETESİ

24 Eylül 2013 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Gemlik'ten Ankara’ya bisikletiyle 
giderek hakkında uygulanan görevden 
uzaklaştırılma kararının haksız, adalet
siz ve hukuksuz olduğunu söyleyen 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Gökhan 
Günaydın ile buluşarak, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’a iletmesi için 
yazdığı mektubu verdi. 4’de

Rem a car 
bürosunda kum sıkı

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

beraat daha...
Dün Belediye meclis üyeleri hakim karşısınday

dı.
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler'in de 

yargılandığı bir dava vardı.
Aslında bir dava değil, birkaç dava...
Gemlik kamuoyunda izleyenlerin yakından bildi 

ği, Gemlik Belediyesi'ne ait Sosyal Yaşam Merkezi 
’nin Belediyespor’a, Çukurbahçe Halı Saha’sının 
Körfezspor’a, Katlı Otopark’ın ise Gemlikspor’a 
Belediye Meclis kararı ile önce tahsis edilmesi, ar 
dından tahsisin kiraya çevrilmesi olayıydı dava 

| konusu. Devamı sayfa 4’de

İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin inceleme 
sinde, Katlı Otopark’ın işletmeciliğini Gem 
likspora, Çukurbahçe’deki Halı Sahayı 
Körfezspor’a, Belediye Sosyal Yaşam 
Merkezi’ni de Belediyespor’a meclis kararı 
ile kiralanması ayrıca Belediyeye konan 
kamera sistemleri nedeniyle yasaya aykırı 
hktan haklarında Sulh Hukuk Mahkemesine 
dava açılan Belediye meclis üyelerinin tümü 
dünkü duruşmada beraat ettiler. Sayfa 2’de

dehşeti yasandı

Dün akşam saatlerinde İstiklal 
Caddesi Fırın Sokak’ta bulunan Eker 
Rent a car bürosunda çıkan tartışma
da silahlar patladı, haberi sayfa 5’de

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

IheOİOSBU 
Meslek sahibi öğrenciler yetiştiriyor, 

I geleceklerini güvence altına alıyoruz,

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzer) 3. Km Gemlik' 
0 224 514 49 491 hatemsagiikokuilari.com:

■Hemşire «Acil TıpTeknısyenı

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
hatemsagiikokuilari.com
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Meclis iyeleri 2 davadan beraat etti
İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin incelemesinde, Katlı Otopark’ın işletmeciliğini Gemlikspora, Çukur- 
bahçedeki Halı Sahayı Körfezspor’a, Belediye Sosyal Yaşam Merkezi’ni de Belediyespor’a meclis kararı ile 
kiralanması ayrıca Belediyeye konan kamera sistemleri nedeniyle yasaya aykırılıktan haklarında Sulh 
Hukuk Mahkemesine dava açılan Belediye meclis üyelerinin tümü dünkü duruşmada beraat ettiler.
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
Belediye Başkanlığı 
döneminde, İçişleri 
Bakanlığı müfettiş
lerinin yaptığı dene
timlerde belediyeye 
ait mülklerin spor 
kulüplerine, yasaya 
aykırı olarak tahsis 
edildiği gerekçe
siyle, ayrıca Gemlik 
Belediyesi ile 
Kurşunlu ve Küçük 
Kumla hizmet 
binalarına zamanlar
da güvenlik sistemi 
yapılarak doğrudan 
temin sınırlarının 
aşıldığı gerekçesiyle 
açılan iki dava da 
beraat ile sonuç
landı.
Dün, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
katılmadığı duruş

maya, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, meclis üyesi 
olduğu dönem 
nedeniyle diğer 
meclis üyeleri ile 
duruşmaya katıldı. 
Duruşmaya Gürhan 
Çetinkaya, Mahir 
Gencer, Mehmet 
Çelik ve Gökay Bilir 
katılmadı.

BERAAT 
KARARI ÇIKTI

Dün saat 11.oo de 
başlayan duruşma
da, meclis üyeleri 
haklarında açılan 
suç işlemedikleri, 
belediye mülklerini 
ilçedeki spor kulüp
lerine tahsis değil, 
kiraya verdiklerini 
davalarla ijgj|i olarak 
mahkemeden 
beraatlerini istediler.

Mahkeme yargıcı, 
yapılan işlemde 
kamu zararı doğ
madığı için Katlı 
Otopark, Halı saha 
ve Sosyal Yaşam 
Merkezi’nin spor 
kulüplerine tah
sisinin daha sonra 
kira olarak değiştiril 

diği için yasal olarak 
suç unsuru bulunma 
dığından, davalı mec 
lis üyeleri ile Beledi 
ye Başkanı’nın 
beraatına karar 
verdi.
DAVADAN AYRILDI 
Gemlik Belediye 
binasına yaptırılan 

bilgisayar sistem
lerinin yazılımlarının 
ve netvvork kurulum
lar! ahmları 
ihalesinin de doğru
dan temin sınır
larının aşıldığı İhale 
Yasası’na aykırı 
davranıldığı için 
açılan davada ise, 

bilirkişinin bu konu
da kararı yargıca 
bırakması üzerine, 
bilgisayar sistemleri 
ile netvvork kurulu- 
munun yerinde 
olup olmadığının 
incelenmesi için bu 
davayı diğerlerinden 
ayırdı.

Ticaret Borsası Antalya fuarında Gemlik
zeytini ve coğrafi logomuzu tanıttı

Antalya’da bu yıl 4. 
düzenlenen Yöresel 
ve Geleneksel Ürün
ler Gıda Fuarına 
katılan Gemlik 
Ticaret Borsası 
yöneticileri, Gemlik 
zeytinini başarı ile 
fuarda tanıttılar. 
19-22 Eylül tarihleri 
arasında Antalya'da 

düzenlenen 4. 
Yöresel ve Gelenek 
sel Ürünler Fuan’na 
GTB Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhan ACAR 
başkanlığında katı 
lan Gemlik Ticaret 
Borsası heyeti, fuar 
boyunca Gemlik 
zeytini tanıtımını ve 
Gemlik zeytini

coğrafi işareti logo
sunu fuara katılan- 
lara tanıttılar. 
Türkiye’nin her 
yöresinden gelen 
katılımcılar 
yöresel ürünlerini 
Fuarda tanıtır ken, 
Gemlik Ticaret 
Borsası yönetimince 
3 yıldır katılman 

fuarda, Gemlik zeyti
ni ve loğosu- 
tanıtılırken, fuarı 
gezenlere minik 
paketlerde Gemlik 
zeytini dağıtıldı. 
Hakiki Gemlik zey
tininin Gemlik 
Ticaret Borsası 
coğrafi işaret loğosu 
taşıyan ürünlerin

alınmasının sağlık 
verildiği fuara 
Antalya Valisi 
Sabahattin Öztürk, 
Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Akaydın, Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu da 

katıldı. Vali Öztürk, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Akaydın ve 
TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu 
Gemlik Ticaret 
Borsası standını 
gezerek, katılımları 
için Borsa Başka ji 
İlhan Acar’a 
teşekkür ettiler
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{lMll İlil, Mı M İi! İt ■
Bursa'nın Yenişehir 
İlçesi'nde, Gümüş 
takı ve Hac 
malzemeleri satılan 
işyerine çatıdan gir
ilerek, 20 bin lira 
değerinde Gümüş 
takı malzeme 
çalındı.
Yenişehir Çarşı 
Camisi yakınında 
bulunan, Gümüş 
takı ve Hac 
malzemeleri satan 
Mehmet Uz, sabah 
işyerine geldiğinde 
dükkanının soyul
duğunu görünce 
durumu polise 
bildirdi.
Polis ekipleri,

İM rtaı astığı çantasını ıılilıt
Bursa'da pazar 
alışverişine çıkan 
bir kadının, 
Bebek arabasına 
astığı çantası 
çalındı.
Edinilen bilgiye

MMaWnilWMlM
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde bir oto
mobilin çarptığı 
bisikletli çocuk 
yaralandı.
Sürücü, 6 yaşındaki 
minik kıza çarptık
tan sonra olay 
yerinden kaçtı. 
Kaza, Alanyurt 
Yunusemre 
Mahallesi 
Menekşe Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, bisikletiyle 
gezen 6 yaşındaki 
S.E. isimli kız 
çocuğuna, henüz 
plakası ve 
sürücüsü tespit 
edilemeyen bir oto
mobil çarptı. 
Çarpmanın etkisi 
ile bisikletten 
düşen minik kız 

i yaralanırken,

işyerinde inceleme 
yaptıktan sonra 
soruşturmaya 
başladı.

İşyeri soyulan 
Mehmet Uz, işyerine 
gece çatı kiremitleri 
kaldırılarak girildiği

ni belirterek, 
hırsızların bir an 
önce bulunmasını 
istedi.

göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Mevtana 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Pazar alışverişi 
yapan S.E., 

otomobil sürücüsü 
aracı ile olay 
yerinden kaçtı. 
Yaralı küçük kız, 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ambulansı ile 
İnegöl Devlet

Bebek arabasına 
taktığı çantasının 
olmadığını görünce 
hemen durumu 
polise bildirdi. 
Ekipler, içinde 
cep telefonu,

Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Olayın ardından 
hemen hastaneye 
gelen annesi, 
kaza nedeniyle 
oldukça korkan 

altın kaplama kol 
saati ve altın yüzük 
bulunan çantayı 
çalan yankesicinin 
yakalanması 
için soruşturma 
başlattı.

kızına destek 
oldu.
Kaza ile alakalı 
tahkikat sürerken, 
kaçan sürücünün 
tespitine 
çalışıldığı 
bildirildi.

Park halindeki hir
aracın plakaları çalımlı

Bursa’da park 
halindeki bir aracın 
plakaları çalındı. 
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Yiğitler Mahalle 
si’nde meydana 
geldi. Park ettiği 
aracının başına 
gelen C.T., ön ve 
arka plakaların

Arazi Yangını 
Zeytinliğe Sıçradı
Bursa'nın 
Karacabey ilçesin
deki arazide 
çalılıkların tutuş
masıyla başlayan 
yangın zeytinliğe 
sıçrayınca korkuya 
sebep oldu.
İlçenin Esentepe 
Mahallesi Emniyet 
Müdürlüğü 
arkasındaki 
arazide tutuşan 
otlar yandı, alevler 
yakındaki zeytin
liğe sıçradı.
Karacabey 
Belediyesi'ne 
ait itfaiye 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

yerinde olmadığını 
görünce şoke 
oldu.
Hemen polisi 
arayan C.T., 
şüphelilerin bulun
masını istedi.
Ekipler, hırsızların 
bulunması için 
soruşturma 
başlattı..

araçlarının 
yetersiz kaldığı 
yangında 
Mustafakemalpaşa 
Orman İşletmesi'n- 
den destek 
istendi. Arazözlerle 
müdahale yangın 
kısa sürede kon
trol altına alındı. 
Yangında boş 
arı kovanları ve 
çok sayıda zeytin 
ağacı da zarar 
gördü. Korkuya 
sebep olan arazi 
yangını saatler 
sonra tamamen 
söndürüldü.
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Güne Bakış Güler, tiiMiıılın ile görüştü
Gemlik’ten Ankara’ya bisikletiyle giderek hakkında uygulanan görevden uzaklaştırılma 
kararının haksız, adaletsiz ve hukuksuz olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan 
Günaydın ile buluşarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a iletmesi için yazdığı mektubu 
verdi. Güler, Ankara temaslarını tamamlayarak, dün gece Gemlik’e döndü

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bir beraat daha...
içişleri Bakanlığı müfettişleri, Gemlik 

Belediye Meclisi’nin belediye mülklerini 
kamu kurumlarmın dışında kimseye tahsi 
nin yapılamayacağını belirterek, kamunun 
zarara uğratıldığı gerekçesiyle dava 
açmıştı.

Oysa tahsis olayı, sonradan başka bir 
meclis karan ile kiralamaya çevrilmişti.

Bir başka dava ise, Kurşunlu 
Mahallesi’ndeki Balıkçı Bannağı’nda hırsız 
lık olayı yaşanınca, barınağa kamera siste
mi kurulması meclis kararı ile gerçek
leşmişti.

Daha sonra Küçük Kumla Jandarması’ 
nın Kumla’daki ol ayla nn önlenmesi için 
istediği kamera sistemi de başka bir 
zamanda yerine getirilmişti.

Her birinin talepleri farklı istem ve gerek 
çelerden doğmuştu. Farklı zamanlarda 
yerine getirilmişti.

Bu sistemlerin parçalanarak ihalesinin 
yapıldığını iddia eden Bakanlık müfettişi, 
ihale yasasına uyulmaması ve kamu zararı 
doğduğunu iddia etmiş, suç duyurusunda 
bulunmuştu.

Yine bir başka dava konusu ise, Gemlik 
Belediyesi bilgisayarlarına yaptırılan 
yazılım işi ve network kurulumu ile ilgili 
açılmıştı.

Aslında müfettişlerin yaptığı “Öküz altına 
buzağı aramaktı.”

Yargı boş yere meşgul edildi.
Onlarca meclis üyesi işinden gücünden 

zaman ayırarak mahkeme kapılarında boy 
gösterdi.

Davanın aslında içi boştu.
Ve yargıç bilirkişiye incelettiği dava 

konularıyla ilgili dün beraat kararı verdi.
Gemlik Belediyesi’nde Cumhuriyet Sav 

cılığı tarafından açılan birçok bunun gibi 
dava var.

Farkı, bu davalarda Belediye Başkanı ile 
birlikte kararı veren meclis üyeleri de 
yargılanmasıydı. Belediyede ortaya çıka 
rılan yolsuzluk davası yanında, işi sulan 
dırmak ve CHP’li Belediyeyi kamuoyunda 
küçük düşürmek, itibarını zedelemek için 
açılan birçok dava daha vardı.

Bunlar, Belediye Başkam’nın görevden 
uzaklaştırılmasına neden oluşturacak ey 
lemler olarak görebilirsiniz.

Bu davaların çoğu, bugün bu şikayetleri 
yapan Belediye başkanvekili koltuğuna 
oturtulan Mehmet Çelik tarafından yapıldı.

Çelik, seçimi kazanamayan AKP’yi kol 
tuk sahibi yaptı, kendisi de koltuk sahibi 
oldu. Oysa 2004 seçimlerinde Mehmet 
Turgut karşısında hezimete uğramıştı.

Şikayetler, Bakanlığın Güler’in görevden 
uzaklaştırılmasına zemin hazırlayan dava 
lar arasındaydı.

Bunlardan biri Balıkçı Barınağı davasıydı. 
Beraatla sonuçlandı.

Sahte faturalarla yapılan yolsuzluk dışın
daki tüm davalarda aynı şekilde sonuç 
/anacaktı.

Ama bütün davalar bir havuzda top
landığı için, tek tek sonuçlanmayacak.

Şimdi, sapla saman birbirine karıştırıla
cak.

Beratla sonuçlanacak davalar 
görülmeyecek.

Hak, hukuk, adalet 
ve demokrasi arayışı 
için bisikletiyle 
Ankara’ya giden 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
dün CHP Genel 
Merkezi’ne giderek 
Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı 
Gökhan Günaydın 
ile görüştü. 
Cumartesi günü 
Ankara’ya ulaşan 
Fatih Mehmet Güler. 
Pazar gününü din
lenerek geçirdi. 
Dün saat 13.oo de 
CHP Genel 
Merkezi’ne giden 
Güler, Yerel 
Yönetimlerden 
Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı 
Gökhan Günaydın 
ile biraraya geldi. 
Gemlik’te hazırladığı 
ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a 
iletilmesini istediği 
mektubu Gökhan 
Günaydın’a verdi. 
Güler, Gemlik 
Belediye 
Başkanlığından 
uzaklaştırılmasından 
sonra yaşanan 
hukuksuzlukları 
Günaydın’a anlattı 
Güler, kendisiyle 
ilgili hukuksuzluğu, 
adaletsizliği ve hak
sızlığı Türkiye

fiüHör Elil Mda Cale açılışa haarlaııııiür
Güngör AVM 
girişinde açılacak 
olan Elit Mola Ca 
fe’nin açılış hazırlık
ları tamamlanıyor. 
7 Ekim günü 
Gemliklilerin hizme
tine girecek olan Elit 
Mola Cafe’de iç 
düzenleme çalış
malarının tamam
landığını, dış 
mekandaki kahvaltı 
sofrasının ise di 
zayn çalışmalarının

kamuoyuna duyur
mak için bisikletiyle 
Ankara’ya geldiğini 
ve hak arayışını 
duyurmak istediğini 
söyledi.
Bu konuda kendisi 
ne yardımcı olun
masını isteyen 
Güler, daha sonra 
CHP Genel 
Merkezinde Gökhan 
Günaydın ile basın 
toplantısı düzenledi.

BARO ZİYARETİ

son aşamaya 
geldiğini söyleyen 
Güngör Zeytincilik 
A.Ş. sahiplerinden

Fatih Mehmet Güler, 
saat 14.30 da 
Ankara Barosuna 
gitti.
Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı Metin 
Feyzioğlu’nun kent 
dışında olduğu için 
Ankara Baro Başka 
m Sema Aksoy ile 
biraraya gelen 
Güler, başından 
geçen hukuksuzluk
ları aktardı.
Güler, davalarla ilgili 
olarak Aksoy ile 
görüş alışverişinde

Atıl Güngör, 
“Kurban Bayramı 
öncesi kendi ürün
lerimizin satılacağı 
Elit Mola Cafe’yi 
açacağız. Burası 
hem Gemlikliler için, 
hem de dışarıdan 
Gemlik’e gelenler ve 
yol güzergahından 
geçenler için farklı 
bir dinlenme ve alış 
veriş mekanı olacak. 
Gemlik yöresinin 
zeytin, turşu gibi

bulundu.
Ankara Baro Başka 
m Sema Aksoy,’un 
hukuk desteği sözü 
verdiği öğrenildi. 
Fatih Mehmet Güler 
daha sonra Gemlik’e 
dönmek üzere 
Ankara’an ayrıldı. 
Dün akşam saat 
22.30 sıralarında ise 
Gemlik’e geldi. 
Güler, Belediye 
meclis üyeleri ile 
birlikte dün Gemlik 
Sulh Ceza 
Mahkemesinde 
yargılandıkları 2 
davadan da berat 
etmeleri üzerine, 
“Adalet yerini bulu 
yor. Geçte olsa bula
cağına inanıyorum. 
Hukuku katledenler
le onur mücadelesi 
veriyorum. Diğer 
davalarda da 
aklanacağımdan 
eminim.” dedi.

ürünlerinin de 
pazarlanacağı 
bir yer olması 
nedeniyle 
Gemlik’in tanıtımına 
da destek olacak. 
Dış mekanımızdaki 
düzenlememiz, 
yaz kış farklı bir 
ortamda olmayı 
sağlayacak.
Gemlik’e yeni bir 
işyeri kazandır
manın heyecanını 
yaşıyoruz. ” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ticaret te Sanayi Ması iKhi ziyaret etti
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöneti
cileri, kurum ziyaret
lerine başladı.
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
başkanlığındaki 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası heyeti 
dün, Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
(AKP) İlçe Başkanlı 
ğı’m ziyaret etti. 
AKP İlçe 
Merkezi’nde İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz ve yönetim 
kurulu üyeleri 
tarafından 
karşılanan Ticaret ve 
Sanayi Odası heyeti 
AKP’ye iade 
ziyaretinde bulundu. 
GTSO Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Nurettin 
Hocaoğlu, Sayman 
Ergin Erenoğlu, 
yönetim kurulu 
üyeleri Mehmet 
Anar, Şefik Yılmaz, 
Fatih Buluk, 
meclis üyesi Atıl 
Güngör’ün katıldığı 
ziyarette konuşan 
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, siyasi 
partilerin temsilci
lerini Oda Meclis 
toplantılarında

görmek istediklerini 
söyledi.
Siyasi partilerin ağır 
yükleri olduğuna 
değinen Akıt, GTSO 
üyelerinin de 
Belediye meclis 
toplantılarını izle 
meye davet etti.
Akıt, kendisine 
değişik zamanlarda 
Belediye Başkanlığı 
için adaylık teklifi 
geldiğini ancak, 
babası İbrahim 
Akıt’ın 1973 -1980 
yılları arasında 
Belediye Başkanlığı 
yaptığı dönemlerde 
yaşadığı sıkıntıyı 
bildiği için kendisine 
altın tepside sunulan 
başkanlığı kabul 
etmediğini söyledi. 
Akıt, "Siyaset 
gerçekten zor bir 
sanat. Ama şehre 
hizmet için yapıla
ması zorunlu şerefli 
bir hizmet dalı da. 
Siyasetle uğraşan- 
lann memleket aşkı, 
hizmet aşkı olmalı. 
Siyasetle uğraşan
lara Allah kolaylık 
versin” dedi.
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz da, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası üyelerinin 
siyasetle de uğraş
ması gerektiğini, 
ticaretle uğraşan bir

kesimin siyasetten 
uzak kalmaması 
gerektiğini hatırlattı. 
Yılmaz, “Bu nedenle 
değişik zamanlarda 
GTSO ziyaretlerimiz 
de, belediye meclis
lerinde Ticaret ve 
Sanayi Odası

üyelerini de görmek 
istediğimizi belirt
tik.” dedi.
Yılmaz bir soru üze 
rine, önümüzdeki yıl 
yapılacak yerel 
seçimlerle ilgili 
olarak seçim takvi
minin genel

merkezce belir
leneceğini, bunun 
Ekim 21 de başlaya
cağını, bu güne 
kadar hiçbir aday 
adayı için başvuru 
almadıklarını, kendi
lerinin de aday 
adaylığı için başvu

racaklarını, aday 
adaylarının adlarını 
basından takip 
ettiğini söyledi.
Necdet Yılmaz 
“AKP’nin Gemlik’te 
Allah’a şükür aday 
adaylı sıkıntısı yok” 
dedi.

Beni a car Bürosunıla kuru alı dehşeti yasanılı
Dün akşam saat
lerinde İstiklal 
Caddesi Fırın 
Sokak’ta bulunan 
Eker Rent a car 
bürosunda çıkan 
tartışmada silahlar 
patladı.
Rent a car firmasın
dan araba kiralayan 
Uğur Öz adlı şahıs 
kiraladığı araçla 
kaza yapınca, 
uğradığı rent a car 
bürosunda görevli 
olan Cihan Güzel 
adlı şahısla kaza 
nedeniyle doğan 
zararın ödemesi 
konusunda tartış
ma çıktı. Tartışma 
nın kavgaya dönüş 
mesi ile araba

kiralayan Uğur Öz, 
rent a car firması 
nın camını kırdıktan 
sonra üzerinde 
taşıdığı silahı işy
erinin kapısında 
Cihan Güzel’e sık
maya başladı. Silah 

sesini duyan çevre 
sakinleri, olayın 
olduğu yere akın 
ederken, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
gezici ekipleri de 
olayın olduğu yere 
giderek silah atan

Uğur Öz, Abdullah 
Ballandı’yı gözaltı
na aldı. Polis silah
tan çıkan kurşun
ların kuru sıkı 
olduğunu tesbit 
etti. Bu arada, 
güvenlik kuvvetleri, 

çevrede geniş 
önlem alırken, 
gözaltına alınan ve 
saldırıya uğrayan 
rent a car elemanı 
nın ifadesini almak 
üzere İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne

götürdüler. Olay 
yerindeki suç unsu 
ru, kuru sıkı mer
miler ile diğer bul
gular polis tarafın
dan delil olarak 
toplandı. Soruştur 
ma sürüyor
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Büyük sermaye sahiplerinin hayvancılık sektöründe haksız rekabete yol açtığını savunan hayvan 
yetiştiricileri, AB ülkelerinde olduğu gibi işletmelerdeki hayvan sayısına kota uygulanmasını istediler. 

liM/WhtıwıWhiwMltW'
Toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, Gürsu İlçe Tarım Müdürü, Bursa'daki Ziraat Odaları 
Başkanları, birlik yöneticileri ile Kocaeli, Yalova ve Balıkesir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanları katıldı.

Bursa İli Damızlık 
Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği 
(BDDKYB) Başkanı 
Yıldırım Oran, hay
vancılık sektörüne 
giren dev bütçeli şir
ketlerin haksız reka
bete yol açtığını 
belirterek, bu duru
mun sosyal dengeyi 
bozacağı ve ileride 
kartelleşmeye yol 
açacağı görüşünü 
savundu.
Oran, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı'nın yetki
lerinin de birliklere, 
Ziraat Odalarına ve 
kooperatiflere 
bırakılmasını istedi.

SORUNLAR 
GEMLİK’TE ELE 
ALINDI

BDKKYB'nin Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin Gemlik'teki 
Büyük sermaye 
sahiplerinin hay
vancılık sektöründe 
haksız rekabete yol 
açtığını savunan 
hayvan yetiştiricileri, 
AB ülkelerinde 
olduğu gibi işletme 
lerdeki hayvan

sayısına kota uygu
lanmasını istediler. 
Toplantıya Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüğü yet 
kilileri, Gürsu İlçe 
Tarım Müdürü, 
Bursa'daki Ziraat 
Odaları başkanları, 
birlik yöneticileri ile 
Kocaeli, Yalova ve 
Balıkesir Koyun 
Keçi Yetiştiricileri 
Birliği başkanları 
katıldı.

YANLIŞ
KIYASLAMA VAR...

Toplantıda konuşan 
BDKKYB Başkanı 
Yıldırım Oran, Türk 

köylüsünün zor 
koşullarda hay
vancılık yaptığını 
söyledi.
Türkiye'de hay
vancılık ve hayvan 
sal üretim konusun
da kamuoyunun 
yanlış bilgilendiril 
diğini öne süren 
Oran, şöyle konuş
tu: “Sık sık et fiyat
larının yüksek 
olduğu gündeme 
getiriliyor.
Bu konuda hükümet 
ve bakanlık yanlış 
yönlendiriliyor. 
Bakanlık da hayvan 
cilan baskı altına 
alıyor.
Kıyaslama da yanlış 

yapılıyor. Et fiyatı 
neye göre yüksek. 
Et fiyatlarının kıyas 
landığı ülkelerle 
bizim ülkemizin 
koşulları farklı.
Aynı mantıkla bakar 
sanız Avrupa'da 
benzin fiyatları, GSM 
konuşma ücretleri, 
akıllı telefonlar, arpa 
ve buğday da ucuz. 
Ama bunlar Türkiye' 
de pahalı. Şartlar 
doğru değerlendiril 
diğin de et fiyatla 
rımn normal olduğu 
görülecektir.
Sektörde başarısız 
lık yoktur.
Meralar tamamen 
doludur. Yanlış bil

gilerle üreticileri 
başarısız göstermek 
doğru değildir.
Ayrıca, Türkiye'de 
meralar çok kötü ve 
yetersizdir.
Meraların önemli bir 
bölümü orman 
arazisi olmuştur. Her 
türlü canlı kasaplık 
ve et ithalatı hay
vancılığı çökertir. 
Buradaki esas sorun 
damızlık kalitesi ve 
verim düşüklüğü 
sorunu dur'

KARTELLER 
DOĞAR 
Hayvancılığın en 
önemli problem
lerinden birinin de 
büyük sermaye 
gurupları ile geçimi
ni havyacıhktan 
sağlayan köylüler 
arasındaki haksız 
rekabet olduğunun 
belirten Yıldırım 
Oran, bu durumun 
sosyal dengeyi boz
duğunu dile getirdi. 
Büyük sermaye 
sahiplerinin 10 binin 
üzerinde hayvana 
sahip işletmeler kur
duklarına dikkat 
çeken Oran, 'Bu 
durum ahlaki 

değildir. Süt sek
töründe olduğu gibi 
karteller ortaya 
çıkar. Türkiye uyum 
yasalarıyla birlikte 
hareket ettiği AB 
ülkelerinde olduğu 
gibi kota uygula
malıdır.
Sürü büyüklükleri 
500 başla sınır
landırılmalıdır' şek
linde konuştu.

TARIM BAKANLIĞI 
KÜÇÜLMELİ 
Yıldırım Oran, 
Bakanlığın küçül 
meye giderek yetki
lerini sivil toplum 
örgütlerine devret 
mesi gerektiğini de 
savundu.
Tarımsal yapıların 
ruh sallandırılma 
sının temel sorunlar
dan biri olduğuna 
değinen Oran, 'Ba 
kanlık her türlü ürü 
ne ruhsat verirken, 
basit tarımsal 
yapılara ruhsat ver
memektedir. Bu 
konu daki yetki 
tarım müdürlükler
ine, projelendirme 
yetkisi de biyo-sis- 
tem mühen dişlerine 
verilmelidir' dedi.
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ÖZ€L flVKCNT İLKÖĞRCTİM OKULU
I “Aykent ile hedeflerinize doğru ”

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER;

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çaya ayal uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile çalışır, 
vefalardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞMAfilM” der ve başarır....
NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 

YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
I anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz
4 - 5 YAŞ 6.350
ANASINIFI 6.600
1 .SINIF 8.250
2.SINIF 9.700
3.SINIF 9.700
4.SINIF 9.700
5.SINIF 9.700
6.SINIF 9.700
7.SINIF 9.700
8.SINIF 9.700

Dershanelere en az 15 derslik şanı getirilin
MEB'in, mevzuat 
değişiklikleri doğrul
tusunda Özel Öğre
tim Kurumlan Stan 
dartları Yönerge 
si'nde yaptığı düzen
lemeye göre, ders 
hanelerde, minimum 
20'şer metrekarelik 
en az 15 derslik 
bulunacak, sınıflar 
30 kişiden fazla 
olmayacak.
Özel Öğretim 
Kurumlan Standart 
lan Yönergesi’nde, 
mevzuat değişiklik
leri doğrultusunda 
yeniden düzenle 
meye gitti. 
Tüm özel öğretim 
kuramlarının bölüm
leriyle kullanılacak 
araç gereçlerinin 
standartlarını

belirleyen yönergeye 
göre, anaokulu, 
anasınıfı ile okullar
daki labaratuariar, 
resim ve müzik 
dersliklerinde her 
öğrenci için 4,5 
metreküp hacim 
düşecek şekilde 
kontenjan tespiti 
yapılacak.

Anaokuilarındaki 
müdür odası en az 
10 metrekare olacak. 
Kontenjanı 150'den 
fazla okullarda ayrı
ca en az 10 
metrekare büyük
lüğünde müdür 
yardımcısı odası da 
bulunacak.
Dershanelerde mini

mum 20'şer 
metrekarelik en az 
15 derslik olacak. 
En çok 30 öğrenciye 
bir derslik olacak 
şeklinde planlama 
yapılacak.
Meslek liselerine 
yönelik, havacılık, 
denizcilik, otelcilik 
ve turizm kurs pro
gramları ile kursta 
uygulanacak diğer 
öğretim programın
daki uygulama ders
lerinin* açık alan, 
fabrika, liman gibi 
yerlerde yapılacağı 
belirtilmişse kursla 
bu alanda hizmet 
veren özel kuru
luşlar noterden 
onaylı yazılı anlaşma 
yapılacak.
Resmi kurum ve

kuruluşlara ait alan
larda söz konusu 
uygulama dersleri 
yapılacaksa bu 
kurum ve kuruluşlar 
tarafından kursa ver
ilen izin belgesi alı
nacak.
Direksiyon eğitim 
simülatörünün 
kriterleri 
Yönergede motorlu 
taşıt sürücüleri kur
suna İlişkin düzen
lemeler de yer alı 
yor. Buna göre, 
direksiyon eğitim ve 
sınav araçları, çift 
frenli, çift debriyajlı, 
tek direksiyon sis
temiyle her türlü 
donanımı sağlam ve 
trafiğe hazır durum
da olacak.
Direksiyon eğitim 

alanı yerine direksi 
yon eğitim simüla 
törü kullanılmak 
istenmesi halinde 
her simülatör için en 
az 20 metrekare 
simülatör uygulama 
dersliği düzen
lenecek.
Kontenjanı 60 kur
siyerden fazla olan 
kuramlarda ise en 
ez 2 simülatör_____
bulunacak.
Özel motorlu taşıt 
sürücü kurslarında, 
direksiyon eğitim 
alanı bulunmuyorsa 
bütün sertifika 
sınıflarında kul
lanılabilecek ve 
belirlenen özellikleri 
taşıyan direksiyon 
eğitim simülatörü 
bulunduracak.

ELEMAN
FİRMAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TECRÜBELİ BİLGİSAYAR 

TEKNİSYENİ VE 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

ÇIRAK ARANIYOR

TEKNOKEN BİLGİSAYAR
Orhangazi Cd. No:98/A 
Tel: 0 224 513 22 42

SATIUK 
ARAZİ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞA KOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR 

0535631 2517

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

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Mudanya iskelesi önü ııeniılen halka açılım
Mudanya’da sahil 
projesi kapsamında, 
1999 yılında Imralı 
Adası ile irtibatın 
sağlanması amacıyla 
sahil bandı üzerine 
kurulan Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne ait irt
ibat noktalarının 
iskele üzerine 
yapılan yeni binaya 
taşınmasının ardın
dan, sahil bandı da 
14 yıl sonra yeniden 
halka açılıyor. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, irtibat nokta
larının iskele üzerine 
alınmasıyla sahil 
bandındaki bütün
lüğün yeniden 
sağlanacağını 
belirterek, dolgu 
çalışmalarıyla ilgili 
ihaleye de çıktık
larını söyledi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın

dan Mudanya ve 
Güzelyalı sahilleri 
için hazırlanan, 
ancak bürokratik 
süreç nedeniyle 
uygulaması zaman 
alan Mudanya Sahil 
Projesi’nde en 
önemli engel aşıldı. 
Mudanya Belediyesi 
önünde bulunan ve 
1999 yılında İmralı 
Adası ile irtibatın 

sağlanması için 
sahil bandı yürüyüş 
yolu üzerine kurulan 
Türk Silahlı 
Kuvvetlerine ait irt
ibat noktalarının 
kaldırılması için 
yapılan çalışmalarda 
sona gelindi. Arama 
noktası ve irtibat 
noktası olarak kul
lanılan iki binanın, 
iskele üzerine yeni 

yaptırılan prefabrik 
binaya taşınması 
için son hazırlıklar 
yapılarken, binaların 
taşınmasıyla yaya 
yolu üzerine bulu
nan demir parmak
lıklar kaldırılacak ve 
sahil bandı üzerinde
ki yaya yolu da 14 
yıl aradan sonra 
yeniden yayalara 
açılmış olacak.

SON HAZIRLIKLAR 
YAPILIYOR'
Mudanya Belediye 

binası önündeki 
imralı irtibat nok
tasında devam eden 
çalışmaları yerinde 
inceleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Genel 
Sekreter Seyfettin 
Avşar, Genel 
Sekreter Yardımcıları 
Bayram Vardar ve 
Mustafa Altın ile bir
likte sahil projesiyle 
ilgili son değer
lendirmeleri yaptı. 
İmralı Adası ile 
bağlantının sağlan
ması amacıyla 14 yıl 
önce sahil bandı 
üzerindeki yaya yol
unun demir parmak
lıklarla kapatılarak 
askeriyeye ait arama 
ve irtibat nokta
larının kurulduğunu

hatırlatan Başkan 
Altepe şöyle dedi:
"Bu iki noktanın 

kaldırılması için 
başlattığımız çalış
malarda artık sona 
geldi. İrtibat nokta
ları iskele üzerine 
yapılan prefabrik 
binaya taşınacak. Bu 
binada son hazırlık
lar yapılıyor, 
önümüzdeki gün
lerde irtibat noktaları 
yeni yerine taşı
nacak ve yaya yolu 
üzerinde kalan iki 
bina kaldırılacak. 
Sahil dolusuyla ilgili 
ihaleye de çıktık. 
Çalışmaları Belediye 
binası ile Mütareke 
Evi arasında kalan 
bölümde başlata
cağız. İnşallah kısa 
sürede Mudanya hak 
ettiği projeye 
kavuşacak" dedi

Saâanat raiıs ınıarısı IMiın'lı ilk te Ma
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü 
Bursa'da parçalı ve 
çok bulutlu, aralıklı 
sağanak ve yer yer 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
havanın etkili ola
cağını açıkladı 
Meteoroloji, Trab 
zon'un doğusu, 
Rize ve Artvin'in 
kıyı ilçelerinde 
kuvvetli ve yer yer 
çok kuvvetli, Rize 
ve Artvin'in kıyı 
ilçelerinde yerel 
olarak şiddetli 
yağış uyarısı yaptı. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'ndn 
yapılan açıklama
da; Doğu 
Karadeniz'de 

KRŞED4IKKLENKK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

^SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/BGEMLİK

matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

devam eden sağa 
nak ve gökgürül 
tülü sağanak yağış 
ların; Trabzon'un 
doğusu, Rize ve 
Artvin'in kıyı 
ilçelerinde kuvvetli 
(21-50 kg/metre 
kare) ve yer yer çok 
kuvvetli (51-75 
kg/metrekare), Rize 
ve Artvin'in kıyı 
ilçelerinde yerel 
olarak şiddetli (76- 
100 kg/metrekare) 
olması beklendiğin
den oluşabilecek 
olumsuz şartlara 
karşı (ani sel, su 
baskını, yıldırım, 
heyelan, ulaşımda 
aksamalar vb.) 
ilgililerin ve vatan
daşların dikkatli ve 

tedbirli olmaları 
gerekmektedir" 
denildi. Marmara 
Bölgesi için yapılan 
değerlendirmede 
havanın parçalı ve 
çok bulutlu, 
doğusu ile Balık 
esir'in kuzey çevre 
lerinin aralıklı sağa 
nak ve yer yer gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Bursa'da da 
havanın parçalı ve 
çok bulutlu, aralıklı 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçeceği 
kaydedilirken hava 
sıcaklığının 21 
derece olacağı 
belirtildi.

Türkiye’de ilk defa 
Bursa’da kurulan 
çalgıcı mektebi ilk 
öğrencilerini 
almaya başladı. 
Çalgıcı mektebinin 
öğrencisi olmak 
isteyen Roman 
gençler yetenek 
sınavında kuyruk 
oluştururken, 
yapılan eleme 
sonrası başarılı 
olanlar okula kayıt 
edildi.
Bu okulu hak 
kazanan Romanlar 
4 yıl boyunca 
uz mantarından 
müzik eğitimi 
atacak.
Eğitime başlayan 
Çalgıcı Mektebi, 70 
öğrenci kapa
sitesinin üzerinde 
müracat alınca 
eleme yaptı. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Orkestra 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Türk Sanat 
Müziği öğretmen
leri, okula kayıt 
olmak isteyen 
öğrenci adaylarını 
imtihandan geçirdi. 
Çoğu Roman 110 
kişi Çalgıcı

Mektebi'nin 
kapısında kuyruk 
oluşturdu. 
Öğrenci adayları 
müzik uzmanlarının 
önünde okula gire
bilmek için 
yeteneklerini 
sergiledi. Sınav 
sonunda 25 tanesi 
çocuk 70 kişinin 
okula kaydı yapıldı. 
Roman müzisyen 
adayları, Pazartesi, 
Salı, Perşembe ve 
Cuma günleri okul
da Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Orkestra Şube 
Müdürlüğü'nün 
uzmanlarınca çalgı, 
Türk Sanat Müziği, 
batı müziği 
eğitimlerine tabi 
tutulacak.

Geleceğin en ünlü 
müzisyenleri ola
caklarını belirten 
çocuklar, heyecan
la sıranın kendile 
rine gelmesini 
bekledi.
Çalgıcı Mektebi 
Roman Orkestrası 
Bölüm Başkanı 
Yavuz İbiş Bıçakçı, 
“Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
kültür ve sosyal 
açılımı otan 
Çalgıcı Mektebi 
Roman Orkestrası 
Okulu, kapılarını 
açmış bulunmakta.. 
2013-2014 
eğitim yılında 
okulumuza gelen 
öğrencilerimiz 
eğitimlerini 
sürdürecekler” 
dedi
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Doğum izni »e taşeronlar meclise gidiyor
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, kadın 
istihdamı, doğum 
izni ve taşeron işçil
iği konularını kap
sayan paketin TB 
MM'nin açılması nın 
ardından görüşüle
cek ilk tekliflerden 
olacağını söyledi. 
Geniş kitleyi 
ilgilendiren ve büyük 
beklentiler oluşturan 
paketin bir kazaya 
uğramaması gerek
tiğini belirten Çelik, 
teklifin Kasım ayında 
yasalaşması için 
çalışacaklarını vur
guladı.
Sosyal Güvenlik

Kurumu'nun (SGK) 
100 adet inceleme ve 
kontrol aracının tes
lim törenine katılan 
Bakan Çelik, burada 
basın mensuplarının 
sorularını cevapladı. 
Kadın istihdamı 
üzerine devam eden 
çalışmalarla ilgili 
son durumu 
Başbakan Erdoğan 
ile değerlendirdik
lerini ve son 
Ekonomik Koordi 
nasyon Kurulu'nda 
(EKK) ele aldıklarını 
aktaran Çelik, konu 
üzerinde yapılan 
tartışmaların paket
teki bilgilerin dışında 
gerçekleştiği için 

ciddiyet taşımadığını 
ifade etti. Çelik, 
"Sayın 
Başbakanımızla da 
biraraya geldik, 
değerlendirmelerim
izi yaptık. Bu sadece 
kadın istihdamı 
değil, istihdamın 
diğer alanlarında da 
yaşanan bazı sorun
lar olduğu için onlar
la da bütünleşti 
rerek, daha kapsamlı 
bir pakete 
dönüştürme 
konusunda çalış
malarımızı sürdürü 
yoruz. Son EKK 
toplantısında da bu 
konuyu genişçe ele 
aldık. Nihayi olarakta 

bu taşeron işçilerin 
durumlarını da içine 
alacak kapsamlı 
düzenlemeyi Sayın 
Başbakanımızla bir 
kez daha gözden 
geçireceğiz. Ondan 
sonra TBMM'ye 
taşımış olacağız." 
diye konuştu. 
İşverenlerin has
sasiyetinin paketteki 
bilgilere dayalı 
olmadığını vurgu
layan Çelik, konuşu
lan bilgiler 
çerçevesinde 
tartışıldığını bu 
yönüyle bir ciddiyet 
taşımadığını bildirdi. 
Bilgiye dayalı eleştir
iler olması halinde 

onu dikkate alacak
larını ifade eden 
Çelik, amacın kadın 
istihdamında karşı 
karşıya olunan duru
mu herkesin bildiği
ni kaydetti.
Doğumun çok önem
li olduğunu, sağlıklı 
nesillerin çok önemli 
olduğunu aktaran 
Çelik, bu sürelerin 
dikkate alındığına 
işaret etti. Çelik, 
bunların derlenerek 
kaç hafta, kaç gün, 
ne kadar izin, yarı 
zamanlıdan kasıt 
nedir, anne ile 
çocuğun birlikte 
olması için ne kadar 
daha esnek olun

ması gerektiği gibi 
bilgilere dayalı 
değerlendirmenin 
önemine dikkat 
çekti.
Paketin Ekim ayı 
içerisinde meclise 
götürülecek ilk tek
lifler arasında 
olduğunu da bildiren 
Bakan Çelik, 
Meclis'e taşıdıktan 
sonra Kasım ayında 
da yasalaşmasını 
sağlama kararlılığın
da olduklarını söyle
di. Çelik, geniş kit
leyi ilgilendiren ve 
büyük beklentiler 
oluşturan paketin bir 
kazaya uğramaması 
gerektiğini belirtti.

Tekstil sektöründe ihracat arttı
Türkiye'nin ocak- 
ağustos döneminde
ki tekstil ve ham 
maddeleri ihracatı, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 7,1 yükseldi. 
İstanbul Tekstil ve 
Konfeksiyon İhra
catçı Birlikleri 
(İTKİB) verilerine 
göre, tekstil ve ham 
maddeleri sek
töründe ihracat 
yapan firmalar, 
ocak-ağustos 
dönemi performan
sını geçen yılın 
aynı dönemine 
oranla yüzde 7,1 
artırdı.
Söz konusu sektör, 
5 milyar 458 milyon 
353 bin dolarla 
Türkiye ihracatının 
yüzde 5,5'ini 
karşıladı.

Sektörde en fazla 
ihracat 714 milyon 
580 bin dolarla 
Rusya'ya, 541 
milyon 334 bin 
dolarla İtalya'ya ve 
280 milyon 232 bin 
dolarla Almanya'ya 
yapıldı.
Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerine yapılan 
ihracat, sektördeki 
ihracatın yüzde

45'ini kapsadı, Orta 
Doğu ülkelerine 
yapılan ihracat ise 
yüzde 5,5 düşüşle 
414 milyon 793 bin 
dolara geriledi. 
Bu yılın 8 ayında 
dokuma kumaşta 
1 milyar 853 milyon 
462 bin dolar, 
iplikte 1 milyar 115 
milyon 332 bin 
dolar, örme kumaşta

1 milyar 109 milyon 
474 bin dolar ve 
elyafta 420 milyon 
691 bin dolar 
ihracat yapıldı. 
Tekstil ve ham mad
deleri sektöründe en 
fazla ihracat, 2 mil
yar 582 milyon 193 
bin dolarla İstanbul'
dan yapıldı, bu ili 
746 milyon 673 bin 
dolarla Bursa izledi

Kurbanlıklar ikinci el 
otomobil fiyatında
Ereğli ilçesindeki kurbanlık pazarında bir 
ton ağırlığındaki iki boğa, onar bin liradan 
satılıyor.
Delihakkı mevkisine kurulan hayvan 
pazarında satış yapan Orhan Demir (45), 
Yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı 
dolayısıyla pazara Doğu Anadolu'dan çok 
sayıda hayvan getirildiğini söyledi.
AĞIRLIKLARI 1 TONA YAKIN
Kars'tan getirdiği 32 hayvanı bayram 
öncesinde satmayı planladığını ifade 
eden Demir, şöyle konuştu:
"Kurban Bayramı nedeniyle hayvan 
pazarına hayvanlar gelmeye ve çadırlar 
kurulmaya başlandı. Ben Doğu Anadolu 
bölgesinden 32 hayvan getirdim. İnşallah 
bu bayram öncesi hayvanların tamamını 
satmayı planlıyorum. Özellikle Kars'tan 
getirdiğim 2 boğam var. Her birinin ağır
lığı bir tona yaklaşmaktadır. Uzun yıllar 
bölgede hayvancılık yapıyorum. 'Bu 
boğalar bu bölgeye gelen en büyük hay
vanlar' diyebilirim”

GEREKLİ TELEFONLAR

H 513 10 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24

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

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

ULAŞIM
□ENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzor Turizm 612 1O 72
Kanboroğl u-E Md a ş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hart. 513 23 29
Mar.Sağ. Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

121
186

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

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

BELEDİYE
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

DENİZ OTORÜSÜ

Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos.

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

VAPUR - FERİDOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz
Bütünler Llkltgaz 
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
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Sahibi : Kadri GÜLER 
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Yönetim ve Basım Yeri : 
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KIllHlmiM
VENÜS 

SİNEMASI 
DABBE CİN 
ÇABPMASI: 

11:30-14:00-16:30- 
20:15

ŞİRİNLER 2:12:00- 
14:15-16:15-10:15- 

20:00
ACİL ABAMA 

12:00-14:15-16:30- 
18:15-20.15

REZERVASYON 
5133321
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Mudanya Belediyesi ne 
sH Kilis Mim

Mudanya Belediyesi’nde araların
da belediye çalışanlarının da 
bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. 
Operasyonun belediye ihalele 
rindeki yolsuzluk iddialarına yöne
lik olduğu ileri sürüldü. 3’de

İH !■ HİI 81İIİİI1 İSI lwıMı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Birinci de araca, ikinci de binaya!
Gemlik Belediyesi’ne karşı ikinci silahlı saldırı 

gerçekleşti.
Dün sabah, Belediyeye gittiğimizde kimse bina 

nın kurşunlandığını belirten bir emare göstermiyor
du.

Oysa kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler, Belediye
Hizmet binasına yönelik bir gece önce kurşun 
yağdırmış. Durup dururken, Belediyeye karşı bu 
hasmane hareketler neden oluyor?

Bu sorunun cevabı düşünülmelidir.
Bir mecnunun hareketleri mi bu?
Yoksa bir hesaplaşmanın devamı mı? 4’de

Önceki gece saat 
23.30 sıralarında 
Gemlik Belediye 
si’nin giriş kapısının 
üzerindeki tabelaya 
ve duvara 4 kurşun 
isabet etti.
Kimin kurşun sıktığı 
belirlenemedi.
Polis, MOBESE ve 
güvenlik kamerala 
nnı inceledi.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
dün Cumhuriyet 
Savcılığına başvu
rarak faillerin bulun
masını ve ceza
landırılmasını istedi. 
Yılmaz, Gemlik’in 
rantı yüksek bir 
yer olduğunu

belirterek, "Böyle 
menfur şeylerin 
olması doğrusu 
hoş değil. Faili 
kim olursa olsun,

üzerine kesinlikle 
gidilecektir. ” dedi. 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ise 
yaptığı açıklamada,

"Bu olaya neden 
olan yöneticileri 
hesap vermeye 
çağırıyorum.” dedi. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Varan !■ M Mit Binası InıMı
Önceki gece saat 23.30 sıralarında Gemlik Belediyesi’nin 
giriş kapısının üzerindeki tabelaya ve duvara 4 kurşun isa
bet etti. Kimin kurşun sıktığı belirlenemedi. Polis, MOBESE 
ve güvenlik kameralarını inceledi. MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ise yaptığı açıklamada, “Bu olaya neden 
olan yöneticileri hesap vermeye çağırıyorum.” dedi.

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, dün Cumhuriyet 
Savcılığına başvurarak faillerin bulunmasını ve ceza
landırılmasını istedi. Yılmaz, Gemlik’in rantı yüksek 
bir yer oldu ğunu belirterek, “Böyle menfur şeylerin 
olması doğrusu hoş değil. Faili kim olursa olsun, 
üzerine kesinlikle gidilecektir.” dedi.

Gemlik Belediye 
Başkanının makam 
aracının kurşunlan
masından sonra, bu 
kez de Belediye 
Binasının giriş 
bölümü kurşunlandı. 
Öğrenildiğine göre, 
önceki gece saat 
23.30 sıralarında, 
güvenlik görevlisinin 
kapıda nöbet tuttuğu 
sırada karşı sokak
tan, kimliği belirlene
meyen bir kişi, 
tarafından belediye 
ye doğru kurşun 
sıkıldığı duyuldu. 
Belediyenin tabelası
na ve duvara 4 
kurşun isabet ettiği 
öğrenildi.
Durum emniyet güç
lerine bildirildi.
Olay yerine İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğümden çok 
sayıda polis sevk 
edildi.
Ancak, kurşun sıkan 
kişi veya kişiler olay 
yerinden kaçmayı 
başardılar.

KAMERALARA 
BAKILDI

Dün sabah erken 
saatlerde Emniyet 
Müdürü Erol Gülen 
ve Asayiş Şube 
Müdürü olay yerinde 
incelemelerde 
bulundu.
Polis olayın failleri 
ni bulabilmek için 
belediye güvenlik 
kameraları ve 
MOBESE kamerala 

rını incelemeye aldı. 
Ancak, kameraların 
kapsama alanında 
olayları yapan kişi 
lerin görüntülerine 
rastlanamadığı 
öğrenildi.
Olaydan sonra 
dün Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Başkan 
Yardımcısı Muarrem 
Sarı, saat 11.30 
sıralarında 
Cumhuriyet 
Savcılığına gelerek, 
olayın faillerinin 
bulunmasını iste 
diler.
Olayla ilgili soruş
turma sürerken, 
failin kimliğinin 
belirlenmesi çalış
maları da devam 
ediyor.

MAKAM 
ARACI 
KURŞUNLANMIŞTI

26 Mart 2013 tari
hinde, Sosyal Yaşam 
Merkezi’nin garajın
da bulunan Belediye 
Başkanlık Makam 
aracı Atilla C. adlı 
kişi tarafından 
kurşunlanmıştı. 
Atilla C. Belediye 
Binasının dışarıdan 
kurşunlanması üzeri 
ne dün gözaltına alı
narak serbest 
bırakıldığı öğrenildi.

YILMAZIN 
AÇIKLAMASI 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz, belediye 
binasına silahlı 
saldırı olayının üzeri 
ne savcılık ve 
emniyet tarafından 
gidildiğini belirterek, 
"Failler belli değil. 
Konu takip ediliyor. 
Belediye olarak 
şikayetçi olacağız" 
dedi.
Önceki gece saat 
23.30 sıralarında 
Belediye binasının 
giriş kısmına kimliği 
belirsiz kişilerce 3-4 
el ateş edildiğini 
anlatan Refik

Yılmaz, "Olayın 
failleri emniyet 
tarafından araştırıl
maktadır.
Gerekli her türlü gir
işim yapılacaktır.
Emniyet, savcılık ve 
bizler tarafından 
konunun takibi 
yapılarak faillerin 
tespiti halinde 
kendilerinden şika 
yetçi olunacaktır. 
Gemlik önemli bir 
yer.
İsmi öne çıkan, rantı 
öne çıkan bir ilçe.
Böylesine önemli bir 

ilçede de bu şekilde 
menfur şeylerin 
olması doğrusu hoş 
değildir.
Fail her kim olursa 
olsun üzerine 
sonuna kadar 
gidilecektir. 
Devletimizin kurum
lan gerekli işlemleri 
yapıyorlar. 
Biz de konunun 
takipçisi olacağız" 
dedi.

DURDU 
“UTANÇ VERİCİ”

Öte yandan olayın 
Gemlik’te duyulması 
üzerine Milliyetçi 
Hareket Partisi İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
yaşanan olayın 
utanç verici 
olduğunu söyledi. 
Durdu, şöyle konuş
tu: 
“Bu olay Gemlik 

adına utanç verici 
dir. Bu tür olumsuz 
lukların Gemlik’te 
bir süre daha 
yaşanacağa 
benziyor.
Daha farklı olumsuz 
luklara doğru gide
ceğe benziyor.
Olayı kesinlikle 
kınıyoruz.
Bu olayın yaşan
masına sebep veren 
yöneticileri hesap 
vermeye çağınyo- 
rum.
30 Mart 2014 günü 
yapılacak yerel 
seçimlerde bu 
yöneticiler gidecek
ler. Siyasi partiler 
bu tür olaylarda 
disiplin mekaniz
malarını çalıştır
malıdır. AKP ve 
CHP’de bunlara rast- 
layamadık. Gemlik’te 
ne oluyor?
Kamu oyuna olanlar 
gerçekleriyle anlatıl
malıdır."

SEMT «Mil milli Milli mı
İlçemizdeki gaziler 
ve şehit yakınları, 
Gemlik Kaymakamlı 
ğının düzenlediği 
Adalar - Boğaz 
turunda gönülle 
rince eğlendi. 
Geziye şehit ve gazi 
yakınları ile birlikte 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, P.

Binbaşı Mehmet 
Akif Türkyılmaz, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz, İlçe Jandarma 
Komutanı Coşkun 
Çorapçı, Emniyet 
Müdürü Erol Gülen, 
daire müdürleri ve 
aileleri de katıldı. 
Kaymakam Cahit 
Işık, “Şehitlerin ve 
gazilerin bağımsız 

lığımızın, huzuru
muzun, birlik ve 
beraberliğimizin 
korunmasın da can
larını ortaya koya 
rak ülkemiz için 
yaptıkları fedakâr
lıkların unutulama 
yacağını, baş tacı 
ettiğimiz bu değer
lerimiz için ne yapıl
sa az olduğunu, bu 
ailelerle birlikte 

olmanın büyük bir 
onur olduğunu" 
söyledi.
İstanbul adaların
dan başlayan 
gezide gezi boyun
ca sahil şeridi ve 
Adalar hakkında 
gemi kaptanının 
verdiği bilgileri 
büyük bir ilgi ile 
dinleyen aileler, 
Büyükada’da veri

len molada adayı 
gezme imkânı bul
dular, boğaz turu 
yaptılar.

Boğağın güzelliğai 
doya doya izleyerek 
bol bol resim 
çektiler.
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Bursa’nın Mudanya 
ilçesinde aralarında 
belediye çalışan
larının da bulun
duğu 28 kişi gözaltı
na alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Mudanya 
Belediyesi'ne yöne
lik operasyon 
düzenledi.
Güvenlik güçlerinin 
belediye kayıtlarını 
didik didik inceledi 
ği operasyon kap
samında aralarında 
belediye ile iş yapan 
bazı müteahhitler ve 
belediye daire 
müdürlerinin de 
bulunduğu 28 kişi 
gözaltına alındı 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yönetilen 
operasyonun 
belediye ihalele 
rindeki yolsuzluk 
iddialarına yönelik 
olduğu ileri sürüldü. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü

■
ıı IIV ıı i i II ıll II II

İddiaya göre, dün 
gece, merkez 
Yıldırım İçesi 
Meydancık Mahalle 
si'nde meydana 
gelen olayda, 17 
yaşındaki lise 4. 
sınıf öğrencisi B.D., 
telefonunu almaya 
kalkıştığı öne 
sürülen 3 Roman 

. genç ile tartışmaya

Çilek toplayan kad mı i lan sote
Bursa’nın İnegöl 
ilçesine bağlı 
Kurşunlu beldesin 
de, bahçede çilek 
toplayan kadını 
yılan soktu.Edinilen 
bilgiye göre,

ekipleri, bir yıldır 
yaptıkları teknik tak
ibin ardından bugün 
savcılığın izniyle 
operasyon başlattı. 
Belediyeye yönelik 
operasyonda arala 
rında bazı müteah
hit, daire müdürleri 
ve birim amirlerinin 
de bulunduğu 28 
kişi gözaltına alındı. 
"Rüşvet, zimmet, 
vergi usul kanununa 
muhalefet, evrakta 
sahtecilik" iddiasıy
la belediyeden 12 
kişi gözaltına 
alınırken, savcılığın 
3 gün gözetim süre
si izni verdiği öğre

başladı. Söz dalaşı 
nın büyümesi üze 
rine öfkesine' hakim 
olamayan şüpheli 
A.Ö. (15), lise 
öğrencisi B.D.'yi 
bıçakladı. Ağır 
yaralı olarak Devlet 
Hastanesi'ne kaldı 
rılan B.D. kurtarıla
madı. Savcılık, olay 
la alakalı soruştur

Kurşunlu belde 
sinde ikamet eden 
49 yaşındaki Gül 
naz Bayram, evinin 
önündeki bahçede 
çilek toplamaya 
başladı. Bu sırada 

nildi.
Belediyeye yönelik 
düzenlenen 
operasyonla ilgili 
konuşan Başkan 
Aktürk, "Şikayet söz 
konusu olabilir. 
Gizlilik karan var. 
Bu nedenle biz de 
inceleme sonucunu 
bekliyoruz" dedi. 
İncelemenin ardın
dan çıkacak raporu 
beklediklerini ifade 
eden Mudanya 
Belediye Başkanı 
Haşan Aktürk, 
savcılığın operas 
yonla ilgili gizlilik 
kararı olduğunu ve 
kendisinin de net 

ma başlattı. Çelebi 
Mehmet Lisesi'nde 
öğrenim gördüğü 
öğrenilen B.D.'nin 
cesedi, otopsiye 
kaldırılırken, polis 
cinayet failinin 
yakalanması için 
alarma geçti. 
Olaydan sonra 
kaçan cinayet 
şüphelisi A.Ö. (15) 

bir yılan, çilek 
toplayan kadının 
ayak bileğini ısırdı 
Ayak bileği hızla 
şişmeye başlayan 
kadın, haber veril 
mesi üzerine olay 

bilgiye sahip 
olmadığını söyledi. 
Şikayet sonucu 
inceleme yapılabile
ceğini belirten 
Aktürk, "Kimsenin 
bu konudan zarar 
görmeden bu işin 
sonuçlanmasını 
bekliyorum. Bizim 
de henüz detaylı bil
gimiz yok. Belli 
başlı evraklar ince
lenerek bir rapor 
hazırlanacak ve 
buna göre hareket 
edilecek. Umuyoruz 
ki kurumumuzu 
sıkıntıya sokacak 
bir sonuç çıkmaz" 
dedi.

ile ölümle biten 
kavgaya karıştıkları 
iddia edilen 
arkadaşları A.K.(17) 
ve U.B.(18) gözaltı
na alındı. Yaşları 
küçük olduğu için 
sorguları çocuk 
polisi tarafından 
yapılan zanlıların 
adliyeye sevk edil 
meleri bekleniyor.

yerine giden 112 
ambulansı ile İne 
göl Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Bayram’ın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi

Bursa'yı sarsan 
cinayetteki sır 

perdesi 9 yıl sonra 
aralandı

Bursa’nın merkez 
Yıldırım İlçesi'nde, 
2004 yılında 
öldürülen ve 
cesedi Doğa 
Park'ta bulunan 
Demetevler 
Mahallesi'nin eski 
Muhtarı Mehmet 
Çiçek'in cinayet 
şüphelilerini polis, 
içtikleri sigara 
izmaritinden elde 
ettiği DNA ile 
tespit etti. 
Gözaltına alınan 
şüphelilerden 
Ayhan Aydın (25) 
arkadaşı Uğur 
Doruk'u (38) 
suçlaren, diğer 
şüpheli Doruk'un 
ise başka bir 
suçtan halen 
Bilecik'te ceza 
evinde olduğu 
ortaya çıktı. 
Demetevler 
Mahallesi'nde 
muhtarlık yaptıktan 
sonra görevinden 
ayrılan Mehmet 
Çiçek, 2004 yılında 
evinden elektrik 
faturasını ödemek 
için ayrıldıktan üç 
gün sonra, aynı 
mahallenin sınırları 
içersinde bulunan 
Doğa Parkı sula

K8Ş€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

maya gelen 
belediye işçileri 
tarafından, 
çalılıkların arasın
da öldürülmüş 
olarak bulundu. 
Yanında, kul
lanılmış yağ 
bidonu içerisinde 
benzin ve çakmak 
olan evli ve bir 
çocuk babası 
Çiçek'in cesedi 
Adli Tıp Kurumu 
morguna 
kaldırıldı. Çiçek'in 
16 V 7370 plakalı 
otomobili ise, bir 
süre sonra İstan
bul'da terk edilmiş 
olarak bulundu. 
Çiçek'in aranan 
cep telefonu 
otomobilde 
çıkmazken 
jandarma araç 
içersinde 
söndürülen sigara 
izmaritlerindeki 
tükürüklerden alı
nan DNA örnekleri
ni, öldürülen işçi 
emeklisinin o gün 
birlikte kağıt 
oynadığı 
arkadaşlarının 
DNA'sı ile 
karşılaştırsa da 
şüphelilere ulaşa
madı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Birinci de araca, ikinci de binaya!
Silahlı saldın kime yapılırsa yapılsın 

kınanmahdır?
Geçmiş yıllarda da buna benzer saldırılar 

Belediyede yaşandı.
Her olayın bir nedeni vardır?
O günkü olayların da nedeni belliydi.
Faili de belliydi.
Yakalandı, cezasını çekti.
Gemlik Belediye başkanlık makam aracı 

park halindeyken, gece yansı kurşunlandı.
Faili yakalandı, bir süre cezaevinde yattı 

şimdi serbest.
Kurşunlayan kişi, daha önce siyasi parti 

ler, Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler’e giderek, 19 Ocak 2012 günü 
yapılan Belediye Başkanvekilliği seçim
lerinde nelerin döndürüldüğünü anlatmıştı.

Sonra bu kişi cezaevinden çıktıktan son 
ra Bursa da bir yerel gazeteye giderek, 
CHP’li Meclis üyesi Bülent Dalkıhç’ın 
AKP’li adaya oy kullanmasından sonra, 
onun korumalığına nasıl getirildiğini, 
kendilerine neler vaad edildiğini anlatmıştı.

Bu olay bize siyasetin nasıl kirletildiğinin 
somut örneğiydi.

Peki bu konuda savcılık ve yargı ne 
yaptı? Soruşturma açılmışsa, İçişleri 
Bakanlığı bu iddialar karşısında sorumlu
ların yargılanması için izin verdi mi?

İddialar üzerine muhatabın partisine 
yaptı?

Bunlar basit ve geçiştirilecek olaylar 
değil.

Bakın olaylar bitmiyor.
Durup dururken Gemlik Belediye binası 

kurşunlanıyor.
Kim bu kurşunlayan?
Ne istiyorlar binadan.
Bina ve araç bir simge oysa..
Asıl hedef kim?
Neden bu kurşunlamalar.
Bu işi yapan yakalanmalı ve işin aslı 

öğrenilmeli.
Birinci kurşunlama olayıyla bir bağlantısı 

var mı araştırılmalı.
Belediyeye atılan kurşun, Gemlik Halkına 

atılan kurşun demektir.
MHP İlçe Başkanı Osman Durdu’nun 

söylediği bir söz düşündürücüdür.
‘‘Bu tür olumsuzlukların Gemlik’te bir 

süre daha yaşanacağa benziyor.

Bu olayın yaşanmasına sebep veren 
yöneticileri hesap vermeye çağırıyorum.

Gemlik’te neler oluyor?
Kamuoyuna olanlar gerçekleriyle anlatıl

malıdır.”
Evet Gemlik Belediyesinde neler oluyor? 
Neler oldu...
Bu olayların nedeni, Belediye Başkanı 

Fatih Mehmet Güler’in haksız yere görevin 
den uzaklaştırılmasından sonra yapılan 
belediye başkanvekilliği seçimlerinde dön 
dürülen dolaplardır.

Meclis üyelerinden koltuk uğruna men
faat karşılığı oy sağlayanların Allah ayak
larına dolaştırıyor. 

M röı öğretmen m öğlenciye soruşiurnıa hnanılı
Eğitim İş Sendikası Gemlik Şube Başkanlığı Gemlik Celal Bayar ve Hisar Anadolu Liselerinde 

öğretmen ve öğrencilere yönelik ‘Gezi Protestoları’ soruşturması kınandı. Yapılan basın açıklama 
sına, Eğitim İş Sendikası Bursa Şube Başkanlığı ve CHP İl Başkanı Metin Çelik’te destek verdi.

Eğitim İş Sendikası 
Gemlik Şube Başkanlı 
ğı dün Gemlik’te gezi 
olaylarını proteseto 
ettikleri gerekçesiyle 
müfettişlerin öğretmen 
ve öğrencilere soruş
turma açmasını kınadı. 
Hükümet Konağı 
önünde basın toplan
tısı düzenleyen Eğitim 
İş Bursa Şube Başkanı 
Özkan Rona, yönetim 
kurulu üyeleri, Eğitim 
İş Gemlik Şube 
Başkanı, CHP Bursa İl 
Başkanı Metin Çelik, 
yönetim kurulu üyeleri, 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ve yönetim 
kurulu üyeleri ile 
sendikalı öğretmenler 
biraraya geldi.
Rona yaptığı basın 
açıklamasında, Mayıs 
ayı sonlarında Taksim 
Gezi Parkı'nda başla 
yan çevreci protesto
lar; polisin, eylem
cilere sert müdahalesi 
sonucunda büyüyerek 
tüm yurda yayıldığını, 
AKP iktidarının 
barışçıl protesto 
eylemlerine karşı gös
terdiği tahammülsüz 
lük ve Başbakan’ın 
kışkırtıcı sözleri nede 
niyle büyük bir halk 
hareketine dönüştü 
ğünü Haziran ayı bo 
yunca büyüyerek 
devam ettiğini belirte 
rek şunları söyledi: 
“Demokratik haklarını 
kullanan eylemci yurt
taşlara karşı polisin 
sergilediği sert tavır ve 
atılan gaz bombaları 
sonucunda ölüm olay
larının yaşanmasından 
sonra; hem alanlardaki 
eylemler büyümüş 
hem de sosyal medya 
üzerinden örgütlenen 
gençlerimiz çeşitli yol
lardan bu faşizan tavrı 
protesto etmişlerdi. 
Bu tepki eylemlerin 
den birisi de 3 Haziran 
günü başlayan "AKP 
faşizmini siyah giyerek 
protesto etme" 
eylemiydi. Bu tepki 
eylemine yurdun dört 
bir yanında milyonlar
ca yurttaş katılırken, 
AKP iktidarının uyku
larını kaçıran bu 
eylemlerden sonra 
korku dalgaları yay
mak için Türkiye'nin 
bir çok ilinde olduğu 
gibi ilimizde de soruş

turmalar açılmıştır. 
Gemlik bu soruştur
malarla ilgili pilot 
bölge seçilmiştir. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi ve Hisar Ana 
dolu Lisesi başta 
olmak üzere, bir çok 
okulda eğitim denet 
menleri tarafından 
soruşturmalar 
yürütülmekte, öğrenci
lerimiz üzerinden 
adeta bir cadı avı 
sürdürülmektedir. 
Soruşturmalarda 
öğrencilerimize soru
lan sorulara bakıldı 
ğında asıl hedefin 
muhalif öğretmenleri, 
cumhuriyetçi ve Ata 
türkçü öğretmenleri 
tespit ederek yıldır
mak, korkutmaya 
çalışmak olduğu çok 
açıktır. Yürütülen 
soruşturmalarda hem 
öğrencilerimiz fişlen
mekte hem de kendi
lerinden öğretmen
leriyle ilgili istenen bil
gilerle, öğrencilerimiz 
ispiyonculuk yapmaya 
zorlanmaktadırlar.
Bu soruşturmalar her 
ne kadar öğrencileri 
miz üzerinden yürü 
tülüyor gibi görünse 
de, asıl amaçlarının 
Cumhuriyete ve 
Atatürk devrimlerine 
gönülden bağlı öğret
menlerimizi yıldırmaya 
çalışmak olduğu çok 
açıktır. Adeta iktidar 
partisinin il başkanlığı
na dönüşmüş olan İl 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü, demokrat öğret
menlerimizi, AKP 
faşizmine boyun 
eğmeyen çağdaş, ileri
ci öğretmenlerimizi, 
sistemli bir müfettiş 
baskısı ile sindirmeye 
çalışmaktadır. Ancak, 
bilmelidirler ki her 
türlü baskı döneminde 
faşizme karşı dimdik 
durmayı bilen Cum 
huriyetin öğretmen
lerinin, Anadolu top 
raklarında büyüttükleri 
100 yıllık mücadele 
birikimleri vardır.
Unutmayın ki sizler 
gibi nice baskıcı ikti
darlar gördük, onlar 
bir bir yok olup tarihin 
çöp lüğüne gittiklerin 
de, meydanlarda Ata 
türk'ün öğretmen
lerinin onurlu müca 
dele bayrağı dalgala 
nıyordu. Bizleri yıldıra- 

mazsınız, korkuta
mazsınız. Soruştur 
malarınız bize vız 
gelir” 
Okullarımızda yürütü 
len gezi parkı soruş
turmaları 22 Eylül 
Pazar günü yerel 
basınımızın gündemi 
ne geldiğinde, sür dü 
rülen soruşturmalarla 
ilgili görüşleri istenen 
İl Milli Eğitim Müdü 
rümüz Atilla Gülsar, 
basına verdiği demeç 
te konu ile ilgili hiçbir 
soruşturmanın olma 
dığını iddia etmiş: 
"Okullarda Gezi 
Parkı'yla ilgili müfettiş
lerin, öğrencileri 
sorguladığına yönelik 
iddia doğru değil. 
Böyle bir şey olsaydı 
kulağımıza gelirdi ve 
biz de incelerdik olayı. 
Ancak bize ulaşan bir 
bilgi yok." diyerek 
kamuoyunu yanıltmayı 
seçmiştir. Üstelik 
Eğitim-lş Bursa Şubesi 
olarak dün Teftiş 
Kurulu Başkanlığı ile 
yaptığımız görüşmede, 
soruşturmaların şika 
yete bağlı olarak yapıl
maya devam ettiğini 
de res mi ağızlardan 
öğrenmiş bulunmak
tayız. O halde; İl Milli 
Eğitim Müdürümüz 
Atilla Gülsar'a buradân 
soruyoruz:
Eğitim denetmen- 
lerinin sizin onayınız 
ve bilginiz olmadan 
soruşturma açma 
yetkileri var mıdır? 
Soruşturmalar bütün 
çıplaklığıyla orta
dayken gerçekleri 
gizleme yolunu 
neden seçtiniz?
Kamuoyunu yanılt
maya çalışmak suç 
değil midir?Öğrenci- 
lerimize sorduğunuz 
"Siyah giyen öğret
menler kimlerdi, siyah 
giymenizi hangi öğret
menler teşvik etti, sos 
yal paylaşım siteleri 
üzerinden başbakana 
hakaret eden öğret
menleriniz kimlerdir” 
gibi yönlendirmeli so 
rularla suçlu mu arıyor 
sunuz, yoksa suçu ya 
ratmaya mı çalışıyor- 
sunuz?Soruşturmaları 
Gemlik'in en prestijli 
okullarında; Anadolu 
Liseleri'nde yürütme 
nizin altındaki asıl 
neden bu okullarda 

yeteri kadar kadrola 
şamadığınız gerçeği 
midir? Bu özel bir 
operasyon mudur? 
Bu okullarda siyasi bir 
temizlik peşinde 
misiniz?Okullarımızda 
6 aydan fazla bir 
süredir devam eden 
türban eylemlerini 
görmezden gelip, si 
yah giyen öğrenciler
den ve öğretmenler
den rahatsızlık duy
manızın, tarafsızlığınızı 
tamamen ortadan 
kaldırdığı gerçeğinin 
farkında mısınız?
Bu ve buna benzer bir 
çok baskıcı ve taraflı 
uygulamanıza rağmen 
size hala güven duy
mamızı bekliyor mu 
sunuz? Öğrencilerimiz 
ve öğretmenlerimiz 
üzerinden sürdürülen 
bu soruşturmalar 
adeta bir cadı avına 
dönüşmüştür. Bizler 
bu duruma asla sessiz 
kalmayacağız. Öğret
menlerimizin ve öğren
cilerimizin yanında 
olmaya, onlarla birlikte 
mücadele etmeye 
devam edeceğiz.
Eğitim-lş Bursa Şubesi 
olarak kendilerine her 
türlü hukuki desteği 
sağlayıp, tüm meşru 
ve demokratik müca 
dele yöntemlerini kul
lanarak yanlarında ol 
maya devam edeceğiz. 
Eğitim-lş Bursa Şubesi 
olarak Atilla Gülsar’a 
sesleniyoruz: Öğret
menlerimizi ve öğren
cilerimizi huzursuz 
ederek okullarımızdaki 
eğitim çalışmalarını 
baltalayan bu tür 
taraflı uygulamalarınız
dan artık vazgeçiniz. 
Tüm öğretmenlerimizi 
kucaklayınız ve 
bu kasıtlı soruştur
maları derhal durdu
runuz. Bizler bu 
konunun sonuna 
kadar takipçisi olmaya 
devam edeceğiz; 
Tâki sizler adaletli 
oluncaya dek, ta ki bu 
sistemli baskılar son 
buluncaya dek, ta ki 
sizler eşitlik ve 
tarafsızlığı öğrenin 
ceye dek, ta ki sizler 
adaletin bir gün size 
de lazım olacağı 
gerçeğini fark edin 
ceye dek bizler 
mücadele etmeye 
devam edeceğiz.”

TURKCELL İLETİŞİM HİZM. A.Ş. YE DÜZENLEDİĞİMİZ
19.08.2013 TARİHLİ 030101 VE 030102 NOLU

FATURALAR KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.
COŞKUNLAR 3 İLETİŞİM TEKSTİL AKARYAKIT NAKLİYE .

TURİZM YATÇILIK TEKNE SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CTSO’nıın 2. durağı Belediye oldu
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkan ve yönetici
lerinin kurum ziya 
retleri devam ediyor. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir, Başkan 
Yardımcısı Nurettin 
Hocaoğlu, Sayman 
A. Ergin Erenoğlu, 
üyeler Mehmet Anar 
ve Fatih Buluk dün 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz’ı 
saat 10.oo da maka 
mında ziyaret ettiler. 
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a “Gemlik’in 
komutanı sîzsiniz, 
gecikmiş bir ziyareti 
yerine getiriyoruz.” 
dedi.
Akıt konuşmasında, 
Gemlik’e hizmet için 
sivil toplum kuru
luşları ile yerel yöne
timlerin birbirine 
destek olması gerek
tiğini belirterek, 
“Yeni binamızın 
yapılmasında sizin 
katkınız büyük oldu. 
Bunun için teşekkür 
ediyoruz.” dedi. 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz

"I ■ise Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
Gemlik’in kültür, 
eğitim hayatına 
sürekli katkı sağla 
dığını, ilçeye okul 
kazandırdığını, 
öğrencilere burs 
verdiğini belirterek, 
“İlçemizin gelişme
sine, eğitimine sürek 
li katkılar yapıyorsu 
nuz. Sosyal 
Sorumluluk kap
samında çok güzel 
projelerin altına imza 
attınız. Gemlik’in en 
prestijli, en görkemli 
binasını yapmakta 
size kısmet oldu. 
Dışarıdan biri Gem 
lik’e geldiğinde gez 
direceğimiz bir pres 
tij binamız oldu. 
Bu nedenle sizlere 

teşekkür ediyorum.” 
dedi.
Yılmaz, Gemlik 
Belediye Meclisi’nin 
aldığı kararla spor 
kulüplerine beledi 
yenin çalıştırama 
dığı tesisleri tahsis 
ettikleri için 3 yıldır 
yargılandıklarını 
sonunda beraat 
ettiklerini söyledi.
Yılmaz, “Yüksek 
Yargının bile net 
çözemediği bir dava
da, 3-2 oyla yargılan

ma yolumuz açıldı. 
Oysa, biz Gemlik 
sporuna hizmet için 
bu kararı almıştık. 
Belediye olmazsa 
spor da olmaz. 
Gençlerimize desteği 
sürdüreceğiz.” şek
linde konuştu. 
Kemal Akıt ise 
“Hizmet yaparken 
tökezlemeler olur. 
Cesur hareket eder 
ken, kanunlar bazen 
ayağa takılır. 
Belediyeler her hiz 

metten kar bekle
memelidir.” dedi.
GELİR GİDERİ 
KARŞILIYOR 
Gemlik Belediye 
si’nin geliri ile 
giderin birbirini 
karşıladığını 
söyleyen Yılmaz, 
meclis kararı ile 
köylere hizmet 
götürmeye başladık
larını belirtirken, 
Akıt, Cihatlı Köyü 
nün Gemlik’e giren 
alt yolununun geniş 

letilmesini istedi. 
Yılmaz, TOKİ 
geldiğinde bölge 
yollarının genişleye
ceğini, Bölge Hasta 
nesi’nin ise ihale 
aşamasına geldiğini 
belirtti.
Akıt, Bölge Hasta 
nesi’nin Gemlik ve 
çevresi için çok 
önemli bir proje 
olduğunu belirtti. 
Adliye Sarayı’nın 
yerinin de belir
lendiğini söyleyen 
Yılmaz, “Yakında 
Gemlik Adliye Sarayı 
da ihale edilecek.
Bu yapılmazsa 
Bursa Adliyesi ile 
birleşmemiz söz 
konusu olur ki bu da 
Gemlik’in kaybıdır” 
dedi.

II V

Çelik, miitellislerin öğrencileri soıgılaııt fisMğiııi iddia etti
CHP Bursa İl 
Başkanı Metin Çelik, 
Gemlik’te öğretmen 
ve öğrencilerin 
Gezi Parkı olayları 
nedeniyle 
müfettişler 
tarafından sorgu
lanıp fişlendiğini 
iddia etti.
24 Eylül 2013 Milli 
Eğitim Bakanlığı 
müfettişlerinin Gezi 
olayları nedeniyle 
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
öğretmenleri ve 
öğrencilerini 
sorguya çektiğini 
ileri süren Çelik, 
şunları söyledi: 
"İki müfettiş, okul 
yönetiminden, 11 ve 

12. sınıfların başkan 
ve yardımcılarından 
oluşan toplam 32 
öğrencinin sorgulan
ması için okulun 
yanındaki Gemlik 
Ticaret Meslek 
Lisesi'ne gönderil 
meşini istemiş. 
T.C. kimlik numara 
ları, anne-baba isim
leri ve iletişim bilgi
leri alınan öğren
cilere müfettişler, 
"Okul müdürünüz 
Gezi olaylarına 
katıldı mı, sizleri 
yönlendirdi mi, 
konuşma yaptı mı?", 
"Öğretmenleriniz 
Gezi olaylarında 
nasıl tavır aldı, siz
leri nasıl yönlendir

di, isimlerini veri 
niz?l", "Olaylara 
katılan 
arkadaşlarınızın 
adını yazınız", 
"Katılanların listesi 
var mı?" sorularının 
yer aldığı matbu 
kağıtları dağıtmış 
Öğrencilerin,

"Bizlerden neden 
bunu istiyorsunuz?" 
diye sormaları üze 
rine müfettişler, 
"Bu bizim görevimiz, 
yapmak zorundayız. 
Sorulan yanıtlayın" 
diye uyarıda bulun
muş. Öğrencilerden 
birinin, "Annemin ve 

babamın bilgisi dahi 
linde olaylara katıl 
dım. Atatürk'e ve 
Cumhuriyet değer
lerine sahip çıkmak 
Türk gençliğinin 
görevi" demesi üze 
rine müfettişler, 
"Sen kendi kendini 
ihbar ettin, sonucu
na da katlanırsın" 
diye tehdit etmişler" 
İl Başkanı Çelik, 
Taksim Gezi Parkı 
olaylarının ardından 
AK Parti'nin 
"muhalif" avı başlat
tığını iddia etti.
Çelik, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"12 Eylül faşizminde 
cezaevleri dolup 
taştı, işkenceler, 

gözaltılar ve idamlar 
yaşandı, gazeteciler, 
aydınlar, sanatçılar 
susturuldu, kitaplar 
yasaklandı, sakıncalı 
filmler yakıldı!
Ya bugün?! 
Bugünlerin 12 
Eylülden ne farkı 
var?
Aynı sıkıntılar 
yaşanmıyor mu? 
O zaman askeri 
vesayet vardı, 
bugün sivil vesayet 
var! 13-14 yaşındaki 
çocukları sorgu
layan, anne- 
babalarını fişleyen 
ve 12 Eylül'ün 
ruhuna rahmet 
okutan bir 
zihniyet!"
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Müteahhitler Oerneğiojen Kenlsel nöniisiim sunumu
Gemlik Müteahhitler 
Derneği üyeleri 
Kentsel Dönüşüm 
sunumu için bir 
araya geldiler.
Asilhan İş 
Merkezi’nde bulunan 
Dernek Toplantı 
Salonu’nda bir araya 
gelen Gemlikli 
müteahhitler, 
Kentsel Dönüşüm 
konusunu masaya 
yatırarak, fikir alış 
verişinde bulundu
lar.
Yönetim Kurulu 
adına Başkan 
Hamza Aygün 
tarafından Dernek 
üyelerine Kentsel 
Dönüşüm konusun

da detaylı bir sunum 
gerçekleştirildi.
Aygün, dönüşümün 
hukuki süreci, resmi 
prosedürleri, 
belediye mevzuatı 
ve finansal boyutuy

la ilgili bilgiler verdi. 
Müteahhitler 
Derneği üyesi 
müteahhitlerin 
yoğun katılımıyla 
gerçekleşen toplan
tıda fiziksel ömrünü 

tamamlamış 
yapıların zaman kay
betmeden yıkılarak 
yenilenmesi gerek
tiği belirtildi. Hem 
statik açıdan hem de 
modern yapı 

teknikleri ve kent 
estetiği açılarından 
dönüşümün kaçınıl
maz olduğu vurgu
landı.
Başkan Aygün 
dernek üyelerine 
hitaben yaptığı 
sunumda toplum 
genelinde bilinenin 
aksine Kentsel 
Dönüşümün sadece 
devlet ve TOKİ eliyle 
değil ağırlıklı olarak 
özel sektör tarafın
dan yapılacak oldu 
ğuna dikkat çekti. 
İlgili yasanın da 
buna elverişli oldu 
ğunu ifade eden 
Aygün, "Gerçekleş 
tirdiğimiz bu 

bilgi lendirme 
toplantıları ile özel 
sektörün Kentsel 
Dönüşüme aktif 
olarak 
dâhil olmasını 
amaçlamaktayız. 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği üyeleri, 
Kentsel 
Dönüşüm'de 
bölgesine ve 
Türkiye'ye örnek 
olabilecek güçtedir." 
Karşılıklı soru ve 
cevaplarla devam 
eden toplantı 
sonrası dernek 
üyeleri sunumdan 
dolayı yöneticilere 
memnuniyetlerini 
ifade ettiler.

BOSIB ne Imni^ı Miidürünhen Esna! Odasına âııarei
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği Başkanı Arif 
Tak, Gemlik Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası’nı ziyaret 
ederek, Oda 
Başkanı İbrahim 
Talan ve yönetim 
kurulu üyeleri ile 
görüştü.
Başkanvekili 
Fahrettin Bilgit ve 
Bursa Ticaret İl 
Müdürü Ahmet 
Demirtaş ile birlikte 
Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası’na gelen 
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği Başkanı Arif

Tak, Ahilik Haftası 
nedeniyle oda 
ziyaretini gerçek
leştirdiklerini söyle 
di.

GÜLEN’DEN
ZİYARET
Öte yandan, İlçe
Emniyet Müdürü
Erol Gülen, Gemlik

Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası’nı ziyaret 
ederek, Oda 
Başkanı İbrahim 
Talan ile esnafın

yaşadığı sorunlar 
ve otopark sorun
ları ile ilgili

olarak karşılıklı 
bilgi alışverişinde 
bulundu.
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O ÖZ€L AVKİNT İLKÖĞRETİM OKULU
y©® “Aykent ile hedeflerinize doğru”

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER;

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayal uydurmasını bilir, yenilere açıktır, 

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile çalışır, 
vefalardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIN" der ve başarır....
NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 

YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

4 - 5 YAŞ 6.350
ANASINIFI 6.600
1 .SINIF 8.250
2.SINIF 9.700
3.SINIF 9.700
4.SINIF 9.700
5.SINIF 9.700
6.SINIF 9.700
7.SINIF 9.700
8.SINIF 9.700

AYRINTI
Erhan İZGİ

GÜZEL BİR GÜNE MERHABA DEMENİN ÖZLEMİ

Sabah uyanıyor
sunuz, içinizden 
bu gün, güzel bir 
güne merhaba 
demenin hayalini 
kuruyorsunuz. 
Dileğiniz güzel 
şeyler görmek ve 
yaşamak!

Yaşama sevincini 
içinizde duyum
samanın peşin
desiniz.

Kahvaltıya otur
madan televizyonu 
açıyorsunuz.

Aaa!
O da ne?
Ülkenin gençleri 

polis şiddetine 
maruz kalıyor. 
Biber gazı, plastik 
mermi, tazyikli su 
ve jop.

Gençlerin 
yaralanmasına 

hatta ölmesine 
neden oluyor. 
Yazıklar olsun, 
deyip üzülüyor
sunuz.

Kamyoncular 
moloz dökecek yer 
gösterilmediği için 
kamyonlarıyla FSM 
köprüsünde gös
teri yaparak tehlike 
yaratıyorlar. 
Binlerce insanın 
hayatı bilinçsizce 
tehlikeye atılıyor. 
Köprü sallanıyor. 
İşçiler arasında 
çıkan kavga sonu
cunda bir grup işçi 
otobanı trafiğe 
kapatıyor, vatan
daşlar saatlerce 
yollarda perişan 
oluyor.

Sabahleyin tele
vizyonda akşam 

haberleri tekrar 
veriliyor.

Başbakan kin ve 
nefret dolu konuş
malarına devam 
ediyor.
Toplumu bir

leştireceğine ala
bildiğine geriyor. 
Aylardan beri 
savaş çığırtkanlığı 
yapılıyor.

Kan, acı ve 
gözyaşı sömürücü 
ülkelerin dışında 
kime fayda 
sağlamıştır?
Aylar önce 

kardeşim Esad 
diyen başbakanı 
mız şimdi niçin 
Esed sözcüklerini 
kullanır olmuştur?

Medyada sahi 
binin sesi plaklar 
sürekli iktidarın 

borazanı olmuş 
ötüp duruyor. 
Şarlatanlar her 
gün kanal kanal 
gezerek bilgisiz 
toplumu etkile 
meye çalışıyor. 
Birkaç televizyon 
kanalında iktidarın 
yolsuzlukları, 
adaletsizlikleri 
sergileniyor. 20- 25 
yaşlarında üstün 
zekalı çocuklara 
nereden buldun 
diye sorulmadığı 
için bunlar gemi- 
ciklerine yeni 
gemicikler ekliyor
lar.
İktidara muhale

fet eden gazeteci 
ler ve iş adamları 
için ceza ferman
ları hazırlanıyor, 
iktidar gücü kul

lanılarak baskı ve 
sindirme hareketi 
bütün şiddetiyle 
sürdürülüyor.

Hak aramak 
isteyenlere sopa 
gösterilerek korku
tuluyor.

Tepkisiz, 
sindirilmiş bir 
toplum yaratılıyor. 
Milli eğitim son 
uygulamalarla için
den çıkılmaz hale 
getirilerek din 
devletinin temelleri 
atılıyor.

Bir ilköğretim 
okuluna çarşaflı 
bir öğretmenin 
derse girmesini 
iktidar zevkle 
seyrediyor. 
Ardından toplu 
mun tepkisi ölçül 
meye çalışılıyor. 
İlköğretim 
okullarında rahle-i 
tedrisat egemen 
kılınmaya çalışıl ı 
yor.

Sanatın hiçe 
sayıldığı zorlu bir 
dönemin kapıları 
aralanıyor.

Dünya çapında, 
ödüller alan bir 
sanatçıya Fazıl

Say'a 10 ay ceza 
veriliyor.

Resim, müzik, 
heykel, tiyatro ve 
diğer sanatlara 
kelepçe vurulmaya 
çalışılıyor.

Dünya siyasetine 
yön verdiğini 
sananlar, bir an 
önce Suriye'ye 
müdahale 
edilmesini isteyen
ler, ABD ve 
Rusya'nın anlaş
maya varmasından 
şonra barıştan 
yana tavır koy
maya başladılar.
Televizyonlarda, 

gazetelerde her 
gün cinayetler, kan 
davaları, kadını 
dövme ve 
öldürmeler çarşaf 
çarşaf haber 
olarak gösteriliyor.

Bütün bu olay
ların yaşandığı 
ülkede bir gün 
ölsün mutlu ve 
sevinçli yaşayabilir 
misiniz?

Ben yaşayamıyo- 
rum, yaşayabilen
ler vârsa onları da 
yürekten kutluyo
rum.

SATILIK 
ARAZİ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞA KOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR 

0 535 631 25 17

KAŞEDE «EKLEMEK 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: (0.224) 513 35 95

KAYIP Gemlik Gümrük Müdürlüğünden onaylı ASTOSAN SÜT 
VE GIDA MAM.SAN.TİC.A.Ş. firmasına ait 

13160100EX062854 numaralı 27.08.2013 tarili 
beyannamemiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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M UMMlIl »W ItlIİS IMMSIhaşladı
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğünün 
düzenlediği 
Kaymakamlık 
Kupası Bay/Bayan 
Tenis Turnuvası, 
Borusan Grubu'na 
ait Gemsaz Sosyal 
Tesisleri'nde düzen
lenen akşam yemeği 
ile sporculara ve 
davetlilere tanıtıldı. 
Akşam yemeği ile 
başlayan gece de 
sporcular birbir- 
leriyle tanışma fır
satı yakalarken, 
gecenin sonunda 
yapılan kura çekimi 
ile de 1.turda 
karşılaşacakları 
rakiplerini 
öğrendiler.
Geceye; Gemlik 
Kaymakamı Sayın 
Cahit Işık, Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Ahmet

Adil Tunç, Borusan 
Koordinatörü 
Mustafa İzgi, Tenis

Antrenörü Hüseyin 
Kıyak ve turnuvaya 
katılacak olan bay

ve bayan tenisçiler 
katıldı. Turnuva 
29.09.2013 Pazar

günü yapılacak 
finaller ve ödül 
töreniyle sona ere

cek
Gecede konuşma 
yapan Cahit Işık, 
"Böylesi güzel bir 
ortamda siz tenis 
severlerle birlikte 
olmaktan son 
derece mutluluk 
duydum. Gemlik'teki 
mevcut tenis kortu
nun beklentileri 
karşılayamadığını 
belirterek, ilçede yer 
alan değerli sanayi 
kuruluşlarının 
desteği ile içerisinde 
hem açık hem de 
kapalı birer tenis 
kortu barındıran yeni 
bir tesis için çalış
malara başlanaca 
ğının" müjdesini 
geceye katılan 
sporcu ve misafir
lere verdi.
Daha sonra kura 
çekimine geçilerek 
ilk kez düzenlenecek 
olan Gemlik Tenis 
Tumuvası'nın 1. tur 
eşleşmeleri belli 
oldu

telıMıüMSirt IgllİHi!
Gemlik Gücüm 
Spor Kulübü Enes 
Yoldaş da anlaş
maya vardı. Altyapı 
eğitimini Oyak 
Renault’da tamam
layan Enes Yoldaş, 
Pınar Karşıyaka, 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, Çanak 
kale Belediyesi ve 
Ted Ankara’da 
forma terletti. 
Ayrıca Genç, 
Ümit, B ve A Milli 
takımda da 
yaklaşık 70 kere 
forma giymeye hak 
kazanan Yoldaş, 
yeni sezonda 
anlaştığı Gemlik 
Gücümspor, büyük 
başarılara imza 
atmak istediğini 
ifade etti.
Deneyimli oyuncu, 
“Bu teklifi kabul

etmemdeki en 
büyük sebeplerden 
biri çok kısa 
zamanda basketbol 
camiasında söz 
sahibi olmaları ve 
Ziya Güler yöneti
mindeki oluşturulan 
Gemlik ekibinin 
hedeflerinin büyük 

olduğunu da biliyo
rum. Hedefleri 
tercih sebeplerimi 
etkiledi “Hedefi 
Olan Bir Takımın” 
parçası olarak 
Gemlik sporunun 
hak ettiği başarıyı 
kazandıracağız ” 
diye konuştu.

Askeri Veteriner 
Okulu komutanı 
Piyade Kurmay 
Albay İbrahim 
Altınbaş, S.S. 66 
Nolu Gemlik 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı 
Fehmi Arslan ve 
yönetimine iadei 
ziyarette bulundu. 
Kendisinin Gemlikli 
olması sebebiyle 
çok çabuk Gemlik’e 
alıştığını ve 
Gemlik’in çok 
güzel bir yer 
olduğunu her 
zaman Gemlik 
halkının yanında 
olduğunu belirtti.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
«EiUl’I» U> OÜHI.0I IİUIİ GAZETESİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Kooperatif Başkanı 
Fehmi Arslan, iadei 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile

getirdi ve her 
zaman kapılarının 
açık olduğunu 
söyledi.

80İIM VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEAİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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31 Aralıkla özel lıasıanelerin yansı kapanabilir
Yeni yılda farklı 
sağlık kuruluşların
dan kadro transferi 
yapamayacak olan 
özel hastaneler, 
pazarlığı hızlandırdı. 
20 doktor kadrolu bir 
hastaneye verilen 
rakam 2 milyon lirayı 
geçti. Bakanlıktan ek 
süre isteyen hastane 
sahiplerine göre bazı 
kuruluşlar için 
kapanma riski var.

Sağlık Bakanlığı, 
özel hastanelerin 
kendi aralarında 
kadro satın almaları
na 31 Aralık itibarıy
la son veriyor. Yeni 
dönemde özel has
taneler aralarında 
kadro değişimi yapa
mayacakları gibi 
başka özel sağlık 
kuruluşlarından da 
ekip transfer ede
meyecek, laboratu- 
varlar ve görün
tüleme merkezlerini 
birleştiremeyecek.

Ayrıca özel has
tanelerin başka bir 
özel hastane ile bir
leşmelerinin önü de 
tıkandı.

Durum böyle olunca 
aralık öncesi kadro 
transferleri rekor 
rakamlara ulaştı.

Zaman'dan Çağlar 
Avcı'nın haberine 
göre, İstanbul 
Fatih'te 20 doktor 
kadrolu bir hastan
eye verilen rakam 2 
milyon lirayı geçti. 
Özel Hastaneler ve 
Sağlık Kuruluşları 

Derneği'ne (OHSAD) 
göre, özel hastaneler 
için bu tarih sonun 
başlangıcı olacak. 
Bu yerlerin ruhsat
ları satılamayacağı 
için bir anlam ifade 
edemeyecek. 
OHSAD Genel 
Sekreteri Cevat 
Şengül, "Kamu iste
diği hastaneyi iste
diği kadroda aça
biliyor. Fakat özel 
sektörün elini kol
unu bağlamak 
adaletsizlik. Tekrar 
düzenleme şart" 
diyor. Türkiye'de 20- 
40 yatak arası 100 

civarında özel has
tane bulunuyor, 
toplam sayı ise 
550'ye yakın.

Sağlık Bakanlığı, 
özel hastanelere 
yönelik ilk kadro 
planlamasını 2008 
Şubat ayında yayın
ladığı yönetmelikle 
başlattı. Yeni has
tanelerin açılması 
planlamaya tabi 
tutuldu.

Buna göre bakanlık 
sadece ihtiyaç olan 
yere hastane açıl
masına izin verecek
ti. Fakat yönetmelik 
çıkınca birçok has
tane, inşasını 
bitiremediği ya da 
yeni ruhsat ala
madığı için sıkıntı 
yaşadı. Hastaneler 
geçici çözüm olarak 
kadro ve yatak 
değişimine başladı. 
Ayrıca laboratuvarlar 
ve görüntüleme 
merkezlerini de bir

leştirdi. Fakat en son 
yayınlanan yönet
melikle tüm kadro 
değişimleri, kadro 
satın alımı ve merke
zlerin birleştirilmesi 
için son tarih olarak 
31 Aralık belirlendi. 
Durum böyle olunca 
hastaneler satın 
almaları hızlandırdı. 
İstanbul'da özel bir 
hastane grubu, 5 
ameliyathane, 15 
yataklı yoğun bakım 
ve 4 yataklı 
yenidoğan ünitesi ve 
20 civarında doktor 
kadrosu bulunan 
küçük bir hastanenin 
ruhsat devrini yak
laşık 3 milyon liraya 
gerçekleştirdi.

ÖZEL 
HASTANELERİN 
YARISI 
KAPANABİLİR 
31 Arahk'ın özel has
taneler için kâbus 
tarihi olduğunu 
belirten OHSAD 
Genel Sekreteri

Cevat Şengül, has
tanelerin yarısının 
kapanma tehlikesiyle 
karşı karşıya kala
cağını söyledi. 
Uygulamayı 'haksı
zlık' olarak nite
lendirdi: "Bakanlık 
zaten 2008'de sınır
lama getirdi. Bu tari
hten sonra açılan 
birçok hastane, 
yeterli sayıda hekim 
kadrosu alamamıştı. 
Ayrıca 2008'den 
önce hizmet veren 
hastaneler de hekim 
kadrolarını tamamla
mamıştı. Maalesef 
kamu istediği yerde 
istediği kadroda 
hastane açarken 
özel sektörü sınırla
mak haksızlık. 
Vatandaşın sağlığa 
ulaşımını engeller. 
Bakanlığa başvuru 
yaptık. Tarih uzatıl
malı ve özel kuru
luşlar ile bakanlık 
yetkilileri bir araya 
gelerek problemi 
çözmeli."

Derece re Unvanlarına Göre 2014 Memur Maaşları
2014'te hangi memu
run maaşı nasıl ola
cak? Derece ve 
ümranlarına göre 
memurların 2014 
maaşında ne kadar 
artış olacak? Memur 
maaşlarında 2014 
yılında taban aylığın
da artış şeklinde 
yapılan brüt 175 
liradan sosyal 
güvenlik primi ve 
vergi kesintisi 
yapıldıktan sonra net 
125 lira kalacak ve 
tüm kamu çalışan

larının maaşı 125 lira 
artacak.
2014 yılında enflas 
yon oranı ne olursa 
olsun ayrıca bir fark 
ödenmeyecek.
2015 yılında ise 
yüzde 3+3 artışa 
ilave olarak 6'şar 
aylık dönemde 
enflasyon yüzde 3'ü 
aşarsa, enflasyon 
farkı ödenecek.
Taban aylığına 
yapılan artış hem 
çalışan memurların 
gelecekteki emekli 

aylıklarına yansıya
cak hem de mevcut 
emeklilerin aylık
larında iyileştirme 
sağlayacak. 
İŞTE DERECE VE 
UNVANLARINA 
GÖRE 2014 MEMUR 
MAAŞLARI 
Unvan: Müstaşar 
Derece: 1/4 
Temmuz 2013: 7.694 
Ocak 2014: 7,819 
Unvan: Genel Müdür 
Derece: 1/4 
Temmuz 2013: 6,736 
Ocak 2014: 6,861

Unvan: Şube 
Müdürü (Üniversite)
Derece: 1/4
Temmuz 2013: 3.446
Ocak 2014: 3,571
Unvan: Öğretmen
Derece: 1/4
Temmuz 2013: 2.469
Ocak 2014: 2.594
Unvan: Polis memu
ru
Derece:8/1
Temmuz 2013: 2.784
Ocak 2014: 2.909
Unvan: Uzman
Doktor
Derece: 1/4

Temmuz 2013: 4.043 
Ocak 2014: 4.168 
Unvan: Doktor 
Derece: 7/1
Temmuz 2013: 3.310 
Ocak 2014: 3.435 
Unvan: Hemşire 
(Lise)
Derece: 11/3
Temmuz 2013: 2.233 
Ocak 2014: 2.358 
Unvan: Mühendis 
(Büro)
Derece: 1/4
Temmuz 2013: 3.522 
Ocak 2014: 3.647 
Unvan: Profesör

Derece: 1/4 
Temmuz 2013: 5.047 
OCAK 2014: 5.172 
Ünvan:Araştırma 
görevlisi
Derece: 7/1
Temmuz 2013: 2.484 
OCAK 2014:2.609 
Unvan: Vaiz 
Derece: 1/4
Temmuz 2013: 2.655 
OCAK 2014: 2.780 
Unvan: Avukat 
Derece: 1/4
Temmuz 2013: 4.001 
OCAK 2014:4.126

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

Körfez Taksi
Çınar Taksi
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

_________ ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI
Pegasus Akmls Seyahat
METRO

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

Kanberoğlu-Eoadaş 61
Anıt ur 61
Kamil Koç 61

HASTANELER

Mer.Bağ. Ocağı

TAKSİLER

517 34 00
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 id. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe 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

Gemlik Karfez lEiıttınHii

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

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
513^3 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

MAR-PET

VAPUR-FERİDOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTORÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4685 

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 
BABBECİN 
ÇARPMASI: 

11:36-14:60-16:30- 
20:15

ŞİRİNLER 2:12:00- 
14:15-16:15-10:15-

20:00 
ACİL ARAMA 

12:00-14:15-16:30- 
18:15-20.15

REZERVASYON 
5133321



DUGUN SALONU
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GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA K4

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 7 ■■
EN GÜZEL ANLARINIZI M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

TtlSfa PilfîHİSt
Meşrubat Snten Snndutye Giydirme
Çerez NİkfdiMnscisı

Wgk İnternetten Cnnh^ıyın 
tiş. - Snhne-Işıkyösferisi

Servis ve ekipmnn/nr 
Siirprizyösferi/er

GemlikKMrffezl

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.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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zeytinyağı
Tel: 512 O 512

Şm®
Zeytinyağı.ZEYTİN&ZEYTİNYAĞI 

KESTANE ŞEKERİ 
YÖRESEL REÇELLER 

KOZMETİK

[kavlakDOĞANIN HÂZİNESİ

www.kavlak.com.tr

GemlikKBrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

26 Eylül 2013 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Balık satısMaaazalân 
tuvaletlerin arkasına 

taşınacak
Çarşı Deresi’nin yapımının de 
vam etmesi nedeniyle aylar dır 
sorun olarak ortada duran Dere 
üzerindeki balık satış iş yer
lerinin taşınacağı öğrenildi. 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Organize işe el koydu..
Gemlik Belediyesi’ne yapılan çirkin saldırının yan 

kıları devam ederken, saldırganın bulunması için 
Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube 
Müdürlüğü’nündevreye girdiği öğrenildi.

Güvenlik birimleri, saldırganı bulmak için her türlü 
olanağı kullanıyor

Bir bulguya ulaşılacak mı göreceğiz.
Adi suçlar mutlaka bulunur.
Önemli olan, bu eylemin ne için yapıldığının orta 

ya çıkarılmasıdır.
Gemlik’te Belediyecilik zor bir sanattır.
Bunüiıörneklerini geçmişte gördük. 4’de

Gemlik Belediyesi binasının 
kurşunlanması soruşturması 
Bursa Organize Suçlar 
Müdürlüğü ekipleri ile Gem 
lik İlçe Emniyet Mudurlugu 
ekiplerinin ortaklaşa yuru - 
tüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmayı 
yürüten Bursa Organı 
Suçlar Birimi ekibi Gemlikte 
çalışmalarını surdurmY 
başladı. Haberi sayfa 4de^

ğ^ngjjtSjreticisine destek Iraa imza attı
* ^-etlice Başkanlığını ziyaret 

Cumhuriyet Halk Pa ' Sanayi- Odası yönetim 
eden Gemlik ^‘clre[\, Akıt, çem/jk zeytininin kur- 
Kurulu Başkanı Kema' destekienmesinin gerek- 
tulması için zeytinci* erTjeğinin karşılığını an
tiğini, zeytin üreticisin^ başıattıg, zeytin urçt'- 
madiğim l^l ’̂SmİeerlInıeaıkampa'vaa, için

O iHaTem
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

HEM HAYAT KURTAR 
HEM DE HAYATINI 
Meslek. Sahibi öğrenciler yetiştiriyor, 
geleceklerini güvence altına alıyoruz.

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gen^’^ 
O 224 514 49 49 | hatemsaglikokullari.co,T1

Hemşire Acil Tıp Teknisyeni

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt ve Oda Yöneticileri CHP İlçe Başkanlığını ziyaret ettiler

MU, zeylin üreticisine destek itin imza am
Başkan ve yönetici
leri önceki gün 
Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Milliyetçi 
Hareket Partisi İlçe 
Başkanlıklarını 
ziyaret ettiler. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir, Başkan 
Yardımcısı Nurettin 
Hocaoğlu, Sayman 
A. Ergin Erenoğlu, 
üyeler Mehmet Anar 
ve Fatih Buluk önce
ki CHP İlçe 
Başkanlığında parti 
yöneticileri ile 
biraraya geldiler. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, aynı 
amaç için çalışan 
kuruluşlar olduk
larını belirterek, “Biz 
üyelerimiz için sizler 
de Gemlik’e hizmet 
için görev yapıyor
sunuz. Bu çalış
malarımız sırasında 
hiçbir menfaat 
gözetmeden hizmet 
veriyoruz. Gemlik’e 
hizmet için varız. 
Amme için hizmet 
ediyoruz. Halkın 
nazannda yerimiz 
vardır. Yaptığımız iş 
aynı zamanda kut
saldır.” dedi.
CHP İlçe yönetimini 
birlik ve dirlik içinde 
gördüğünü söyleyen 
Akıt, “Demokrasiler 
de iktidar da muhale

fette olacak. 
Gemlik’te CHP 
muhalefet görevini 
iyi yürütüyor. Yeni 
bir seçim dönemine 
giriyorsunuz Allah 
kolaylıklar versin” 
şeklinde konuştu.

ÜYELERİNİZİ 
ARAMIZDA GÖRMEK 
İSTİYORUZ

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir işe konuş
masında, sivil 
toplum örgütlerinin 
ilçede daha iyi 
hizmet verebilmesi 
ve hizmetin kalitenin 
yükseltilmesi için 
Oda üyelerinden 
birinin yerel seçim
lerde kontenjan ayrıl
masını istedi.
Ağdemir, “Bizler 
gündemi takip eden 
değil, belirleyen Oda 
olmak istiyoruz.” 
dedi.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ise Ticaret ve Sanayi

Odası’nın yerinin 
Gemlik’te başka 
olduğuna dikkat 
çekti.
CHP’yi sermayeye 
karşı gibi göstermek 
istediklerini belirten 
Sertaslan, Cumhuri 
yetin ilk yıllarında 
sermayedarların 
olmaması nedeniyle 
birçok yatırımı 
devletin yaptığını 
belirtirken, “Bugün 
yatırım yapacak 
işadamlarımız var. 
Biz, bu hükümetin 
özelleştirmeyle ilgili 
tutumunu beğenmi 
yoruz. Bunu eleştir 
meyi sürdüreceğiz.” 
dedi.
CHP Gemlik örgütü 

olarak, Gemlik’in 5- 
10 ve 25 yıllık pro
jelerini yapmaya 
çalıştıklarını 
söyleyen Mehmet 
Sertaslan, “Nasıl bir 
Gemlik yaratmak 
istiyoruz. Gemlik’te 
bundan sonra sana 
yi siz bir Gemlik, 
tarımsız bir Gemlik, 
limancıhğı olmayan 
bir Gemlik düşün
mek mümkün değil. 
37 bin 500 metre 
sahil şeridimiz var. 
Bu bize bir lütuftur. 
İlçelerin daha iyi 
tanzimi gerekmekte
dir.
Bunun için 1/1000 
ölçekli planlarda 
tehlikeli sayılan iş 

yerlerinin deprem 
faktörünü göz ardı 
edemeyiz. 
Bu sanayi kuru
luşları, BP, Gemlik 
Gübre ve Marmara 
Kimya’dır.
Plan, bu kuru
luşlarının gelişiminin 
önlenmesini dip 
notta önermiştir. 
Sanayinin tarıma 
olan baskısını da 
önlemeliyiz.” dedi. 
Gemlik Ticaret ve Sa 
nayi Odası’nın ‘Nasıl 
bir Gemlik hayal 
ettiğini’ söyleyen 
Sertaslan, bu 
konuda CHP’nin pro
jeleri ne katkı 
sağlanmasını istedi.

AKIT TEŞVİK İÇİN 
DİLEKÇE İMZALADI

GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, 
Gemlik’in sanayi ile 
kalkınacağının 
bilindiğini sanayisiz 
kalkınmanın bu 
yapılırken, çevrenin 
düşünülmesini, 
balığın yok olmama 
sı gerektiğini 
belirterek, “Yakında 
çocuklarımız balığı 
denizden değil 
akvaryumlardan 
seçerek yiyecek” 
dedi.
Akıt, zeytinciliğin 
desteklenmesinin 
gerektiğini, zeytin 
üreticisinin emeğinin 
karşılığını ala
madığını belirtirken, 
zeytinciliği kendi 
elimiz ile mahfet- 
tiğimizi söyledi.
Akıt, “Ben bile 3 
yıldır havuzdaki 
ürünümü satamıyo
rum. Zeytinini sata
mayan üretici ilacını 
atamaz, gübresini 
koyamaz. Bu da 
Gemlik zeytininin 
kalitesini düşürür” 
dedi.
CHP’nin üreticinin 
lehine başlattığı 
teşvik kampanyasına 
imza atarak katılan 
Akıt, “Bu imzayı 
müstahsili 
düşündüğüm için 
atıyorum, iyi fikir ve 
çalışmaların arkasın
dayız.” dedi.

Durdu, “Milli Eğitimde asimetrik 
psikolojik hareket başlatıldı”

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, gezi olayları 
sırasında Gemlik'te 
bazı öğretmen ve 
öğrencilerin siyah 
giyerek okula 
gelmelerinden dolayı 
yürütülen soruştur
maya tepki gösterdi. 
Yazılı açıklama 
yapan MHP İlçe

Başkanı Osman 
Durdu açıklamasın
da şunları söyledi: 
“Gemlik Milli Eğitim 
camiasında asimet 
rik psikolojik bir 
harekât başlamıştır. 
Gezi parkı olayları 
gerekçe gösterilerek 
öğretmen ve öğren
cilere ikna odalarına 
alınarak, adeta 28 
Şubat dönemini 

anımsatan uygula
malar yapılmaktadır. 
Dün, statükodan 
dert yananlar, 
demokrasi kahra
manlığına soyunan
lar, bugün iktidarı 
ele geçirince benzer 
uygulamaları yap
maktadırlar ne za 
mandır Ne Mutlu 
Türküm diyene, de 
mek suç sayılmıştır.

Öğrenciler arasında 
kutuplaşmayı, öteki 
leştirmeyi amaçlı 
yortar. Bu senaryoda 
öğrenciyi, veliyi ve 
öğretmenleri kulla
narak ispiyon ve jur- 
nalleme yapıyorlar. 
Bu uygulamalar 
i s tipd at rejimlerinde 
ancak olur.
AKP'nin 28 Şubat' 
inin dip dalgaları

oluşturmak isten
mektedir. Milliyetçi, 
yurtsever, hürriyetçi 
kadrolar sindirilip 
pasifize edilmek 
istenmektedir.
Ancak, bunu başara
mayacaklardır.
12 Eylüllerin yildi ra

madıklarını, siz 
BOP’çular mı 
yıldıracaksınız. 
Buradan sesleniyo
rum mahkeme 
kadıya mülk olmaz 
kesen döner sap 
döner gün gelir 
hesap döner. ”
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Bursa’da meydana 
gelen kazada biri 
kanser hastası 4 kişi 
yaralanırken, LPG’li 
otomobilden gaz 
sızması paniğe 
sebep oldu.
Edinilen bilgiye 
göre, Orhaneli’den 
Bursa’ya seyir 
halinde olan 43 HY 
800 plakalı araç, 
sürücü H.D'nin (27) 
keskin virajda direk
siyon hakimiyeti 
kaybetmesi üzerine, 
karşı yönden gelen 
16 P 6881 plakalı 
LPG'li otomobile 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle savrulan iki 
araçta da büyük 
hasar meydana 
geldi. Kazada 6881 
plakalı otomobilin 
sürücüsü M.A. (45), 
yanında bulunan 
K.A. (48) ile A.D. 
(27) ağır 
yaralanırken, 
yaralılar olay yerine 
gelen ambulanslarla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Kaza 
yapan araçta bulu
nan kanser hastası 
F.A. (43) ise vatan
daşlar tarafından ilk

Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde, polisin 
"dur" ihtarına 
uymayı p kaçan 
motosiklet 
sürücüsü genç, 
kamyonetle 
çarpışarak ağır 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Süleymaniye 
Mahallesi Yeşil 
Bursa Caddesi 
üzerinde denetim 
yapan yunus ekip
leri, plakasız moto
sikletin sürücüsü 
17 yaşındaki Yasin 
B'yi durdurmak 
istedi. Dur ihtarına 
uymayıp kaçan 
genç, belediye 
istikametine giden 
29 yaşındaki Samet 
Duman'ın kul
landığı 16 AES 44 
plakalı kamyonetle

tan sonra ambu
lansla hastaneye 
götürüldü. Kazaya 
jandarma ve trafik 
polisleri müdahale

mobilden gaz sız
ması paniğe sebep 
oldu. Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
itfaiye ekiplerinin

da Orhaneli yolunun 
tek şeridi trafiğe 
kapatıldı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

çarpıştı. Ağır 
yaralanan motosik
let sürücüsü Yasin 
B.'ye ilk müdaha
leyi çevredeki 
vatandaşlar yaptı. 
Haber verilmesi 
üzerine olay yerine 
gelen 112 ambulan
sıyla İnegöl Devlet 
Hastanesi’ne 

kaldırılan yaralı 
genç, burada 
yapılan müda
halenin ardından 
müşahede altına 
alındı.
Bazı vatandaşlar, 
polislere, "Siz 
kovalamasaydınız 
kaza olmayacaktı” 
diyerek tepki gös

terirken, bazı vatan
daşlar da, gencin 
tehlikeli şekilde 
motosiklet kul
landığını ve polisin 
dur ihtarına uyması 
gerektiğini söyledi. 
Vatandaşlar ile 
polis ekipleri 
arasında kısa süreli 
tartışma yaşandı.

Eski patronu 
tarafından silahla 

apaklarından 
»utuldu

Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde bir kişi, 
eski patronu 
tarafından silahla 
ayaklarından vuru
larak yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, Bursa- 
Ankara karayolu 
üzerinde faaliyet 
gösteren mobilya 
firmasında TIR 
şoförü olarak 
çalışan M.Y. (39) 
bir süre önce işten 
ayrıldı. M.Y.’nin 
borcu nedeniyle 
işyeri sahibi İ.T. 
(43) ile aralarında 
anlaşmazlık çıktı. 
İddiaya göre saat 
21.30 sıralarında 
işyerinden çıkan 
İ.T. evine gittiği 
sırada M.Y.’nin 
arkadaşları ile bir
likte pazaryeri 
alanında alkol 
aldığını gördü. 
Aracından inen İ.T. 
ile M.Y. arasında 
kısa süreli tartışma 
yaşandı. Ardından 
yanında bulunan 
tabancayı çıkartan 
İ.T. eski çalışanı 
M.Y.’ye 5 el ateş 
etti. Kısa mesafe

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
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den açılan ateş 
sonucu M.Y. her iki 
ayak bileğinden 
yaralandı.
Arkadaşları tarafın
dan otomobille 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine getirilen 
M.Y. burada tedavi 
altına alınırken, 
beyanı doğrul
tusunda eski 
patronu olan İ.T. 
aranmaya baş
landı. M.Y.’nin has
tanede tedavisi 
deva m ederken,__
Emniyet 
Müdürlüğü Olay 
Yeri İnceleme ekip
leri de olay yerinde 
incelemelerde 
bulundu. Yapılan 
incelemelerde 5 
adet mermi kovanı 
ile çok sayıda boş 
bira kutusu ve 
bir adet ekmek 
bıçağı bulundu. 
Emniyet ekipleri 
silahlı saldırı 
olayını gerçek
leştirdiği iddia 
edilen I.T.’nin 
yakalanması 
için çalışma 
başlattı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Organize işe el koydu..
Dün, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

ve çevredeki güvenlik kameraları incelen
miş.

Buradan yola çıkarak soruşturma sürdü 
rülüyor.

Mutlaka eski olaylarda dikkate alınarak 
bir bağlantı kurulmak istenecektir.

Bu iş kendini göstermek isteyen biri tara 
fından yapılmışsa ortaya çıkar.
Küçük kahraman olmak isteyen tipler yok 

mu ortalıkta.
Ancak, bunlardan biri olma olasılığı yok.
Bu işi yapanın Belediye ile bir ilişkişi ola

bilir mi?
Bu soruşturmayı araştıranlar yöneticile 

rin bilgisine başvuracaklar öncelikle..
Belediye ile bir sorunu olan biri de ola

bilir.
Veya, verilmiş sözlerin yerine getirilme 

mesi nedeniyle de yapılmış olabilir.
Ne olursa olsun, bu olay aydınlanmalı.

TİCARET ODASI’NIN ZİYARETLERİ
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni 

yöneticileri hızlı başladılar.
Kendilerine yapılan ziyaretlere karşı iade 

ziyaretleri yapıyorlar.
Bu ziyaretlerin, siyasi partiler ayağında 

bir mesaj da var.
Oda’nın Meclis Başkanı Paşa Ağdemir, 

GTSO Meclisi’nin geçmişten farklı bir ça 
lışma yöntemi uyguluyor.

Bir kez komisyonlar çalışmaya başladı.
Aynca, Gemlikli işadamlarının yakında 

yapılacak yerel seçimlerde, Belediye Mec 
lisi’nde de temsil edilmesini istiyor.

Ziyaretler sırasında Ağdemir bunu açıkça 
ifade etti.

Teklif, 3 parti ilçe başkanı tarafından da 
olumlu karşılandı.

Gemlik için sivil toplum kuruluşlarıyla el 
ele verilmesi, gerektiğinde proje bazında 
da birlikte çalışılması düşünülüyor.

Ziyarette, CHP İlçe Başkanı Mehmet Sert 
aslan, partisinin Gemlik için 5-10 ve 25 
yıllık, geleceğe yönelik “Nasıl Bir Gemlik 
Yaratmak İstiyoruz” projesine, GTSO’nun 
da destek koymasını istedi.

Yani istekler karşılıklı oldu.
Sertaslan, Gemlik için başlattıkları projel

erden biilhassa nüfusla ilgili çalışmalardan 
söz etti.

Gemlik’te 81 ilden de insan bulunundu 
ğunu, TİK verilerinin bunu ortaya koydu 
ğunu, Gemlik’te çok ciddi karmaşık bir ya 
pıyı barındırdığını söyledi.

Sertaslan, Gemliklilerin 2030 yılındaki 
nüfusun ne olacağını bugünden planlama 
sı gerektiğini de belirtti.

Gemlik’in olmazsa olmazları arasında sa 
nayinin baş yeri tuttuğunu söyleyen GTSO 
Yönetim kurulu Başkanı Kemal Akıt, bu 
nun içinde Gemlik zeytininin önemine vur 
gu yaparken, devletin Gemlik zeytin üreti
cisini desteklemesini istedi.CHP’nin başlat 
tığı destek kampanyasını imzaladı.
Akıt, dışıradan getirilen zeytinin Gemlik 

zeytini diye satılmasını ise “Ayağımıza 
sıkılan kurşun" idadesiyle tanımladı.

Beleılivenm kurşnnlanması 
olayına ernanize suçlar bakacak

Gemlik Belediye 
Binasının geçtiğimiz 
gece bilinmeyen 
kişilerce kurşunlan
ması üzerine yapılan 
kamera kayıtların
dan olayı gerçek
leştiren failin kam
era alanı dışında 
kalmaması 
nedeniyle tesbit 
edilememesi üze 
rine, soruşturmayı 
sürdüren güvenlik 
kuvvetleri, her türlü 
olasılığı değer
lendiriyor. 
Öğrenildiğine göre, 
Gemlik Belediyesi 
binasının kurşunlan
ması soruşturması 
Bursa Organize 
Suçlar Müdürlüğü 
ekipleri ile Gemlik 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekip
lerinin ortaklaşa 
yürüttüğü öğrenildi.

İMAJIMIZI 
ZEDELİYORLAR

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz dün yapılan 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis toplan

tısında kendisine 
olaydan dolayı 
geçmiş olsun dilek
lerini ileten Oda 
Meclis üyelerine 
yaptığı açıklamada, 
“Bu tür şeyler bizi 
yıldırmaz. Bu olayda 
kimin parmağı varsa 
ortaya çıkarılacağını 
sanıyorum.
Biz, Gemlik’in imajı 
nı yükseltmek için 
uğraşırken birileri 
bu imajı bozmaya 
çalışıyor.” dedi.

TÜM KAMERALAR 
İNCELEMEDE

Öte yandan, 
Belediye binasının 
kurşunlanmasından 
sonra Belediye 
güvenlik kamerala 
rından olayın fail
lerinin görülmemesi 
üzerine, çevredeki 
MOBESA karne 
raları da teker teker 
incelendi. 
Ancak,'olay anında 
görüntülerde kimse 
ye rastlanamadığı 
öğrenildi.
Dün, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’na 
ait kameralarının 
güvenlik birimlerin 
ce olayın olduğu

saatlerde GTSO 
önünden geçen 
araçlar dahil tüm 
görüntülerin tek tek 
incelendiği alınan 
bilgiler arasında. 
Olay saatinde GTSO 
önünden geçen 
siyah bir aracın mer
cek altına alındığı 
bilgileri gazetemize 
ulaştı.
Olayla ilgili soruş
turmayı yürüten 
Bursa Organize 
Suçlar Birimi ekibi 
Gemlik’te çalış
malarını sürdürmeye 
başladı.

Or. Ertan Okay, GTSO 
Meclis üyeliğine getirildi
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
üyesi Cavit Miras 
yedi’nin ölümü 
nedeniyle boşalan
meclis üyeliğine 
Dr. Ertan Okan 
getirildi.
Dün, yapılan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis 
toplantısına katılan 
Dr. Ertan Okay, 
diğer meclis 
üyeleri tarafından 
kutlandı.
Ertan Okay, 
ilk kez Meclis 
toplantısında 
görüşmeleri 
izledi.

Gazetemize yaptığı 
açıklamada Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Meclisi’ne ilk kez bir 
doktorun

girdiğini, 
elinden 
geldiğince 
yararlı olacağını 
söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Çarşı Deresi’nin 
yapımının devam 
etmesi nedeniyle 
aylardır sorun 
olarak ortada duran 
Dere üzerindeki 
balık satış işyer
lerinin taşınacağı 
öğrenildi. 
Önümüzdeki hafta 
Çarşı Deresi’nin son 
bölümünün de açıla
cağını söyleyen 
Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz, PTT önünde
ki köprünün 
yapımındaki gecik
menin TELEKOM’a 
ait kabloların toplan
ması ve dere içinden 
geçirme çalış
malarından kay
naklandığını söyledi. 
Dün Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
toplantısına katılan 
Refik Yılmaz, GTSO 
Meclis Üyesi Ergin 
Erenoğlu’nun

Çarşı Deresi’nin 
Merkez Camii 
önünde ve diğer yer
lerde kokusundan 
çevrede durula
madığını, denizden 
su çekilerek pom
palar ile dere içine 
basılarak kokunun 
giderilmesini isteme
sine verdiği yanıtta, 
bunun mümkün 
olmadığını söyledi. 
Yılmaz açıklamasın
da, önümüzdeki

hafta Balık Satış 
işyerlerinin yıklla 
cağını, derenin 
sonbölümündeki 
üst dolgunun 
kaldırılacağını, 
tamamının 
restorasyonunun 
tamamlanacağını 
söyledi.

BALIK SATIŞ 
YERLERİ ESKİ 
TİCARET ODASI 
ALTINA

Öe yandan, dün 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler, 
yıkılan Tibel Otel ile 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın altında 
yıkılmayarak 
bırakılan ve tuvalet 
yapılan binanın 
denize bakan kıs
mında işyerleri yap
maya başladı. 
Gelecek hafta yıkıla

cak olan balık satış 
noktalarının buraya 
taşınacağı 
öğrenildi.
Yeni balık satış yer
lerinin geçici olarak 
burada hizmet 
yapacağı, kesin 
olarak nerede sabit 
balık satış yeri 
yapılacağı ise belli 
olmadı.
Sorunun Belediye 
meclisinde çözülme
si bekleniyor.

Iım'nılsiiiıı
II I II

İlçemiz Ziraat 
Bankası Şubesi’ne 
yeni atanan şube 
Müdürü Cüneyt 
Öztürk, beraberinde 
Ali Kuzu ile birlikte 
Gemlik Ticaret Bor 
sası’nı ziyaret ede 
rek, Gemlik’in ekono 
mik sorunları ile Bor 
sa üyelerinin 
sorunları görüştüler. 
Gemlik Ticaret 
Borsası’m daha 
sonra Gemlik İlçe 
Emniyet Müdürü 
Erol Gülen ziyaret 
ederek, Borsa 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhan Acar 
ve Başkan 
Yardımcısı Özden 
Çakır, yönetim kuru
lu üyeleri ile Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan ile görüştü, 
ziyaret etti.
Gemlik Emniyet 
Müdürü Erol Gülen, 
Ticaret Borsası’nın ilçe Emniyet terinden dolayı

Teşkilatına destek- teşekkür etti.

İlçe Emniyet Müdürü 
Erol Gülen, dün 
gazetemize iadei 
ziyarette bulundu. 
Gazetemiz 
sahibi ve baş yazarı 
Kadri Güler ve Yazı 
İşleri Müdürü Serap 
Güler ile biraraya 
gelen Gülen ile 
ilçenin sorunları 
ele alındı. 
Gemlik’te 1978 
yılında geldiğini ve 
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu’ndan 
mezun olduğunu 
söyleyen Gülen, 
gazetemiz 
bürosunda bulunan 
Gemlik’in eski 
fotoğraflarını 
inceledi.
Gülen, “Eski 
günleri bana tekrar 
yaşattınız. 
Gemlik, çok büyük 
değişimler yaşıyor. 
Gemlik’in nüfusu ise 
hızla artıyor.
Benim Gemlik’te 
bulunduğum

dönemlerde ilçe 
nüfusu 25 bin dolay- 
larındaydı. Bugün 
ise 100 bini geçti. 
Buna bağlı olarak 
sorunları da 
büyüdü.
Son günlerde, 
meydana gelen 
olayların kısa 
zamanda faillerini 
tesbit ettik. Belediye 
kurşunlanması 
olayında da failleri 
mutlaka bulacağız. 
Gemlik’i huzur 
içinde yaşanır bir 
kent yapmak için 

göreve geldim. 
Bunu 
başaracağız.” dedi. 
Gazetemiz sahibi 
Kadri Güler, yerel 
basının her türlü 
olaydan kamuoyunu 
bilgilendirme 
görevini yürüt
tüğünü belirterek, 
emniyet ile olan 
haberlerde de 
kendilerine 
yardımcı olunması 
halinde vatandaşa 
doğru haberi 
ulaştırabileceklerini 
söyledi.
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Üniversitelerde 23» tin kişi için yeni şans
Üniversitelerdeki 
238 bin boş konten
jan için ek yer
leştirme başvuruları 
başladı. 
Üniversiteye yer
leşemeyen aday
ların, şanslarını 
yeniden deneyebile
ceği "ek yer- 
leştirme"ler için 
açıköğretim fakül
teleri dahil üniver
sitelerin ön lisans ve 
lisans programların
da kontenjan sayısı 
238 bin 217 olarak 
belirlendi.
Yükseköğretim prog 
ramlarının konten
janlarına, 2013- 
ÖSYS (Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Sistemi) 
sonuçlarına göre

Ölçme Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından 
ek yerleştirme 
yapılacak. Üniversi 
teye yerleşemeyen 
adaylar, merkezi yer
leştirmede ve yer
leştirilen adayların 
kayıt yaptırmaması 
nedeniyle boş kalan 
ve 2013-ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programları ve

Kontenjanları 
Kılavuzu yayım
landıktan sonra 
açılan yükseköğre
tim programları için 
ayrılan kontenjanlar 
ile üniversite için 
şanslarını yeniden 
deneyecek.
YÖK yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
açıköğretim pro
gramları dahil bu yıl 
ek yerleştirme yapıla 

cak yükseköğretim 
programları için 
kontenjan sayısı 238 
bin 217 olarak belir
lendi. Bu kontenjan
ların 144 bin 292'sini 
önlisans, 93 bin 
925'ini ise lisans 
programları 
oluşturuyor.
Merkezi yerleştirme
den ve kayıtlardan 
sonra örgün yük
seköğretim prog 
ramlarında 183 bin 
156, açık öğretim 
programlarında 
ise 38 bin 457 
program boş kaldı. 
Boş kontenjan bulu
nan örgün yük
seköğretim prog 
ramlarının 126 bin 
731’i önlisans, 56 
bin 425'i lisans; açık 

öğretim program
larının 9 bini önli 
sans, 29 bin 457'si 
lisans programları 
oluşturuyor.
Ek yerleştirmede 16 
bin yeni kontenjan 
Bu yıl Ek Yerleştir 
me Kılavuzu'ndaki 
yeni kontenjan 
sayısı ise 16 bin 604 
oldu. Yeni açılan 
programlarda 8 bin 
561 önlisans ve 8 
bin 43 lisans olmak 
üzere 16 bin 604 
kontenjan yer alıyor. 
Tercihler nasıl 
yapılacak?
Üniversitelerdeki 
boş kontenjanlara 
yapılacak ek yer
leştirme için bugün
den itibaren 30 
Eylül'e kadar başvu

ru alınacak. 
Adaylar tercih 
yapma hakları bulu
nan tablolardan 
toplam 30'u 
geçmemek üzere 
istedikleri sayıda 
tercih yapabilecek. 
Ek yerleştirmede ter
cih için 2013 ÖSYS 
merkezi yer
leştirmede hiçbir 
yere yerleştirile- 
memiş veya açık 
öğretimin kontenjan- 
sız programlarına 
yerleştirilmiş olmak 
gerekiyor.
Adaylar tercihlerini 
ÖSYM'nin "www. 
osym.gov.tr" inter
net adresi üzerinden 
veya başvuru 
merkezi aracılığıyla 
yapabilecek.

1İİF kamı yeııilenıt işlemleıi için »arın san oiin
Anadolu Üniversite
si Açıköğretim, İkti
sat ve İşletme 
fakülteleri kayıt 
yenileme işlemleri 
27 Eylül'de sona 
eriyor.
Anadolu Üniversite- 
si'nin (AÜ) uzaktan 
eğitim uygulayan 
Açıköğretim, İktisat 
ve İşletme fakül
telerinde “2013- 
2014 öğretim yılı 
güz dönemi” kayıt 
yenileme işlemleri 
27 Eylül'de sona 
eriyor.
AÜ'den yapılan 
açıklamaya göre, 

kayıt yenileme 
işlemleri internet 
üzerinden “ders 
ekle-sil” ve “kayıt 
yenileme bedelinin 
bankaya ödenmesi” 
olmak üzere ikinci 
aşamada gerçek
leştirilecek. Öğren
ciler, bankaya 
ödeme yapmadığı 
sürece ders ekle-sil 
işlemi yapabilecek. 
Bankaya ödeme 
yapıldıktan sonra 
ders silme işlemi 
yapılması mümkün 
olmayacak. Ders 
ekle-sil işlemi yap
madan bankaya

kayıt yenileme 
bedelini ödeyen 
öğrenciler, fakülte 
tarafından atanan 
dersleri kabul etmiş 
sayılacak.
Öğrencilerin, ileride 
sorun yaşama

maları için banka 
ödemesi yapmadan 
önce “http://kayit. 
anadolu.edu.tr” 
internet adresinden 
kayıt yenileme link
ine girerek, sorum
lu oldukları dersleri 

mutlaka incele 
meleri istendi. 
Mazeret kayıtları 
26-27 Eylül'de 
Kayıt yenileme 
işlemleri 25 Ey 
lül'de sona erecek 
ve mazeretli olan
ların kayıtları ise 
26-27 Eylül'de 
yenilenecek. 16-25 
Eylül arasında kayıt 
yenileme bedelini 
bankaya ödeyen 
ancak tekrar ders 
ekle işlemi yapmak 
isteyen öğrenciler, 
26-27 Eylül'de bu 
işlemi yapabilecek. 
27 Eylül'den sonra 

ise mazeret kabul 
edilmeyecek ve güz 
dönemi kayıt yenile 
me işlemi yapılma 
yacak. Güz dönemi 
kayıt yenileme 
süresi kesinlikle 
uzatılmayacak. 
Belirtilen tarihler 
arasında her ne 
sebeple olursa 
olsun, öğretim 
gideri ve öğrenim 
ücreti-öğrenci katkı 
payı öde melerini 
yapmayan öğrenci 
ler, 2013-2014 öğre
tim yılı güz dönemi 
kayıt yenileme hak 
kını kaybedecek.

osym.gov.tr
http://kayit


26 Eylül 2013 Perşembe GemlikKHrfez Sayfa 7

O ÖZEL RVKCNT İLKÖĞRETİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru”

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

AYRINTI
Erhan IZGI

MİLLİ EĞİTİMDE NELER OLUYOR?
Cumhuriyet tari

himizde milli 
eğitimle ilgili 
zaman zaman bir
takım değişiklikler 
yaşanmış, halkın 
ihtiyaçlarına ve 
çağın koşullarına 
göre eğitimle ilgili 
değişiklikler gün
deme getirilmiştir.

2000'li yıllardan 
günümüze değin 
yani 10 yılda 
eğitim hallaç 
pamuğuna çevri 
İerek içinden çıkıl
maz ve nereye git
tiği bilinmez bir 
hale getirilmiştir.

AKP iktidarları 
her dönemde mili 
eğitim bakanlarını 
değiştirerek eğiti
mi çorbaya 
çevirme başarısı 
göstermiştir. Her 
bakana ayrı bir 
görev verilmiştir. 
Bu görev raylar 
üzerinde giden 
eğitim trenin 
makas

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER;

süreç «aklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile çalışır, 
vefam, dostlarım asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve herjrrtamda kendini ispatlar, 

en9eltanımaz,l'BAŞARACAĞIM"dervebaşarır....

4-5 YAŞ 
ANASINIFI 
1 .SINIF 
2.SINIF 
3.SINIF 
4.SINIF 
5.SINIF 
6.SINIF 
7.SINIF 
8.SINIF

değiştirmesini 
sağlayarak 
eğitimin çağdaş, 
bilimsel ve laik 
özelliğinden uzak
laştırıp teokratik 
bir anlayışa doğru 
yol almasını sağla
maktır.

Görevini yapan 
bakan kısa sürede 
yerini bir başkası
na bırakmıştır.

İntihalden dolayı 
profesör unvanı 
alınan Sayın 
Dinçer, bakanlıkta 
görevli olan 
uzmanları ve 
eğitimcileri temiz 
leyerek eğitimden 
habersiz kişileri 
bakanlığa doldu
rup aklınca önce 
fatih projesini 
sonra da 4+4+4 
diye ne olduğu bil
inmeyen bir siste
mi uygulamaya 
çalıştı.

Ancak ne hik
metse görevini 
yapmış olmalı ki 

bakanlıktan alındı. 
Amaç kapatılan 
imam hatip 
ortaokullarının 
açılmasını sağla
maktı bu başarıldı.

Yeni bakan Sayın 
Nabi Avcı AKP'nin 
eğitim anlayışını 
kaldığı yerden 
daha ileri 
götürmek için 
görevlendirildi. 
Okulların açılışın
da öğrencilere 
dağıttığı kitaplarla 
şimşekleri üzerine 
çekti.

Geçen yıl öğren
ciler için serbest 
kıyafete geçilmesi 
birçok tartışmayı 
da beraberinde 
getirmişti.

Amaç türbanı 
ilkokullara kadar 
sokmaktı. Şimdi 
2013-2014 eğitim - 
öğretim yılı başın
da Balıkesir'in 
Ayvalık ilçesine 
bağlı bir beldede 
göreve atanan bir 

bayan öğretmenin 
çarşafa benzeyen 
kıyafeti velileri 
çileden çıkarmaya 
yetti de arttı bile. 
Derslere bu kıyafe
tle girmesi hem 
öğrencileri hem de 
öğretmenleri sıkın
tıya sokmuştur.

Bu durumda okul 
müdürü ve milli 
eğitim müdürü 
sessizliğini koru
maktadır.

Neden acaba? 
Çünkü halkın tep
kisi test ediliyor. 
Hele hele açıklan
ması beklenen 
demokrasi 
paketinde ne sür
prizler var bekleyin 
göreceksiniz.

Sayın Nabi Avcı 
ders programların
dan Atatürk ilke ve 
Devrimlerini niçin 
çıkarma gereği 
duymuştur?

Şair Cahit 
Zarifoğlu'nun 
"Ağaç Okul"

kitabını dağıtırken 
"Atatürk'ün çocuk
larla ilgili küçük bir 
kitabını da dağıta
maz mıydı?
Hikmetyar 
Afganistan'da din 
devletinin kurul
ması için 
mücadele vermiş 
biri ya Atatürk ? O 
büyük insan Türk 
ulusunun kurtu
luşu için mücadele 
vermiş. Bizim için 
hangisi daha 
önemli? Atatürk'ün 
adını nedense ağız 
larına alamıyorlar.

Bu yıl yapılan 
öğretmen ata
maları eğitim 
açısından nereye 
gittiğimizi açıkça 
ortaya koyuyor. 
Pek çok branştan 
2572 öğretmen 
ataması yapılıyor. 
Din ve ahlak bilgisi 
öğretmenlerinden 
3880 öğretmen 
atanıyor.

Elbette ki bu ata
malara göre der
sler de din içerikli 
olarak arttırılacak
tır.

Dini eğitime 
başka nasıl 
ulaşılır?

5. sınıflarda haf
talık ders pro
gramında fen ve 
teknoloji bilgisi

6.350
6.600
8.250
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

dersine 4 saat, din 
kültürü ve ahlak 
dersi ile Hz.
Muhammed'in ha 
yatı derslerine de 4 
saat ayrılmıştır.

Bu durum da 
göstermektedir ki 
bizim bilime ve 
fene ihtiyacımız 
yok, sadece dine 
ihtiyacımız var. 
Toplumlar sanki 
din sayesinde 
kalkınıyor.

Okullar açılırken 
basından ilginç 
haberler geliyor. 
Öğrenciler için 
merdivenler kız- 
erkek diye ayrılı 
yor.

Yarın öbür gün 
sınıflar da kız 
erkek diye ayrılırsa 
hiç şaşırmamak 
gerekir.

Gün geçtikçe 
Arap yaşamına 
özenmemiz artıyor, 
çağdaş yaşamdan 
biraz daha uzak
laşarak orta çağın 
karanlığına doğru 
yol alıyoruz.

İyi yolculuklar 
diyemiyorum, 
yüreğim bu ilkelliği 
götürmüyor. Eğer 
gerekli çaba ve 
mücadele ver
ilmezse gele
ceğimiz çok karan
lık olacaktır.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİKGÜLER AJANS İstiklal
matbaacilik -yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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MtveSoortalıanliBi'nılan'ftoielliiHiisitöıeiimHıiiiıııi
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı'nın yürüt
tüğü projelerde ilk 
tercih edilen iller 
arasında yer alan 
Bursa'da, 'Proje 
Döngüsü Yönetimi' 
eğitim programı 
gerçekleştirildi 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı'nın yürüt
tüğü projelerde ilk 
tercih edilen iller 
arasında yer alan 
Bursa'da, 'Proje 
Döngüsü Yönetimi' 
eğitim programı 
gerçekleştirildi. 
Gençlik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 
tarafından Kırcı 
Hotel'de yapılan 
toplantıyla, gençlik 
alanında faaliyet 
gösteren sivil 
toplum kuru
luşlarının sosyal 
sorunlara dair tespit 
yapabilme ve 
çözüme yönelik 
proje geliştirme 
kapasitelerinin 
artırılması 
amaçlanıyor.

Toplantıya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor il 
Müdürü Süleyman 
Şahin, Gençlik 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Sivil 
Toplum Kuruluşları 
Daire Başkanı Fahri 
Demirci, Yalova, 
Bilecik, Kütahya, 
Eskişehir, Balıkesir, 
Çanakkale'den gelen 
katılımcılar, 
Bursa'daki Sivil 
Toplum Kuruluşu 
temsilcileri ve 
Osmangazi Gençlik 
merkezi üyesi yak
laşık 120 kişinin 
katıldı.
Bursa'yla birlikte 14 
ilde düzenlenecek 2 
günlük programın 

açılışında konuşan 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl 
Müdürü Süleyman 
Şahin, 30 milyon 
civarındaki genç 
nüfusla övünülmesi 
için gençlerin 
bilgi, birikim ve 
bu ülkenin değer
leriyle donatıl
masının gerekli 
olduğunu 
söyledi.
Bilgi birikimi ve 
vizyonu olmayan, 
ülkesinin 
medeniyetiyle, milli- 
manevi değerleriyle 
bütünleşmemiş bir 
gençlikle Türkiye'nin 
ilerlemesinin 
mümkün olmadığını 

vurgulayan İl 
Müdürü Şahin, 
"Onun için Gençlik 
ve Spor Bakanımız 
Sayın Suat Kıhç'ın 
öncülüğünde çok 
ciddi girişim ham
leleri yapıldı.
Gençlik çahştaylan, 
seminerler yapıldı. 
Gençlikle ilgili o 
kadar çok eğitim ve 
faaliyet programı 
yapıldı ki, bunlar 
gerçekten ülkemizde 
gençlerin yetişmesi 
için çok ciddi bir 
farkındahk oluştur
du. İstediğimiz bilgi 
birikimine sahip, 
donanımlı, mana 
değerleri olan bir 
gençliğin oluşması

na yönelik hedefe 
hızla Sayın 
Bakanımızın 
öncülüğünde koşu 
yoruz.” dedi. 
Gençlere vizyon 
kazandırılması ve 
istihdam alanlarının 
oluşturulmasında bu 
benzeri programlarla 
daha sistemli bir 
çalışmanın 
içerisinde olan sivil 
toplum örgütlerinin 
faaliyetlerinin çok 
önemli olduğuna 
işaret eden Şahin, 
"Sivil toplum örgüt
leri günümüzde 
kendilerini her 
alanda etkin bir 
şekilde gösteriyorlar 
ve ülkenin 
vizyonuna çok ciddi 
katkı sağlıyorlar. 
Her şeyi devletten 

beklemek mümkün 
değil. Artık sivil 
toplum örgütleriyle 
gençlerin eğitimi ve 
bilinci daha da 
artırılacaktır. 
Ben bundan 
dolayı bütün

sivil örgütlerine 
ve katılımcılara ayrı 
ayrı teşekkür 
ediyorum." diye 
konuştu.
Bakanlığın yaz-kış 
demeden çalıştığını 
kaydeden Gençlik 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Sivil 
Toplum Kuruluşları 
Dairesi Başkanı 
Fahri Demirci ise 
katımcılara 
Bakanlığın bütün 
kapılarının her 
zaman açık 
olduğunu hatırlattı. 
Merkezin dışında 
çalışma yürütmeyi 
daha uygun 
gördüklerini de 
kaydeden Demirci, 
'Proje Döngüsü 
Yönetimi* eğitimi 
programının toplam 
14 ilde düzen
leneceğini 
vurgulayarak, 
sivil toplum kuru
luşlarıyla iletişime 
ve ortak çalışmaya 
önem verdiklerini 
söyledi.

iıftıiHnıııılııııaıııı
Büyükşehir Bele 
diyesi'nin Bursa'yı 
meydanlarıyla 
anılan bir kent 
haline getirmek için 
hazırladığı Stadyum 
Meydanı Projesi, 
Büyükşehir 
Belediye Meclisi'n 
ce olduğu gibi 
onaylandı. 
Büyükşehir Bele 
diye Meclisi'nin 
eylül ayı ikinci otu
rumu Meclis 
Başkanvekili Mus 
tafa Altın başkan
lığında yapıldı. 
Toplantıda, Atatürk 
Stadyumu’nun 
kaldırılmasıyla 
kazanılacak alana 
yapılması planlanan 
Stadyum Meydanı 
ile ilgili proje 
değişikliği görüşül 
dü. Stadyumun 
bulunduğu alan 
projedeki gibi kent 
meydanı olarak 
kalırken, Atatürk 
Kapalı Spor 
Salonu'yla Atatürk 
Lisesi arası sosyal 
ve kültürel tesis

alanı olarak yer aldı. 
İpekiş fabrikasının 
bulunduğu alanın 
ise, meydan düzen
lemesinin dışında 
bırakıldığı proje 
meclisten geçti. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Bursa’ya önemli bir 
prestij katmayı 
hedeflediği projede, 
seyir terası, havuz, 
Bursa çeşmeleri, 
engelli rampası, 
belediye hizmet 
binası veya turist 
danışma merkezi 
olarak kullanılabile

cek bir bina ile 1200 
araçlık otopark 
bulunuyor. Atatürk 
Stadyumu’nun 
taşlarının da bulu
nacağı peyzaj mer
divenlerinin yanın
da Hyde Park 
örneğinde olduğu 
gibi bir serbest 
kürsü, 
Bursaspor’un 
şampiyonluğunun 
yaşatılacağı anı 
duvarı ve heykel ile 
vatandaşların din
lenebileceği alanlar 
da proje kapsamın
da yer alıyor.

Spor Toto Süper 
Lig'in 6.haftasında 
Akhisar Belediye 
spor, deplasmanda 
Bursa spor ile 
oynayacağı maçın 
hazırlıklarını, 
sürdürüyor.
Spor Toto Süper 
Lig'in 6. haftasında 
Akhisar Belediye 
spor, deplasmanda 
Bursaspor ile 
oynayacağı maçın 
hazırlıklarını 
sürdürüyor.

Teknik direktör 
Hamza Hamzaoğlu 
yönetiminde, Yılmaz 
Atabarut 
Tesisleri'nde 
gerçekleşen antren
manda, dün kupa 
maçında görev alan 
futbolcular takım
dan ayrı çalışma 
yaptı. 
Ziraat Türkiye 
Kupası 2. Tur 
müsabakasında 
Bursa ekibi

Orhangazispor'u 4-2 
yenerek moral 
depolayan yeşil- 
siy atılı ekipte dünkü 
maçta forma 
giymeyen futbolcu
lar ise taktik ağırlıklı 
çalışmalar 
yaparken, ayrıca 
sakatlıkları süren 
Emin Aladağ ve 
Mustafa Aşan'ın 
Bursaspor maçında 
forma giyemeyeceği 
bildirildi.
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Türtîye'de araç sayısının en az olıluâu il Tunceli
Trafiğe kayıtlı 17,6 
milyon aracın yüzde 
18'i İstanbul'da 
kayıtlı iken, 
Türkiye'de en az 
araç kaydı yapılan il 
Tunceli oldu...
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerinden yaptığı der
lemeye göre, 
Türkiye'de kayıtlı 
bulunan 17 milyon 
579 bin 349 aracın 
yüzde 18'i yani 3 
milyon 178 bin 39O'ı 
İstanbul'da kayıtlı 
iken, metropol kenti 
1 milyon 483 bin 7 
araç ile Ankara, 1 
milyon 87 bin 266 
araç ile İzmir takip 
etti.
Türkiye'de en az 
araç kaydı yapılan il 
ise 6 bin 703 taşıt ile 
Tunceli oldu.
Trafiğe kayıtlı

17,6 milyon aracın 9 
milyonunu otomobil, 
yaklaşık 400 binini 
minibüs, 245 binini 
otobüs, 2,9 mil 
yonunu kamyonet, 
754 binini kamyon, 
2,7 milyonunu 
motorsiklet, 1,5 
milyonunu traktör, 
35 binini de özel 
amaçlı araçlar

oluşturdu.
- Motorsiklette 
"Antalya", traktörde 
"Manisa" lider 
Otomobil, minibüs, 
otobüs, kamyonet, 
kamyonda İstanbul 
diğer illere fark attı, 
motorsiklette 
Antalya, traktörde 
Manisa lider oldu. 
Türkiye'de kayıtlı 

otomobil sayısına 
bakıldığında 9 mily
on otomobilin yüzde 
23'ünün İstanbul'da 
kayıtlı olduğu 
görüldü. Türkiye'nin 
otomobil fakiri ili ise 
2 bin 233 araç ile 
Hakkari oldu. 
Minibüste de durum 
değişmedi, İstanbul 
56 bin 595 minibüs 

sayısıyla lider il 
olurken, Bayburt 522 
minibüs ile iller 
arasında son sırada 
yer aldı.
Trafiğe katıyh oto
büs sayısı 66 bin 
336 ile en çok İstan
bul'da hesa
planırken, 
Ardahan'daki otobüs 
sayısının yalnızca 46 
olduğu gözlerden 
kaçmadı.
Kamyonet sayısına 
bakıldığında da 
İstanbul 585 bin 41 
kamyonet ile birinci 
sırada yer aldı.
Kamyoneti en az il 
ise bin 458 ile 
Tunceli oldu.

Türkiye’de kayıtlı 
754 bin kamyonun 
126 bin 332'si de 
İstanbul’da kayıtlı 
iken, Tunceli 412 

kamyon sayısıyla 
son sırada yer aldı.

Özel amaçlı taşıtların 
en çok kayıtlı olduğu 
il 6 bin 421 ile yine 
İstanbul oldu. Bu 
araçların en az 
kayıtlı olduğu ilin de 
42 araç ile Kilis 
olduğu görüldü. 
Traktör ve motosik
lette ise İstanbul lid
erliği kaybetti. En 
çok motosikletin 
kayıtlı olduğu il 239 
bin 316 ile Antalya 
olarak öne çıkarken, 
motosiklet sayısında 
194 ile Hakkari son 
sırada yer aldı. 
Traktör sayısında da 
Manisa 74 bin 966 ile 
diğer illere fark 
atarken, Rize'ye 
kayıtlı traktör 
sayısının sadece 39 
olduğu görüldü.

Bakan açıtla di: itim'ae doğalnaza zam alacalı mı?
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, Ekim 
ayında da doğalgaza 
zam yapılmayacağını 
söyledi.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, 
"Arkadaşlarımız 
hesaplarına devam 
ediyorlar ama ilk 
aldığım intiba inşal
lah ekim ayında da 
doğal gazı zamsız 
olarak kullanacağız" 
dedi.Yıldız, Türk-lş 
Genel Başkanlığına 
seçilen Ergün Ata 
lay'ı konfederasyon 

genel mer kezinde 
ziyaret etti.
Basın mensuplarının 
gündemdeki konu
lara ilişkin sorularını 
yanıtlayan Bakan 
Yıldız, doğal gaza 
zam olup olmaya
cağı yönündeki soru 
üzerine, "Arkadaş 
larımız hesaplarına 
devam ediyorlar ama 
ilk aldığım intiba 
inşallah ekim ayında 
da doğal gazı zamsız 
olarak kullanacağız. 
Maliyetler hala elim
izde yüksek miktar
da duruyor ama 
doğal gazdaki yük

sek ithalat maliyet
lerini, yerli kay
naklarımızla, yenile 
nebilir kaynaklarımı
zla balans etmeye ve 
dengelemeye çalışıy
oruz, bunun için 
gayret ediyoruz" 
diye konuştu.
Bakan Yıldız, 
akaryakıt fiyatlarına 
ilişkin sorular üzer
ine, benzin ve 
motorin için otoma 
tik fiyat mekaniz
masının geçerli 
olduğunu söyledi. 
Akaryakıt fiyatlarının 
döviz ve hampetrol 
fiyatlarına bağlı 

olduğunu anlatan 
Yıldız, ayrıca 
Akdeniz'de 4 AB 
üyesindeki fiyatların, 
arz ve talebin değer
lendirildiği üçüncü 
bir faktör bulun
duğunu ifade etti. 
Bunların sonucunda 
Türkiye'deki fiyatla- 
ma mekanizmasının 
3. kez indirimi sun
duğunu anımsatan 
Yıldız, ağustos ayın
daki 2 zammın ardın
da 3 indirim 
olduğunu ve tem
muz fiyatlarına 
dönüldüğünü belirtti. 
Yıldız, şunları kay

detti: 
"Özellikle 
Türkiye'nin etrafın
daki siyasi istikrarsı
zlardan kaynaklanan 
sebeplerin biran 
önce sönümlenmesi
ni ve fiyatlar 
üzerindeki köpük
lerinin alınarak 
gerçek fiyatlarına 
dönmesini temenni 
ediyorum. Sayın 
Erdem Başçı'nın 
temennilerine, 
hesaplarına mutlaka 
katılıyorum. Çünkü 
bunun 1 yıl sürmesi 
halinde 1,80'lik 
parite, Türkiye'deki 

maliyetlerden en az 
yüzde 12-13 daha 
azalacağı anlamına 
gelir. Türkiye'de bu 
yaklaşık 7 milyar 
dolara karşılık 
gelmektedir. Eğer 
ham petrol fiyatları 
100 dolarlar seviye
sine inerse ve 
1,80'ler paritesini 
2014 yılında görürse 
Türkiye ki serbest 
piyasada oluşan bir 
rakam, Türkiye'nin 
enerjiyle alakalı ithal 
girdilerinin 7 milyar 
dolar daha düşe
ceğini söylemem 
lazım.”
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Plakasız 
minibüs cayır 

cayır yandı
Eşref Dinçer Mahallesi Kesta 
ne Sokak’taki boş bir arsada, 
aylar önce bırakılan plakasız 
minibüs, önceki gece cayır 
cayır yandı. Haberi sayfa 2’de

Belediye Başkanlık aracı ve Belediyenin kurşunlanmasından sonra dün de 
Belediye Başkan Yardımcısı Muarrem Sarı’nın, aracına binerken 5 adet boş kurşun 

kovanı bulması, dikkatlerin Belediye üzerinde toplanmasına devam ediyor 

Muarrem Sarı nın evinin önünde 
5 bos kursun koyan bulundu

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Her gün bir sorun...
Bir kaç gündür Gemlik’te yaşananlar, insanın 

moralini bozuyor.
Her gün bir başka olayla karşı karşıya kalıyoruz.
Bunun dışarıya yansıması olumsuz oluyor.
Şiryandan imajımızı düzeltmeye çalışıyoruz, öte 

yandan basit gibi görülen, ancak basit olmayan 
bir olay, bu imajı silip süpürüyor.

Geceler hangi olaylara gebe, sabahlar hangi 
alayların habercisi olacak bilemiyoruz.

Kişiler arasında yaşanan sorunlar basit ve 
çözümlüdür. Kurumlar içindeki olaylar ise kar
maşık ve sorunlu. Devamı sayfa 4’de

_............ — tfuarrem Sarı, dün sabah
Belediye Başkan Yardı^^nde boş kurşun kovanlarını 
aracına binerken, eW'"°rak duruJ^nuinhce'e^esini 
görünce, emniyeti pelemeye aldı. Haberi 2 de 
istedi. Polis, kovanları ın<* _________

Ticaret Odası Meclisi, 
toplantılarda konuk 
ağırlamaya başladı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Eylül ayı 
Meclis toplantısında konuk ağırladı.
Belediye Başkan vekili Refik Yılmaz’ın 
çalışmalarıyla ilgili sunum yaptığı meclis 
toplantısına, Ziraat Bankası Bursa Bölge 
Müdürü Kemal Güven, Bölge Müdür 
Yardımcısı Hakan Kol, Gemlik Şube Müdü 
rü Cüneyt Öztürk ile Ali Kuzu katıldılar. 
Haberi sayfa 4’de

HEM HAYAT KURTAR 
HEM DE HAYATINI 
Meslek sahibi öğrenciler yetiştiriyor, 
geleceklerini güvence altına alıyoruz.

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Hemşire «Acil Tıp Teknisyeni

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Geff11'14 
0 224 514 49 491 hatemsaglikokullar'i-c°rr?^

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Başkanlık aracı ve Belediyenin kurşunlanmasından sonra dün de 

Belediye Başkan Yardımcısı Muarrem Sarı’nın, aracına binerken 5 adet boş kurşun 
kovanı bulması, dikkatlerin Belediye üzerinde toplanmasına devam ediyor 

Muarrem Sarı nın evinin önünde
5 bos kursun kovan bulundu

Belediye Başkan 
vekili Muarrem 
Sarı’nın evinin 
önünde 5 kurşun 
bulundu.
Gemlik Belediye 
binasına, geçtiğimiz 
günlerde kimliği 
belirlenemeyen kişi 
ler tarafından gece 
saat 23.30 sıraların
da tabancayla 5 el 
ateş edilmesinden 
sonra dün de 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Muarrem 
Sarı’nın evinin 
önünde patlamış 5 
boş kovanın bulun
ması dikkatleri yine 
belediyeye çevirdi.

BOŞ KOVANLAR 
ARACIN ÖNÜNDE 
BULUNDU

Öğrenildiğine göre, 
dün sabah belediye 
deki görevine git
mek için Çevre 
Yolu’nun arkasında

Yerel seçimlerin yak
laşması üzerine, 
aday adaylığı soru
nunu noktalayan 
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe örgütü 
kurum ziyaretlerini 
sürdürüyor.
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve 
Belediye Başkan 
aday adayı Ertuğrul 
Yavuz, önceki gün 
saat 17.oo sıraların
da Gürle İş Merkezi’ 
nde bulunan Türkiye 
Emekliler Derneği 
Gemlik Şubesi yöne 
ficilerini ziyaret etti 
ler. Dernek Başkanı 
Hüseyin Yener ve 
yönetim kurulu üye 
leri tarafından karşı 
lanan MHP’liler, bir 
süre sohbet ettiler. 
MHP Belediye 
Başkan aday adayı 
Ertuğrul Yavuz, yerel 
seçimler öncesi par
tim bana görev verir 
se, Gemlik’teki emek 
tilerin sorunlarını 
çözeceğini söyledi.

Belediyedeki kurşun 
lanma olayı nedeniy 
le hemen durumu 
İlçe Emniyet Müdür

bulunan Çınar 
İlköğretim Okulu 
yanındaki evinden 
çıkan Muarrem Sarı,
aracını bineceği 
sırada yerde boş 
kurşun kovanları 
gördü.

Yavuz, “Emeklilerin 
yer sorunu var.
Daha geniş ve huzur 
lu bir ortamda çalış
maları ve toplanma 
lan için sîzlere yer 
tahsis edeceğiz. 
Emeklilere önem 
veriyoruz. Milliyetçi 
Hareket Gemlik’te 
yerel seçimlerde en 
güçlü parti.” dedi. 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve 
parti yöneticilerinin 
de katıldığı ziyarette, 
Emeklilere farklı 
önem verdiğini 
belirten Ertuğrul 
Yavuz, “MHP’nin 
Gemlik’te en iddialı 
parti konumunda 
olması, bizim de

lüğü’ne bildirdi.
İlçe Emniyet Müdür 
lüğü Asayiş Şubesi 
ekipleri ve olay yeri 

sorumluluklarımızı 
artırıyor. Bu sebep 
ten bizim için emek 
İllerin ayrı önemi 
vardır. Onların tecrü- 
bele tinden seçim 
döneminde ve son-, 
rasında yararlanmak 
istiyoruz” dedi.
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yener, 
Gemlik’te en çok 
üye sayısı bulunan 
bir dernek oldukları 
m, bu sayının her 
gün arttığına dikkat 
çekti.
Siyaseti hizmet 
olarak gördüklerini 
söyleyen Yavuz, 
emeklileri unutma 
yacaklarını belirtti. 
MHP’liler daha sonra 

inceleme ekibi San’ 
nin evinin bulun
duğu sokağa gide 
rek, boş kovanları 
incelemek üzere 
aldı.
Sarı’nın evine ve 
aracına kurşun isa
bet edip etmediğini 
araştıran güvenlik 
ekipleri, incelemele 
rini bitirdikten sonra 
Muarrem Sarı’yı 
ifadesini almak için 
İlçe Emniyet Müdür 
lüğüne davet etti. 
Sarı, ilçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
giderek, olayla ilgili 
ifade verdi.
Sarı’dan şüphe
lendiği kimsenin 
bulunup bulun
madığı da soruldu. 
Polis olayla ilgili 
olarak soruşturma 
başlattı.
Olay, Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafın
dan da incelemeye 
alındı.

Küçük Kumla’ya 
giderek MHP’lilerle 
bir araya geldiler. 
Kumla’da doğalgaz 
sorunu bulunduğu
na dikkat çeken 
Ertuğrul Yavuz, 
Kendisinin 
Türkiye’nin ilk 
doğalgaz 
müheendislerinden 
biri olduğunu söyle
di. Yavuz, “Bize 
görev verilirse 
Kumla’yı öncelikle 
doğalgaza kavuştur- 
cağız, Gemlik Bele 
diyesinin doğalgaz 
firmasında yüzde 10 
hissesi var.
Yalnız yönetim 
kurulundan ücret 
almayı biliyorlar” 
dedi.
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ise 
konuşmasında 3 
aday adayına da ay 
nı mesafede olduk
larını, Küçük Kum 
la’da birlikte olmak
tan mutluluk duy
duklarını söyledi.

Mmiııite 
tını tam imli

Eşref Dinçer 
Mahallesi’nde bulu
nan Belediye 
Hizmet Binası’nın 
arkasındaki 
Kestane Sokak’taki 
boş bir arsada, 
aylar önce bırakılan 
plakasız minibüs, 
önceki gece cayır 
cayır yandı.
Sokak sakinlerinin 
çeşitli defalar plaka 
sız ve terk edilmiş 
görüntüsündeki 
minibüsün kaldırıl
ması için İlçe Trafik 
Şube Müdürlüğü’ne 
başvurduklarını, 
ancak ilgilenen 

kimsenin çıkma 
eliğim söylediler. 
Önceki gece saat 
22.00 sıralarında, 
arsada bulunan 
minibüs birden 
yanmaya başladı. 
İtfaiyenin müda
halesine karşın, 
minibüs cayır cayır 
yanarak iskelet 
halinde kaldı. 
Kimin tarafından 
yakıldığı veya 
neden yandığı 
yapılacak 
incelemelerden 
sonra belirleneceği 
itfaiye yetkilileri 
tarafından belirtildi.
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liM sürücü laciayı önledi
Gemlik’te Yalova- 
Bursa yolu 
üzerindeki yüksek 
gerilim hattı TIR’ın 
üzerine düştü 
Yalova-Bursa 
yolu üzerinde 
trafiğin en 
kalabalık olduğu 
saatte yüksek geril
im hattının üzerine 
düştüğü 43 ZB 343 
plakalı TIR’ın 
sürücüsü Sezgin 
Aslan, son anda 
yaptığı manevra ile 
hem olası bir kazayı 
önledi hem de aracı 
kontrol altında tut
mayı başardı. 
Ana yolda karşıya

Polisi Gürünce İsrar Pıselini flnıı Kaçlı
Bursa nın Yıldırım 
ilçesinde metro 
istasyonu önünde 
şüpheli 3 kişi polis 
ekiplerini görünce 
kaçmaya başladı. 
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde metro 
istasyonu önünde 
şüpheli 3 kişi polis 
ekiplerini görünce 
kaçmaya başladı. 
İki kişi 
yakalanırken

geçen kabloya 
UEDAŞ ekipleri 
anında müdahale 
ederken, yol kısa 
süreli trafiğe

kapandı. 
Elektriklerin 
kesilmesinin ardın
dan kablo yoldan 
alınarak yol

trafiğe açılırken, 
polis
ekipleri de çalışma 
boyunca güvenlik 
önlemi aldı.

uçuncu kişi, 
içerisinde 125 gram 
esrar maddesi 
bulunan poşeti atıp 
kayıplara karıştı. 
Duaçınarı Metro 
İstasyonu civarında 
devriye gezen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
merdivenlerde otu
ran durumu şüpheli 
üç gencin kimlik 
kontrolünü yapmak 

istedi. Bu sırada, 
şüpheli gençler 
kaçmaya başladı. 
Bölgeye gönderilen 
takviye polis ekip
lerinin olay yerine 
gelmesiyle kaçan 
iki kişi yakalandı. 
Elindeki 125 gram 
esrar maddesi 
bulunan poşeti 
atan kimliği henüz 
belirlenemeyen kişi 
ise izini kaybettirdi.

Gözaltına alınan 
E.A. ve B.E., 
'Kullanmak için 
uyuşturucu madde 
satın almak, kabul 
etmek ve bulundur
mak1 suçlarından 
adliyeye sevk edil
di. Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, kaçan 
üçüncü kişinin 
yakalanması için 
çalışmaların devam 
ettiğini açıkladı.

Minibüs aniden 
yola fırlayan 
sahsa çarptı

Bursa’da bir 
minibüs aniden 
yola fırlayan şahsa 
çarptı. Şahıs dok
torların tüm müda
halesine rağmen 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Yıldırım mahallesi 
Duaçınarı 
Mahallesi’nde mey
dana geldi. Servis 
minibüsüyle 
Ankara yolu 
üzerinden şehir 
merkezine seyir 
halinde ilerleyen

11 gündür kayıp 
olan şahıs ölü 

bulundu

İ.T., biranda 
karşısına çıkan 
Z.Ş.’ye çarptı. 
Hemen aracından 
inen İ.T. ve çevre
deki vatandaşlar 
şahsa ilk müdaha
leyi yaparak, 112 
ekiplerine bilgi 
verdi. 112 ekipleri 
şahsı hastaneye 
götürdü. Z.Ş., dok
torların tüm müda
halesine rağmen 
hayatını kaybetti. 
Olayla alakalı 
soruşturma 
başlatıldı

MllİIlMlIl
Mudanya İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler, 
bir iş yerinde 4733 
sayılı kanuna 
aykırı olarak 
Tekel bandrollü 
yerli ve yabancı 
sigara ve içki 
satıldığını tespit 
etti. Tütün ve 
Alkol Piyasası 
Düzenleme 
Kurulu’nun 
verdiği satış bel
gesini yenile
meyen işletmede 
yapılan aramada 
21 paket sigara ve 
113 şişe çeşitli 
markalarda içki 

ele geçirildi.
4733 sayılı 
kanuna göre 
satış belgesi 
olmadan satış 
yapan iş yerine 7 
bin 325 lira ceza 
kesilirken, el 
konulan içki ve 
sigaralar Milli 
Emlâk’e teslim 
edildi. Ekipler, 
ayrıca 11 Eylül’de 
çıkan yeni kanunla 
saat 22.00-06.00 
arasında içki satan 
bir iş yerine de 
idari işlem yapıp, 
işletme sahibinin 
evraklarını 
TAPDK’ye 
gönderdi.

Küçük çocuk çakmakla 
oynarken patlı yaktı
İddiaya göre, bir 
çocuk, Orhaniye 
Mahallesi 1. Varışlı 
Sokağı'ndaki park
ta, oyun konsolları 
bölümüne kimin 
bıraktığı belli 
olmayan eski 
koltuğu çakmakla 
yaktı. Koltuktan 
çıkan alevler, plas
tik malzemeden 
yapılmış kaydırağa 
ve kauçuk zemine 
sıçradı. Bir anda 
oyun konsolları 
alevler içinde 
kaldı.
Vatandaşların 
haber vermesi 
üzerine parka 
intikal eden itfaiye 

ekipleri, kısa 
sürede yangını 
söndürdü.
Parktaki oyun kon
solları ile kauçuk 
zemin tamamen 
yandı. Olay yeri 
inceleme ekipleri 
parkta inceleme 
yaptı.
Parka gelerek 
incelemelerde 
bulunan İnegöl 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Turgay 
Yel, "Çok üzücü 
bir olayla karşı 
karşıya kaldık. Par 
kın büyük kısmı 
zarar gördü. Bu 
park bizim değil, 
sîzindir.’’ dedi

Bursa'nın Mustafa 
kemalpaşa ilçesin 
de 11 gündür kayıp 
olan kişinin cesedi 
bulundu
İlçeye bağlı Kalpa 
zan mevkisinde bir 
çoban, arazide er 
kek cesedi görün 
ce durumu jandar
maya bildirdi. Olay 
yerine gelen İlçe 
Jandarma Komu 
tanlığı ekipleri, 
yaptıkları inceleme 
de cesedin İbrahim 
Yalın'a (23) ait 
olduğunu belirledi.

Yahn'ın 11 gün 
önce dayısının 
motosikletini 
götüreceğini 
söyleyerek ilçeye 
15 kilometre uzak
lıktaki bir köye git
mek üzere 
ayrıldığı, kendisin
den bir daha haber 
alınamadığı öğre
nildi. İbrahim 
Yahn'ın cesedi, 
kesin ölüm nedeni 
nin belirlenmesi 
için Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Her gün bir sorun...
Dün sabah büromda çalışırken telefon 

çaldı.
Bursa’dan bir meslekdaşım aradı.
Haberin var mı, Muarrem San’nın evi 

kurşunlanmış!
Hoppala...
Bu da nereden çıktı dedim.
Biz gazeteciyiz, sanırlarki gazeteciler 

herşeyi önce duyan kişilerdir.
Doğru, son olayı yine bir gazeteci duy

muş, ama biz değil.
Muarrem San’nın evi kurşunlanmışsa kim 

kurşunlamış.
İşi araştırmadan, soruşturmadan yazmak 

olamayacağı için değişik kaynakları yok
ladım.

Birçok önemli kaynak bu konuyu benden 
duydu.

Sonunda, Belediye içinden bir AKP’liden 
olayın doğruluğunu öğrendim.

Ama yine de içim rahat etmedi.
Ev kurşunlanmışsa gidip görmeliyim 

dedim.
Duyumla haber olmayacağı için, öğle 

saatlerinde sora sora San’nın evini bul
dum. Ortalıkta kurşun murşun deliği 
yoktu.

Bu nasıl iş dedim kendi kendime...
Bu kez resmi kurumlan arayıp, olayın 

esasının ne olduğunu araştırdım.
Doğruluk olduğu kadar, bize yansıyan 

doğru değildi.
Ortada kurşunlanan bir ev yoktu. Araç 

da...
San’nın yaşadığı dar sokakta iki araç yan 

yana zor geçer.
Silah patlasa duymayan kalmaz.
Böyle bir duyum olmadığına göre, sorun 

nedir?
Sorun şu.
Bana verilen bilgilere göre, Sarı evinden 

çıktığında aracına binerken evinin önünde 
4-5 tane boş kurşun kovanı görür ve 
emniyete bildirir.

Kurşunlama net değil.
Polis geniş araştırma yapıyor.
Belediyenin kurşunlanmasıyla ilgili olup 

olmadığı konusunda bağlantı arıyor.
Belediyeye sıkılan kurşun ile, San’nın 

evinin önündeki kurşunlar aynıysa yapan 
da aynı demektir.

Bir ayrıntıya daha ulaştım.
Gemlik Belediyesinin kurşunlandığı gece 

müteahhit Halit Uslu’nun bürosu da 
kurşunlanmış!

Hadi bakalım çıkın işin içinden...
Son günlerde Gemlik’te neler oluyor.
Bir güvenlik zafiyeti mi var.
Bana göre böyle bir olay yok.
Gemlik 100 bin nüfusu aşmış bir kent...
Belediye’ye yönelik olayların temel kay

nağı belli.
Belediye Başkanvekilli seçimleri bu işin 

başlangıç noktası..
Bilhassa Bülent Dalkılıç’ın Refik Yılmaz’a 

oy vermesi için döndürülen fırıldaklar 
bakın nelere neden oluyor.

Bu işte kendini kazançlı sanan AKP 
yönetimi, neleri kaybettiğini göremiyor.

Allah beterinden saklasın.

Ticaret Odası Meclisi, toplantılarda 
konuk ağırlamaya başladı

Gemlik Ticaret ve Sa 
nayi Odası Eylül ayı 
Meclis toplantısında 
konuk ağırladı.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ın 
çalışmalarıyla ilgili 
sunum yaptığı 
meclis toplantısına, 
Ziraat Bankası 
Bursa Bölge Müdürü 
Kemal Güven, Bölge 
Müdür Yardımcısı 
Hakan Kol, Gemlik 
Şube Müdürü 
Cüneyt Öztürk ile Ali 
Kuzu katıldılar.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, aylık 
meclis toplantılarına 
değişik katılımcıları 
davet ederek, onlar
la bilgi alışverişinde 
bulunacaklarını 
belirten konuş
masından sonra,

Muhtarlaman ücretsiz UluılaB flozisi

Halitpaşa Mahallesi 
Muhtarı Sevim 
Koçdemir ile Yeni 
Mahalle Muhtarı 
Nazmi Sevim, 
mahalle sakinlerini 
Uludağ'a götürdü. 
180 kişinin katıldığı 
Uludağ gezisinde, 
mahalle sakinleri 
birbirleriyle kay

Ziraat Bankası 
Bursa Bölge Müdürü 
Kemal Güven, Genel 
Müdürlüğün reel 
sektörle ilgili olarak 
yeni kararlar aldığını 
belirtti.
Güven, Ziraat 
Bankası’nın 2.5 mil
yar lira müşteri
lerinin birikimin 
bulunduğunu, 2.5 
milyar lira devletin 
sermayesi bulun
duğuna dikkat çe 
kerken, bugüne 
kadar bankanın reel 

naştı, Uludağ’ı 
gezme imkanı 
buldu.
Bakacık, Oteller 
Bölgesi ve 
Kirazlıyayla’da güzel 
bir gün geçiren 
Halitpaşa ve Yeni 
Mahalle sakinleri, 
Uludağ’ın tadını 
çıkardılar.

sektörden uzak 
kaldığını, yeni poli
tikalarla esnaf, kobi 
ve sanayicilere 
yönelik yeni projeler 
ortayla koyduklarını 
söyledi. Güven, 
“Yeni dönemde 
Girişimci banka, 
ticari ve kurumsal 
şubeler ve Gemlik’te 
olduğu gibi karma 
şubeler oluşturuldu. 
0-40 milyon lira 
cirolu firmalar giri 
şimci şubelerden, 
40-200 milyon liralık

Halitpaşa Mahallesi 
Muhtarı Sevim 
Koçdemir, gazete 
mize yaptığı açıkla
mada, mahalle 
sakinlerini biraraya 
getirerek, Yeni 
Mahalle Muhtarı 
Nazmi Sevim ile bir
likte gezi yapma 
kararı aldıklarını, 

cirolu işletmeler 
Ticaret şubeleri, 200 
milyon ve üzeri fir
malar ise kurumsal 
şubeler işlem göre
cekler. Türkiye 
genelinde 5 kurum
sal, 21 ticari 81 adet 
girişimci şube açıldı. 
Gemlik gibi ilçelerde 
ise her 3 işin 
bankacılık işinin 
yapıldığı şubelerimiz 
var.” dedi.
Bu konuda finans
man programının da 
yapıldığını söyleyen 
Kemal Güven, 
“Şubelerimize ret- 
ting sistemi kurduk. 
Büyük olmak istiyor
sak, bankaları stan
dart değerlere 
kavuşturmak zorun
dayız” dedi. Güven 
iş adamlarını Ziraat 
Bankası ile çalış
maya davet etti.

amaçlarının kaynaş
mayı sağlamak 
olduğunu söyledi. 
Koçdemir, 
“Muhtarlarımızın 
böyle geziler 
düzenleyerek 
mahalle sakinleri >ie 
birlikte güzel bir 
gün geçirmelerini 
öneririm” dedi.
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Temeli 29 Mart 2013 
tarihinde atılan 
Kültür Evi'nin yıl 
sonuna kadar 
hizmete girmesi bek
leniyor.
Hamidiye Mahallesi 
Geçit Sokak No 20 
İtfaiye Müdürlüğü 
arkasında temeli 
atılan ve inşaat 
çalışmaları hızla 
devam eden 
Kültür Evi'nin 
ilçenin kültür ve 

sanat hayatına 
büyük katkılar 
sunması hedefle 
niyor.
430 metrekare lik 
kapalı alan üzerinde 
iki kat olarak inşa 
edilecek olan Kültür 
Evi'nde çok amaçlı 
salon, toplantı 
salonu, kafeterya ve 
kütüphane bulu
nacak.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz, Kültür 
Evi'nden ayrım 
yapılmaksızın tüm 
hem şeri dernek
lerinin fay
dalanacağını 
anlatarak, ilçenin 
kültürel diğer 
faaliyetlerinde de 
kültür evinin cazibe 
merkezi olacağına 
dikkat çekti. 
Gemlik'in yöresel 
dernekler açısından 
yoğunluğuna dikkat 

çeken Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Her biri 
ilçemizin sosyal ve 
kültürel hayatının 
yanı sıra ekonomik 
yaşamına da büyük 
katkı sunan dernek
lerimiz, ilçemizin 
huzur, barış ve 
güven ortamında 
bulunmasına da 
önemli katkılar 
sunuyorlar.

Kültür Evi tüm 
yöresel dernekleri 
mizin, Gemliklilerin 
ve sivil toplum 
örgütlerinin hobi ve 
faaliyet merkezi ola
caktır. Şimdiden 
hayırlı uğurlu olsun" 
dedi.
Belediyeciliğin 
sadece alt yapı, üst 
yapı ve yatırım 
demek olmadığını 
belirten ve kültürel 
ve sosyal 

faaliyetlerde de 
önemli hizmetlere 
imza atarak 
öncülük yaptıklarını 
hatırlatan 
Refik Yılmaz, 
Kültür Evi kaba 
inşaatının tamam
landığını, iç dizayn 
ve çevre düzen
lemesinin 
bitirilmesi sonrasın
da da yıl içinde 
hizmete gireceğini 
söyledi.

KARATAŞ ŞİRKETİMİZ İÇİN
ELEKTRİK KAYNAĞI YAPABİLEN 
GAZALTI KAYNAĞI YAPABİLEN 
OKSİJEN KAYNAĞI YAPABİLEN 

MAKİNE MONTAJINDAN ANLAYAN, 
TECRÜBELİ ELEMAN 

ARANMAKTADIR.

İlgilenenlerin Azot Sanayi Yolu 
No: 272 İslamköy / Gemlik 

adresine şahsen müracaatları 
rica olunur.

KARATAŞ DEMİR ÇELİK LTD ŞTİ 
Azot Sanayi Yolu No:272 

islamköy / GEMLİK 
Tel: 0224 524 72 70

KAYIP
Gemlik İmam 

Hatip Lisesi 
Orta okulundan 

aldığım 
diplomamı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
GÜLAY DEMİR 
(SİVASLIOĞLU)

‘GemlikKörfez’
w.gemliWezgazete$iffl

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM.

GEMLİK
Yel: 514 20 21

KAŞEDE BEKLEMEK M
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3® GEMLİK
MATBAACILIK-YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 18.224)513 35 95
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KameHlat torsa Oımaıılannın Giiiii Olacılı
Bursa’da orman 
yangınları erken 
erken uyarı sistemi 
faaliyete geçti. 
Orman Genel 
Müdürlüğü 
bünyesinde orman
ların gözetlenmesi 
ile orman yangın
larının 
söndürülmesinde en 
önemli etken olan 
erken uyarı sistemi 
Bursa'da hayata 
geçti. Orman Genel 
müdürlüğünce 
coğrafi bilgi sistemi 
kullanılarak görüş 
analizi yapılarak 
Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğünde 2013 
yılında üç ayrı nok
taya orman yangın
ları erken uyarı sis
temi için kamera

kuruldu. İlk olarak 
19 Haziran 2013 tari
hinde Bursa Orman 
İşletme 
Müdürlüğünün 
Üsküptepe Kulesine 
ve 28 Ağustos 2013 
tarihinde Asartepe 
Yangın Gözetleme 
Kulelerine ve Buttim 
binasının üzerine 
sistemin kameraları 
kurularak çalıştırıldı. 

BURSA 
ORMANLARININ 
YENİ GÖZLERİ 
Sistemin sahip 
olduğu kameralar 
360 derece 
dönebiliyor ve 37 
kez görüntüyü 
büyütebiliyor. 
Bulunduğu yerden 
15 km çapındaki 
canlı orman görün
tülerini analiz 

ederek uzaktaki bir 
dumanı 15 -25 
saniye arasında 
tespit ederek ikaz 
oluşturuyor. 
Kameraların çektiği 
görüntüler gerek 
Orman Bölge 
Müdürlüğü gerekse 
Orman Genel 
Müdürlüğü Yangın 
Harekat 
Merkezlerinden 
canlı olarak 
izlenebiliyor. Elektrik 
kesintisi ve yıldırım 
düşme riskine göre 
tedbirlerin alındığı 
sistem, Yangın 
Harekat 
Merkezimizin ve 
gözetleme kuleler
imizin üçüncü bir 
gözü oldu

Cin, Türkiye'yi 
Gelişmiş ülkeler 

Üstesine Alili
Son senelerde 
gerek büyüme 
oranları, gerek 
artan yatırım alan
ları ile dikkak 
çeken Türkiye'nin 
gösterdiği başarı 
istihbarat örgüt
lerinin de gözün
den kaçmıyor. 
Amerikan Merkezi 
Haber Alma 
Teşkilatı’nın 
(Central Intelli- 
gence Agency-CIA) 
gelir, sanayi, 
demokrasi, tarım, 
çevre ve kültür gibi 
faktörleri göz 
önüne alarak hazır
ladığı 'The World 
Factbook* listesine 
Türkiye de girdi.

ABD, Japonya, 
Almanya, Ingiltere 
ve İtalya'nın da yer 
aldığı listede şu an 
34 ülke bulunuyor. 
Dünya ekonomi
lerinde dolanan 
kara buluta rağ
men 15 çeyrektir 
büyüyen 
Türkiye'nin 
gösterdiği ilerleme 
çevresine örnek 
olarak gösteriliyor. 
Dolayısıyla 
siyasi ve sosyal 
olarak mercek 
altına alınan 
Türkiye’nin 
ekonomisi de istih
barat örgütlerinin 
ilgi odağı haline 
geldi

Barsa Fotoğraflarla Dünyaya Tanıtılacak
Bursa'yı ve 
BursalIları fotoğraf 
sanatının en 
güzel örnekleriyle 
buluşturmak 
amacıyla düzenle
nen 'Uluslararası 
Bursa Fotoğraf 
Festivali'nin 
(FotoFest), 
üçüncüsü bu yıl 
5-12 Ekim tarihleri 
arasında gerçek
leştiriliyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi ve 
Bursa Fotoğraf 
Sanatı Derneği 
(BUFSAD) işbir-

liğiyle düzenlenen 
BursaFotoFest 
5-12 Ekim tarihleri 
arasında kenti 
adeta özel bir 
fotoğraf galerisine 
çevirecek.
Festivale katılan 
fotoğraflar, bir hafta 
boyunca, Merinos 
AKKM başta olmak 
üzere Tarihi Çarşı 
ve Hanlar Bölgesi, 
Cumhuriyet 
Caddesi ve 
Bursa'nın çeşitli 
yerlerinde 
sergilenecek. 
Ayrıca fotoğraf 
ve maket kitap

3.ULUSLARARASI BURSA 
FOTOĞRAF FESTİVALİ

yarışmaları, la söyleşi geceleri,
seminerler, ustalar- gösteriler,

portfolyo değer
lendirmeleri de fes
tival etkinlikleri 
arasında yer alıyor. 
Dünya fotoğrafının 
önemli isimleri 
Bruno Barbey, 
Thomas Hopker, 
Gael Turine, 
Christopher 
Morris, Massimo 
Mastrorillo, Davide 
Monteleone ve 
Türk fotoğrafının 
önemli isimleri 
Kamil Fırat, Kutup 
Dalgakıran ve 
Nihal Gündüz'ün 
fotoğraflarının da 
sergileneceği

BursaFotoFest, 
kenti dev bir 
galeriye dönüş 
türecek. 
Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Semih Pala, 
"Bursa Kent 
Konseyi ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediye olarak 
'Bursa Fotofest' 
programını 
geleneksel hale 
getirebilmek için 
yoğun çaba 
harcıyoruz. Tüm 
BursalIların 
katkılarını 
bekliyoruz." dedi.
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O ÖZ€l AYK€NT İLKÖĞRETİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru”

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 5084 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

4 - 5 YAŞ 
ANASINIFI 
1 .SINIF 
2.SINIF 
3.SINIF 
4.SINIF 
5.SINIF 
6.SINIF 
7.SINIF 
8.SINIF

6.350 
6.600 
8.250 
9.700 
9.700
9.700 
9.700 
9.700 
9.700 
9.700

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

Serbest Kürsü
Gülten AYHAN

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Yönetim Kurulu Üyesi 

MHP İlçe Başkan Yardımcısı

Ahilik; Anadolu’da 
Selçuklular döneminde 
Ahievran önderliğinde 
başlatılmış ve günümüze 
kadar yaşatılmıştır.

İslam ahlakıyla, sanat ve 
ticareti özünde barındıran, 
korunması ve uygulanması 
gerekli, önemli bir esnaf 
kültürüdür.

Ahilik Teşkilatı; ahiyi yanı 
bugünkü esnaf ve sanatkarı 
yüzyıllarca bünyesinde 
barındıran, iş ve meslek 
ahlakını koruyan, ilim ve 
irfan ve sanatla yoğrulmuş, 
ilkelerinde sadece mesleki 
kuruluşlara değil, toplumun 
her kesimindeki insana hitap 
etmiş bir teşkilattır.

Bugün bu teşkilatlar ve 
bu teşkilatların üyesi olan 
esnafımız; son 10 yıldır ikti
darın yanlış politikaları 
yüzünden kan ağlamaktadır.

Ülkemizin her yerinde 
kontrolsüzce açılan 
AVM’lerin haksız rekabet
lerinin yanında ezilerek yok

AHİLİK HAFTASI
olmaktalar.

Küçük esnafımız, bırakınız 
geçimini sağlamayı, zorunlu 
işyeri giderlerini dahi 
karşılayamaz duruma getiril 
mistir.

Ülke ekonomisini güllük, 
gülistanlık gösteren iktidar, 
küçük esnafın ve KOBİ’nin 
düştüğü İçler acısı durumu 
görmezden geliyor.

Protesto edilmiş senet 
sayısı 2013 yılının ilk 8 ayın
da; geçen yıllara göre % 7.4 
oranda artmış 724 bin 686 
adeta ulaşmıştır.

Protestolu senet tutarı ise 
% 20 artışla, 4 milyar 904 
milyon liraya ulaşmıştır.

Karşılıksız çek ise 2013 
Ağustos sonu itibariyle 504 
bin adeta ulaşmıştır.

Yerelde, ilçemize bak
tığımızda bu rakamlardan 
oldukça nasibini almış 
durumdadır.

İlçemizi yöneten iktidar; 
hizmet politikalarında adeta, 
esnafı bitirmek için gayret

sarfettiğini görüyoruz.
Esnaf ve meslek odalarıy

la, ortak akıl ve ortak çalış
ma gözetmeden, ben bilirim 
ben yaparım mantığıyla, alt 
yapı oluşturmadan kazıp 
yıkıyor.

Başladıkları işi bitirdik
lerinde, o bölgedeki esnafı 
yaşadığı mağduriyetlerden 
dolayı zaten bitmiş ve bir 
çoğu kepenk kapatmış olu 
yor.

Yerel seçimlere altı aydan 
az bir süre kaldı.

Gemlik’imizde ayakta 
kalmaya çalışan tüm ahileri 
miz; sandık başına gittiğinde 
bakmakta yükümlü olduğu 
ailesiyle, okutmak zorunda 
olduğu öğrencisiyle, yaşa
makta olduğu bu olumsuz 
gelişmelere dur diyecektir.

Zor günleri sandığa 
gömerek, hayırlı, bereketli 
bol kazançlı günleri gör 
meniz dileğimizle Gemlik 
esnafımızın Ahilik Haftasını 
kutlarız.

EYLÜL
Şafağa sarılınca sen
Uykunun kırlangıç zamanlarında 
Bir yudum tebessüm sarsar 

gamzelerini sabahın

Ve susar hışırtıları yaprağın 
Çırılçıplak Eylül düşer hazana

İklimin çığlığıdır
Susturan
Şehrin kayalıklarını

Kaçışırken kuş sevişmeleri kuytulara
Şehir günahlarını üfler
Kandilleri söner yeminlerin...

■a aboneoldunuzmu?
mmmnım ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

SATIIIK 
ABAZİ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞA KOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR

O 535 631 25 17

GABS0N 
ABANIYOR

ILICA 
KIRAATHANESİNDE 

ÇALIŞACAK 
GARSON ARANIYOR 

MÜRACAAT

0 531 813 07 47

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

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Giiciimspor Kulübü nün rakipleri telli oldu
Türkiye Basketbol 
Federasyonu Ligler 
Direktörlüğü 2013 - 
2014 sezonunda 
Erkekler Bölgesel 
Liginde yer alacak 
takımların listesini 
açıkladı.
Buna göre EBBL’de 
83 takımdan 12 
grupdan oluşuyor. 
Ligler Direktörü 
Ayhan Özgümüş’ün 
açılış konuşmasında 
Basketbol sporunun 
gelişmesi için elin
deki imkanlar 
doğrultusunda 
mücadele eden 
takımların kendi 
şehirlerini ve 
ilçelerini en iyi 
şekilde temsil etmek 
için mücadele vere
ceklerinden dolayı 
teşekkür etti.
Yeni sezon ile ilgili 
görüş alışverişinde 
bulunulan toplantı
da, kulüplere ligin 
statüsü ile ilgili bilgi 
verildikten sonra 
kura çekimine 
geçildi.
Yapılan kura çeki

minde Gemlik 
Gücümspor Kulübü 
6. gurupta yer aldı. 
Bu grupta Edremit 
Spor (Balıkesir), 
Bilecik Belediyesi, 
İnegöl C.spor 
(Bursa), MgSpor 
(Bursa), Kütahya 
Belediyesi, Yalova 
Belediyesi ile 
karşılacak, sezonun 
ilk maçı Gemlik 
Gücümspor Kulübü 
kendi evinde Bilecik 
Belediyesi ile 
mücadele edecek. 
2012-2013 sezonu

Kuşadası'nda 
yapılan finallerin 
Gemlik Gücümspor 
Kulübü 2.liğe yük
selme mücadele 
rinde final gurubu 
nun Gemlik’te yapıl
ması için TBF yap
tıkları teklifle olumlu 
tepkiler aldı. 
Toplantıya Katılan 
Genel menajer 
Yahya Gümüş, 
“Çekilen kuranın 
ilçemiz adına iyi bir 
kura olduğunu 
halkımızın desteği 
ile ilçemizi Türkiye

Basketbol /iğlerinde 
en iyi şekilde temsil 
ederek, Basketbolda 
Tofaş’dan sonra 
Gemlik Gücümspor 
Kulübünü söz sahibi 
yapmaktır." dedi 
Gemlik Gücümspor 
Kulübü’ne yönetici
lerin Ankara’da 
bulunduğu sürede 
gösterdiği manevi 
katkılardan dolayı 
TNY Yazılım Genel 
Direktörü Sayın 
Mehmet Çelik’e 
teşekkür sertifikası 
verildi.

Gemlik Gücümspor 
Kulübü Rakipleri: 
Bilecik Belediyesi: 
EBBL daha 
mücadele etmiş 
tecrübeli bir takım, 
Belediyesi desteği 
ile Güçlü bir kadro 
oluşturdu.

Edremit Spor: 
Daha önce EBBL 
mücade etmemiş, 
Yönetim tecrübeleri 
iyi transferlerle takı
ma yatsıtarak basarı 
hedefliyorlar.

Edremit Belediyesi 
tarafından destek
leniyor.

Kütahya Belediyesi: 
EBBL mücadele 
etmiş tecrübeli bir 
takım, Belediyesi 
desteğini arakasına 
alarak 2.liği hedefti 
yor.

Mg Spor:
Beko Basketbol liği 
takımı olan Tofaş 
Spor Kulübünün 
Pilot Takımı Güçlü 
bir takım Tofaş 
Tarafından destek
leniyor.

İnegöl Ç.spor: 
EBBL'de Yeni kadro 
ile mücadele ede
cek, İnegöl 
Belediyeden destek 
alarak hedfleri TBF 
2. liğini hedefliyor.

Yalova Belediye : 
EBBL'lin Tecrübeli 
takımlarından biri 
Hedefleri 2.lig, 
Belediye tarafından 
destekleniyor.

Bursaspor, kazanarak 
taraftarıyla bütünleşmek istiyor
Yeşil-beyazlıların, 
ligde 1 galibiyet, 1 
beraberlik ve 3 
mağlubiyeti 
bulunuyor. Son 
olarak Beşiktaş ve 
Çay kur Rizespor'a 
yinelen Bursa 
spor'da moraller 
bozuk. Yeşil- 
beyazlılar, ligin 6. 
haftasında Atatürk 
Stadı'nda bu akşam 
saat 20.00'de 
başlayacak maç için 
hazırlıklarını 
tamamlayarak 
Özlüce Tesisleri'nde 
kampa girdi.

İKİ TAKIMIN DA 
GALİBİYETİ 
YOK 
Bursaspor, 
Akhisapor Beledi 
yespor ile 3. rande
vusuna çıkacak. 
Geçen sezon 
oynanan iki maçta

da beraberlikle 
sonuçlanmıştı.

PİNTO 
OYNAYACAK, 
BELLUSCHİ
YİNE YOK 
Zorlu maçı kazan
makta başka bir 
şeyi düşünmeyen 
Bursaspor'da 
sakatlığı devam 
eden Bulluschi 
belirsizliği devam 
ediyor. Yıldız oyun
cunun bu maçta 
forma giymesinin 
güç olduğu öğrenil

di. Sakatlığı 
nedeniyle geçtiği 
miz hafta oynaya- 
mayan golcü oyun
cu Pinto'nun ise bu 
maçta ilk 11'de 
sahaya çıkması 
bekleniyor.
MUHTEMEL KADRO 
Bursaspor'un, zorlu 
maça şu muhtemel 
kadro ile çıkması 
bekleniyor: "Frey, 
Şener, Serdar, Civel 
li, Taiwo, Şamil, 
Murat, Ferhat, 
Kazım, Batalla, 
Sestak.

Mıinmi eracık|ı
Spor Toto 3.
Lig'de 5. hafta 
maçlarını 
yönetecek hakemler 
açıklandı

Adıyamanspor- 
Kızılcabölükspor: 
Enez Kaplan 
15.00 Payas 
Belediyeşpor

Çorum 
Belediyeşpor: 
Yakup Bakır 
15.00 Balçova 
Belediyeşpor-

Türkiye Futbol 
Federasyonu

1975-Yeşil Bursa: 
Serdar Bahçıvan

Elibol Sandıklıspor: 
Erkan Yurtsever

Merkez Hakem 
Kurulu'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, Spor Toto 3.

15.00 Siirtspor- 
Ümraniyespor: 
Burak Cem 
Tahiroğlu

15.00 Sakaryaspor- 
Manavgat 
Evrensekispor: 
Bilal Kunt

Lig gruplarında 5. 
hafta maçlarında

15.00 Sivas Dört
Eylül Belediyespor-

15.00 Sancaktepe 
Belediyespor-

düdük çalacak 
hakemler şunlar:
-1. Grup
29 Eylül Pazar:
15.00 Bergama

Belediye 
Bingölspor: Yasin 
Kol
15.00 Adliyespor- 
Ankara Demirspor:

Bursa Nilüferspor: 
Murat Erdoğan 
15.00 
Orhangazispor- 
Maltepespor:

Belediyespor- 
Silivrispor: Şeref 
Taştan

Ahmet Ateş 
15.00 
Kahramanmaraş

Ahmet Eşref Sarı 
15.00 Erzurum 
Büyükşehir

15.00 Tekirova Büyükşehir Beiediyespor-68
Belediyespor- 
Localtime Fatih 
Karagümrük: Tugay 
Kaan Numanoğlu 
15.00 Trabzon 
Akçaabat Futbol 
Kulübü- Derince

Belediyespor- 
Beylerbeyi: 
Yusuf Yılmaz 
-2. Grup 
29 Eylül Pazar: 
15.00 Hacettepe- 
Ünyespor:

Yeni Aksarayspor: 
Sezer Yalçın
15.00 Danca 
Gençlerbirliği- 
Elazığ 
Belediyeşpor: 
Cihan Ataş

Belediyeşpor: Mehmet Karanlık 15.00 Çıksahnspor-
Gökhan Özbulut 
15.00

15.00 Batman 
Petrolspor-

Düzyurtspor: İlker 
Güneş
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Kamu İşçileri üç statüye ayrılacak
Bakan Faruk Çelik, 
çalışma meclisi'ne 
götüreceği dosyayı 
anlattı. Çelik, 
"Kamuda işçileri üç 
statüye ayıracağız. 
Taşeron yerine asıl 
işçi olacaklar. Kıdem 
Tazminatı Fonu'ndan 
korkmayın, sadece 
yeni işe girenler için 
geçerli olacak" dedi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 9 yıl 
aradan sonra bugün 
Başbakan Erdoğan 
başkanlığında 
toplanacak Çalışma 
Meclisi’ne götüre
ceği dosyayı, anlattı. 
Çelik, taşeron işçiler 
konusunda kamu
nun yanlış politika 
izlediğini belirterek, 
"Asıl işçi ihtiyacını 
belirleceğiz ve bun
ların taşeron 
olmasını önleye
ceğiz. Kıdem tazmi

natı fonu korkulduğu 
gibi değil, fon 
taşeron işçiler ve 
yeni işe girenler için 
geçerli olacak" dedi.

DOSYADAKİ 
KONULAR
Çelik, yaptığı değer
lendirmede, iş hay
atının en sıkıntılı 
konularının taşeron 
işçiler ve kıdem 
tazminatı olduğunu 
söyledi. İki gün süre
cek Çalışma

Meclisi'nin ana 
konularını bunların 
oluşturacağını 
belirten Çelik, şun
ları söyledi: 
"Taşeron işçi 
sorunu, bizi şu 
dönemde en çok 
meşgul eden konu. 
Sorunu çözmeye 
çalışırken, karşımıza 
manhkeme kararları 
çıkıyor.
Karayollarında biliy
orsunuz 8 bin 
taşeron işçiyi 

ilgilendiren kararlar 
çıktı. 'Bunları ya 
kadroya alın, ya 
tazminatlarını 
ödeyin* deniliyor. Bir 
orta yolla bunu çöz 
memiz gerekiyor." 
ASIL İŞİ 
YAPAMAYACAK 
Diğer yandan yaptık
ları çalışmanın bir 
kaç ayağı olduğunu 
belirten Çelik, 
"Kamuya bakıyor
sunuz, 10 yıl önce
sine oranla işçi 
sayısı 500 binden 
200 bine düşmüş. 
Bunu doğru anlamak 
gerekir. Bu devletin 
küçülmesi anlamına 
mı geliyor? Yoksa 
kamuda yoğun bir 
şekilde taşeron işçi 
kullanıldığı anlamına 
mı geliyor? 
Bakıyorsunuz altın
dan taşeronlaşma 
çıkıyor. İhtiyacınız 
azalmamış, karşıla

ma biçiminiz 
değişmiş. Aslında 
bundan hem çalışan 
hem de kamu zararlı 
çıkıyor" dedi. 
KAMUDA İŞÇİ 
AZALDI AMA 
Kamunun 5-10 yıl 
sonra taşeron 
çalıştırdıklarının 
tazminatlarını ve 
diğer haklarını 
fazlasıyla ödemek 
zorunda kaldığını 
hatırlatan Çelik, bu 
durumun kara yol
larında karşılarını 
çıktığını belirtiyor. 
Çelik, "Bu yüzden 
doğru analiz yapmak 
gerekiyor. Biz de şu 
soruyu sorduk. 
Kamuda asıl iş için 
gerekli çalışan sayısı 
nedir? Asıl iş için 
taşeronun kullanıl
maması önlenmeli" 
dedi.
Masada yok yok 
ÇALIŞMA Meclis'inin 

2 gün sürecek 10. 
toplantısında, çalış
ma hayatının yıllar
dan beri tartışma 
konusu olan kıdem 
tazminatı, alt işv
erenlik, özel istih
dam büroları 
aracılığıyla geçici iş 
ilişkisi konuları ele 
alınacak. Toplantıya, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, TOBB 
Başkanı Rifat 
Hisarcıkhoğlu, Türk- 
İş Genel Başkanı 
Ergün Atalay, Hak-İş 
Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Disk 
Genel Başkanı Kani 
Beko, TESK Başkanı 
Bendevi 
Palandöken, Türkiye 
işveren Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TİSK) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Tuğrul Kudatgobilik 
katılacak.

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------------------

İhracatın yüzde 62,6'sını KOBI'ler aercetlestlıii
Geçen yıl ihracatın 
yüzde 62,6'sını, itha
latın ise yüzde 
38,5'ini Küçük ve 
Orta Büyüklükteki 
İşletmeler (KOBİ) 
gerçekleştirdi.

Dış ticarette sanayi 
sektörü ilk sırada 
yer alırken, bu sek
tördeki girişimlerin 
ihracatının yüzde 
43,7'si AB ülkelerine 
yapıldı.Türkiye ista
tistik Kurumu 
(TÜİK), 2012 yılına 
ait Girişim Özellikler
ine Göre Dış Ticaret 
istatistiklerini yayım

ladı. Dış ticaret ista
tistikleri ve iş kayıt
ları sistemi kul
lanılarak elde edilen 
verilere göre, 2012 
yılında 55 bin 957 
girişim ihracat, 63 
bin 718 girişim itha
lat yaptı, ihracatın 
yüzde 62,6'sı, itha
latın ise yüzde 38,5'i 
1-249 çalışanı bulu
nan KOBİ'ler tarafın
dan gerçekleştirildi.

İhracatta 1-9 kişi 
çalışan mikro ölçekli 
girişimlerin payı 
yüzde 20,6 iken, 10- 
49 kişi çalışan küçük 

ölçekli girişimlerin 
payı yüzde 24,3, 50- 
249 kişi çalışan orta 
ölçekli girişimlerin 
payı yüzde 17,7, 
250'den fazla çalışan 
büyük ölçekli gir
işimlerin payı ise 
yüzde 37,2 oldu.
İthalatta 1-9 kişi 
çalışan mikro ölçekli 
girişimlerin payı 
yüzde 6,2, 10-49 kişi 
çalışan küçük ölçekli 
girişimlerin payı 
yüzde 14,3, 50-249 
kişi çalışan orta 
ölçekli girişimlerin 
payı yüzde 17,9, 
250'den fazla kişi 

çalışan büyük ölçek
li girişimlerin payı 
ise yüzde 61,4 olarak 
gerçekleşti.

- Sanayi sektörü 
ilk sırada 
Girişimin ana 
faaliyetine göre ihra
catın yüzde 56,8'i, 
ithalatın ise yüzde 
53,5'i sanayi sek
töründe faaliyet 
gösteren girişimler 
tarafından yapıldı. 
Ana faaliyeti ticaret 
olan girişimlerin 
ihracattaki payı 
yüzde 39,1, ithalatta
ki payı ise yüzde

30,6 düzeyinde 
gerçekleşti. 
Sanayi sektörünün 
ihracatının yüzde 
61,4'ü 250'den çok 
kişi çalışan büyük 
ölçekli girişimler 
tarafından yapıldı. 
Ticaret sektörünün 
ihracatında ise, 
yüzde 96,2 payla 1- 
249 kişi çalışan 
KOBİ'ler en yüksek 
paya sahip grup 
oldu. Sanayi sektörü 
tarafından yapılan 
ithalatta yüzde 76,1 
payla 250'den çok 
kişi çalışan büyük 
ölçekli girişimler en 

yüksek paya sahip 
olurken, ticaret sek
törü tarafından 
yapılan ithalatta ise, 
yüzde 70,2 payla 1- 
249 kişi çalışan 
KOBİ'ler en yüksek 
paya sahip oldu. 
Sanayi sektöründeki 
girişimlerin ihra
catının yüzde 43,7'si 
AB ülkelerine 
yapıldı. Ana faaliyeti 
sanayi olan girişim
lerin 2012 yılı ihra
catının yüzde 43,7'si 
AB ülkelerine, yüzde 
21,6'sı Yakın ve 
Ortadoğu ülkelerine 
gerçekleştirildi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAlnELEH UtNIZ UIUDUOU

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum ■ 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük (513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
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-FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜSKİ

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

I' fifi DENİZ UÇAĞI 613 6613
Pegssus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
AydınTurtam 613 20 77
Süzar Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

BAĞITİCILAB

m GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
YenILikitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 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
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94u Akcan Petrol S13 1O 79

MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 -45
Bevza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4687 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü r 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 
BARRECİN 
ÇARPMASI: 

11:3014:00-16:30- 
20:15 

ŞİRİNLER 2:12:00- 
14:15-16:15-10:15- 

20:00 
ACİL ARAMA 

12:00-14:15-16:30- 
18:15-20.15

REZERVASYON 
5133321
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DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 9
EN GÜZEL ANLARINIZI g 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pnsfy Piyeınist
Meşrnbnt Setten Seuıfaiye Giy direne
Çerez NifakMetseısı

İnternetten Canlı ^kym
IBr —'Sahne - fakyösterisi 

Servis ve ekiptnnn/nr 
Siirpriz yester Her

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

mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


kavlakw ^DOĞANIN HÂZİNESİ

M

ZEYTİN&ZEYTİNYAĞI 
KESTANE ŞEKERİ 

YÖRESEL REÇELLER 
KOZMETİK

ta(
4

§

KAVLAK
_ Naturel I 
Sızma naturel

ŞUBELER: Kumla Fabrika • Kumla-Hkele - Gemtik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası
0512

www.kavlak.com.tr

Kuruluş1197*

GemlikKHrfez
Borusan Kuınsâz

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
28 Evlül 2013 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

sahillerini 
temizleyecek

Borusan Holding, Gemlik Körfez 
kıyılarının temizlenmesine katkı 
sağlamak amacıyla, Boru san’ın 
Sosyal Sorumluluk Projeleri kap
samında, Kumsaz sahilinde kıyı 
temizleme etkinliği düzenliyor.2’de

Gemlikli Aydınlar A.Ş. otoban yol inşaatını aldıktan sonra 2 milyon 400 bin evro’luk iş makinası yatırımı yaptı.

flrtıanaazi Ik otoban ıılm Minin 1.5.
Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Güne Bakış

Aydınlar A.Ş.
Dûn sabah, Umurbey’den işyerime gelirken, 

günlük gazetemizi yol üzerindeki abonelere 
bırakırken, Aydınlar A.Ş’nin Dörtyol’daki yeni 
hizmet binası önünde durdum.

Bu sırada, şirket yönetim kurulu Başkanı 
Ceyhan Aydın'da aracından iniyordu.

Yolda karşılaştık.
Bir sabah çayı için yeni binaya davet etti.
Ben de kendisine, hayırlı olsun dileklerimi ilet

tim.
Rahmetli İbrahim ve kardeşi Necati Aydın, baba 

lan Behçet Aydın, Gemlik'in en eski taş ocak
işletmecisidir. Devamı sayfa 4’de

Aydınlar A.Ş. 2013 
Mart ayında aldığı 
işi 2015 yılına 
kadar tamamlaya
cak. Orhangazi 
Bursa arası 18 kilo
metreye indirecek 
olan otoban yolun 
yapımı için 33 iş 
makinası, 3 inşaat 
mühendisi ve 60 
personelle çalışan 
Aydınlar A.Ş., 
dağları deviriyor. 
Ana firma Makyol 
A.Ş. tarafından 
yürütülen çalış
malarda Makyol, 
köprü, viyadük, 
menfez ve sabit 
tesisleri yapıyor. 
Gemlik Azot yolu 
ve Orhangazi

Karsak Boğazı 
bölümünün yol 
dolgusunu tamam
ladık." dedi.
Haberi sayfa 2’de

Karsak Boğazında 
otobana giriş için 2 
kavşak inşaası 
yapılacak.
Ceyhan Aydın,

HEM HAYAT KURTAR 
HEM DE HAYATINI 
Meslek sahibi öğrenciler yetiştiriyor, 
geleceklerini güvence altına alıyoruz.

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

■Acil Tıp TeknisyeniUmurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gemlik 
0 224 514 49 491 hatemsaglikokullari.com

Gemlik Aydınlar A.Ş. 
olarak, 33 iş maki- 
nası, 3 inşaat mühen
disi 60 kişilik kadro
muzla Orhangazi

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:guler@hotmail.com
hatemsaglikokullari.com
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Gemlikli Aydınlar A.Ş. otoban yol inşaatını aldıktan sonra 2 milyon 400 bin evro’luk iş makinası yatırımı yaptı.

Orhangazi iııısı mi imi Mııiıı il w
Aydınlar A.Ş. 2013 Mart ayında aldığı işi 2015 yılına kadar 
tamamlayacak. Orhangazi Bursa arası 18 kilometreye indirecek 
olan otoban yolun yapımı için 33 iş makinası, 3 inşaat mühendisi 
ve 60 personelle çalışan Aydınlar A.Ş., dağları deviriyor.

Ana firma Makyol A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalarda 
Makyol, köprü, viyadük, menfez ve sabit tesisleri yapıyor. 
Gemlik Azot yolu ve Orhangazi Karsak Boğazında otobana 
giriş için 2 kavşak inşaası yapılacak.

İlçemizin eski kuru
luşlarından Aydınlar 
A.Ş. Gebze-İzmir 
otobanının 
Orhangazi Bursa 
arasındaki bölümün 
dolgu ve açma işleri
ni üstlendi.
Makyol A.Ş. tarafın
dan yapılmakta olan 
Otoyol yapımında, 
toprak dolgu, açma, 
patlatma işlerini 
üstlendi.
Aydınlar A.Ş. yöne
tim Kurulu Başkanı 
Ceyhan Aydın’dan 
aldığımız bilgilere 
göre, 2015 yılında 
tamamlanacak olan 
Gebze İzmir oto
banında yoğun yol 
yapım çalışmaları

sürdürülüyor. 
Orhangazi Bursa 
arasındaki yol 
mehfez, köprü ve 
viyadük yapımlarının 
ana firma olan 
Makyol A.Ş. tarafın
dan yapıldığı, diğer 
bölümleri ise 
taşeron firmalara 
verildiğini söyledi. 
Ceyhan Aydın çalış
malar hakkında şu 
bilgiyi verdi: 
“Yaklaşık 7 aydır 
devam eden 
çalışmalarla, yapım 
işini aldığımız 
Orhangazi Bursa 
arası otoban yol 
açımı çalışmaları 
hızla ilerliyor.
Gemlik Aydınlar A.Ş.

olarak, 33 iş maki- 
nası, 3 inşaat 
mühendisi 60 kişilik 
kadromuzla 
Orhangazi Karsak

Boğazı bölümünün 
yol dolgusunu 
tamamladık.
Otoyol yapım 
işini aldıktan sonra

makina parkurumuza 
2 milyon 400 bin 
euro yatırım yaptık. 
Ağır iş makinalan 
mızın tamamını 
Borusan Makina’dan 
temin ettik. 
CAT marka iş 
makinalan ile 
dağları devirip, 
yol yapıyoruz. 
Çalışmalar 
tamamlandığında 45 
kilometrelik Bursa 
Orhangazi arası 
yolu, 18 kilometreye 
inecek.
Çahşmalann bitim 
tarihi 2015 dir. 
Biz, yol dolgusunu 
tamamladıktan 
sonra üst yapı 
çalışmalarına geçile

cek, asfalt kaplama 
yapılacak.” 
dedi.
Orhangazi Gedelek 
Köyü’nün üzerinden 
geçecek olan 
viyadük için 
Makyol tarafından 
ayaklar dikildi. 
Karsak kavşağında 
ise yoğun yol yapım 
çalışmaları 
sürdürülüyor. 
Aykent İlköğretim 
Okulu’nun 
Orhangazi asfaltına 
doğru olan 
bölümünden 
yolun karşısına 
da yapılacak 
viyadükün ayak
larının kazımı 
tamamlandı.

Borusan Kumsaz sahillerini temizleyecek
Borusan Holding, 
Gemlik Körfez 
kıyılarının temizlen
mesine katkı sağla
mak amacıyla, 
Borusan’ın Sosyal

Sorumluluk Projeleri 
kapsamında, 
Kumsaz sahilinde 
kıyı temizleme etkin
liği düzenliyor. 
Borusan iletişim

Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
29 Eylül 2013 Pazar 
günü saat 11.oo de 
Kumsaz’da gerçek
leşecek olan etkin

liğe tüm Gemlikliler 
davet davet edildi 
Borusan’ın Sosyal 
sorumluluk 
Projelerinden olan 
kıyıların temizlen

mesi konusunda 
Kumsaz’da saat 
11.oo de buluş
madan sonra Çevre 
ve Atık ayrımı konu
larında katılımcılara 

bilgilendirme toplan
tısı yapılacak.
Saat 11.30 ile 13.oo 
arasında ise kıyı 
temizliği gerçek
leştirilecek

KRŞ€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 - yayinciuk - reklamcilik Tel i (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

Gemlik KBrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEIHIA HARÇ AMA”9 A
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
.kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın



Gemlik KHrfez Sayfa 3

Mutlaııya BdHfinesrnieki otiniemi sarstı Parçalanmış 
arkalı cesedi 

kulundu
Mudanya Bele diye- 
si'ne yönelik yolsuz 
luk operasyonunda 
gözaltına alınan 2 
belediye başkan 
yardımcısı ve 11 
belediye personeli 
nin de aralarında 
bulunduğu 31 kişi 
adliyeye sevk edildi. 
Mudanya 
Belediyesi'ndeki 
yolsuzluk iddialarıy
la ilgili olarak 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nın talimatı 
üzerine şubat ayın
da soruşturma 
başlatıldı.
7 aylık teknik takip 
ve inceleme sonucu 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Mali Büro ekiple 
rince belediyeye 
binası ile bazı iş yer
leri ve evlere baskın 
düzenlendi. 
'Rüşvet', 'zimmet', 
'Vergi Usul 
Kanunu'na muhale
fet', 'ihtilasen zim
met’ ve 'evrakta 
sahtecilik' suçla
malarıyla aralarında 
Mudanya Belediye 
Başkan Yardımcıları 
K.S. ile H.F.'nin de 
bulunduğu 11'i 
belediye görevlisi 31 
kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlar

I alall iiıteııisimıltııttiıM
Jandarma ekipleri, 
Bursa'da 2013 yılı 
mn ilk 9 ayı içinde 
yaklaşık 46 bin 
paket bandrolsüz 
sigara ele geçirdi. 
Jandarma ekipleri, 
kaçak sigaraya göz 
açtırmıyor. Bursa İl 
Jandarma Komutan 
lığı’ndan yapılan 
açıklamada, 2011 ve 
2012 yılı içinde ger 
çekleştirilen operas 
yonlarda değişik 
markalarda yaklaşık 
63 bin paket, 2013 
yılının ilk 9 ayında 
ise yaklaşık olarak 
46 bin 204 paket

arasında eski CHP 
Mudanya İlçe 
Başkan Yardımcısı 
İ.Y.'nin ve Mudanya 
Belediye Başkanı 
Aktürk'ün yeğeninin 
de olduğu iddia 
edildi.
Savcının sanıklara 
aralarındaki şifreli 
konuşmalardan 
'Yağı verdim'in ne 

bandrolsüz kaçak 
sigara ele geçirildiği 
belirtildi. Ayrıca 
kaçakçılıkla müca 
delede hız kesme
den, artarak ve 
kararlılıkla sürdürü 

anlam taşıdığı 
sorusunun 
yöneltildiği edinilen 
bilgiler arasında. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğünde 3 
gün süren sorguları 
tamamlanan 31 zanlı 
sabah erken 

leceği ifade edildi. 
Son olarak 
Bursa’nın Orhanga 
zi ilçesinde jandar
ma ekipleri 5 bin 
365 paket bandrol
süz sigara ele geçir

saatlerde çevik 
kuvvet eşliğinde 
Mudanya Emniyet 
Müdürlüğüne 
getirildi.
Buradan da 
gruplar halinde 
Mudanya Adliyesine 
getirilen 31 kişi, 
Cumhuriyet Savcısı 
önünde ifade 
vermeye başladı.

di. Orhangazi 
Yeniköy beldesinde 
bir araç içerisinde 
kaçak sigara 
satıldığı bilgisine 
ulaşan jandarma 
ekipleri harekete 
geçti. Orhangazi 
Sulh Ceza Mahke 
mesi’nden alınan 
kararla araç ve 
şüphelilere ait 
evlerde arama 
yapan ekipler, 
çeşitli markalarda 5 
bin 365 paket ban
drolsüz sigara ele 
geçirdi. Olayla 
alakalı 3 kişi 
gözaltına alındı.

Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
İlçesi'ne bağlı 
Melikköy yakın
larında, bir çoban 
tarafından, yaban 
hayvanlar tarafın
dan parçalanmış 
erkek cesedi 
bulundu.
Haber verilmesi 
sonucu belirtilen 
yere gelen jandar
ma ekibi tanınmay
acak halde olan 
ceset, Cumhuriyet 
Savcısının 
isteği üzerine,

Ecel sahilıle nakalad

Kurşunlu’da deniz 
kenarında 
güneşlenirken kalp 
krizi geçiren bir 
kişi hayatını kay
betti.
Alınan bilgiye 
göre, Kurşunlu 
Mahallesi'nde 
iskele önünde 
meydana gelen 
olayda, Ali Çakmaz 
(62), deniz kenarın
da rahatsızlandı.
Durumun 112'ye 
bildirilmesi üzerine 
olay yerine gelen 
ekipler, Çakmaz'ın 
kalp krizi geçirerek 
hayatını kaybettiği

kimliğinin tespit 
edilmesi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırdı.
Cesetin, 
Mustafakemalpaşa 
İlçesi'nde oturan 
ve 15 Eylül günü 
motosikleti dayısı
na teslim etmek 
için Melik Köyü'ne 
gitmek üzere 
evden ayrılan ve 
bir daha haber alı
namayan 23 yaşın
daki İ. Yalın'a ait 
olduğu sanılıyor.

ni belirledi. 
Çakmaz'ın bir süre 
önce denizde 
rahatsızlandığı ve 
kalp ameliyatı 
geçirdiği öğre
nilirken, jandarma 
olayla alakalı 
soruşturma 
başlattı.
Çakmaz'ın cenaze
si, Gemlik Devlet 
Hastanesi morgun
da yapılan 
otopsinin ardından 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na gön
derildi.



28 Eylül 2013 Cumartesi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadn_guler@hotmail.com

Aydınlar A.Ş.
Bu aileyi çocukluğumdan beri tanırım.
Daha ilkokul öğrencisiyken, Behçet Aydın’ın 

bugün Gemlik’in en büyük zeytinliklerden biri 
olan Aydınlar Çiftliğinin olduğu bölgeyi 
açtırdığı günleri anımsıyorum.

Tırmaklarıyla kazdılar o tepeleri..
Sonra ilçenin sayılı zeytin İşletmeciliğini kur

dular.
Baba Behçet’in sağında ise kamyonculuk 

yanında, Adliye Köyünde ve çevrede taş ocak
ları işlettiler.

Taşımacılığın bugünkü düzeyde olmadığı 
1950 ve 1960 h yıllarda Adliye Köyü ocakların
dan çıkardıkları kireç taşlarını Tersane kıyıların
dan motorlarla Bolu Çimento Fabrikası ’na gön
derdiklerini anımsıyorum.

Behçet Aydın’ın vefatından sonra rahmetli 
İbrahim Aydın ve kardeşi Necati Aydın 
Gemlik’in sosyal tüm aktivitelerinde görev 
aldılar.

Siyasi partilerde, spor kulüplerinde yöneticilik 
yaptılar. İbrahim Aydın rahmetli İbrahim Akıt 
döneminde AP Belediye meclis üyesiydi.

Necati Aydın ise, İnan Tamerler ile birlikte 
rahmetli Dan iş Eki m’in ilçe başkanlığı yaptığı 
günlerde CHP yönetim kurulu üyesiydi.

Ecevit’in Genel başkan olmasından sonra 
Necati Aydın’ın yolları CHP’den ayrıldı.

Aydın kardeşler bir yandan zeytincilikle, öte 
yandan baba mesleği taşçılıkla ara vermeden 
uğraştılar.

1980’li yıllarda inşaat sektörüne adım attılar. 
İğdealtı yazlıklarını, Narlı Evlerini yaptılar.
Bugün hala bitmeyen Kocaçukur civarındaki 

Aydınlar Villan, sıkıntılı bir serüven izledi.
Gemlik’te limancılığın gelişmesi, bu bölgede 

geniş arazileri olan Aydınlar çiftliğinin önünü 
açtı.

1980’li yıllarda şehir imar planlarında konut 
alanı olan bir arazi, İnegöllü sanayicilere o 
günkü değerde iyi parayla satıldı.

Bu durum, Aydın Ailesi’nin büyümesine 
neden oldu.

İbrahim Aydın’ın rahmetli olmasından sonra 
aile bireyleri kendilerine yeni yollar çizdi.

İbrahim Aydın’ın büyük oğlu Cevat, benim 
öğretmenlik yaptığım Adliye Köyü’ne yerleşti. 
Mütevazi bir köy hayatına tercih etti.

Sedat Aydın, Gemlik’in ilk sanayicisi oldu. 
Baba mesleği olan taşı öğüterek un haline 
getirip sanayi ham maddesi yaptı.

Seyhan Aydın da payını alıp, ticaretten elini 
ayağını çekip denizci oldu.

Necati Aydın büyüğümüz sağ. Allah sağlık 
versin o Ceyhan Aydın ile birlikte ama kenarda.

Ceyhan Aydın taş, kum, mıcır işini büyüttü. 
Borusan’ın Bandırma’daki rüzgar enerjisi işleri
ni, yol yapımlarını, inşaat işlerini üstlendi.

Gemlik Gübre’ye hammadde temin işleri hala 
sürdürüyor.

BorusanLiman ve Gemlik Gübre limanının taş 
dolgu işlerini yaptı.

Makina ekipmanlarını güçlendirdi.
Şimdi ise Gebze İzmir otobanının Orhangazi 

Bursa arasındaki yol yapım işi üstlendiler. Dün 
Ceyhan Aydın ile bu yol çalışmalarını izledim. 
Gemlikli bir firmanın büyümesini büyük işler 
yapmasını gurur duyarak gözlemledim.

Arkalarından iyi eğitim almış genç bir kuşak 
geliyor.

Sanırım onlar işleri daha da büyütecekler.

Gemlik Körfez Sayfa 4

GTSO MHP’ııi ziyaret etti

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöneti
mi, siyasi parti 
ziyaretlerinde 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı’nı ziyaret 
etti.
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, Başkan 
Yardımcısı Nurettin 
Hocaoğlu, Mehmet 
Anar, Ergin 
Erenoğlu, Fatih 
Buluk, Genel 
Sekreter Ağah Arda, 
katıldı.
Ziyaretten mutluluk

duyduklarını 
söyleyen MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, konuşmasın
da, “GTSO’nun 
bizim için özel yeri 
var. Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Gemlik’teki 
sosyal kurumların 
nüvesini 
oluşturuyor. 
TBMM’sinde 
Türkiye’nin de 
dokusunu oluşturan 
işçi, köylü, memur, 
tüccar, serbest 
meslek sahiplerinin 
Belediye 
Meclislerinde de bu 
aynen olmalı

ve sanayicinin 
bulunması gerekir. 
Gemlik’te yerel 
dernekler yerel 
seçimlerde meclisin 
oluşumunda bu işin 
tezgahtarlığını 
yapıyor. Liyakat ve 
ehliyat seçimlerde 
kriter olmalı.” dedi. 
GTSO Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir ise konuş
masında, Oda 
olarak, yapılacak 
yerel seçimlerde 
GTSO üyelerinin 
Belediye Meclisleri 
ne siyasi partiler 
olarak yer verilme 
sini istedi.

Gemlik ın iyi 
yönetilmediğini 
söyleyen MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, yerel seçim
lerde düzgün bir 
meclis oluşturul
ması için çalıştırıl 
dıklarım söyledi. 
Paşa Ağdemir ise 
dünyanın en kolay 
işinin muhalefette 
bulunup eleştiri 
yapmak olduğunu, 
göreve gelindiğinde 
zorluklarla karşılaşıl 
dığını belirterek, 
“Gemlik için 
hepimiz yapıcı 
olmalıyız.” 
dedi.

m W Pazarı fentei sürü w

Yaklaşan Kurban 
Bayramı nedeniyle 
Kurbanlıkların satıla
cağı Hayvan 
Pazarında çalışmalar 
hızla sürdürülüyor. 
Aykent İlköğretim 
Okulu arkasındaki

Değirmenler mevkiin 
de geçtiğimiz yıllar
da da kurulan 
Hayvan Pazarı 
alanında Gemlik 
Belediyesi Fen İşleri 
Ekipleri hayvan
larının barınacakları

yerlerin alt yapıları 
ve çadırları kuruyor
lar.
Hayvan Pazarında, 
kurban kesim yeri, 
tuvaletler, su gibi 
hizmetlerin verile
ceği öğrenildi.

Bu. arada, Doğu 
Anadolu 
Bölgesi’nden Gemlik 
Hayvan Pazarına 
kurbanlık büyük ve 
küçükbaş hayvan
larının gelmesine de 
başlandı.

mailto:kadn_guler@hotmail.com
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MHP'liler Hamidiııeliler 
Demeği ni ziyaret etti

lürHiHonı-Mtt 
etabımla bir inci lehli

Milliyetçi Hareket 
Partisi yöneticileri, 
beraberinde MHP 
Belediye Başkanlığı 
aday adayı Ertuğrul 
Yavuz ile birlikte 
Gemlik Hamidiye 
liler Demeği’ni ziya 
ret etti.
Ziyarette konuşan 
Osman Durdu, 
Hamidiyelilerin 
Gemlik yönetimin de 
daha önce etkili 
olmadıklarını vurgu
layarak "Hamidi 
yeliler çoğu alanda 
değerli insanlar 

yetiştirmesine rağ
men, Belediye konu 
sunda hiçbir dönem 
söz sahibi olmadılar. 
Gemlik'e sahip çık
mak lazım, Gemlik' 
in durumu ortada, 
bir şeyler yolunda 
gitmiyor, bu gidişe 
bir 'dur' demek la 
zım" dedi.
Aday Adayı Ertuğ 
rul Yavuz ise konuş
masında, Gemlik 
köylerinde yaşanan 
su fiyatları sorunun
da Hamidiyelilerle 
görüş alışverişi 

yaparak, "Gemlik'in 
Büyükşehir'e yaptığı 
maddi katkının 
karşılığını alamadığı 
bilinen bir gerçektir. 
Daha sağlam poli
tikalarla konu ele 
alınmalı, Büyükşe 
hir'den görüntü 
adına değil de, hal 
kın refahı adına da 
bir şeyler talep edil 
meli. Köylü 60-70 
TL civarında su 
faturası öderken, 
hizmetten bahset
mek abes olur.” şek
linde konuştu.

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Batuhan 
Çetik’in de katıldığı 
uluslararası yelken 
yarışının ilk 
etabı olan 
BARCELONA - 
TOULON etabında, 
Türk teknesi STS 
BODRUM, etabı 
birincilikle tamam
ladı.
24 Eylül 2013 Sah 
günü saat 17.30 da, 
Barcelona’dan start 
alan STS BODRUM, 
26 Eylül Perşembe 
günü öğle saatle 
rinde Toulon limanı
na kendi sınıfında 7 
tekneyi geride 
bırakarak birinci 
olarak giriş yaptı. 
Gemlik Yelken Spor 
Kulübü sporcusu 
olan Batuhan 
Çetik’in de bulun
duğu teknede 15 
genç denizci 
bulunuyor.
Batuhan Çetik ilk 
kez bir uluslararası 
yarışmaya katılarak,

denizcilik tecrübesi- etapda birinci 
ni geliştiriyor. gelmesi sevinç
Çetik’in ekibinin ilk yarattı.

II

Star TV’de yayın
lanan ‘O Ses 
Türkiye’ yarış
masının geçen hafta
ki bölümünde 
Gemlikli Anıl Can, 
Ebru Gündeş ve 
Hadise’nin dön
mesiyle elemeden 
kurtuldu.
Acun llıcalı’nın 
yönetmenliği ve 
sunuculuğunu 
yaptığı ‘O Ses 
Türkiye’ yarış
masının jüriliğinde 
Türk Sanat 
Müziğinin sevilen 
sesi Ebru Gündeş ile 
Hadise, Murat Boz 
ve Gökhan yer 
alıyor.
Elemeleri kazanarak,

yarışma hakkını elde 
eden kişiler arasında 
yer alan Gemlikli 
Anıl Can, “Yerine 
sevemem’’ adlı 
parçayı seslendirdi.

Parçayı dikkatlice 
dinleyen jüri 
üyelerinden Ebru 
Gündeş parçanın 
bitimine kısa bir 
süre kala dönmesi

üzerine, Hadise nin 
de dönmesiyle Anıl 
Can, elenmekten 
kurtularak Ebru 
Gündeş’in takımına 
katılmayı tercih etti
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Özel nVKCNT İLKÖĞRCTİM okulu 
“Ay kent ile hedeflerinize doğru” 

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çapa ayalı uydurmasını bilir, yeniıım açıktır, 
süreç Alıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile çalışır, 
vefalardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her. ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır....

4 - 5 YAŞ 
ANASINIFI 
1 .SINIF 
2.SINIF 
3.SINIF 
4.SINIF 
5.SINIF 
6.SINIF 
7.SINIF 
8.SINIF

6.350
6.600
8.250
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

KABATAŞ ŞİRKETİMİZ İÇİN
ELEKTRİK KAYNAĞI YAPABİLEN 
GAZALTI KAYNAĞI YAPABİLEN 
OKSİJEN KAYNAĞI YAPABİLEN 

MAKİNE MONTAJINDAN ANLAYAN, 
TECRÜBELİ ELEMAN 

ARANMAKTADIR.

İlgilenenlerin Azot Sanayi Yolu 
No: 272 İslamköy / Gemlik 

adresine şahsen müracaatları 
rica olunur.

KARATAŞ DEMİR ÇELİK LTD ŞTİ 
Azot Sanayi Yolu No:272 

İslamköy / GEMLİK 
Tel: 0224 524 72 70

Dan İlçelerine Bukle Yol

trafiğe kapatıldığı 
için uzun süre bek
ledikten sonra 
varacakları yere 
gidebiliyor.
Keleş'e gidecek 
araçlar 1 saatlik 
yolu 1 saat 45 
dakikada kat 
ediyor. Yol trafiğe 
kapatıldığı zaman 
uzun kuyruklar 
oluşuyor.
Araçlarından inen 
insanlar merakla

gerekenler ise geri 
dönmek zorunda 
kalıyor.
4 dağ ilçesinin 
halkı, "Yolun duble 
hale getirilmesi bizi 
çok mutlu ediyor, 
fakat hiç olmazsa 
çalışmalar sırasın
da yolun trafiğe 
kapanması 45 
dakika değil de 15 
dakika olsun, biz 
de mağdur olma 
yalım" diyor.

yolun belirli aralık
larla trafiğe kapatıl
ması sebebiyle 
uzun araç kuyruk
ları oluşuyor.
4 dağ ilçesini 
Bursa'ya bağlayan 
duble yol inşaatı 
ihaleye verildi. İha
leyi alan firma 
çalışmalara başladı. 
İnşaat çalışmaları 
sebebiyle belirli 
aralıklarla yol 
trafiğe kapatılıyor.

S ATI 11K 
ARAZİ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞA KOYU 

MEVKİİNDE
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR

O 535 631 25 17

GARSON 
ARANIYOR

ILICA 
KIRAATHANESİNDE 

ÇALIŞACAK 
GARSON ARANIYOR 

MÜRACAAT

0 531 813 07 47

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM.
GEMLİK 

Tel: 514 20 21

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Bakan Şahin'den kadın istihdamı
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin, kadın 
istihdamını artır
maya yönelik tedbir
lerin yer aldığı pake
tle ilgili endişelerin 
gereksiz olduğunu 
belirterek, "Bunun 
bütün yükünü sosyal 
devlet olarak biz 
karşılıyoruz" dedi. 
Şahin, "21. Yüzyıl 
Dünya Çocuk Eğitim 
Zirvesi" açılış 
toplantısı öncesinde 
gazetecilerin gün
deme ilişkin soru
larını yanıtladı. 
Bir gazetecinin 
"Doğum paketine iş 
dünyasından bazı 
eleştiriler var, bunu 
nasıl değerlendiriy
orsunuz" sorusu 
üzerine Şahin, özel
likle özel sektörün 
pakete ilişkin yaptığı 
yorumların aslında 
sevindirici olduğunu

vurgulayarak, 
"Çünkü artık kalkın
manın kadın 
üzerinde çok önemli 
bir nokta olduğunu, 
kadın olmadan 
sanayileşemeye- 
ceğimizi, kalkına
mayacağımızı 
gösteren bir süreç 
yaşıyoruz. Bunlar 
sevindirici" diye 
konuştu.
Paketin tamamı bilin
mediğinden güçlü 
tarafların yeterince 
tartışılamadığını, 
eksik bilgi üzerine 
boş yere endişele- 

nildiğini kaydeden 
Şahin, "Özel sektör 
rahat olsun. Çünkü 
biz 10 yıldan beri 
özel sektörün önün
deki engelleri 
kaldıracak ve omu
zlarındaki yükü azal
tacak bir ekonomik 
program hazırladık" 
ifadelerini kullandı. 
"İdeolojik yaklaşım
lar çok tehlikeli" 
Şahin, 2008'de, 
dünyada büyük bir 
kriz yaşanırken ve 
birçok AB ülkesinde 
erkekler işsiz 
kalırken, çıkarılan 

istihdam paketinde 
"kadın çalıştırılması 
halinde işveren 
payını devletin 
ödeyeceği" şeklinde 
güçlü bir pozitif 
ayrımcılık getirildiği
ni anımsatarak, 
getirilen bu pozitif 
ayrımcılıktan dolayı 
son 5 milyon yeni 
istihdamın 2 mily
onunun kadınları 
kapsadığına işaret 
etti.
Bakan Şahin, şöyle 
devam etti: 
"Dolayısıyla biz asla 
özel sektöre yeni 
yük getirmek veya 
kadının istihdamı 
önünde yeni engeller 
oluşturmak değil 
seçenekleri artırmak, 
seçeneklerle beraber 
katı çalışma hayatın
daki durumu rahat
latmak istiyoruz. 
Nasıl olacak bu? Bu 
konuyu soruyoruz, 

araştırıyoruz. Bu 
konuda ideolojik 
yaklaşmanın çok 
tehlikeli olduğunu 
görüyoruz. Bu mese
le ideolojik yaklaşıla
cak bir mesele değil, 
çok bilimsel ve akılla 
yaklaşılacak bir 
mesele. Dünyadaki 
bütün örnekler ince
lenerek, hangi teşvik 
sistemi ne şekilde 
hayata geçirildi, bun
lar incelenerek 
yapılan mesele. Biz 
bunları aylarca 
çalıştık, çalışırken de 
duygusal olarak bak
madık. Yalnızca 
kadın bakışıyla da 
bakmadık. Bu 
ülkenin ekonomik 
kurmayları, Sayın 
Başbakan 
Yardımcımızın 
başkanlığında 
Kalkınma 
Bakanlığının bütün 
uzmanları, Maliye

Bakanlığının bütün 
uzmanları, bütün 
seçenekleri inceley
erek özel sektörün 
önünü rahatlatacak 
şekilde paketi hazır
ladık."
Pakette, tam tersine, 
kadın istihdamını ve 
özel sektörü rahat
latacak bir sürecin 
olduğunu bildiren 
Şahin, "Çünkü 
kadınlara, ailelere 
sorduğumuzda 
'aslında doğum yap
mak istediğini fakat 
çalışma hayatının 
katılığından doğum 
yaptığında yeniden 
iş hayatına dönmek
te çok zorlandığını' 
söylüyorlar. Biz o 
yüzden esnek çalış
ma modeliyle ve 
geçici istihdam 
bürolarıyla işi kolay
laştırıyoruz ve özel 
sektörü de rahat
latıyoruz. “ dedi

Faturayı 3 gün geciktiren yandı!
Dağıtım şirketleri, 
son ödeme tarihini 
izleyen 5 iş günü 
içinde faturasını 
ödemeyen 
abonelerin elektrik
lerini kesmeye 
başladı
Devlet şirketi TEDAŞ 
döneminde aylarca 
işlem yapılmayan 
ödenmeyen elektrik 
faturaları, 
özelleştirme son
rasında dağıtım şir
ketleri ile aboneleri 
karşı karşıya getirdi. 
Dağıtım şirketleri, 
son ödeme tarihini 
izleyen 5 iş günü 

içinde faturasını 
ödemeyen 
abonelerin elektrik
lerini kesmeye 
başladı. Elektriksiz 
kalan abonelerin 
isyanı mevzuatın da 
yeniden ele alın
masını gündeme 
getirdi.
Elektrik dağıtım 
tesislerinin 
özelleştirmelerinin 
tamamlanmasıyla 
devlet bu alandan 
çekildi. Tesisler, özel 
sektöre devredildi. 
Özel sektör, devletin 
işletmecilikte daha 
‘esnek* olduğu bazı 

konularda kuralları 
harfiyen uygulamaya 
başladı.
Özel sektörün kural
ları katı biçimde 
uygulaması bazı 
abonelerin ‘canının 
yanması'na yol açtı. 
Abone ile dağıtım 
şirketlerini karşı 
karşıya getiren en 
kritik konuların 
başında ödenmeyen 
faturalar nedeniyle 
gündeme gelen elek
trik kesme işlemi 
geliyor.

ANINDA ŞALTER 
İNİYOR

Özel sektör tarafın
dan işletilen elektrik 
dağıtım böl
gelerinde, abonenin 
faturasını öngörülen 
sürede ödememesi 
halinde anında 
elektriği kesiliyor. 
Elektrik dağıtım şir
ketleri temsilcileri, 
bu konudaki 
şikayetler üzerine 
Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu'nun ‘Müşteri 
Hizmetleri 
Yönetmeliği'ne işaret 
ederek, dağıtım şir
ketlerinin bu mevzu
atı uyguladığını

söyledi. Dağıtım şir
ketleri, söz konusu 
yönetmelik 
gereğince dağıtım 
şirketlerinin son 
ödeme tarihini 
izleyen 5 iş günü 
içinde faturasını 
ödemeyen 
abonelerin elektrik
lerini kesme hakkına 
sahip olduğunu vur
guladı.

HEM FAİZ HEM 
KESME BAĞLAMA 
YÜKÜ 
Elektriği kesilen 
abone hem yüklü bir 
faizle karşı karşıya 

kalıyor, hem kesme- 
bağlama faturası 
ödemek zorunda 
kalıyor.
EPDK kaynakların
dan alınan bilgiye 
göre abonelerden 
6183 sayılı amme 
(kamu) alacaklarının 
tahsilini öngören 
yasa kapsamında 
işlem yapıldığını 
söyledi.
Halen, bu yasa 
gereğince faturasını 
zamanında öde
meyen aboneden 
aylık bazda yüzde 
1.4 oranında faiz tah
sil ediliyor.

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. Kem. 513 12 06

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

_________ ULAŞIM_________
DENİZ UÇAĞI 613 00 13
Pagasu* Akmls Seyahat 014 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Eeadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç _______ 612 O1 63

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

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

RELEDİYE

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 07
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 04

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 90
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-FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (262) 655 60 31

OTODÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 813 10 79
MAR-PET 813 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 45
Baysa Petrol 813 01 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 41 SAYI : 4688

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)

ieiiİisİihiM
VENÜS 

SİNEMASI 
DABBECİN 
ÇARPMASI: 

11:30-14:00-16:36- 
20:15 

ŞİBİNLEB 2:12:00- 
14:15-16:15-18:15- 

20:00 
ACİL ABAMA 

12:00-14:15-16:30- 
10:15-20.15

REZERVASYON 
5133321

. .



GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

DÜĞÜN SALONU

»TİRENİ®

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com gî
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastinemlak

fysfy Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez Nifak Masası

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastinemlak
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ÜSÜf 
İMİM

Mudanya Belediyesine düzen
lenen operasyonda sorguları 
tamamlanıp adliyeye sevk edi 
len 31 şüpheliden 16'sı tutuk
landı. Haberi sayfa 3’de

Mllttllllllll Milli Mi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Mudanya ve Gemlik
Mudanya Belediyesi’nde savcılık soruşturması 

sonucu 32 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların 16’sı tutuklandı.
Tutuklananlar arasında 2 başkan yardımcısı var.
Belediye başkanı yok!
Mudanya Belediyesi AKP’li...
Yerel seçimlere 7 ay kala bu yapılır mı?
Yapıldı ama AKP’ye zarar gelmemesi için Baş 

kan bu işin dışında bırakıldı.
Ama, Gemlik’te işler başka.
Çünkü Belediye AKP’li değil, CHP’H...
Fatih Mehmet Güler AKP’li olsaydı başına bun

lar gelir miydi? Devamı sayfa 4’de

Balık Satış 
Yeri değişti

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yurdun 
dört bir köşesinden Gemlik’e hayvan getiren 
satıcılar, Belediye’nin hayvan pazarı olarak 
düzenledikleri yere girebilmek için Karsak 
Kavşağı’ndan dönmek zorunda kaldıkları için 
sıkıntı yaşadıklarını iddia ediyorlar. Satıcılar, 
hayvan pazarına ulaşabilmek için kendi
lerinin ve vatandaşların Karsak Kavşağı’ndan 
dönerek, bozuk olan yoldan geçmek zorunda 
bırakıldığını, bu nedenle mağdur olduklarını 
söylediler. Haberi sayfa 2’de

Çarşı Deresi’nin denize bağlantı bölü 
m ünün yapımı nedeniyle, dere üzerinde 
bulunan Balık Satış İşyerleri yıkılan 
Tibel Otel Gemlik Ticaret ve Sanayi Oda 
sı eski binasının bitişiğindeki konut
ların önüne yapılıyor. Haberi sayfa 5’de

HEM HAYAT KURTAR 
HEM DE HAYATINI 
Meslek sahibi öğrenciler yetiştiriyor, 
geleceklerini güvence altına alıyoruz.

■Hemşire «Acil Tıp TeknisyeniUmurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gemlik 
0 224 514 49 491 hatemsaglikokullari.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
hatemsaglikokullari.com
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Kurbanlık satıcıları »ol sorunundan derili
Yaklaşan Kurban 
Bayramı nedeniyle 
yurdun dört bir 
köşesinden Gemlik’e 
hayvan getiren 
satıcılar, 
Belediye’nin hayvan 
pazarı olarak düzen
ledikleri yere gire
bilmek için Karsak 
Kavşağı’ndan dön
mek zorunda kaldık
ları için sıkıntı 
yaşadıklarını iddia 
ediyorlar.
Hayvan Satış 
Pazarı’nın Çarşı 
Deresi çevresinden 
bugünkü Orhangazi 
Yolu Değirmenler 
Mevkiindeki Pazar 
yerine Cihatlı Köyü 
Yolu üzerinde bulu
nan Özel Aykent

ilköğretim Okulu 
yanından girer 
lerken, okul sahip
lerinin araziden 
geçiş izni vermeme
si nedeniyle hayvan 
satıcılarının sıkıntılar 
yaşandığı belirtiliyor.

BİR DAHA 
GELMEYECEĞİZ

Gazetemizi arayan 
hayvan satıcıları, 
hayvan pazarına 
ulaşabilmek için 
kendilerinin ve 
vatandaşların 
Karsak 
Kavşağı’ndan 
dönerek, bozuk olan 
yoldan geçmek 
zorunda 
bırakıldığını, bu

nedenle mağdur 
olduklarını 
söylediler.
Ağrı’dan, Trab zon’- 
dan, Kars’tan bir çok

yerden Gemlik’e 
hayvan satmak için 
geldiklerini söyleyen 
hayvan satıcıları, 
Kurban Bayramı’na

15 gün kalmasına 
rağmen Pazar 
yerinin hala kurula
madığını, bu nedenle 
hayvanlarını sata-

mayacaklarını 
düşünerek, bir kıs
mını İstanbul’a 
gönderdiklerini 
söylediler.
Satıcılara ve hayvan 
alıcılara eziyet çek- 
tirildiğini söyleyen 
bir hayvan satıcısı, 
belediyenin 
Kurban Bayramı 
yaklaşmadan yol 
sorununu 
çözmesi gerektiğini, 
ancak bugüne 
kadar bunun 
çözülmemesinin 
işlerine de 
yansıyacağını 
bildirdiler.
“Gelecek yıl aynı 
sıkıntı yaşanırsa, 
Gemlik’e bir daha 
gelmeyiz” dediler.

men M ağaçlarının kesilmesine tepki
Gemlik eski Sahil 
sonunda bulunan 
iki adet kavak 
ağacının kesilme
sine MHP Gemlik 
İlçe Başkanı 
Osman Durdu 
tepki gösterdi. 
Osman Durdu, 
Gemlik sahil yolu 
sonunda bulunan 
kavak ağaçlarının 
üst bölümünde 
yer alan sitenin 
sakinlerince 
verilen dilekçe 

sonrası kesildiği 
bilgisini Belediye 
yetki lile rinden 
aldığını söyledi. 
Durdu, "Gemlik 
sahilinde bulunan 
ağaçlar siteye 
değil kamuya aittir. 
Belediyenin site 
tarafından verilen 
dilekçe ile kamu 
malına zarar verme 
hakları yoktur.
Yeşile önem 
verdiğini söyleyen, 
bunun içinde

480 bin liraya ağaç 
sökme makinesi 
alan Belediyenin, 
bu iki kavak 
ağacını hangi hakla 
kestiğini merak 
ediyoruz.
Sizler için sitedeki- 
lerin menfaati mi 
önemli, yoksa 
Gemlik halkının" 
mı şeklinde 
konuşarak 
konunun takipçisi 
olacaklarını 
söyledi.

Ahilifc Haftası na karanfilli Kutlama
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ahilik 
Haftası'nın startını 
vererek, esnafa 
karanfil dağıttı. 
Gemlik Osmaniye 
Mahallesi Eski 
Pazar Caddesi, 
İstiklal Caddesi ve 
bölge esnafını tek 
tek dolaşarak 
"Hayırlı İşler" 
dileğinde bulunan 
Refik Yılmaz, esna 
fin Ahilik Haftasını 
da karanfil hediye 
ederek kutladı.
Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, Ak Parti 
Kadın Kolları 
Başkanı Yadigâr

Sönmez, Belediye 
Meclis Üyesi Aslan 
Özaydın ve Ak Parti 
Yönetim Kurulu 
üyeleriyle birlikte 
esnafları gezen, 
sorunlarını dinleyip, 
sohbet eden Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
belediye hizmet
lerinin toplumun 
tüm kesimini kap
sadığı gibi esnaf 
lara yönelik de 
olduğunun söyledi. 
Refik Yılmaz'ın 
esnaf ziyareti 
sırasında bir 
minibüs zabıta ekibi 
ile İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne bağlı 
sivil polis ekipleri 

de Yılmaz'ı 
uzaktan takip ettiği 
gözlendi.
Ahilik Haftası’m da 
kutlayan Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
"Ahilik prensiplerini 
yeni kuşaklara 
aktarabilmek bizim 
boynumuzun bor
cudur. Örnek alı
nacak büyüklerimizi 
öne çıkarırsak, 
gençlerimiz de on 
larla ilgilenir örnek 
alırlar diye düşünü 
yoruz. Türkiye 
dünyanı en zengin, 
en köklü esnaf 
kültürüne sahip ül 
kelerinden birisidir. 
Esnaflık sadece eko

nomik bir faaliyet 
olarak görülmemeli, 
esnaflık bizim kültü 
rümüzde, ekonomi 
boyutunun üzerin 
de bir medeniyet 
durumu ifade eder. 
Gelenekleriyle eği 
tim sistemiyle, ahla 
kı ile en önemlisi 
dayanışmasıyla 
esnaflık, medeniyet 
lerimizin gelişmesin 
de hayati bir rol 
oynar. Gönül yap
mayı, kar etmeye 
tercih eden insan
ların kalbinde mer
tebeyi maddiyatın 
üstünde tutan bir 
anlayış sadece 
bizim esnafımızda 
vardır. Ahilik

toplumsal barış ve 
uzlaşma içeriği ile, 
akıl, bilim, çalışma 
ve ahlak biriktirir. 
800 yıl önce

başlayan ve 
günümüzde de 
yaşaması gereken 
bir felsefedir" 
dedi.
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Motosiklet 
kazasında can

Mudanya 
Belediyesine düzen
lenen operasyonda 
sorguları tamam
lanıp adliyeye sevk 
edilen 31 şüpheli
den 16’sı tutuklandı. 
Mudanya 
Belediyesi'ne düzen
lenen operasyonda 
sorguları tamam
lanıp adliyeye sevk 
edilen 31 şüpheli
den 16'sı tutuklandı, 
diğerleri tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.
Mudanya 
Belediyesi'ne yöne
lik, "rüşvet, zimmet, 
Vergi Usul 
Kanunu'na muhale
fet, ihtilasen zimmet 
ve evrakta sahteci
lik” suçlarını içeren 
soruşturma kap
samında İl Emniyet

Bursa'da dehşete iiisiiren tralik kazası
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kazada 2 kişi 
yaralandı.
Oylat kavşağından 
İnegöl istikametine 
aniden geçen Ayşe 
Karakaya idaresin
deki 54 D 4418 
plakalı özel otomo
bile, Erkan Ağdaş 
yönetimindeki özel 
servis aracı çarptı. 
Çarpmanın etkisi ile 
özel otomobil 
yoldan çıkarak uçu
ruma uçtu. Yaklaşık 
20 metre sürükle

Müdürlüğü mali 
şube ekiplerince 
gözaltına alınan 32 
kişiden 31’i 
Mudanya Adliyesi'ne 
sevk edildi.
Aralarında 2 
belediye başkan 
yardımcısının da 

nen otomobilin 
sürücüsü Ayşe 
Karakaya ile diğer 
araçta bulunan 
Selçuk Terzi yara

landı.
Araçta sıkışan 
kadın sürücünün 
kurtarılması için 
itfaiyeye haber

bulunduğu 16 kişi, 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklandı, 15'i 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı.
Mudanya Belediye 
si'nden 2 belediye 
başkan yardımcısı 

ile 11 kamu görev 
lisinin de aralarında 
bulunduğu 32 kişi, 
24 Eylül'de gözaltına 
alınmıştı. Belediye 
hizmet binasında 
inceleme yapan 
ekipler, bazı bel
gelere el koymuştu.

verildi. İtfaiye 
ekipleri, Karakaya'yı 
kısa sürede kur
tardı. Yaralı kadın 
sürücü ile ticari 
araçta bulunan 
Selçuk Terzi, 112 
ekibinin müda
halesinin ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kazanın ardından 
olay yerine gelen 
kadın sürücünün 
eşi, ticari araç 
sürücüsüne tepki 
gösterdi.

pazarı

Bursa’nın İnegöl 
ilçesi'nde, moto
sikletin otomobille 
çarpışması sonucu 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
biri ağır iki kişi 
yaralandı.
Yaralılara ilk müda
haleyi çevreden 
gelen vatandaşlar 
yaptı. Yaralı genç, 
çağrılan ambulan
sı, vatandaşların 
başının altına koy
duğu yastıkta 
yatarak bekledi. 
Kaza, saat 13.00 
sıralarında 
Süleymaniye 
Mahallesi Huzur 
Sokak'ta meydana 
geldi. İnegöl 
Terminali yönün
den gelen 44 
yaşındaki 
Sebahattin İlkirmez 
yönetimindeki 16 Y 
0057 plakalı oto
mobile ara sokak
tan çıkan 19 yaşın
daki Sinan 
Delimehmet'in kul
landığı 16 Y 12 41 

plakalı motosiklete 
yandan çarptı. 
Şiddetli çarpmanın 
etkisiyle Sinan 
Delimehmet ile 
arkasında oturan 
aynı yaştaki Samet 
Cun motosiklet 
üzerinden fırla
yarak asfalta 
düştü. Yaralılara ilk 
müdahaleyi çevre
deki vatandaşlar 
yaptı. Vatandaşlar, 
önce yaralı 
sürücünün başına 
yastık koydu daha 
sonra, 112 Acil 
Servis ve polise 
haber verdi. 
Kısa sürede gelen 
sağlık ekipleri, ilk 
müdahalelerini 
yaptığı yaralıları 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Kazada 
yaralanan Sinan 
Delimehmet'in 
durumunun ağır 
olduğu bildirildi. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

DolandıncılıK yöntemi pes ıledirni
Dolandırıcılar artık 
terör örgütü yalanı 
yerine bankaları 
kullanıyor. 
Bursa’da, 
"Bankadan arı 
yoruz. Kredi bor
cunuz olmadığı 
için hediye 
kazandınız" diyen 
dolandırıcılar, yaşlı 
kadının hesabını 
boşalttı. Bursa’nın 
merkez Nilüfer ilçe
si Demirci 
Mahallesi'nde 
ikamet eden S.O.’yu

arayan dolandın 
cılar, "Bankadan 
arıyoruz, kredi bor
cunuz olmadığı için 
hediye kazandınız. 
Hediye olarak bir 

tablet bilgisayar ile 
2 adet 22 ayar altın 
göndereceğiz" 
diyerek, yaşlı 
kadının kredi kartı 
bilgilerini istedi.

Kredi kartının 
üzerinde ve arkasın
daki bütün bilgileri 
telefondaki şahsa 
veren S.O., akşam 
eve gelen oğluna 
durumu anlatınca 
dolandırıldığını 
anladı.
Yaşlı kadın bankayı 
aradığında ise, 
hesabındaki 600 
liranın çekildiğini 
öğrendi.
Polis olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mudanya Gemlik
AKP’li Karacabey Belediyesi’nde de Savcılık 

yolsuzluk soruşturması açtı.
Başkan görevinden alınmadı.
Yargılama bitti Başkan 5 yıl ceza yedi, cezası 

ertelendi.
Eğer 5 yıl içinde bir suç işlerse içeri alacak

lar?
Şimdi Karacabey Belediye Başkanı AKP’den 

istifa etti, görevine devam ediyor.
Adaletin bu dünya detirtiyorlar insana.
Gemlik Belediyesi’nde yaşananlar ortada..
Belediye Başkanı görevden alınıyor, ardından 

şaibeli Başkanvekilliği seçimleri yapılıyor.
Yargı kararlarına karşın, Bakanlık 10 ay seçi

mi iptal etmiyor.
Yargı kararında seçilen başkanvekilini seçil 

memiş sayıyor.
Kapı önünde yapılan Meclis Toplantısında 

seçilen başkanvekili görmemezlikten geliniyor.
Bakanlık 10 ay sonra, başkanvekilliği seçimin 

yenilenmesini istiyor.
İkinci seçimlerde aynı yöntemler, aynı Bizans 

oyunları, adam satın almalar.
Koltuk uğruna alavera, dalevera...
Şaibeli seçimler nedeniyle Belediye Başkan 

vekilinin bugün başı ağrıyor.
Çünkü, Brütüsün oyuyla koltuğa oturdukların

da, mafyavari ilişkilere girdikleri ortaya çıktı.
Suçüstü yakalandılar, ama haklarında açılan 

bir dava bile yok!
Arkasından gelen olaylar..
Belediye makam aracının kurşunlanması, 

belediyenin kurşunlanması, Başkanvekili 
San’nın evinin önüne boş kurşun kovanlarının 
atılması...

Başkan Yardımcısı Muarrem San’nın savcılığa 
verdiği dilekçesinde, Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik’! suçlaması...

İşlere bakın işlere.
Birbirlerine öylesine girdiler ki, sormayın.
Önceki gün, Olay Gazetesi’nde Mustafa Özdal 

köşesine taşımış bu konuyu.
Muarrem Sariyi telefonla arayıp, Mehmet 

Çelik hakkında suç duyurusunda bulunup 
bulunmadığını sormuş.

Özdal köşesinde şöyle yazdı olayı:
“Şimdi yeniden suç duyurusu hadisesine 

gelirsek...
Dün Muharrem San'yla görüştüm...
Suç duyurusunu doğruladı ancak evinin 

yakınında kendisini takip eden kişiler hakkında 
suç duyurusunda bulunduğunu iddia etti.

Peki olayın Mehmet Çelik'le bağlantılı olduğu 
iddiası neydi peki?

Sarı,Mehmet Çelik'in kendisini takip edenleri 
yakından tanıdığını, bu kişilerin Çelik'le aynı 
camidan olduğunu söylemekle yetindi...”

Belediyede işler karışık.
Cumartesi günü Refik Yılmaz esnafı dolaşıp 

karanfil dağıtmış.
Yılmaz, halk arasında gezerken, bir minibüs 

zabıta ve 16 ZC 2.. plakalı sivil polis ekibi ken
dini sürekli izledi.

Belediye yöneticileri koruma zırhı ile kuşatıldı.
Obama gibi korunuyor Başkanvekilimiz.
Gemlik’te Belediye’yi bu hallere düşürdüler.
Ne diyelim, Allah ıslah etsin.
Seçimlere kadar daha neler göreceğiz bilemi 

yorum.

CHP Orhanüazi’ıle miting düzenliyor
Cumhuriyet Halk 
Partisi komşu ilçe 
Orhangazi’de Tarım 
mitingi düzenliyor. 
CHP Yerel 
Yönetimlerden 
Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı 
Gökhan Günaydın’ın 
katılacağı miting, 
bugün saat 14.oo’de 
Orhangazi Cumhu 
riyet Meydam’nda 
yapılacak.
“Tohuma, Gübreye, 
Mazota, Zamma, 
Çiftçiye Zulme Dur 
Demek İçin Gel” 
çağrısıyla Sofralık 
zeytin üzerindeki 
kara bulutların 
dağıtılması için mit
ing düzenlendiğini 
belirten CHP Gemlik

MHP’li hanımlar Ahilik Haftasını kutluyor
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkan 
Yardımcısı Gülten 
Ayhan ve Kadın Ko 
lu üyeleri, Ahilik Haf 
tası nedeniyle ilçe 
mizdeki esnafı ziya 
ret ederek, Ahilik 
Haftası’m kutladılar. 
MHP’liler, gazetemizi 
de ziya ret ederek, 
Yazı İşleri Müdürü 
müz Serap Güler’in 
de Ahilik Haftası’m 
kutlayarak, çalış
malarında başarılar 
dilediler.

t

FinSaıaşallaııırKaiiıpaııyasınakaılııılaıılanliiiıülıilııi
II II

İşçi Partisi Gemlik 
Şubesi’nin başlattığı 
“Savaşa Hayır” 
imza kampanyasına 
Gemlikli bayanlar 
büyük ilgi gösterdi. 
Cumartesi günü 
İstiklal Caddesi 
Halkbankası önünde 
masa kuran işçi 
Partisi İlçe Başkanı 
Muarrem Çelik, AKP 
hükümetinin Suri 
ye’ye savaş açmak 
istediğini, Türk halkı 
mn savaş istemedi 
ğini belirterek, Sava 
şa Hayır imza Kam 
panyası başlattık
larını söyledi. 
Çelik, “AKP hükü 
metinin Hıristiyan 
dün yasını ikna 
etmeye çalışarak, 
kardeş Suriye’ye 
savaş açmaya çalış
maktadır. Daha önce

İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
“Gemlik olarak 
Orhangazi’deki

mitinge katılacağız. 
Gemliklilerin de 
zeytin uğraşanların 
Orhangazi Tarım

■
Irak ve Libyayı işgal 
ederek, milyonlarca 
müslüman kanı 
döken ABD ve AB 
emperyalistlerinin 
işgalden vazgeçip, 
barış yoluyla Suriye 

sorununun çözülme
sine karşı olan 
Tay yip Davutoğlu 
İkilisi Birleşmiş 
Milletlerin işgal 
kararı çıkarılmasını 
istemektedir.

mitingine davet 
ediyoruz.” dedi.

GÜNAYDIN 
BASINLA 
BULUŞACAK

CHP Yerel 
Yönetimlerden 
Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı 
Gökhan Günaydın, 
bugün saat 09.30’da 
Gemlik yerel basın 
mensuplarına 
Atatepe Sosyal 
Tesisleri’nde sabah 
kahvaltısında 
biraraya gelecek. 
Günaydın, kahvaltı
da basın mensu
plarının sorularını 
yanıtlayacak.

Türkiye üzerindeki 
her türlü teröristleri 
destekleyerek, Sun 
ye’de kan dökülme
sine sebep olan 
AKP hükümeti 
kimyasal silahlardan 
da sorumludur.
Suriye keşif helikop 
terini düşürerek, 
Haçlı seferine da 
vetiye çıkarmaktadır. 
4 Ekim de meclis 
savaş tezkeresini 
bütün partilerin 
desteğiyle çıkarmayı 
düşünmktedir.
Savaşa karşı 
çıkalım, tezkereye 
karşı bölge mil
letvekillerini 
uyaralım. Türkiye 
Suriye kardeştir 
Vatan savunması 
dışında bütün 
savaşlar cinayettir” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Çarşı Deresi’nin 
denize bağlantı 
bölümünün yapımı 
nedeniyle, dere 
üzerinde bulunan 
Balık Satış 
İşyerleri yıkılan 
Tibel Otel Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası eski 
binasının bitişiğinde
ki konutların önüne 
yapılıyor.
Cumartesi günü 
Belediye Fen İşlerine 
bağlı ekipler,

Eczacı Ay Onur’a ait 
evin bahçe duvar
larının bitişiğinde 
demir akşamla 
yapılan Balık Satış 
Yerleri yapımına 
başladılar.

AİLE TEPKİLİ

Balık Satış 
Yerleri’nin yeşil alan 
olarak planlarda 
ayrılan bir alanda, 
evlerinin balkon 
bitişiğinde yapıl

masının hukuksuz 
ve yanlış olduğunu 
söyleyen Eczacı 
Ay Onur, “Böyle 
bir şey olamaz.
Belediye yetkililerine 
orada balık satış 
yeri yapmamalarını 
söyledim ama 
dinlemediler.
Evimizin balkonu 
nun dibinde 
planlarda yeşil alan 
olan bir yerde 
balık satış 
yerleri yapılır mı?

İlgililerin çevreye 
karşı saygıları yok 
mu? Bu konuda 
ne gerekiyorsa, 
yapacağım.” 
dedi.
Öte yandan, Tibel 
Otel ve Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası binasının 
yıkılmasından sonra 
tuvalet olarak 
bırakılan binanın 
arka tarafından gene 
Belediye Fen İşleri 
ekiplerince yapılan 

çalışmalar sürerken, 
burada oluşturula
cak 3 bölümünde 
balık satıcılarına 
depo olarak kul
landırılacağı 
öğrenildi.
Balık satıcıları 
ise, geçici önlemler 
ile kendilerine yer 
yapıldığını belirterek, 
“Gemlik gibi bir 
deniz kentinde 
balık satış yerleri 
ve halkın ucuz balık 
yiyeceği yerler

olmalı.
Mudanya bu 
sorunu çözmüş, 
Gemlik ise balığı 
ile ünlü olmasına 
rağmen halkın 
hijyenik, taze 
balık ihtiyacını 
satacak yerlerinin 
olmaması 
düşündürücüdür. 
Biz, kalıcı yer 
istiyoruz.
Bu işte en az 25-30 
aile geçimini 
sağlıyor” dediler.

Telekom çalışmaları internetleri götürdii
Çarşı Deresi’nin PTT 
önündeki köprü 
çalışmaları sırasın
da, Telekom’a ait 
kabloların bulun
duğu bölgede 
yapılan ıslah çalış
maları nedeniyle 
Cuma günü bölgede 
bir çok konut ve işy
erinde telefon ve 
internet bağlan
tılarında kesintiler 
yaşandı.
PTT köprüsünün 
altından Telekom 
işletmesine giden 
ana fiber kabloların 
düzenlenmesinden 
sonra, köprünün 
bitişiğindeki 
Gazhane

Caddesi’nde Türk 
Telekom teknik ekip
leri tarafından ıslah 
çalışmaları 
başlatıldı.
İki ayrı noktada 
toplanan fiber 
kabloların elden 
geçirilmesi sırasında 
telefon ve internet 
bağlantılarında 
kesintiler meydana 
geldi.
Telekom yetkilileri, 
çalışmaların Cuma 
gecesi geç saatlere 
kadar sürdüğünü ve 
bağlantıların tamam
landığı ve kesinti
lerin sona erdiğini 
söylediler.

S&A

‘Gemlik Körfez3 www.gemlikkorfzgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bayramda şehir dışına çıkacaklar flikhat
Kurban Bayramı'nı 
sevdikleriyle 
geçirmek isteyen
lerin yoğun talebi 
nedeniyle bayrama 
sayılı günler kala 
otobüs biletleri tük
endi. Otobüs fir
maları, vatan
daşların mağdur 
olmaması için ek 
seferler düzenleme 
kararı aldı.
Türkiye 
Otobüsçüler 
Federasyonu 
(TOFED) Başkanı 
Mehmet Erdoğan, 
AA muhabirine yap
tığı açıklamada, 
yoğun talep 
nedeniyle bayrama 
sayı günler kala 
otobüs biletlerinin 
tükendiğini söyledi. 
Kurban Bayra 
mı'nın, resmi açık
lama yapılmaması
na rağmen 9 gün 
olacağı umudunun 
yüksek olduğunu 
belirten Erdoğan, 
şunları kaydetti: 
"Bayram 15 Ekim

Sah günü başlıyor. 
Bayramın bitişi 
hafta sonuna denk 
geliyor. Böyle olun
ca arada kalan arife 
gününü, yani 14 
Ekim Pazartesi 
gününü de vatan
daşlar izne dahil 
edip, bayram için 
ziyaret planlarını 
yaptı. Hükümet de 
sanırım pazartesi 
gününü bayrama 
dahil edip tatilin 9 
gün olacağını duyu
racaktır. Hal böyle 
olunca, vatandaşın 
yoğun bir talebi 
oldu. Arife gününe 
kadar rezervasyon
lar dolu, 
dönüşlerde de 18 
ile 20 Ekim yoğun. 
Vatandaşlarımız 
ellerini çabuk tutar
larsa ek seferlerden 
yararlanabilirler." 
Erdoğan, bayram 
günlerindeki yoğun 
luklarda vatandaş 
ların mağdur olma
ması için Ulaştırma, 
Denizcilik ve

Haberleşme Bakan 
hğı'nın önceki yıl
larda uyguladığı D2 
belgeli otobüsler
den yararlanma 
uygulamasının 
Kurban Bayramı'n 
da da yapılacağını 
ifade ederek, "D2 
belgeli araçlardan 
Kurban Bayramı'n 
da da istifade 
edilmesi konusun
daki genelge çıktı. 
341 otobüs şirketi 8 
bin 500 otobüsle 
hizmet ediyoruz,

1500'e yakın turizm 
gurbunda çalışan 
D2 otobüsünün de 
katılımıyla 10 bin 
otobüs vatandaşı 
miza hizmet ede
cek. Bayram yoğun 
luğu nedeniyle bilet 
lerin büyük kısmı 
tükendi, ek seferler 
açılıyor” dedi 
Bilet fiyatalarına 
zamlı tarife uygu
lanacağı yönündeki 
söylentilerin 
gerçeği yansıt
madığını vurgu

layan Erdoğan, 
"Bilet fiyatlarında 
değişiklik yok, 
geçen sene fiyat
larıyla aynı" dedi. 
Ulaştırma, Deniz 
cilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım'ın, uçak 
biletlerinde tavan 
fiyat uygulamasının 
tamamlandığı ve 
büyük ihtimalle 
bayram sonunda 
yürürlüğe gireceği 
yönündeki açıkla
masını destekledik

lerini belirten 
Erdoğan, şöyle 
konuştu: "İç hat 
biletlerine tavan 
fiyat geliyor. Taban 
fiyatı da önemliydi 
ama tavan fiyatın 
makul yere gelmesi 
rekabette adaleti de 
getirecek. Çünkü 
uçak firmaları 
düşük sezonda 
düşük fiyatla sattık
ları biletlerden 
zararlarını yoğun 
sezonda yüksek 
fiyata sattıkları bilet 
karlarıyla çıkarıyor
lardı. Bu ortadan 
kalkarsa yoğun 
olmayan sezonda 
düşük fiyatlarda 
satış olmayacaktır. 
Bu, taşıma modları 
arasında adaletsiz
lik yaratıyordu. Eşit 
rekabet ortamının 
olması bizi sevind 
iriyor. Biz de hangi 
fiyat aralığında 
uçak fiyatları 
olduğunu bilerek 
pozisyonumuzu 
alacağız.”

İkinci El Araç Satışları Bayramlarda Zirve Yapıyor
Bayram döneminde 
ikinci el taşıtlara rağ
bet artıyor. Ramazan 
Bayramı'nda 369 bin 
taşıt alıcı bulurken, 
Kurban Bayramı'nda 
380 bin adet satış 
tahmin ediliyor.
Kurda görülen oyna
ma ikinci el alım 
satımlarını artırdı.
Ahm satımlar, 
bayram döneminde 
tavana vuruyor.

Ramazan Bayramı'na 
denk gelen ayda 369 
bin adet taşıt satışı 
yapılırken, Kurban 
Bayramı'na denk 
gelen ayda 2013 
satış rakamının 380 
bini bulması bek
leniyor. İkinci el 
satışları ile ilgili 
açıklamalarda bulu
nan Borusan 
Holding Manheim 
Türkiye Genel

Müdürü Zafer 
Terzioğlu, "İthalat 
bağımlısı otomobil 
sektörü, sıfır taşıtlar
da kur kaynaklı bir 
artışa tanık olacak. 
Bu durum, ikinci el 
satışlarını tavan yap
masına imkan tanı
maktadır. Bunun 
yanı sıra bayram 
dönemine girilmiş 
olması da ikinci elde 
ivmeyi güçlendir

miştir. Bayramlardan 
1 ay evvel başlayan 
yoğunluğun bayra
ma iki hafta kala 
büyük bir talep halini 
aldığını; ikinci el 
bedellerinde bir ger
ileme olduğunu 
görüyoruz." dedi. 
Türkiye'de 2013'ün 
ilk 7 ayında toplam 
2,4 milyon adet 
binek ve hafif ticari 
satıldığına işaret 

eden Zafer Terzioğlu, 
sene sonuna kadar 2 
milyon taşıtın daha 
satılmasını bekledik
lerini bildirdi.
Şirket olarak online 
ve fiziki açık arttırma 
usulü ile ikinci el 
satışı yaptıklarını 
aktaran Terzioğlu, 
"Geçen sene 
Ramazan Bayramı'n 
dan evvel bir aylık 
dilimde 877 adet 

satış yaptık. Bu sene 
ise aynı dönemde 
toplam bin 329 adet 
satış yaptık. Geçen 
sene Kurban 
Bayramı'n dan evvel 
bir aylık dönemde 
ise bin 246 adet 
satışımız vardı. 
2013'ün aynı döne
minde rakamın bin 
500 adedi aşacağını 
umut ediyoruz." 
ifadelerini kullandı.
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ÖZei RVKCNT İLKÖĞRETİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru” 

2113-2014 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

OKULUNUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve ujuular, evrenseldir, 

Bhjdmsın^^
.paylaşımcıdır.Nerzamanözverlileçalı^ 

vefalardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

özgüveni tamdır. Herverde ve her ortamda kendini ispatlar, 
en9eltanımaz,llBAŞARACA6IN"dervebaşanr....

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz
4 - 5 YAŞ 6.350
ANASINIFI 6.600
1 .SINIF 8.250
2.SINIF 9.700
3.SINIF 9.700
4.SINIF 9.700
5.SINIF 9.700
6.SINIF 9.700
7.SINIF 9.700
8.SINIF 9.700

M ili aha Ml itil İM IMS
Üniversitelere ek 
yerleştirme dönemi 
başladı. Bu yıl açık 
öğretim dahil, boş 
kontenjan sayısı 
238 bin 217. Türk 
dilinde 3 bin, hemşi 
relikte 931, okul 
öncesinde 807, 
ilahiyatta 653, 
hukukta 328 ve 
psikolojik danış
manlıkta 368 adaya 
üniversiteli olma 
şansı var. 
Üniversite hayalini 
ilk tercihte yakalaya 
mayan adaylar için 
ikinci bir şans olan 
ek yerleştirme 
dönemi başladı. 
Kazandığı fakülteye 
kayıt yaptırmayan 
öğrenciler, yeni 
açılan bölümler ve 
açık öğretim prog 
ramlarıyla birlikte 
boş kontenjan 
sayısı bu yıl 238 bin 
217 oldu. Ek yer
leştirme işlemleri 30 
Eylül'de son bula

SATILIK 
ARAZİ

KUMLA YOLU ÜZERİ 
HASANAĞA KOYU 

MEVKİİNDE 
İKİ YOLA CEPHELİ 

2709 M2 
ZEYTİNLİK SATILIKTIR 

0 535 631 2517

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM.
GEMLİK 

Tel: 514 20 21

cak. Adaylar 30 ter
cihte bulunabilecek. 
İlk yerleştirmenin 
ardından üniver
sitelerde 109 bin 
189 kontenjan boş 
kalmıştı. Kazandığı 
bölüme kayıt yaptır
mayan 74 bin 667 
öğrenci ve üniver
sitelerde yeni açılan 
17 bin 128 kişilik 
bölümlerle beraber 
238 bin 217 aday 
için yeniden üniver
siteli olma umudu 
doğdu. Boş konten
jan kılavuzu, 
geçtiğimiz günlerde 
Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 

(ÖSYM) tarafından 
yayımlandı. Buna 
göre tıp fakül
telerinde 57, hukuk
ta 328, ilahiyatta ise 
653 kontenjan açığı 
bulunuyor. Ek yer
leştirmeden, bu yıl 
hiçbir üniversiteye 
kayıt hakkı kazana
mamış veya açık 
öğretimin konten- 
jansız programları
na yerleştirilmiş 
adaylar başvura
bilecek. İlk yer
leştirmelere göre 4 
yıllık fakülteler ya 
da 2 yıllık meslek 
yüksekokullarından 
herhangi bir yeri 

kazananlar, kayıt 
yaptırsın ya da yap
tırmasın yararlana
mayacak. Ancak 
açık öğretim fakül
tesinin kontenjan 
sınırı olmayan 
bölümünü kazanan
lar ve özel yetenek 
sınavı ile yerleşen
ler isterlerse ek yer
leştirmeden fay
dalanabilecek.
30 Eylül Pazartesi 
saat 23.59'a kadar 
sürecek olan ek 
yerleştirme başvu
ruları, internet 
üzerinden veya 
başvuru merkezleri 
aracılığıyla yapıla
bilecek. Başvuru 
merkezleri, resmi iş 
günü ve saatleri 
içinde 3 lira karşı 
lığında hizmet vere
cek. Internet üzerin 
den işlem yapmak 
isteyenler ise 
https://ais.osym.go
v.tr/ adresinden 
forma ulaşabilecek

Halk [gitimi Planlama 
ve Ishirliği Toplantısı 

Yapımı

Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 
2013-2014 yılı çalış
malarının planla
masının yapıldığı 
Hayat boyu öğren
me, halk eğitimi 
planlama ve işbir
liği toplantısı Yeni 
ceabat BTSO Mes 
leki Eğitim Kampu 
sunda gerçekleşti 
rildi.
Yaşam boyu 
eğitimin masaya 
yatırıldığı toplan
tıya Vali Yardımcısı 
Eyüp Sabri Kartal 
ve İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar'ın yanı sıra 
kamu kurumlan ile 
belediye temsilci
leri, sivil toplum 
örgütleri, Halk 
Eğitim Merkezi ve 
okul müdürleri 
katıldı.
Bursa İl Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ke 
mal Ünal'ın, 
yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi ve 
ren sunumuyla 
başlayan toplantı
da 2013-2014 
eğitim öğretim 
yılının planlaması 
yapıldı.

Hayat Boyu öğren
menin önemine 
vurgu yapan Eyüp 
Sabri Kartal, "Her 
bireyin yaşam 
boyu eğitim almaya 
ihtiyacı var. Bu 
konuda hepimiz 
yaşam boyu 
eğitimin birer 
parçası olmak 
zorundayız. Ya 
öğrenen ya da 
öğreten olmalıyız. 
Hayat boyu eğitim 
konusunda vatan
daşlarımızı 
uygun yönde 
yönlendirebilirsek 
meyvelerini 
toplarız.
Yönlendirmeyi iyi 
yapamazsak ürün
lerimizi sel götürür. 
Hepimiz işbirliği ile 
bu mekanizmanın 
bir parçası 
olmalıyız" dedi. 
Günümüzde 
sadece okur-yazar 
olmanın yetmediği
ni belirten Eyüp 
Sabri Kartal, 
"Teknoloji okur
yazarı olabilmeliy
iz. Özellikler çocuk
larımıza yasakçı 
zihniyetle yaklaş- 
mamalı” dedi

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
https://ais.osym.gov.tr/
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Olcay Kaman Gücümspnr'da
Gemlik Gücüm Spor 
Kulübü rriücadele 
edeceği 6. Grup’daki 
zorlu rakiplerine 
karşı kadrosunu 
güçlendirmeye 
devam ediyor.
Gemlik Gücüm Spor 
Kulübü daha önce 
Tofaş Spor Kulübü, 
Düzce Belediye, 
Büyükçekmeçe ve 
Yeşil Giresun gibi 
takımlarda forma 
terleten 1986 
doğumlu Olcay 
Karpart ile anlaşma 
imzaladı. '̂ 
Olcay Karpart 
konuşmasında, 
“Bursa Basketbolü 
na büyük katkıları 
olan Sabri Selçuk 
hocamın Gemlik 
Gücümspor Spor’la 
anlaşması Gemlik 
ekibinde olmanın en 
büyük faktörü, iyi 
bir kadromuz ve 
büyük hedeflerimiz 
var, Gemlik zeytini,

Körfezi ve balığı ile 
akla geliyor bir ilke 
imza atarak Gemlik’i 
Spor alanında 
Gemlik halkının 
desteği ile marka 
yapacağız” dedi 
Basın ve iletişim 
Sorumlusu Ömer 
Gümüş’ün yaptığı 
açıklamada, 
“Gemlik Gücüm

Spor Kulübü olarak 
Gemlik Genç lik 
Hizmetleri ye 
Spor ilçe Müdürü 
Ahmet Adil 
Tunç’un Gemlik 
Gücüm Spor 
Kulübün mücadele 
edeceği Türkiye 
Basketbol liglerinde
ki koşulları yerine 
getirmesindeki 

büyük emeklerinden 
dolayı teşekkür 
ederiz ve daha önce 
belirdiğimiz gibi 
hedeflerimiz büyük, 
mücadele ede
ceğimiz rakipleri 
mize karşı üstünlük 
sağlayarak ilçemizi. 
Türkiye basketbol 
2.liginde temsil 
edeceğiz” dedi

flmpute Futbolda1 
Kupa Heyecanı 

Başladı
Türkiye Bedensel 
Engelliler Spor 
Federasyonu 
tarafından, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi sponsorluğun 
da ilk kez düzenle
nen Ampute Futbol 
Federasyon Kupa 
sı maçları Merinos 
Stadı'nda oynanan 
iki maçla başladı. 
Türkiye Engelliler 
Ligi'nde ilk dört 
sırayı alan takım
ların katıldığı 
Federasyon Kupa 
sı'nda ilk gün 
maçları sonunda 
galip gelen takım
lar kupa için 
mücadele ederken, 
yenilen takımlar 
üçüncülük için 
mücadele edecek. 
Merinos stadında 
düzenlenen açılış 
törenine Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Ampute Futbol 
Federasyonu

Başkanı Demirhan 
Şerefhan katıldı. 
İkili açılış 
vuruşunu yaptı.

KAYSERİ VE 
ANKARA FİNALDE 
Günün ilk maçında 
Kayseri Bedensel 
Engelliler Takımı, 
Karagücü TSK'yı 
40'ncı dakikada 
Mehmet ve 49'ncu 
dakikada Şirin'in 
golleriyle 2-0 
yendi. Karagücü 
TSK'dan Mehmet 
48'nci dakikada kır
mızı kartla oyun 
dışı kaldı. Günün 
ikinci maçında ise 
İstanbul Özürlüler 
Spor ile Ankara 
Yeni Mahalle 
Belediyesi 
Engeliler Takımları 
karşı karşıya geldi. 
Ankara 
Yenimahalle 
Belediyesi rakibini 
4-1 yenerek finale 
yükselen son 
takım oldu.

Bursaspor'da Karabükspor Meteoroloji'den 10II İçin uyan
Maçı Hazırlıkları haşladı

Sahasında Akhisar 
Belediyespor ile 
berabere kalan yeşil 
beyazlı ekip, 
Kardemir 
Karabükspor maçı 
hazırlıkları kap
samında ilk antren
manını yaptı. 
Bursaspor, Spor 
Toto Süper 
Lig'in 7. haftasında 
deplasmanda 
Kardemir 
Karabükspor ile 

oynayacağı 
karşılaşmanın 
hazırlıklarına 
başladı. 
Özlüce 
Tesisleri'nde, Teknik 
Direktör Christoph 
Daum yönetiminde 
yaklaşık 2 saat 
süren idman, ısın
ma hareketleriyle 
başladı.
Daha sonra pas 
çalışması yapan 
yeşil-beyazlılar, yarı 

sahada çift kale 
maçla antrenmanı 
tamamladı.
Akhisar 
Belediyespor 
maçında forma 
giyen futbolcular, 
sadece tempolu 
koşu yaptı.
Sakatlığı nedeniyle 
bir süredir takımdan 
ayrı çalışan 
Fernando Belluschi, 
antrenmanda yer 
aldı

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden alı
nan tahminlere 
göre, hava sıcaklığı 
kuzey kesimlerde 2 
ila 5 derece azala
cak, İstanbul başta 
olmak üzere toplam 
10 ile ise kuvvetli 
yağış geliyor. 
Yapılan son değer
lendirmelere göre, 
yurdun kuzey kes
imleri ile Doğu 
Akdeniz'in parçalı 
ve yer yer çok 
bulutlu, Batı ve Orta 
Karadeniz kıyıları, 
Doğu Karadeniz ile 
KIrklareli, Edirne'nin 
güneyi, İstanbul'un 
kuzeybatı çevreleri, 
Karabük, Kastamo 
nu, Hatay, Osmani 
ye, Adana'nın kuzey 
kesimleri ile Kars ve 
Ardahan çevreleri 
nin aralıklı sağanak 
ve yer yer gök gü 
rültülü sağanak 
yağışlı, diğer yer
lerin az bulutlu ve 
açık geçeceği tah
min ediliyor.
Yağışların; Doğu 
Karadeniz kıyıların-

da yerel olarak 
kuvvetli olması bek
leniyor.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden alı
nan tahminlere 
göre, hava sıcaklığı 
kuzey kesimlerde 2 
ila 5 derece azala
cak, diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacak.
Rüzgarın, genellikle 
kuzeyli yönlerden, 
Akdeniz kıyıları ile 
güneydoğu kesim
lerde güney ve 
güneybatı yönlerden 
hafif, ara sıra orta 
kuvvette, iç Anado 
lu'nun doğusu ile 
Doğu Anadolu'nun 
güneydoğu kesim

lerde yer yer 
kuvvetli olarak (30- 
50 km/s) esmesi 
bekleniyor.
MARMARA: Parçalı 
bulutlu, bu akşam 
ilk saatlerde 
Tekirdağ ve 
Edirne'nin güneyi ile 
yarın (Cumartesi) 
KIrklareli, Edirne'nin 
güneyi ve İstan
bul'un kuzeybatı 
çevrelerinin kısa 
süreli sağanak 
yağışlı geçmesi tah
min ediliyor. 
Rüzg'rın, kuzey ve 
kuzeydoğu (Poy raz) 
yönlerden yer yer 
kuvvetli olarak (30- 
40 km/s) esmesi 
bekleniyor.
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Kurnan Bayramı, üreticinin tözünü flüldiirecek
Büyükbaş hayvan 
sayısı bakımından 
Türkiye'de ilk sırada 
yer alan Erzurum 
daki besiciler, ülke 
nin kurbanlık hayvan 
ihtiyacının büyük bir 
bölümünü karşıla
mayı hedefliyor. 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl 
Müdürü Zekeriyya 
Erdurmuş, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, bol 
kazançlı bir dönem 
olmasını temenni 
ederek, Kurban 
bayramlarının özel
likle hayvancılık sek
töründe besicilerin 
yüzünün güldüre
ceğini söyledi.
Yıl boyunca besicilik 
yapan üreticilerin 
Erzurum'da olduğu 
gibi farklı illerde de 
kurbanlık sattığını

anlatan Erdurmuş, 
"Çok yoğun olduğu
muz bir dönem.
Şevklerimiz başladı. 
Geçen yıl şehrimiz
den hem Kurban 
bayramı hem de 
diğer sevk dönem
lerinde yaklaşık 170 
bin büyükbaş, 212 
bin küçükbaş hay
van diğer kentlere 
sevk edildi. Bu ilimiz 
ekonomisi için çok 

büyük bir kazanç" 
dedi.
Kurbanlıkların rutin 
şevklerinin devam 
ettiğini vurgulayan 
Erdurmuş, "Bu 
yıl 70 bin büyükbaş, 
50 bin de küçükbaş 
hayvan sevk edilmiş 
durumda ancak 
Erzurum'da en hızlı 
şevkler Kurban 
Bayramı döneminde 
oluyor" ifadelerini 

kullandı.
Erdurmuş, "Geçen 
yıl Erzurum'dan 
sadece Kurban 
Bayramı için 62 bin 
büyükbaş, 57 bin de 
küçükbaş hayvan 
sevk edilmişti. Bu yıl 
ise 90 bin büyükbaş, 
82 bin civarında da 
küçükbaş hayvan 
kurbanlık için 
beslendi. Kurbanda, 
besicimiz bir yıllık 
emeklerinin 
karşılığını alacak.
Bu kurbanlıkların 

batı illerine sevkiy- 
atına başlandı. İnşal
lah beslenen bu hay
vanlar Kurban 
Bayramı dolayısıyla 
tüm Türkiye geneline 
dağılacak. 
Vatandaşın büyük 
bir bölümünün kur
banlık ihtiyacı 
karşılanacak” diye 

konuştu.
Bugün itibarıyla 
Erzurum’da 650 bin 
büyükbaş, 610 bin 
de küçükbaş hay
vanın olduğunu 
anlatan Erdurmuş, 
şöyle devam etti: 
"Hayvan sayılarımız 
dönemsel olarak art
makta veya azalmak
ta. Özellikle küçük
baş hayvan var
lığımız bahar döne
minde 900 bin civarı
na çıkmakta.
Eylül ayı itibarıyla 

anaç koyun varlığına 
ulaşıyor. Büyükbaş 
hayvan varlığı için 
de aynı durum söz 
konusu. Hayvan var
lığı bakımından 
Türkiye’de en baş
tayız ancak bunu 
sadece sayı olarak 
değil, verimlilik 
olarak da değer

lendirmek gerekiyor. 
Et ve süt veriminde 
de iyi noktadayız." 
Erdurmuş, 
"Bölgenin en 
önemli özelliği mera 
hayvancılığı. Kapalı 
ortamda besleme 
süresi kısa. 7-8 ay 
dağlarda, güzel 
çiçeklerden otla
yarak besleniyor! 
Bölgemizdeki kur
banlıkların kesinlikle 
etinde bir lezzet 
farkı var.
Kapalı ortamda 
besleme burada çok 
az. Zaten buradaki 
meralarda 
beslenen hayvanlar 
batı illerine sevk 
ediliyor. Doğal 
beslenmeye 
bağlı olarak da eti 
daha lezzetli" 
dedi.

Tüketicinin güveni Eylül ayında geriledi
Tüketici güven 
endeksi, eylül ayın
da geçen aya göre 
yüzde 6,6 azaldı. 
Ağustos'ta 77,2 olan 
endeks eylül ayında 
72,1 değerine gerile
di
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ve 
Merkez Bankası 
işbirliğiyle yürütülen 
anket sonuçlarından 
hesaplanan tüketici 
güven endeksini 
yayımladı. Endeks, 
eylül ayında geçen 
aya göre yüzde 6,6 
azaldı. Ağustosta 
77,2 olan endeks 
eylülde 72,1 değe 

rine geriledi.
- Tasarruf etme ihti
mali azaldı 
Gelecek 12 aylık 
dönemde tasarruf 
etme ihtimali endek
si geçen aya göre 
yüzde 21,9 azaldı. 
Ağustosta 25,8 olan 
endeks, eylülde 20,1 
değerine düştü. Bu 
düşüş, tüketicilerin 
gelecek 12 aylık 
dönemde tasarruf 
etme ihtimallerinin 
geçen aya göre 
azaldığını gösteriyor. 
- Genel ekonomik 
durum beklentisi 
yüzde 7 geriledi 
Ağustos ayında 103 

olan genel ekonomik 
durum beklentisi 
endeksi yüzde 7 
azalarak, eylül ayın
da 95,8 değerine 
indi. Bu azalış, gele
cek 12 aylık 
dönemde genel 
ekonomik durumun 
daha iyi olacağı 
yönünde beklentisi 
olan tüketicilerin 
sayısının geçen aya 
göre azaldığınına 
işaret ediyor. 
- Hanenin maddi 
durum beklentisinde 
yüzde 3'lük düşüş 
Hanenin gelecek 12 
aylık döneme ilişkin 
maddi durum bek

lentisi endeksi de 
geçen aya göre 
yüzde 3 oranında 
azaldı. Ağustos ayın
da 93,1 olan endeks 
değeri eylülde 90,3 
oldu. Bu azalış, gele
cek 12 aylık 
dönemde hanenin 
maddi durumunun 
daha iyi olacağını 
bekleyenlerin 
oranının düşmesin
den kaynaklandı.
- İşsiz sayısı beklen
tisi yüzde 5,3 azaldı

Ağustos ayında 86,8 
olan gelecek 12 aylık 
dönemde işsiz sayısı 
beklentisi endeksi 

geçen aya göre 
yüzde 5,3 azalarak, 
eylül ayında 82,2 
değerine geriledi. Bu 
azalış, işsiz sayısın
da artış bekleyen
lerin oranındaki yük
selişten kaynaklandı. 
- Tüketici güven 
endeksi nasıl hesa
planıyor?
Tüketici güven 
endeksi hesap 
tanırken, aylık tüketi
ci eğilim anketi ile 
tüketicilerin kişisel 
mali durumlarına ve 
genel ekonomiye 
ilişkin mevcut 
dönem değer
lendirmeleri ile gele

cek dönem beklenti
leri ölçülüyor ve 
yakın gelecekte 
yapılması planlanan 
harcamalarına 
ve tasarruflarına 
ilişkin eğilimleri 
saptanıyor.
Anket sonuçlarından 
hesaplanan tüketici 
güven endeksi 0-200 
aralığında değer ala
bilirken, endeksin 
100'den büyük 
olması tüketici 
güveninde iyimser, 
100'den küçük 
olması tüketici 
güveninde 
kötümser durumu 
gösteriyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSU

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
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33

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

UnPlIR _ FFRİRflT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 1° 53

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

Emniyet Müd. 513 10 28 Nüfus Md. 513 37 42 OTODÜS

ULAŞIM özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)DENİZ UÇAĞI 613 66 13

Pegasut Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydm Turizm 613 20 77

Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-EBadaş 614 46 40
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Nlogaz 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

HASTANELERR Devlat Haıtanaıl 517 34 00
•ehil Dev. Haat. 513 23 29
Mor.Soû.Ocafl, 913 10 0B
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur TıpMrk. 614 00 88

RELEDİYE

1
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

Akcan Petrol
MAR-PET B’3 3O 33
Tuncay Otogaz ö13 10 40

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4689 

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)

lElllİIIIEUlM
VENÜS 

SİNEMASI 
DABBE CİN 
ÇABPMASI: 

11:30-14:00-16:30-
20:15 

ŞİRİNLER 2:12:00- 
14:15-16:15-18:15- 

20:00 
ACİL ARAMA 

12:00-14:15-16:30- 
18:15-20.15 

REZERVASYON 
5133321



GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA Y' Mg

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE F '
EN GÜZEL ÂNLARINIZI İ gg

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giy dinme
Çerez NikahMasası

İnternetten Canlı ^ym
w Sahne - Işıkyösterisi

Servis ve ekipmanlar 
Sürpriz gösteriler

MILTON
DÜĞÜN SALONU^s^

TEL & FAX. 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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