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Balıtaıı'nm 1 
ev 3 daire yandı

Dün saat O3.oo sıralarında 
Bahkpazan Cami Arahğı’nda 
çıkan yangında, bir ahşap ev 
ile 3 daire yanarak kül oldu.

Haberi sayfa 4’de

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın Atatepe’de konuştu:

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gökhan Günaydın ve köylü...
Dün, Gemlik CHP Genel Başkan Yardımcısı 

Gökhan Günaydın’ı ağırladı.
Orhangazi de yapılacak “Tarım Mitingi” için 

Bursa’ya gelen Gökhan Günaydın, eski Türki 
ye Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı 
ve Yüksek Ziraat Mühendisi.

Günaydın siyaseti tercih edince, görevinden 
ayrıldı, CHP’den milletvekili seçildi.

Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı oldu.

Genç ve donanımlı bir siyasetçi Günaydın.
Düzenlediği basın toplantısında, kendini 

diletmesini bildi. Devamı 4’de 

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yöne 
timlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Gökhan Günaydın, basın 
toplantısında, Türkiye de üretici 
girdilerinin yüksek olması nedenıy e 
her yıl 35 milyon dönüm alanın ekil 
mediğini, bu alanın 2 Trakya büyük
lüğünde bir arazi olduğunu söyledi. 
Devletin desteğinin üretici yamnda 
olmadığında, Türkiye de tarımm yok 
olacağını iddia etti.

“Anadolu’da insanlar 
Gökhan G^nayhd'/(juğu için yiyemiyorlar, 
zeytini Paha''% zeytinin kilosunun 11-12 
Çünkü markette zey sunuz 
liradan aşağıya al my „ yiyemiyor 
İnsanlar pahalı o'y satlıan zeytin üretici 
Markette 11-12 "[ayalınıyor. Fiyat ortala- 
nin elinden kaç m* j/e karşılanamıyor. 
masının maliyetler maliyeti 2.5 liraya 
Gemlik zeytinin ku» o/arak hesap edilmiş, 
yakın. 2 Hra 38 kuru?

Bir çiftçi bir köylü bir üretici ma liyetini 
karşılayamaz sa zeytin üretimine devam 
edemez. “ dedi.
Günaydın sofralık zeytinde Gemlik tipi zey 
tinde kilo başında 50 kuruş zeytin pirimi 
istendiğini, birçok üründe pirim desteği 
uygulandığını, bununla üreticinin sorunlarını 
çözmeyeceğini ama nefes aldıracağını, 
borçlarını ödeyebileceğini söyledi.

Devamı sayfa 2’de

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.corrı ^

■Hemşire «Acil Tıp Teknisyeni

http://www.kavlak.co
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumhuriyet Halk 
Partisi Yerel Yönetim 
lerden Sorumlu 
Genel Başkan 
Yardımcısı Gökhan 
Günaydın, 
Gemlik’te yaptığı 
basın toplantısında 
“Köylü sorununa 
sahip çıkmadığı 
sürece, köylünün 
sorunu bitmez. ” 
dedi.
Dün, saat 11.oo de 
Atatepe Sosyal 
Tesisleri’nde düzen
lenen kahvaltılı 
basın toplantısına, 
CHP il Başkanı Metin 
Çelik, yönetim kuru
lu üyeleri, Gemlik, 
Orhangazi, İznik, 
Mudanya, Karaca 
bey, ilçe Başkanları 
ve yöneticileri ile, 
Gemlik, Orhangazi, 
Mudanya, Bursa, 
İznik, Karacabey 
Ziraat Odaları 
Başkanları ve köy ve 
mahalle muhtarları, 
Köy Kalkınma 
Kooperatif yönetici
leri, üretici birlikler 
yöneticileri, Gemlik 
ve Bursa basınının 
temsilcileri ile Bursa 
Tv. ekipleri katıldı. 
Toplantının açılış 
konuşmasını CHP 
Bursa İl Başkanı 
Metin Çelik yaptı. 
Daha sonra söz alan 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Gökhan 
Günaydın, Türkiye 
nin gündeminde her 
gün yeni bir konuyu 
saatlerce, günlerce 
haftalarca tartıştığı 
mızı, ancak insanimi 
zın kendi sorunları 
kamuoyu gündeme 
getirildiğini söyledi. 
Kırsal alanda 20 
milyon insanın 
yaşadığına değinen 
Günaydın, 70 milyon 
üretim yapıldığını, 
ancak medyada ve 
televizyonlarda tan 
mı yer ayrılmadığını 
söyledi.

CHP dışında hiçbir 
partinin tarımın 
sorunlarını ele 
almadığını, esnafın, 
işçinin sorunlarını 
dertlerini anlatmaya 
çalıştığını belirten 
Günaydın, “Tarımın 
meselesi dediğiniz 
şey sadece onu 
üreten köylünün 
çiftçinin meselesi 
değil. Tarım mesele
si. Aynı zamanda 
Türkiye’de 77 milyon

insanımızın beslen
mesi meselesidir. 
Dolayısıyla bu 
sorunu ele almak 
Türkiye’deki vatan
daşların tamamına 
ilişkin bir konuyu 
konuşmak anlamın
dadır. Türkiye, büyük 
bir tarım memleke
tidir. Dünyada tarım 
bu topraklarda 
başladı. 10 bin yıl 
evvel bu topraklarda 
yerleşmişler, ilk kez 
tohumu keşfetmişler 
ve ilk kez hayvanları 
eycillestirmevi öaren 
mişler. Bu tesadüf 
mü? Niye Avrupa da 
ABD de değil de 
Anadolu da?
Çünkü, büyük bir 
gen bankasında 
yaşıyoruz. Dünyanın 
en önemli gen 
merkezi ve tohum 
merkezi Anado lu’- 
dur. Yetişmeyen bir 
şey yok burada. 
Buğday da yetiştire
bilirsiniz, zeytin de. 
Küçükbaş hayvan 
alıkta büyük baş 
havyancılıkta yapa
bilirsiniz.
Dünyada böyle bir 
memleket yoktur. ” 
dedi.

Buradaki.tarımın kar
nesinin nasıl oldu 
ğunu soran Günay 
din, şöyle devam 
etti: “10 yıl boyunca 
Türkiye’nin tarım ve 
gıda ithalatına ödedi 
ği para 104 milyar 
dolar. 1 dolar 2 lira 
oldu mu? Bu 10 
yılda dışarıya 200 
milyar lira ithalat 
parası vermişiz. 
Bu yıl başına dışarı 
ya 20 milyar eder. 
Her yıl Türkiye 
dışarıya 20 milyar 
lira para akıtmazsa, 
gıda sanayinin de ve 
yem sanayinin ihti 
yacı olan ham mad 
deyi bulamıyor.

Dışardan ne getirti 
yoruz? Yunanis tan’- 
dan pamuk getirti 
yoruz. Türkiye de 
pamuk yetişmiyor 
mu?
Ajantinden soya 
ithal ediyoruz. 
Türkiye’de soya 
olmuyor mu ? 
Amerika’dan mısır 
getirtiyoruz.
Türkiye de yok mu? 
Ukrayna’dan buğday 
getirtiyoruz.
Konya Trakya, Ada 
na öldü mü? ;
Buralarda buğday 
yetişmiyor rriû ?■ £ i 
Gürcistan’dan 
saman getirttik , 
arkadaşlar. Türkiye 
saman ithal ediyor 
Sonra Arjantin’den 
Şili’Den angus hay
vanlan getirtiyoruz. 
Bulgaristan’dan 
koyun ithal ediyoruz! 
Bütün bunların sebe
bi Türkiye’deki girdi
lerin çok pahalı 
olması ve üretici 
artık tarım üretimi 
yaparak ailesini 
geçindirememesi. 
Gökhan Günaydin 
köylünün ne ekerse 
zarar eder hale 
geldiğini belirterek; 
“Mazot 4.5 lira 
olmuşken, domate 
sini liraya satarak 
bir insanın ailesini 
geçindirebilmesi 
mümkün mü? Çiftçi 
üretim yaptıkça daha 
çok zarar ediyor. Bu 
tablo Türkiye’ye yan
sıması, Türkiye de 
son 10 yılda 35 mil 
yon dönümde çiftçi 
tarım yapmaktan 
vazgeçti.
2002 yılında 35 mil 
yon dönüm daha 
fazla alan ekiyordu, 
şimdi 2013 yılında 35 
milyon dönüm alanı 
ekmiyor.ç Bütün 
Trakya 18 milyon 
dönüm. Demek ki 
çiftçi 2 Trakya büyük 

lüğündeki alanı terk 
etmiş. Eğer sen 
gübreye inanılmaz 
zamlar yaptırırsan 
ne zaman çiftçinin 
ihtiyacı varsa güb 
reye o zaman 
gübrenin fiyatlar! 
artar, kullanma 
zamani bitince fiyat
lar inerse. Gemiciye 
1.5 liradan mazot 
satarken, gariban 
köylüye 4.5 liradan 
mazot satarsan, 
üreticinin ürettiği 
urunu de piyasada 
müdahale ederek 
reyü’- edemezsen, 
i'^ıı! an hm.ı; gelir. 
Ben çilteıyı, Koyluyü 
aracıların önüne 
atayım demektir. 
Bugün Türki’ye de 
uygulanan budur.” ' 
dedi

Zeytin konuşuna da 
değinen Günaydın, 
Türkiye’nin nüfusu
nun 77 milyoh kişi 
olduğuna dikkat çe 
kerek, 1 yıl da kroner 
kalp hastaIarının “ 
tedavisi için 6-7 mil
yar lira harcandığını, 
yediğimiz ürünlerin 
sağlıklı olmadığım, 
belirli yaşa gelindi 
ğihde bay pas ölün-; 
düğünü, yediğimiz 
yağlar sağlıklı olma 
dığını, GDO’lu oldu 
ğunu, belirterek, 
“Yağ ve sağlık de 
yince aklımıza ne 
geliyor? Aklımıza 
yalnızca zeytin gelir. 
Gemlik’te Orhangazi 
de İznik’te Bursa’nın 
toplamında Türkiye 
deki zeytin ağacın 
da ki sayının 10 da 
birini yetiştiriyo ruz. 
10 milyon civarında 
zeytin ağacımız var. 
30 bin den fazla 
çiftçimiz de bu işle 
uğraşıyor. Bu Türki 
ye için bir nimet 
midir, külfet midir? 
Aklı başında bir 

memleket bunu çok 
önemli bir imkan 
olarak mı değer
lendirir? Yoksa 
bunun üzerinden 
çiftçinin canını 
okuyayım mı! 
Anadolu’da insanlar 
zeytini pahalı bul
duğu için yiyemiyor
lar. Çünkü markette 
zeytinin kilosunun 
11-12 liradan aşağıya 
alamıyorsunuz. 
İnsanlar pahalı diye 
zeytin yiyemiyor. 
Markette 11-12 liraya 
satılan zeytin üretici 
nin elinden kaç lira 
alınıyor. Fiyat ortala
masının maliyetleri 
bile karşılanamıyor. 
Gemlik zeytinin kilog 
ram maliyeti 2,5 
liraya yakın. 2 lira 38 
kuruş ol arak, hesap 
edilmiş. Bir çiftçi bir 
köylü bir üretici ma 
liyetini karşılayamaz 
sa zeytin üretimine 
devam edemez. ’> 
2019-10-11 yıllarında 
yüzü gülmemiş olan 
üretici bir kere daha 
piyasanın çökmesi 
nedeniyle zeytin 
üreticisi olduğuna 
bin pişman olmuş
tur. Otobanları, yol
ları, ovaların ortasın 
dan geçirerek beto 
nu zeytinden ve 
yeşilden daha çok 
seversek, aslında 
doğa ne kadar zalim 
davrandığımızı bir 
kere daha kanıtla 
mış oluyoruz.
Alterna ti f yollar 
varken ovanın 
ortasından yol geçiri 
mek ve ovayı 2’ye 
bölmek Türkiye’de 
tarıma katkı sağlayar 
cak yoksa zarar mı 
verecek?’’dedi.. 
Günaydın sbfralık : 
zeytinde Gemlik tipi 
zeytinde kilo başın
da 50 kuruş zeytin 
pirimi istendiğini, 
birçok üründe pirim 
desteği uygu
landığını, bununla 
üreticinin sorunlarını 
çözmeyeceğini ama 
nefes aldıracağını, 
borçlarını ödeyebile
ceğini söyledi. 
“Kendi Çiftçini 
desteklemezsen, 
Yunanistan’ın 
Amerika’nın çiftçisini 
desteklersin.
O zaman ithalata 
para ödersin. Tarım 
bütçesine 8 milyar 
lira para ayırıyoruz. 
Yani tarım desteği

nin 2.5 katını ithalata 
veriyorsun.
O paranın bir kısmını 
bu memlekette 
tutarsan dışarıya 
avuç açmak zorunda 
kalmazsın.
Mazot Türkiye’de 4.5 
lira 4.5 lira. Mazotu 
4.5 liraya sattıkça 
Türkiye’nin dünya ile 
rekabet etme şansı 
olamaz. Ege’nin 
karşı kıyısında 
Amerika’da, 2 liraya 
mazot satıyorlar. Bu 
durumda rekabet 
etmek mümkün 
değil. CHP olarak biz 
mazotu maliyetine 
köylüye 1.5 dan 
vereceğiz dedik. Bu 
sözümüzü yerine' 
getireceğiz, Çiftçiyi 
sevmezsen mazotu 
1.5 liradan ver-* 
mezsen onu destek
lemezsen dünyayael 
açmak zorunda 
kalırsın, ya kendi 
çiftçini seveceksin, 
ya da yurt dışındaki 
çiftçiyi.
Mazotu 1.5 liradan 
veremem diyen ikti
dar nasıl olur da 
gemi sahiplerine 1.5 
liradan mazot veri 
yor? Bunu sorgu
layan var mı? 
1980 de 44 milyon 
nüfusumuz vardı. 
Bugün 77 milyon 
nüusumuz yar.
Yılda 1 milyon nüfus 
artıyor.
Ya bu nüfusu kendin 
doyuracaksın, ya da 
dışardan mal çeke
ceksin. Nüfus dur
mayacak.

. Türkiye’nin nüfusu 
95-100 milyonu bula
cak. Tüketici artıyor, 
üretici azalıyor köy
lerimizi canlı mekan
lar haline getirmeli 
yiz. Köyler boşalıyor 
köylü nüfus yaşlanı 
yor. Bu tablo değiş 
mezse Türkiye’nin 
geleceği kötü.
Bir tek seçenek var. 
Ülkeyi doğru yönet
mek gizli maliyetleri 
düşürmek, küçük 
arazileri toplu hale 
getirmek altyapı 
yatırımlarını tamam
lamak, çiftçiyi gerek
li teknoloji ve bil
giyle desteklemek. 
Olmazsa olmazı 
üreticinin ürününü 
piyasa koşullarına 
terk etmemek ve bir 
kamu müdahalesi ile 
desteklemek. ” dedi.
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Bursa’da bir kişi, 
yolda yürürken tanı
madığı bir şahıs 
tarafından sırtından 
bıçaklandı 
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Osmangazi ilçesi 
Fevzi Çakmak 
Caddesi’nde mey
dana geldi. Cadde 
üzerinde meydana 
doğru yürüyen 
Soner Taş (23),

6enç Kız feci kazada hayatım kaybetti
Bursa-İzmir 
Karayolu üzerinde 
karşıdan karşıya 
geçmek isteyen 
genç kız, otomobilin 
çarpması sonucu 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, Bursa- 
İzmir Karayolu 18. 
kilometresinde 
meydana geldi. 
Sabah 06.20 
sıralarında kimliği 
belirlenemeyen 
genç bir kız, yolun 
karşısındaki 
Görükle Mahallesi 
tarafına geçmek 
istedi. Genç kız, sağ 
şeritteki TIR'ın 

arkasından gelen 
Volkan S. (24) 
tarafından sırtından 
bıçaklandı. Bunun 
üzerine koşarak 
karşıya geçen Taş’ı, 
Volkan S. kovala
maya devam etti. 
Soner Taş vatan
daşların yardımıyla 
saldırganın elinden 
kurtulurken, olay 
yerine 112 ile polis 
ekipleri geldi. 112

cu diğer şeritten 
gelen Kamil F. 
idaresindeki 16 LKU 
39 plakalı otomobili 
fark edemedi. 
Otomobilin çarp
ması sonucu yak- 

ekipleri, sırtından 
bıçaklanan şahsa 
olay yerinde ilk 
tedaviyi yapıp, 
Bursa Devlet 
Hastanesi’ne 
götürdü. Volkan S. 
ise, suç aletiyle bir
likte olay yerinde 
gözaltına alındı. 
Psikolojik 
rahatsızlığı olduğu 
öğrenilen zanlı, 
Çarşı Polis 

sürüklenen genç 
kız, feci şekilde 
yolda can verdi. 
Kazanın ardından 
olay yeri inceleme 
ekiplerinin yaptığı 
aramalarda, genç

Merkezi’ne 
götürüldü.
Soner Taş ile Volkan 
S.’nin birbirlerini 
tanımadığı ve zan
lının durup dururken 
şahsı bıçakladığı 
öğrenildi. Zanlı, 
"Neden bıçakladın?" 
sorusuna "Canım 
istedi bıçakladım" 
cevabını verdi. 
Polis, olayla alakalı 
soruşturma başlattı.

kızın üzerinden kim
liğini tespit edecek 
herhangi bir belge 
çıkmadı.
Kaza sebebiyle 
İstanbul-İzmir 
Karayolunda trafik 
bir süre tek şeritten 
devam etti. Polis 
ekipleri, uzun süre 
yol kenarında kıza 
ait eşyaları topla
mak için çalıştı. 
Kazaya karışan 
sürücü gözaltına 
alınırken, genç kızın 
cesedi otopsi yapıl
mak üzere Bursa 
Adli Tıp Morgu'na 
kaldırıldı.

3. kattan 
düşerek beton 
zemine çakıldı

Orhangazi 
ilçesinde, sabaha 
karşı evinin balko
nuna çıkan bir 
genç, bilinmeyen 
bir sebeple 3. kat
tan düşerek beton 
zemine çakıldı. 
Olay Muradiye 
Mahallesi, Turist 
yolu üzerindeki bir 
apartmanda mey
dana geldi. Ayhan 
T. (23), sabaha 
karşı saat 05:00 
sıralarında evinin 
balkonuna çıktı. 
Evde babası Halit 
T’nin uyuduğu 
esnada balkona 
çıkan genç adam, 
henüz belirlene
meyen bir sebeple 
3.kattaki evlerinin 
balkonundan 

düştü. Beton zem
ine çakılan Ayhan 
T. ağır yaralandı. 
Genç adamın 
düştüğünü hemen 
evin yakınında 
bulunan özel bir 
sağlık kuruluşu 
personeli fark etti. 
Gence müdahale 
eden sağlık ekibi, 
durumu 112 Acil 
Servis’e bildirdi. 
Ayhan T, 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak burada 
tedavi altına alındı. 
Olay sonrası baba 
Halit T. büyük şok 
yaşadı. Polis 
babanın ifadesine 
başvururken, olay
la alakalı tahkikat 
sürüyor

Kırılmış fayans deliğine hap saklamışlar
Bursa’da polis ekip
leri, denetim 
yaparken, kırılmış 
fayans deliğine 
zulalanmış 70 adet 
hap ele geçirdi. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 

.Meydancık 
Mahallesi’nde mey
dana geldi. Çevrede

Doklarla tanışan şahıs iniihar etmeye kalktı
Bursa’da tedavi 
olmak için gittiği 
hastanede doktorla 
tartışan şahıs, bir 
binanın 10.katına 
çıkarak intihar 
etmek istedi. 
Doktorun olay yeri 
ne gelip özür dile 
mesi üzerine intihar

denetleme yapan Asayiş Şube

etmekten vazgeçe
ceğini söyleyen 
şahıs ikna edileme
di. Polis tarafından 
görevinden alınarak 
olay yerine gelen 
doktor da şahsın 
küfür ettiğini öne 
sürerek, özür dile
mekten vazgeçti.

Bursa’da meydana 
gelen bir intihar 
girişimi fıkralara 
konu olacak cin
sten. Edinilen bil
giye göre olay, Mer 
kez Yıldırım ilçesi 
Ankara Yolu üzerin 
deki 10 katlı bir 
apartmanda mey

Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler, cadde gir
işinde kırılmış 
fayans deliğinde bir 
poşet içerisinde 
uyuşturucu madde 
olduğunu fark etti. 
Poşetten yeşil, mavi 
ve beyaz renklerde 
70 adet hap çıktı. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

dana geldi. 49 
yaşındaki Edirneli 
Kader Umutlu teda 
vi için hastaneye 
gitti. Rahatsızlığın 
dan dolayı tedavi 
olmak isteyen şa 
his, iddiasına göre 
görevli doktorla 
tartıştı

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM.
GEMLİK 

Tel: 514 20 21

M ABONEOLDUNUZMU?
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Gökhan Günaydın ve köylü...
Gökhan Günaydın eski Ziraat Mühendisleri 

Odası Genel Başkanıydı.
Aynı zamanda Yüksek Ziraat Mühendisiidir.
Günaydın CHP de siyasete atıldığında yerel 

yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardım 
cısı oldu.

Türkiye tarımınım iyi bilen aydın biir kişi 
olduğu kadar, dünkü basın toplantısında, iyi bir 
konuşmacı olduğunu gördük.

Günaydın, Türkiye nin tarımının AKP hüküme 
ti döneminde nereden nereye geldiğini rakkam- 
larla anlattı. Tarımın gerilemesinin, ekilmeyen 
35 milyon dönüm arazinin boş bırakılmasında 
yanlış tarım politakaların, yanlış destekleme 
politikalarının ve tarım girdilerinin yüksek 
olmasına anlattı dün.

Dünyanın en pahalı mazotunu kullan Türk 
çifçisi, 2 liraya mazot satan bir çok ülkelerle 
nasıl rekabet edebilir.

Günaydın’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye 
tarıma dayalı girdilerin ithalatına yılda 200 mil
yar lira ödüyor. Günaydın tarımın neden gerile 
ediğini, neden 18 milyon dönüm alan ekilme 
meşini şöyle anlatıyor: “10 yıl boyunca Türki 
ye’nin tarım Ve gıda ithala tına ödediği para 
104 milyar dolar.
1 dolar 2 lira oldu mu? Bu 10 yılda dışarıya 200 
milyar Hra ithalat parası vermişiz.
Bu yıl başına dışarıya 20 milyar eder.
Her yıl Türkiye dışarıya 20 milyar lira para akıt
mazsa, gıda sanayinin de ve yem sanayinin 
ihtiyacı olan ham maddeyi bulamıyor.Dışardan 
ne getirtiyoruz? Yunanistan dan pamuk getir
tiyoruz. Türkiye de pamuk yetişmiyor mu? 
Ajantinden soya ithal ediyoruz.
Türkiye de soya olmuyor mu ? 
Amerika dan mısır getirtiyoruz. 
Türkiye de yok mu?
Ukrayna’dan buğday getirtiyoruz.
Konya, Trakya, Adana öldü mü? 
Buralarda buğday yetişmiyor mu? 
Gürcistan’dan saman getirttik arkadaşlar. 
Türkiye saman ithal ediyor. Sonra Arjantin’den 
Şili’den angus hayvanları getirtiyoruz.
Bulgaristan dan koyun ithal ediyoruz! Bütün 
bunların sebebi Türkiye deki girdilerin çok pa 
hah olması ve üretici artık tarım üretimi yapa 
rak ailesini geçindirmiyor."
Zeytincinin maliyetinin 2.38 kuruş olduğunu 
belirten Günaydın, bölge zeytincisinin 2009-10 
ve 11 yıllarında 3-4 liradan zeytin sattığını, zara 
nn her geçen gün çoğaldığını söyledi.
Gemlik ve çevresinde 350 taneli zeytinin üzerin 
deki zeytin 1 Hra etmiyor.
2.5 Hra mal edip 1 liradan satan zeytin üreticisi 
sesini çıkaramıyor.
Sesi çıkaramayan topluluklar, ezilmeye ve yok 
olmaya mahkumdur.
Zeytin üretişi örgütsüzdür.
Marmarabirlik en büyük alıcı olmasına karşın, 
zeytin politikalarında etkin olamıyor.
Marmarabirlik, her zaman iktidarların güdümde 
oldu.
İktidarların politikalarının dışına çıkamaz.
Bu nedenle üreticiler çıkarlarının nerede oldu 
ğunu göremedikçe, bu sorun çözülmez. 
Bir kere tarımda da tekelleşeme başladı.
Böyle giderse, köylü toprağında efendisi değil, 
başkasının işçisi olma mahkumdur.

Özdilek - Köfteci Yusuf arasında rekabet kızıştı..

Mi liıııiııııı ila M
İHBb

Ozdilek Alışveriş Mağaza 
ları’nda porsiyon köfte fiyat
larının 6.90 liraya düşü 
rülmesi, Özdilek - Köfteci 
Yusuf arasındaki rekabe tin 
kızıştığı şeklinde yorumlanıy
or.
Körfetci Yusuf’un Bursa yol
undaki Özdilek Alışve riş 
Mağazası karşısına mağaza 
açmasının ardından, Gemlik 
Özdilek Mağa zası karşısına 
da şube açması üzerine iki 
firma arasında rekabet kızıştı. 
Köftenin porsiyonu nu 7 lira 
dan satan Köfteci Yusuf un 
fiyat politikalarına karşı yeni 
fiyatlar belirleyen Özdilek

A.Ş. yönetimi, bir porsiyon 
köfte fiyatını 6.90 liraya in 
dirdi.
Öte yandan 6.5 lira olan 
Mustafakemal Paşa tatlısı 2.5 
lira, kaymaklı ekmek kadayıfı 
4.5 liradan 2.5 liraya, tel 
kadayıf tatlısı 4.5 liradan 2.5 
liraya indirildi.
Köfteci Yusuf’un geçtiğimiz 
Ramazan Bayramı öncesi 
Gemliklilere kapılarını açma 
sı ile, işyeri büyük ilgiile kar 
şılandı. Hafta içinde günlük 
müşteri girişinin 3 bin kişi, 
hafta sonunda ise bu sayının 
4-5 bin kişi olduğu 
öğrenildi.

Pazar günü 
Bahkpazarı 
Mahalellesinde 
çıkan yangında, 1 ev 
ile 3 daire kül oldu. 
Öğrenildiğine göre, 
dün saat O3.oo 
sıralarında 
Bahkpazarı 1 nolu 
Cadde, Cami 
Aralığında eski bir 
evde çıkan yangın, 
kısa sürede yandaki 
apartmanlara da

sıçradı.
Yangına Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 6 
itfaiye aracı müda- 
hele etti.
Ancak, 1 ev ile 3 
dairenin yanması 
önlenemedi.
İtfaiyenin yoğun ça 
bası, daha fazla 
dairenin yanması 
engel oldu.
Yangın söndürme ve

soğutma çalışmaları 
sabaha kadar de 
vam etti.

ŞAHİNYURDU 
KÖYÜNDE 
KESTANELİK 
YANDI

Öte yandan ilçemize 
bağlı Şahinyurdu 
Köyü’nde, pazar 
günü çıkan yangın
da, Kestanelik

mevkii olarak bilinen 
mevkide çıkan yan 
gın, Orman Yangın 
ekiplerinin çabası 
sonuçu söndürüldü. 
Yangın söndürme 
çalışmalarına 
Orman Helikopteki 
ile de müdahele 
edildi.
Yangın saat 19.oo 
dolaylarında 
tamamen 
söndürüldü.
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Borusan Okyanus Gönüllüleri ve Gemliklilerin desteğiyle bir sosyal proje daha gerçekleşti.

Kumsaz knıılarında 200 kilo alık toplanflı
Borusan Okyanus 
Gönüllüleri, 29 Eylül 
Pazar günü Kum 
saz'da, Gemlik 
halkının katılımıyla 
kıyı temizleme etkin
liği düzenledi.
Gemlik 
Kaymakamlığı ve 
Gemlik Belediye 
Başkanlığının 
desteklediği ve bu 
yıl İkincisi gerçek
leştirilen ayrıca 
Borusan'ın sosyal 
sorumluluk ve 
sürdürülebilirlik 
anlayışı doğrultu 
sunda geleneksel 
hale getirilen etkin
likte sahillerde yaz
dan kalan atıklar 
toplandı.
Borusan Okyanus 
Gönüllüleri, Kumsaz 
Sahili'nde Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Muharrem Sarı,

etkinlikle Borusan 
çalışanları ve 
Gemlikliler çevre 
için önemli bir çalış
maya imza attı. 
Borusan'ın çevreye 
ve topluma verdiği 

değer doğrultusun
da geçen yıl ilk kez 
Temmuz ayında 
düzenlenen ve 
Gemliklilerin 
katıldığı etkinlik 
dahilinde Kumla 

sahili temizlenmiş ve 
200 kiloya yakın atık 
toplanmıştı.
Borusan sürdürüle 
bilirliğe verdiği 
önemle bu etkinliği 
gelenekselleştirme 

Borusan'ın sosyal 
sorumluluk prensip
leri doğrultusunda 
projeler üreten 
Borusan Okyanus 
Gönüllüleri 
tarafından gerçek

leştirilen Kumsaz 
kıyı temiz leme 
etkinliği, çevre 
gönüllülerinin bil
gilendirilmesiyle 
başladı. Ardından 
gerçekleştirilen kıyı 
temizleme etkinliğin 
de gönüllüler ekiple 
re ayrılarak sahili 
atıktan arındırdılar. 
Temizliğin sonrasın
da toplanan atıkların 
envanterini 
önümüzdeki gün
lerde çıkaracak olan 
gönüllüler ve pro
tokol üyeleri, metal, 
cam, plastik ve kağıt 
gruplarına 
ayrıştırılan atıklar 
geri dönüşüm tesis
lerinde işlenmek 
üzere Gemlik 
Belediyesi’ne 
teslim ettiler. 
Etkinlikte gönül
lülere öğlen yemeği 
de verildi.

Bej®8 GEMLİK İÇİN, HİZMET İÇİN VARIM

Eh"

CHP|
REÇETE 
SOSYAL

DEMOKRASİ

• SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİNDE UYUMLU BİR KENT İÇİN,
• DENİZİN, ZEYTİNİN KORUNMASI İÇİN,
• YENİ PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR YARATMAK İÇİN,
* SAĞLIKLI KOŞULLAR İÇİNDE SPOR YAPILABİLEN BİR KENT İÇİN,
• SANAYİ ALANLARININ DENETİM VE KONTROLÜ İÇİN,
* PLANLI YAPILAŞMA VE DEPREM HASARINI EN AZA İNDİRECEK 

ÇALIŞMALAR YAPMAK İÇİN,
• GELİŞEN BİR KENT İÇİN,
« GEMLİK TE YAŞAYAN TÜM YURTTAŞLARA HİZMET ETMEK İÇİN,
• ESNAF SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN,
* DENETLENEBİLEN, HESAP VEREBİLEN BİR BELEDİYE OLMAK İÇİN
* BELEDİYE GELİR VE GİDERLERİ HERKES TARAFINDAN 

GÖRÜLEBİLECEĞİ ŞEFFAF BİR BELEDİYE İÇİN,
• BAHANE SUNMAK İÇİN DEĞİL HİZMET ETMEK İÇİN,
* KADINLARLA,
• GENÇLERLE,
• SİVİL TOPLUM İLE,
• MUHTARLARLA, .
* BİRLİKTE YÖNETMEK İÇİN

Sokaklarında birlikte yürüdüğümüz Gemlik ’in 
geleceğine birlikte karar vereceğiz.

Yaratacağımız örnek kentin gururunu 
hep birlikte yaşayacağız.

Opr. Dr. B. KEMAL ASLAN 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN 

ADAY ADAYI
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İIİİIIIIİİII milli Mlfl İli İli
Karacaali’de bulu
nan Noca Et 
Mangal’ın sahibi 
Göksal Noca, mavi 
kapakları toplayıp, 
Kızılay’a teslim etti. 
Göksal Noca, 
Karacaali halkının 
de desteğiyle mavi 
kapakları topladık
larını, geçtiğimiz yıl 
topladıkları kapak
larla ihtiyacı olan iki 
kişiye akülü sandal 
ye alarak, yaşama 
bağlanmasını 
sağladıklarını 
belirterek, bu yıl ki 
hedeflerinin sayıyı 
üçe çıkarmak 
olduğunu söyledi. 
Noca, Türk Kızılayı 
Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler’e mavi 
kapakları teslim 
edeceğini, ihtiyacı 
olan insanlarımıza 
faydalı olmaya 
çalıştıklarını 
söyledi.
“Hepimiz bir gün 
engelli olabiliriz” 
diyen Noca, 
herkesin mavi 
kapakları toplayarak 
destek olmalarını, 
ihtiyacı olan

insanlara bir 
nebze de olsa 
yardım

etmenin mutlu
luğunu yaşadıklarını 
söyledi.

llffü Dillim ■

düzenledikleri 
Didim gezisinde, 
kentin kültür ve 
sanat yönünden 
tüm güzelliklerini

gezerek, gördükleri
ni, Gemlik kafilesi 
nin geziden mem
nun döndüğünü 
söyledi.

Tunah, gezilerinin 
devam edeceğini 
belirterek, vakfa 
destek olunmasını 
istedi.

Kısa adı ANAÇEV 
olan Anadolu Çağ
daş Eğitim Vakfı 
Gemlik Şubesi, gezi 
düzenledi.
Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Meziyet Tunah, 
öğrencilere burs 
vermek amacıyla

H Turnuvası ödüllen sahiplerini buldu
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri İlçe Spor 
Müdürlüğünün Gem 
lik Belediyesi ile 
işbirliği çerçeve 
sinde organize ettiği 
1. Geleneksel 
Kaymakamlık Kupası 
Tenis Turnuvası 
büyük ilgi gördü. 
Sosyal Yaşam Merke 
zi Spor Tesislerinde 
organize edilen ve 
bir hafta boyunca 
Tenis Severleri 
Kortta buluşturan 
turnuvaya erkekler 
ve bayanlarda 16'şar 
kişi olmak üzere 32 
sporcu katıldı. 
Turnuva kapsamında 
ayrıca 14 gencin 
katıldığı 14-16 yaş 
kategorisi yarış
maları düzenlendi. 
Turnuvada erkekler 
kategorisinde birin
ciliği Dr. Murathan 
Gülal elde etti. 
Turnuvanın İkincisi

^AMATÖR SPOR HAFTASI ₺TLU OLSUN 
I SPOİ®|çe MÜDÜRLÜĞÜ |

ise İhsan Kızıldağ 
oldu. Bayanlar kate
gorisinde ise finalde
ki rakibi Asena 
Güleri mağlup eden 
Elif Çelik şampiyon
luk ipini göğüsledi. 
14-16 yaş kategorisi 
müsabakalarında da 
erkeklerde birinci 
Berkay Alan, ikinci 
Can Yücel olurken, 
bayanlarda da 
birinciliği Ece Ay,

₺• 1
ÜTlk t W ■ planladıklarını 

belirten Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, sporculara 
ve tenis sever 
izleyicilere teşekkür 
etti.
Turnuva şampiyon
larına madalya ve 
kupalarını takdim 
eden Cahit Işık, 
"Aslında turnuvanın 
şampiyonu yok. Bu 
sporu sevdirmek

adına bu organizas 
yonu düzenledik. 
Katkı sunanlara 
teşekkür ediyorum. 
Önümüzdeki yıllarda 
daha fazla katılım 
olacağına inancım 
tam. Herkese 
teşekkür ediyorum" 
dedi.
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Muharrem Sarı, 
Belediye Spor 
Başkan Yardımcısı 
ye Belediye Meclis 
Üyesi Aydın 
Bayraktar'ın yanı 
sıra Gençlik 
Hizmetleri İlçe Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç'un da izlediği 
final müsabakaları 
nefes kesti.
Protokol üyeleri de 
turnuva ikinci, 
üçüncü ve dördüncü 
lerine madalya ve 
kupalarını verdiler.
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Özci flVKİNT 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

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uyuular, evrenseldir, Bk uydurmasını bilir, yenime açıktır, 

j paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile çalışır, 
vefalardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarım 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.

Seyfettin Şekersöz

Süper Amatör Ligin 
güçlü ekiplerinden 
Gemlikspor 2013- 
2014 futbol sezonu 
hazırlıklarına yine 
şampiyonluk paro
lasıyla start verdi. 
Orhangazispor'da 
geçtiğimiz yıl büyük 
başarılara imza atan 
deneyimli hoca 
Mehmet Alarçin'in 
de takıma kazandırıl
masıyla güçlenen 
Kırmızı Beyazhlar'ın 
hedefi profesyonel 
ligler.
ESKİLER 
Geçtiğimiz yılın 
başarılı kadrosun
dan Ömer Gök, 
Samet Güler, Murat 
Yarar, Arif Fidan, 
Oğuz Ünal, Şiyar 
Öztekin, Berkan Şen, 
Emrah Mestan, 
Adem Çelik, Barış 
Heren'i takımda tut
mayı başaran 
Gemlikspor, Üçüncü 
ve BAL ligi deneyim
li transferleri ile 
Süper Amatör'e 
merhaba dedi.
YENİLER 
Kırmızı Beyazhlar 
yeni transferleri Arif 
Alemdar (İsparta 
spor) İskender Usta 
(Burhaniyespor) 
Eyüp İnal ile Pablo 
Hıma Omu (Merinos) 
Burak Vural Sesli 
(Zaferspor) Osman 
Emir Koşucu, Güney 

1 Arslan (Bağlarbaşı)
Resyl Güneş 
(Fethiye İdmanyur- 
du) Yakup Kurt 
(Boschspor) Hevai 
Tutal 
(Orhangazi spor) ve 

^skRkıtbolcuları

Geliboluspor'dan 
Muharrem 
Deliçam'ın katılımıy
la yeni sezona her 
zaman olduğu gibi 
yine şampiyonluk 
parolasıyla başladı.

YENİ HOCA İDDİALI 
Gemlik ilçe stadının 
yeşil çimlerinde 

başlayan idmanda 
futbolcularıyla tek 
tek ilgilenen deney
imli hoca Mehmet 
Alarçin, kadroya 1-2 
takviye daha yapa
bileceklerini ayrıca 
genç takımdan da 5- 
6 futbolcuyu takıma 
kazandıracaklarını 
söyledi.

Gemlik'te beklenenin 
üzerinde bir potan
siyelin olduğuna da 
dikkat çeken Alarçin, 
yeni sezonda hede
flerinin BAL ligine 
çıkarak sonrasında 
ilçeyi profesyonel 
ligle tanıştırmak iste
diklerinin altını çizdi. 
Mehmet Alarçin

Hedefimiz Gemlik'in 
özlemini duyduğu 
önce Bal ligi olacak
tır. Sonrasında ise 
Gemlikspor'un 
gücünü görecek fut
bolseverlerin 
desteğiyle profes 
yönel liglere yük
selmek olacaktır" 
dedi.

Süper Amatör 
liglerin start alacağı 
27 Ekim tarihine 
kadar form tutacak
larım söyleyen 
Alarçin kendisine 
destek veren yöne
tim kuruluyla birlikte 
başarılara imza 
atmak istediklerini 
ifade etti.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Seyfettin Şekersöz

Gözünü 1. kümeye 
diken Gemlikspor 
liglerin bitimine iki 
hafta kala liderliğini 
bol golle devam 
ettirdi.
Kırmızı beyazlılar 
konuk ettiği 
Kartalspor'u 7-0 
yenerek yoluna 
devam etti.
U-19 ligi 2. küme 5. 
grup lideri 
Gemlikspor baştan 
sona üstün oynadığı 
maçta grupta 
şampiyonluk umudu 
olmayan Kartalspor 
karşısında kolay bir 
galibiyet elde etti. 
Maça gol için 
başlayan Gemlik 
spor, 6. dakikada 
öne geçti.
Mert'in ceza alanı 
içinde sahip olduğu 
topa güzel vur
masıyla top üstten 
ağlarla buluştu 1-0 
Oyunu Kartalspor 
yarı sahasına yıkan 
Kırmızı Beyazhlar bir 
çok pozisyonu 
cömertçe harcarken 
37. dakikada sağdan 
ceza sahasına giren 
Muhammed altı pas
tan vurdu, kalecinin 
yanından ağlara 
giden bu golle 
Gemlikspor skoru 2- 
0 yaptı.
40. dakikada gelişen 
atakta Tuncay'ın 
vuruşunda kaleye 
girmekte olan topu 
kaleci son anda 
çizgi üzerinde 
yatarak önledi. 45. 
dakikada sağdan 
yapılan sert ortaya 
ayağını uzatan Can 
topu kendi kalesine 
gönderince ilk yarı 
Gemlikspor'un 3-0 
galibiyetiyle 
kapandı.
İkinci yarıya yine 
etkili başlayan 
Gemlikspor'da 
Tuncay 51'de kafayla 
skoru 4-0 yaptı. 
61. dakikada 
Tuncay'ın direkten 
dönen şutunu 
Berkay tamamladı 
skor 5-0 oldu.
73'te Erkin'in şutu 
üst direkten oyun 
alanına geri dön
erken 78. dakikada 
kaleciyi geçen 
Mert'in atağında 
boşta kalan topu

SAHA : 
Gemlik Suni Çim 
HAKEMLER : 
Halil Özer 7, 
Murat Şikolar 7, 
Erdinç Ufan 7, 
GEMLİKSPOR :
Ender 4, Murat 6,

Erkin tamamladı 6-0 
Kırmızı Beyazhlar'da 
gol perdesini 86. 
dakikada Tuncay 
kapatırken 
Gemlikspor sahadan 
7-0 galip ayrıldı.

Tugay 6, Okan 6, 
Kürşat 6, Furkan 5, 
(Ali 1) Mert 7, 
Muhammed 7, 
Tuncay 7,Erkin 6, 
Berkay 6,

KARTALSPOR :

Muhammet 2, Ahmet 
2, Barış 2, Sabri 2, 
Can 2, Sercan 2, 
(Mustafa Durmuş 1) 
Kaan 2, Mustafa 
Çulha 2, Tugay 1, 
(Arda 1) Süley 
man 2, Muhammed

Volkan 2, 
GOLLER : 
Dk. 6. Mert, 
Dk. 37. Muhammed, 
Dk. 45. Can (k.k.) 
Dk. 51-86 Tuncay, 
Dk. 61. Berkay, Dk. 
78. Erkin,



2014 ftm seçimleri adaılann cebini yakacak
Mart 2014'te yapıla
cak yerel seçimler 
öncesinde adaylar 
kesenin ağzını aça
cak. Adayların cep
lerinden minimum 
100 bin, maksimum 
2 milyon lira çıkacak 
Demos Fuarcılık 
Genel Müdürü 
Hüseyin Aslan, 
yönetimde yer almak 
isteyen adayların 
ceplerinden mini
mum 100 bin lira, 
maksimum ise 2 
milyon lira çıka
cağını söyledi. 
Sorulan yanıtlayan 
Aslan, yerel seçim
lerin yaklaşık 6 mil
yar dolarlık bir 
ekonomi oluştur
masının beklendiğini 
söyledi.
Yaklaşık 4 milyon 
sandık görevlisinin 
görev yapacağı 
seçimin devlete 
maliyetinin 400 mily
on lirayı bulacağını 
aktaran Aslan, 30 
Mart 2014 seçim
lerinde 22 siyasal 
partinin yarışacağını, 
54 milyon seçmenin 
de oy Kullanacağını 
anımsattı.

Türkiye'nin en ücra 
köşesine kadar kuru
lacak 199 bin 125 
sandıkta; bin 395 
belediye başkanlığı 
için 30 bini aşkın 
adayın yarışacağını 
kaydeden Aslan, 
"Bütün partilerin 
aday göstermesi 
halinde 618 bin kişi, 
3 bin 122 İl Genel 
Meclisi, 34 bin 75 
Belediye Meclis 
Üyeliği için; yaklaşık 
160 bin muhtar adayı 
da 38 bin muhtarlık 
için kıyasıya yarışa
cak" dedi.
"Her 70 kişiden birisi 
seçilmek için 
çalışacak" 
Hüseyin Aslan, isler 
belediye başkanlığı 

ister muhtarlık 
olsun; muhtemel 
aday sayıları alt alta 
toplandığında yak
laşık 1 milyon 
adayın yerel yöne
timlerde bir makam 
sahibi olabilmek için 
uğraş vereceğini 
belirterek, her 70 
kişiden birisinin 
seçilmek için çalışa
cağını dile getirdi. 
Yerel seçimlerde 
makam için yarışan 
adayların alış veriş 
listesinin bir hayli 
kabarık olduğunun 
altını çizen Aslan, bu 
süreçte adayların 
ceplerinden mini
mum 100 bin lira, 
maksimum da İse 2 
milyon lira çıka

cağını söyledi. 
Aslan, sözlerine 
şöyle devam etti: 
"Adayı tanıtmak için 
her keseye uygun 
çözümler olsa da, 
bunlar alt alta top
landığında çok ciddi 
bir bütçenin ortaya 
çıktığına vurgu 
yapılıyor. Örneğin 
adaya özel beste ve 
sözü ile 3 günde 
hazırlanan seçim 
şarkıları 3-10 bin lira 
arasında değişiyor. 
Profesyonel çekim 
ekiplerinin adayın 
seçim bölgesine 
giderek hazırladıkları 
özel tanıtım film
lerinin fiyatları da 
10-30 bin lira arasın
da değişiyor. Kaset 
CD çoğaltımları 
seçmene göre 
değişmekle beraber 
ortalama 4-7 bin 
liraya çıkıyor. 
Adayların seçim 
kampanyası boyun
ca kullanacakları 
1.000-5.000 wat ses 
donanımlı seçim oto
büsleri 15-20 bin 
liraya kiralanıyor.
Araç giydirmelerinde 
folyolar üzerine 

baskılar yapılıyor. 
Tanıtım araçlarının 
metrekaresi de 35 
dolardan giydiriliyor. 
Bir seçim oto
büsünün giydirilme
si yaklaşık 3 bin lira 
ya mal oluyor.
Adaya özel web say
fası ise 2 bin 500-7 
bin 500 lira arasında 
değişen ücretlere 
hazırlanıyor. Kağıt 
baskılı bir billboard 
35-40 liraya, ışık 
geçiren baskı tekniği 
kullanıldığında ise 
125-150 liraya yapıla
biliyor. Yerel tele
vizyonlara verilecek 
reklamlar için her 
adayın en az 5 bin 
liralık bir bütçe ayır
ması gerekiyor.
Adayın seçim böl
gesinde bir tanıtım 
bürosu açmasının 
maliyeti ise 1-5 bin 
lira arasında değişiy
or. Branda, folyo ve 
kağıt üzerine yapılan 
baskılardan ışıklı 
billboardların 
metrekaresi 25 dolar, 
kağıt baskıların ise 
metrekaresi 15 
dolara mal oluyor. 
Bu çapta bir tanıtım 

için adayın 20-30 bin 
lirayı gözden çıkar
ması gerekiyor. El 
ilanları, afişler, 
bayrak, çakmak, 
kalem ve diğer 
baskılı tanıtım 
malzemeleri için ise 
adayı en az 5 bin 
liralık bir bütçe bek
liyor." Aslan, 10-12 
Ekim 2013 tarihleri 
arasında İstanbul 
Fuar Merkezi'nde 
yapılacak "Seçim 
Hazırlıkları Fuarı" 
hakkında da bilgi 
verdi. Fuara 50'ye 
yakın firmanın katıla
cağı bilgisini veren 
Aslan, fuarın seçim 
hazırlığında olan 
adayların ihtiyaç 
duyabileceği kalem
lere dair her şeyi 
bulabilecekleri bir 
fuar olacağını söyle
di. Fuarı yaklaşık 15 
bin kişinin ziyaret 
etmesini bekledik
lerini belirten Aslan, 
"50'ye yakın firmanın 
katılacağı fuarda, 
katılımcı şirketlerin 
toplam alacağı sipar
işin 1 milyar doları 
aşacağını tahmin 
ediyoruz" dedi.

Emeklilere kötü, işçiye iyi haber
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
emeklilerin banka 
promosyonu 
almaları konusunda 
banka genel müdür
leriyle yapılan ilk 
toplantıdan uzlaşma 
çıkmadığını söyledi, 
işçiler için 'Rahat 
olun' mesajı verdi.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
emeklilerin banka 
promosyonu 
almaları konusunda 
banka genel müdür
leriyle yapılan ilk 
toplantıdan uzlaşma 
çıkmadığını, Ekim 
ayı içerisinde banka 
müdürleriyle bir 

araya gelip konuyu 
yeniden ele alacak
larını söyledi. 
Bankacılarla yaptık
ları ilk toplantının 
detaylarını paylaşan 
Bakan Çelik, "Bizim 
taleplerimizle ilgili, 
onların söyledikleri 
arasında bayağı 
ciddi bir uçurum var, 
bunu ifade etmekte 

fayda var. 
Kamuoyunda şimdi 
konuşulanlarla, 
bankanın ortaya 
koyduğu bilanço, 
karlar ve olabilecek
ler arasında hiçbir 
uyum söz konusu 
değil." dedi. Bakan 
Çelik, kıdem tazmi
natı konusundaki 
çalışmaları da

"Kimsenin endişe 
etmeye gerek yok, 
elde edilmiş haklara 
dokunulmayacak." 
sözleriyle değer
lendirdi.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
emeklilere verilecek 
banka promosyon
larıyla ilgili gazete
cilere açıklamalarda 
bulundu. Emeklilerin 
banka promosyon
larından faydalanma 
konusunun yetkili 

sendika olan Memur- 
Sen'in toplu 
sözleşme sürecinde 
ısrarla gündeme 
getirdiğini belirten 
Çelik, şunları kay
detti: "Promosyonlar 
toplu sözleşmede 
gündeminde olan bir 
konuydu.
Memurlarla toplu 
sözleşme yaptığımız 
zaman ilgili, yetkili 
sendika ısrarla bu 
konunun masada 
konuşulmasını ısrar
la söyledi.

G 
E 
M 
L 
I

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

HASTANELER

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-Eaadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

Devlet Hectenesl 
Sahil Dev. HaeL 
Mer.Sağ,Ocağı 
Tomokıy Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

RELEDİYE

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

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

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

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

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

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

DAĞITICILAR

Gemlik Karfez
OIHLİK'İN İLK «ONLOK SİYASİ 6AZITI1I ”

AİIEIIGİIİ

TAKSİLER
Körfez Taksi

Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4690 

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 
ÇABPMASI: 

11:30-14:00-16:30- 
20:15 

ŞİBİNLEB 2:12:00- 
14:15-16:15-18:15- 

20:00 
ACİL ABAMA 

12:00-14:15-16:30- 
18:15-20.15

REZERVASYON 
5133321
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Bursa'ya kar~ 
yağışı uyarısı

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, 
Ankara'nın kuzey ilçeleri, Bilecik, 
Kütahya ve Bursa'nın yüksek ve 
dağlık bölgeleri ile Doğu Kara 
den iz'in iç kesimleri ve Doğu 
Anadolu Bölgesinin kuzeyinde 
karla karışık yağmur ve yer yer 
kar yağışı meydana gelecek.

Demokrat Parti Gemlik İlçe Teşkilatı kongrelerinde evinç ve hüzün birarada yaşandı Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı Gemlik Şubesi 
25 olan bursiyer sayısını 36’ya yükseltti.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ANAÇEVTıler
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı Gemlik Şubesi, 

yoksul Anadolu çocuklarına okuyabilmeleri için 
değişik destekler sağlıyorlar.

Bunların başında burs vermek geliyor.
Çağdaş, Atatürkçü, ülkesine seven, demokrat, 

ilerici, gençlerin yetişmesi için onlara destek olma 
ya çalışıyorlar.

ANAÇEV Gemlik Şube Yöneticileri, genelde emek 
li bayan öğretmenlerden oluşuyor.

Bu ülkeye meslekleri yaparken binlerce öğrenci 
yetiştiren, emekliliğinden sonra da bu çabayı sür 
düren saygıdeğer insanları kutluyorum. Syf. 4’de

Demokrat Parti Gemlik İlçe Teşkilatı, görkemli salon
lar yerine ilçe kongresini Asil İş Merkezi’ndeki ilçe 
bürosunda yaptı. DP Genel Başkan Yardımcısı 
Füsun Yaşar ve İl Başkanı Halil Oz’ün de katıldığı 
Genel Kurulda, İlçe Başkanlığı’na Selahattin Ekinci 
seçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine, Gülsen Canlı, 
Kazım Gandar, Ahmet Çelik, Safiye Çevik, Nurettin 
Çakır, Selime Fermon, Ünal Bayrak, Ali Korkmaz, 
Halil Çelebi, Ahmet Albayrak, Adem Uğur, Veysel 
Özkök, Alev Deliorman, Mehmet Işbuğa, Necati 
Dalgıç, Ali Kaya, Savaş Nilüfer, Süleyman Balçık 
seçildiler. Kongre sırasında MKYK üyesi Hilmi 
Sancar’ın eşinin ölüm haberi üzüntü yarattı. Syf 2'de

Kısa adı Anadolu Çağdaş Eğtim Vakfı 
olan ANAÇEV Gemlik Şubesi’nin muhtaç 
öğrencilere verdiği eğitim bursları doldu. 
ANAÇEV Gemlik Şube Başkanı Meziyet 
Tunah, yardımsever Gemliklilerin de 
katkılarıyla toplanan paralarla, her yıl 25 
öğrenciye burs dağıttıklarını, bu yıl çıtayı 
yukarıya çektiklerini söyledi. Sayfa 5’de

O1 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 Gemlik 
0 224 514 49 491 hatemsagiikokullari.com

Hemşire "Acil Tıp Teknisyeni

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
hatemsagiikokullari.com
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Demokrat Parti Gemlik İlçe Teşkilatı kongrelerinde fevinç ve hüzün birarada yaşandı

Demokrat Parti 
Gemlik İlçe Örgü 
tü’nün ilçe kongre
sine Merkez karar 
Kurulu üyesi Hilmi 
Sancar’ın eşinin 
ölümü damgasını 
vurdu.
Asil İş Merkezi’ndeki 
Parti bürosunda 
toplanan DP İlçe 
Kongresinde Divan 
Başkanlığına Bursa 
DP İl Başkanı Halil 
Öz oy birliği ile 
seçildi.
DP Bursa İl Başkanı 
Halil Öz yaptığı 
konuşmada, 
her Geçen Gün DP 
nin daha da güçlen 
diğini ve birlik 
beraberlik içerisinde 
hiç kimseyi kır
madan, küstürme
den Demokrat 
Partiye kazandır
manın ve DP’yi İkti
dar yapmanın 
hesaplarını yaptık
larını söyledi. 
Daha sonra konuş
macı olarak kürsüye 
gelen Genel Başkan 
Yardımcılarından 
Füsun Yaşar da, 
günbirlik beraberlik, 
gün kucaklaşma

ValihraloğluJlficnelMeclisioıılantısınakatılilı
Bursa İl Genel Mec 
lisi olağan toplantısı
na katılan Vali Münir 
Karaloğlu, "Bu ülke 
nin taşında toprağın
da köyünde ilçesinde 
kentinde İl Özel 
İdarelerinin çok ciddi 
emeği vardır" dedi. 
İl Genel Meclisi Ekim 
ayı olağan toplan
tılarına Nedim 
Akdemir Başkanla 
ğında başladı. 
Meclisin ilk oturuma 
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu katıldı. 
Vali Münir Karaloğlu, 
Özel İdarelerin kap
atılması konusunda 
ise şunları söyledi: 
"Devletler zaman 
zaman idari yapıların
da reforma giderler 
ve değişiklikler 
yaparlar, toplumun 
ihtiyaçları değiştikçe, 
geliştikçe idari yapıla 
rını da geliştirirler ve 
dönüştürürler._____

günü olduğunu 
söyledi.
Partililerden Celal 
Gün İse yaptığı 
konuşmada, herkein 
birlikte taşın altına 
eleni koymasını 
istedi.
Önlerinde yerel, 
daha sonra ise 
Cumhurbaşkanlığı 
ve milletvekili 
seçimleri olduğunu 
söyleyen Gün, köy 
köy kasaba kasaba 
dolaşarak yorul
madan yılmadan DP 
iktidar yapacaklarını 
sözlerine ekledi. 
Daha sonra ise söz 
alan DP Gemlik İlçe 
Başkan Adayı Sela 
hattin Ekinci ise, 
“Bu güne kadar 
olduğu gibi bu gün
den son rada tek

Biliyorsunuz 1983 
yılına kadar Türki 
ye'de Büyükşehir 
Belediyeşi kavramı 
yoktu, il belediyeleri 
vardı, ilçe 
belediyeleri vardı, 
belde belediyeleri 
vardı. 1983 yılında 
Türkiye Büyükşehir 
Belediyesi kavramıy
la tanıştı daha sonra 
1987 yılıpda sayıları 
artırıldı ye sonraki 
yıllarda bu sayı 
16'ya kadar yükseldi. 

gayelerinin 
Demokrat larm 
Birlik ve beraberlik 
içerisinde toparla
narak yapılacak ilk 
milletvekili seçim
lerinde Kıratı mecli 
se taşıyıp halkımıza 
yeniden umut ola
bilmek için bir kez 
daha siz sevgili 
demokratlardan de 
değerli delege arka 
daşlarımdan yetki 
istiyorum” dedi. 
Daha sonra rapor
ların okunmasından 
sonra seçimlere 
geçildi. Seçime 
katılan delegelerin 
oy birliği İle yeniden 
İlçe Baş kanlık 
koltuğuna oturan 
Sefahattin Ekinci 
teşekkür konuşma 
sında ise,

2004 yılında da 5216 
sayılı Büyükşehir 
Yasası’yla, büyükşe- 
hirlerin nüfuslarına 
orantılı olarak belli 
çapta büyükşehirleri 
sınırları genişletildi 
ve hizmet alanları 
genişledi ama 5216 
sayılı yasa bir şey 
daha yaptı, Türki 
ye'nin iki Vilayeti ve 
iki Büyükşehir'! 
diğer büyükşehirler- 
den ayırdı. İstanbul 
ve Kocaeli Büyük

“Bugün hem sevinci 
hem hüznü hem de 
mutluluğu bir arada 
yaşıyoruz.
Sevincimiz burada 
demokratların topar
lanmasını görmek 
Birlik Beraberliği 
görmek sevincini 
yaşıyoruz. Hüznü 
müz ise Osmangazi 
eski İlçe Başkanla 
rımızdan ve M.K.K. 
üyelerimizden Hilmi 
Sancar’ın Eşinin 
vefatını derin üzün
tü İçinde öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bun 
dan dolayı hüzün
lüyüz. Mutluluğu 
muz ise demokrat
ların ve DP nin 
halkımızın yeniden 
umudu haline 
geldiğini görüyoruz 
ve bu vesile ile de 
burada AKP Gemlik 
İlçe Teşkilatında isti
faların başladığı ve 
istifa edenlerin de 
Demokrat saflarda 
yerlerini aldığını 
görüyoruz. AKP 
Gemlik üyelerinden 
Necati Dalgıç'm da 
aramıza katılımının 
mutluluğunu yaşı 
yoruz.” dedi.

şehir Belediyesini il 
sınırlarıyla il mülki 
sınırlarla büyükşe- 
hir'in sınırlarını örtüş 
türdü, yani büyükşe- 
hir'i ilin tamamında 
görevli kıldı, 5216 
sayılı yasa aslında o 
bir denemeydi. Bu 
ülkenin taşında 
toprağında köyünde 
ilçesinde kentinde İl 
özel idarelerinin çok 
ciddi emeği vardır 
kimse bunu yadsıya
maz ama bu gün 
artık değişim 
zamanıdır reform 
zamanıdır buna 
uygun olmak şartıyla 
yeni yasa zamanı 
gelince en iyi şekilde 
uygulanacaktır 
şimdiye kadar görev 
almış il Genel Meclisi 
Üyelerimizi ve özel 
İdare çalışanlarımıza 
verdikleri hizmetler
den dolayı teşekkür 
ediyorum.” dedi.

inarınıan girişine 
pariı ceza getirdi

İstiklal Caddesi 
Bora Sokak’ta 
bulunan Baytaş 
Apartmanının giriş 
kapısına park eden 
özel araç nedeniyle 
apartman sakinleri 
evlerine giremeyin 
ce polis çağırdılar. 
Dün, saat 11.oo 
sıralarında Bora
Sokak’taki Baytaş 
Apartmanına 
girmek isteyen 
daire sahipleri sür
prizle karşılaştı.
16 ZZ... plakalı 
özel bir araç, apart
man girişini kapa 
tacak gibi park 
edince, daire sahip
leri 155 Polis’i ara
yarak Trafik Polisi 
çağırdılar.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 9S

Olay yerine gelen 
bir trafik polisi, 
aracın plakasını 
Trafik Şubesi 
bildirerek, sahibini 
aramaya başladılar. 
Bu arada, diğer 
dairelerin sahipleri 
de oturduktan 
apartmanın önüne 
geldiklerini onlarda 
sürprizle karışılaştı 
Bayan malikler de 
polise durumdan 
yakındılar.
Araç sahibinin 
gelmesi üzerine 
apartman önü 
açıldı.
Ancak, hatalı park 
nedeniyle ceza 
yemekten de kurtu
lamadı.
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llısaiıMt Mm Mflilııııııı Çilli
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesine bağlı Emir 
köyünde, Fatma 
Uğur'a ait müstakil 
ahşap evde patla
ma sonucu yangın 
çıktı. Ev tamamen 
yandı.
Saat, 10.00

Korkunç kazada can pazarı
Bursa' da bir fab
rikanın işçi servisi 
bir otomobilin 
arkadan çarpması 
sonucu devrildi 
kazada 2’si ağır 10 
kişi yaralandı. 
Kaza Merkez 
Osmangazi llçe- 
si'nde Bursa - İzmir 
Karayolu üzerinde 
bulunan Kültürpark 
Metro İstasyonu 
önünde gece saat 
01.00'de meydana 
geldi. 41 yaşındaki 
Ekrem Kızıhk'ın kul
landığı 16 S 3708 
plakalı fabrika işçi
lerini taşıyan servis 
otobüsüne aşırı 
süratli olduğu iddia 
edilen 38 PY 478 
plakalı otomobil 
arkadan çarptı. 
Çarpışmanın şidde
tiyle Kızıhk'ın kul
landığı otobüs yol 
kenarında bulunan 
bariyerler çarptıktan 
sonra devrildi. 
Otobüste bulunan 
fabrika işçilerinin 
bazıları kaza 
sırasında yola 
savruldu. Olay yer
ine çok sayıda 112 
aracı sevk edildi. 
Kazada 2’si ağır 10 
kişi yaralandı.

Karhan pazarlarına sıkı denetim
Yunuseli 
mahallesinde kuru
lan kurban pazarın
da incelemelerde 
bulunan 
Osmangazi 
Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Halil 
Döner, vatandaşın 
rahat ve temiz bir 
ortamda kurbanlık 
hayvan alışverişini 
gerçekleştirebilme

sıralarındaki patla
madan sonra 
ahşap evde yangın 
başladı. Bir katilı 
ahşap evi saran 
alevlere ilk müda
haleyi Orhaneli 
Belediyesi, 
Büyükorhan ve

Otobüs şoförü Kızı 
lık da kazayı hafif 
yaralı atlattı.
Kazada yaralanan 
işçilerden biri olayı 
anlatırken, oto

si için, belediye 
olarak büyük bir 
özenle çalıştıklarını 
söyledi
Bu yıl ilçede 3 nok
tada kurban satış 
pazarı kurulduğunu 
söyleyen Halil 
Döner, bu yerlerin 
kurbanlık hayvan 
satıcıları ve halk ile 
görüşerek, onların 
istek ve önerileri 

Harmancık Orman 
İşletmesi arazözleri 
yaptı. Alevler, 
müdahaleye rağ
men kısa sürede 
evi kül etti. Evde 
tek başına yaşayan 
Fatman Uğur, paf
tamdan sonra bir 

büsün arka tarafın
da arkadaşlarıyla 
sohbet ederken 
aracın bir anda 
savrulduğunu, 
ardından yan yat

doğrultusunda 
belirlenen yerlere 
kurulduğunu söyle
di. Halil Döner, 
belediye ekip
lerinin, vatandaşın 
rahat ve huzurlu bir 
alışveriş geçirmesi 
için, 24 saat görev 
başında olduğunu 
vurguladı.
Veteriner Müdürü 
Aysu liman ve zabı

anda alevlerin 
arasında kaldı, son 
anda kendini 
dışarıya atarak 
canını kutardı.
Yanan evin önünde 
göz yaşlarına bağu- 
lan kadını komşu
ları teselli etti.

tığını; kendisinin 
bazı işçilerde birlik
te otobüste 
kaldığını daha 
sonra çıktığını 
söyledi.Yaralılar 
olay yerine gelen 
ambulanslarla 
Bursa Devlet 
Hastanesi, Çekirge 
Devlet Hastanesi ve 
Şevket Yılmaz 
Eğitim Ve Araştırma 
Hastanesine 
kaldırıldı. 
OTOMOBİL 
ŞOFÖRÜ 
ARAŞTIRILIYOR 
Kazaya neden 
olduğu iddia edilen 
otomobil olay 
yerinden 100 metre 
ileride dururken, 
polis ekipleri oto
mobil sürücüsünün 
kimliğini tespit 
edemedi. 
Otomobil 
sürücüsünün yaralı 
olarak hastaneye 
kaldırılma ihtimaline 
karşı yaralıların 
kaldırıldığı has
tanelerle irtibata 
geçen polis ekipleri 
otomobil sürücü 
süne ulaşamadı. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

ta ekipleri ile birlik
te Yunuseli böl
gesinde kurulan 
hayvan pazarını 
denetleyen, 
Osmangazi 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Halil 
Döner, her yıl 
yapılan olağan 
çalışmaları yerinde 
görmek için geldik
lerini belirtti.

El Kaide
Operasyonumla 
Cifle Tutuklama

Bursa'da polis 
tarafından El Kaide 
örgütü üyelerine 
yönelik operasyon 
kapsamında gözaltı
na alınan 6 şüpheli
den 2'si tutuklandı. 
Bursa'da polis 
tarafından El Kaide 
örgütü üyelerine 
yönelik operasyon 
kapsamında gözaltı
na alınan 6 şüpheli
den 2'si tutuklandı. 
Cezaevine gönder
ilen zanlılardan biri, 
"Yaz yaz, mazluma 
zulüm yapıyorlar” 
dedi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü İstih
barat ve Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
bir süredir takip 
ettikleri şahıslara 
yönelik operasyona 
dün start verdi. 
Sabah saatlerinde 
zanlıların ev ve iş 
yerlerine yapılan 

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM.
GEMLİK 

Tel: 514 20 21

şafak baskınında, 
biri Suriye uyruklu 
6 kişi gözaltına 
alındı. Yapılan ara
malarda tespit 
edilen bilgisayar ve 
elektronik yazış
malara el konuldu. 
Gözaltındaki şüp 
helilerin El Kaide 
adına Suriye ve 
Afganistan'a gitmek 
üzere eleman top 
ladığı iddia edildi. 
Emniyetteki sorgu
larının ardından 
sabah erken 
saatlerde TMK 10. 
madde ile görevli 
savcılığa sevk 
edilen 6 şüpheliden 
4'ü, tutuklanma 
talebiyle nöbetçi 
mahkemeye sevk 
edildi. Mahkeme Ali 
K. ve Şuhayip 
S.'nin tutuklanması
na karar verirken, 
diğer iki şüpheliye 
ise tedbir kararı 
verdi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ANAÇEV’liler...
Bu gönüllü insanlar evlerinde oturacaklarına, yok

sul çocukların eğitim görmesi için çalışıyorlar.
Güçleri yettiğince, onlara katkı koymaya çalışı 

yortar.
Kapı kapı dolaşıp destek topluyorlar.
Topladıkları yardımları da, yoksul çocuklara burs 

olarak veriyorlar.
AN AÇ EV gönüllüleri, yıllardır 25 öğrenciye karın

ca kararınca burs sağlıyordu.
Onlar, bazı vakıflar gibi, işyerlerinin giriş - çıkış 

/arına sadaka kutusu koymuyorlar.
Paralarının nereye gittiği bilinmeyen kurumlardan 

değil.
Din sömürüsü yapmıyorlar.
Topluma; laik, çağdaş, demokrat, Atatürkçü genç

lerin yetişmesi için çalışıyorlar.
2013 öğretim ve eğitim yılında, burs verdikleri 6 

üniversite öğrencisi mezun oldu.
ANAÇEV’e başvuran 17 yeni öğrenciye daha burs 

sağladıklarını öğrendim.
ANAÇEV’liler bu çocuklara burs parası bulabilmek 

için, kültürel etkinlikler düzenliyor, çaylar, konserler 
organize ediyorlar.

Geziler düzenliyorlar..
Kapılarını çaldıkları işadamlarından ilgi görüyor

lar.
Güvenilen ellerde olan bu kurum, bu ay bursiyer 

sayısını 36’ya çıkarmış.
Bu az bir sayı değil.
Dernek Başkanı Meziyet Tunalı, sayının artması 

için destek bekledikleri söyledi.
Ayda bir paket sigara paranızı ANAÇEV’e verir 

şeniz, inanın verilen bursuların sayısı katlar.
Yarının Türkiyesini devralacak çağdaş gençlerin 

yetişmesi için, çağdaş insanlardan destek bekle 
niyor.

Unutmayın, ayda 1 paket sigara parası ile yüz 
lerce çocuğumuza destek verilebilir.

Varmışınız bu işe?

ÇAT TELEFON PROBAGANDA..
Yerel seçimler yaklaştıkça belediye başkanlığına 

aday olmak isteyenler,siyasi partilerde aday adayı 
oluyorlar.

MHP ve CHP de partili üyelerde başvurular sona 
erdi.

Partili olmayanlar için süreç devam ediyor.
MHP’de 3 aday adayı var.
CHP’de ise 2 aday adayı.
Biri Atay Güngör, diğeri Dr. Kemal Aslan.
Ben, Kemal Aslan’ı, pazartesi günü CHP Genel 

Başkan Yardımcısı’nın basın toplantısında tanı dım.
Güngör Atay, 1 yıl önce aday adayı olduğunu ilan 

etmişti.
CHP’den aday olacağı söylenen İbrahim Talan’ın 

adı konuşuluyor. Ama, resmi bir durum yok.
Eski DYP Belediye meclis üyesi Avukat Gökhan 

Taylan’ın Gemlik’e başkan arayışları kapsamında, İl\ 

Başkanı ve Nilüfer Belediye Başkanı ile görüş tüğü 
biliniyor.

CHP’de belirsizlik sürerken, çep telefonunuza 
gelen bir çağrı ile Kemal Aslan’ın kendini tanıtan 
sesini duyabilirsiniz.

AKP için zaman erken ama, aday bolluğu oldu 
ğunu söyleyebilirim.

Gemlik’te aday adayı karaborsası var desem yalan 
olmaz.

Özlem Akgün ve Erkan Ubay bekarlığa veda ettiler

frilet Gemlik Malaza MMiirii 
irim iMn mutlu afini

Akgün ve Ubay çiftinin nikahlarını Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz kıydı. Yılmaz, genç çifte mutluluklar diledi.

Özdilek Gemlik 
Alışveriş Mağazası 
İşletme Müdürü 
Erkan Ubay, hayatını 
Özlem Akgün ile bir
leştirdi.
Geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü 
Syrus (Aşka) Otel 
Düğün Salonu’nda 
yapılan evlenme 
töreninde, çiftlerin 
nikahını Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz kıydı.
Yılmaz, genç çifte 
mutluluk diledi. 
Akgün ve Ubay 
aileleri ile yakın 
dostları, Özdilek 
Gemlik ve çevre 
şubelerin sorumlula 
rının da katıldığı 
gecede, birbirine 
yakışan genç çift 
tüm konuklarının 
masalarını 
dolaşarak, davetliler 
le ilgilendiler.

KfiŞ€D€ 0€KI€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı Gemlik Şubesi, 25 olan bursiyer sayısını 36’ya yükseltti.

aNACElf de burslar doldu
Kısa adı Anadolu 
Çağdaş Eğtim Vakfı 
olan ANAÇEV 
Gemlik Şubesi’nin 
muhtaç öğrencilere 
verdiği eğitim 
bursları doldu. 
ANAÇEV Gemlik 
Şube Başkanı 
Meziyet Tunalı, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, yardım
sever Gemliklilerin 
de katkılarıyla 
toplanan paralarla, 
her yıl 25 öğrenciye 
burs dağıttıklarını, 
bu yıl çıtayı 
yukarıya çektiklerini 
söyledi.
Meziyet Tunalı açık
lamasında, burs 
verdikleri 6 öğren 
cinin geçtiğimiz 
dönem mezun 
olduklarını, bu 
nedenle onlara 
verilen bursların 
başka muhtaç

öğrencilere verdik
lerini söyledi.

36 ÖĞRENCİYE 
AYDA 120 LİRA

Tunalı, şöyle konuş
tu:
"ANAÇEV olarak, 
Gemliklilerin ve 
kurumların katkıları, 
kültürel etkinlikleri 
mizden ve geziler ile 
üyelerimizin aidat

larından elde ettiği 
miz gelirler ile bu yıl 
25 olan bursiyer 
sayımızı 36 ya 
çıkardık.
ANAÇEV’e başvuran 
17 öğrencinin 
tümüne burs verdik. 
Bursiyerlerimizin 
bankalarda açtıkları 
hesaplarına her ayın 
2. Çarşamba günü 
burs paralarını 
yatırıyoruz.

Yönetim Kurulumuz 
aldığı kararla, burs 
ücretlerini elden 
değil, öğrencinin 
kendi banka hesabı
na yatırıyoruz.
Her ay 4 bin 320 lira 
burs parası ödü 
yoruz.” dedi.
ANAÇEV Gemlik 
Şubesi, bursiyerleri 
ne 8 ay boyunca 
ayda 120 lira 
ödüyor.

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü huzur 

toplantıları 
yeniden haşlıyor

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nce 
geçtiğimiz yıllarda 
yürütülen huzur 
toplantılarına ye 
niden başlanacak. 
Eski İlçe Emniyet 
Müdürü Keman 
Kerdige’nin ilçe 
mizden atanmasın
dan sonra, bu 
göreve gelen Erol 
Gülen’in de huzur 
toplantılarını sürdü 
receği öğrenildi. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
Toplum Destekli 
Polis Büro 
Amirliğince düzen
lenecek olan yeni 
dönem Huzur 
Toplantısının 3 
Ekim 2013

Perşembe günü 
saat 16.oo da, Ayşe 
Ziver Karataş 
İlkokulu Toplantı 
Salonu’nda İlçe 
Emniyet Müdürü 
Erol Gülen’in de 
katılımı ile yapıla
cak.

GEMLİK İÇİN, HİZMET İÇİN VARIM

IÇHPJ
REÇETE 
SOSYAL

DEMOKRASİ-E’
• BİRLİKTE YÖNETMEK İÇİN

• SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİNDE UYUMLU BİR KENT İÇİN,
• DENİZİN, ZEYTİNİN KORUNMASI İÇİN,
* YENİ PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR YARATMAK İÇİN,
* SAĞLIKLI KOŞULLAR İÇİNDE SPOR YAPILABİLEN BİR KENT İÇİN,
* SANAYİ ALANLARININ DENETİM VE KONTROLÜ İÇİN,
• PLANLI YAPILAŞMA VE DEPREM HASARINI EN AZA İNDİRECEK 

ÇALIŞMALAR YAPMAK İÇİN,
* GELİŞEN BİR KENT İÇİN,
• GEMLİK TE YAŞAYAN TÜM YURTTAŞLARA HİZMET ETMEK İÇİN,
* ESNAF SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN,
• DENETLENEBİLEN, HESAP VEREBİLEN BİR BELEDİYE OLMAK İÇİN
• BELEDİYE GELİR VE GİDERLERİ HERKES TARAFINDAN 

GÖRÜLEBİLECEĞİ ŞEFFAF BİR BELEDİYE İÇİN,
* BAHANE SUNMAK İÇİN DEĞİL HİZMET ETMEK İÇİN,
* KADINLARLA,
• GENÇLERLE,

Sokaklarında birlikte yürüdüğümüz Gemlik ’in 
geleceğine birlikte karar vereceğiz. 

Yaratacağımız örnek kentin gururunu 
hep birlikte yaşayacağız.

Opr.Dr.B. KEMAL ASLAN 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN 

ADAY ADAYI
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Şiir Köşesi
Tarık TANIŞ

Adına sen koy...
Nasıl söylenir ki
Gözümden taşanlar sakalı sıvazlarken
Ve acıtırken şehrin pusularında eski şiirler 
Susarak sarılıp
Hasretin bam teline, kırılırken ya da mızrap 
Gecenin öfkesine koyuverip zamanı 
Ah yosunların dili olsa
Dillense o kayalıklar
Hicaz bir rüzgârın döktüğü yaprak kadar sessiz 
Delerken geceyi tenin iman tahtasına sürüp 

namluyu
Sıralansa peş peşe kurşunlar gibi, şarkılar 
Uyansa yedi uyuyanlar
Mor begonyalar sarıp ay'ın imansız gölgesine 
Kefenlerinden soyununca Eylül 
Miraca çıksa şehrin çiçek tozları 
Şakağını soğuturken zemheri çelikler 
Soluğun tetiğine dokunsa
Katle ferman hükümler
Razıdır
Gözleri renk değiştiren aşkın zarafetine ölüm 
Ha gürgen darağacı
Ha bir vapur küpeştesinde sarılırken köpüklere 
Gidişin adını sen koy
Zıbınlara sararken avuçlarımı
Ve beşiklerde sallanırken boş avuntularımdan 

artan son çırpınışları
Adını sen koy
Issız bir sabahın daha veda şarkılarının....

Özel Aykent İlköğretim Okulu’nda örnek bir uygulama başladı

MımsıMıMıM
İlçemizin tek özel 
okulu olan Aykent 
İlköğretim Okulu 
yemekhanesindeki 
masalarından 
tuzluklar kaldırıldı. 
Konu ile ilgili olarak 
bilgi veren Okul 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, yaptığı 
açıklamada aşırı tuz 
tüketiminin insan 
sağlığına zarar 
verdiğini söyledi. 
İşler, şöyle konuştu: 
“Tuz, başta kalp- 
damar hastalıkları 
olmak üzere tansı 
yon gibi birçok 
hastalığın nedeni 
veya tetikleyicisidir. 
Bu konuda Sağlık 
Bakanlığı gerekli 
çalışma ve uygula
ma yapmaktadır. 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu olarak

öğrencilerimizin az 
tuz tüketme alışkan
lığını kazanmalarını 
ve sağlıklı beslen
melerini sağlamak 
amacıyla, 2013-2014 
eğitim-öğretim yılı 
başından itibaren 
yemekhane masa 
larından tuzlukları 
kaldırdık. Hem de 
yemeklerin daha az 
tuzlu pişirilmesini 
sağladık.”

Oliaı Kaynarca’nın un Gemlikli miiteahhiiin oMıı
Gemlikli inşaat Mühendisi ve müteahhit Halil Ünal, ünlü sinema oyuncusu Oktay Kaynarcamın yatını satın aldı. Kaynarca, bu yatı 

bir zamanlar sevgilisi olan Özge Namal için almıştı. 16.5 metre uzunluğunda, saatte 33 mil hız yapan yeni modern teknede 
4 kamara, mutfak, tuvalet, banyo, yazlık, kışlık kaptan köşkü var. Yatta 420 beygir iki tane Yanmar marka motora sahip..

Gemlik’te işadamları 
nın yat tutkusu 
devam ediyor. 
Ünlü sinema oyunca 
Oktay Kaynarca’mn 
yine sinema oyun
cusu sevgilisi Özge 
Namal için aldığı 
lüks yat, artık 
Gemlikli inşaat 
mühendisi ve 
müteahhit Halil 
Ünal’ın oldu. 
Gemlikli Sedat 
Aydın, Mahmut 
Solaksubaşı, Osman 
Ağdemir, Ceyhan 
Aydın, Hakkı 
Üçüncü, Mehmet 
Avcı, Ahmet Coşkun, 
Nedim Görecek gibi 
iş adamlarının 
geçmiş yıllarda 
aldıkları yatları, 
Gemlik Körfezi’ni 
süslerken, buna bir 
yenisi daha eklendi.

Gemlik ve Küçük 
Kumla’da 
yüzlerce inşaata 
imzasını atan 
Yapıkuranlar İnşaat 
şirketi ortaklarından 
Yüksek İnşaat 
Mühendisi Halil 
Ünal, Ramazan 
Bayramı öncesi yat 
almak için girişim
lerde bulundu.

KAYNARCA’NIN 
YATI

Öneriler üzerine 
İstanbul’da Oktay 
Kaynarca’ya ait 
olduğu öğrenilen yat 
aracısıyla pazarlığa 
girişen Ünal, gezdiği 
tekneyi beğenerek 
satın aldı.
Yazın son günlerini 
yeni yatında geçiren 
Halil Ünal, dostlarını

da burada 
konuk ediyor. 
Halil Ünal’ın 
satın aldığı modern

yat
4 kamaralı, mutfak, 
banyo, tuvalet, 
yazlık kışlık kaptan

köşkü ve arkada 
geniş havuza 
sahip.
16.5 metre uzunlu

ğunda saatte 33 mil 
hız yapan yatın çift 
420 beygir Yanmar 
motoru var.
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ÖZ€l AVKCNT İLKÖĞRETİM OKULU 
“Aykent ile hedeflerinize doğru” 

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

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
Shydurmasmı bilir, yemlıilere açıktır, 

, paylaşımcıdır. Her zaman öneri 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.

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

TÜRKİYE'DE POLİTİKANIN ÇİRKİNLİĞİ
Oldum olası 

politika sözcüğü 
beni düşündür
müştür.
İtalyanca köken

li olup devlet 
işlerini düzen
leme ve yürütme 
sanatı olarak bi 
■inmektedir.
Bir de aynı anla

ma gelen Arapça 
kökenli siyaset 
sözcüğü vardır. 
Ne acıdır ki bir 
bakan çıkıp politi
ka başka siyaset 
başka diyerek 
cehaletini ortaya 
koymuş ve her 
dönemde bakan
lık koltuğunda 
oturma becerisi 
göstermiştir.

İşte Türkiye'de 
böylesine birikim
li politikacılar iş 
başındadır.
Yıllardan beri 
ülkeyi yöneten 
muhteremlerin 
brtaya koyduğu 
politik oyunları, 
aklı başında

insanların anla
ması mümkün 
değil. Kırk yıl 
önce durum ney 
se bu gün de o.

"Politikanın bir 
kurnazlık yarış
ması olduğuna, 
cin fikirlerin, akıl 
ve erdeme dayan- 
mayıp günün 
geçerli çıkarlarını 
savunan kişilerin 
yani çirkin poli
tikacıların, akıllı, 
kültürlü, namuslu 
ve erdemli kişileri 
alt ettiklerine pek 
inanmak istemi 
yorum." diyor 
Azra Erhat bir 
yazısında. 
İnansak da inan
masak da yaşa 
dığımız gerçek ne 
yazık ki bu!

Dürüst ve ilkeli 
olmak poli
tikacıların büyük 
bir kısmında 
bulunmayan özel
liklerdir.

Fakat yalan, 
dolan, palavra en 

kıymetli 
malzemesidir 
ülkemizdeki poli
tikacıların.
Yıllardan beri 
halka yerine 
getirilemeyecek 
sözler verilmiştir.

Köylü, memur, 
esnaf, emekli, 
işçinin durumu 
iyileştirilecek 
denilerek bu gün
lere gelinmiştir. 
Ne acıdır ki alt
mış yıldır bu 
insanların yaşam 
düzeyi hiç iyiye 
gitmemiş tam 
tersi daha da 
kötü olmuştur. 
Acaba Avrupa 
ülkelerinde böyle 
bir aldatmaca var 
mıdır?

Bir başbakan 
çıkıp olayları 
çarpıtır halkı 
yanıltmak çabası 
içine girerse 
siyasetin bir kur
nazlık, bir aldat
maca, bir çirkinlik 
olduğuna ister 

istemez inanırım. 
Hele hele bilinç 
düzeyi 
gelişmemiş, 
yaşananlardan 
habersiz bir 
toplumun içinde 
yaşıyorsak, vay 
halimize!
Söylenenleri hiç 
değerlendirme
den doğru diye 
kabullenen ve 
onlara inanan 
milyonlarca saf 
insanımızın 
olduğunu düşün 
düğümüzde poli
tikacının işinin 
alabildiğine kolay 
olduğunu anlarız.

Ülkemizde 
1950'li yıllardan 
beri politikacılar 
için din ve inanç 
olayı en büyük 
sermaye olarak 
kullanıla 
gelmiştir. Oysa 
politikacının 
itibar edeceği 
değerler bilim ve 
akıl olması 
gerekirdi. Ama ne 
gezer! Bizim gibi 
geri bıraktırılmış, 
gelişmesi özellik
le engellenmiş 
ülkelerin yazgısı 
olmuş din ve 
inanç. Akıl ve 
bilim hep ötelen- 
miş.

İçi boş poli
tikacıların dilin

den düşürmediği 
" Biz millete 
hizmet etmek 
istiyoruz." Bu 
sözün gerçek 
anlamı "Biz önce 
kendimizi sonra 
çevremizi sonra 
da yandaşlarımızı 
zengin etmek 
istiyoruz." 
demektir.

Her dönemde 
her siyasi iktidar 
kendi zenginlerini 
yaratmıştır.

İktidara sahip 
olanların ilk yap
tıkları işlere 
bakın, sessiz 
sedasız parasal 
işlerle ceplerini 
doldurmak 
olmuştur.

Hatta daha ileri 
gidilerek yasa 
dışı uygulamalar 
yapılmış; fakat 
kendinden sonra 
gelen iktidarlar 
da öncekilerden 
hesap sora- 
mamış, böylelikle 
yapılanlar 
yapanın yanına 
kar kalmıştır. 
"Devletin malı 
deniz, yemeyen 
domuz." sözü 
belleklere bir çivi 
gibi kazınmıştır. 
Yolsuzluklar, hak
sızlıklar ve 
hukuksuzluklar 
geçmişte daha az 

yaşanırdı. 
Günümüzde 
geçmişe rahmet 
okutacak 
düzeyde yaşam 
yor ki toplum 
öylesine kanık
samış bu 
yaşananları çok 
doğal karşılıyor.
Önümüzdeki 

günlerde hem 
yerel hem de 
genel seçimler 
olacak.
Yıllardan beri 

süre gelen kısır 
politik çekişmeler 
büyük ivme 
kazanacak ve 
halkın kafası 
şişirilecek.

Hiçbir Avrupa 
ülkesinde olma 
yan bu garabeti 
Türk halkı yaşa
maya mecbur 
edilecek 
demokrasi ve 
insan hakları 
adına.

Yine halkın 
cebinden vergi 
adı altında 
toplanan paralar 
çar çur edilecek 
ve halkımızın 
sırtına ağır yükler 
yüklenerek gele
ceği karartılacak. 
İnşallah halk 
gerçeği görür ve 
dürüst, ilkeli 
namuslu poli
tikacılara oy verir.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Mîctil seterlerine haşlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
danışmanlığında 
üretilen ve raya 
indirilen ikinci 
ipekböceğinin test 
sürüşüne katılan 
Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
İbrahim 
Karaosmanoğlu, 
"Sadece Bursa 
değil, Türkiye adına 
gurur duydum" dedi 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, ikinci 
ipekböceğinin test 
sürüşlerinin de 
başladığını 
belirterek Kurban 
Bayramı öncesinde 
BursalIların 
ipekböceği ile yol
culuk yapabile
ceğinin müjdesini 
verdi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'yi 
Heykel'deki tarihi 
binada ziyaret eden 
Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
İbrahim 
Karaosmanoğlu, 
imalat aşamasında 
da incelediği 
Türkiye'nin ilk yerli 
tramvayı 
İpekböceği'nin test 
sürüşüne katıldı. 
Kültürpark içindeki 
şantiye binasında 
raylara indirilen 
ikinci ipekböceğini 
inceleyen 
Karaosmanoğlu, 
Başkan Altepe ve 
Yerli Tramvay Proje

Danışmanı Taha 
Aydın'dan aracın 
kapasitesi ve teknik 
özellikleri hakkında 
bilgiler aldı. Daha 
sonra aracın ilk test 
sürüşüne katılan iki 
başkan, Stadyum 
Caddesi, 
Altıparmak, Atatürk 
Caddesi, İnönü ve 
Uluyol Caddelerini 
geçtikten sonra 
Kent Meydam'nda 
şehir turunu noktal
adı.
Bursa'nırı 20 - 30 yıl 
önceki halini de çok 
iyi bildiğini ancak 
son 10 yılda büyük 
bir değişim 
yaşandığına dikkat 
çeken Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
İbrahim 
Karaosmanoğlu, 
"Bursa caddeleri ve 
yeşil alanları ile 
mükemmel bir hale 
geldi. Binalar şehrin 
ruhuna uygun 
estetik bir görünüm 
aldı. Gerek

Büyükşehir gerek 
ilçe belediyeleri 
hükümetimizin de 
önderliğinde tarihi 
mirası sahiplenme 
noktasında büyük 
çaba harcıyor. 
Bursa'nın geçmişe 
göre daha canlı, 
daha diri, yaşan
abilir, sağlıklı bir 
kent olduğunu 
gördüm ve bir 
belediye başkanı 
olarak mutlu oldum, 
onur duydum.
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
mızı ve çalışma 
arkadaşlarını kutluy
orum. Ayrıca bugün 
test sürüşünü yap
tığımız yerli tramvay 
konusunda da 
sadece Bursa değil, 
Türkiye adına gurur 
duydum. Bizim için 
de büyük moral 
oldu. Bu konuda 
Bursa ile çalışa
cağız. Bu gelişimi 
Kocaeli'ne taşımak 
istiyoruz" dedi.
Bursa Büyükşehir

Belediye Başkanı 
Recep Altepe de 
kaynakların yurt 
içinde kalması ve bu 
tür araçların yerli 
olarak üretilmesinin 
tüm belediye 
başkanlarının ortak 
hedefi olduğunu 
hatırlatarak, Başkan 
Karaosmanoğlu'nun 
daha imalat aşa
masında fabrikaya 
gelerek yerli tram
vayı incelediğini 
hatırlattı. Raylara 
İnen İkinci aracın 
testini de 
Karaosmanoğlu ile 
birlikte yapmanın 
mutluluğunu 
yaşadıklarını kayde
den Başkan Altepe, 
"İnşallah bayram 
öncesinde halkımız 
da bu araçlarla 
seyahat etme 
imkanı bulacak.
Dünya standartların
da üretilen, her türlü 
konfora sahip olan 
araçlarımız şimdi
den Bursa'mıza 
hayırlı olsun.” dedi

Farklı Kültürler
Müzikalde buluştu

r------------ TT------ 7------——l

Türkiye, Almanya, 
Estonya ve 
Letonya'nın genç 
müzisyenleri, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
desteğiyle, 
Almanya'da aynı 
sahneyi paylaştı. 
Farklı kültürleri 
müzik paydasında 
bir araya getiren 
Uluslararası 
Gençlik Senfoni 
Orkestrası, Türkiye, 
Almanya, Estonya 
ve Letonya'nın 
genç müzisyenleri
ni Almanya kon
serinde aynı 
sahnede buluştur
du. 2011 yılında 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
desteğiyle Bursa 
Güzel Sanatlar 
Lisesi'nin ev 
sahipliğini yaptığı 
projenin bir benzeri 
bu kez Almanya'nın 
Brandenburg 
Eyaleti'nde gerçek
leşti. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
desteğiyle 2004 
yılından bu yana 
kardeş okul pro
jesini sürdüren

Bursa Zeki Müren 
Güzel Sanatlar 
Lisesi okul 
orkestrası, 14-22 
Eylül tarihleri 
arasında 
Almanya'ya gitti. 
Rathenovv 
(Almanya), 
Meckenbeuren 
(Almanya), Tallin 
(Estonya) ve Riga 
(Letonya) 
şehirlerindeki 
müzik okullarından 
da gelen genç 
müzisyenler, 
Almanya'da üç 
muhteşem konsere 
imza attı.
Meckenbeuren'dan 
Swen Pech ve Jörg 
Scheid, 
Rathenovv'dan 
Helgo Belinski ve 
Bursa'dan Çağrı 
Şen'in orkestra 
şefliğinde gerçek
leştirilen konser
lerde klasik eser
lerden film müzik
lerine ve popüler 
eserlere kadar pek 
çok farklı parça 
dinleyicilerle pay
laşıldı. Konserler 
bölge halkından 
yoğun ilgi ve 
beğeni topladı.

'3. Uluslararası 
Fotoğraf 
Festivali'nin hazırlık
ları sürerken, düny
aca ünlü fotoğraf 
sanatçılarının 
kareleri Bursa'yı 
süslemeye başladı. 
Bursa'yı ve 
BursalIları fotoğraf 
sanatının en güzel 
örnekleriyle buluş
turmak amacıyla 
düzenlenen '3. 
Uluslararası Bursa 
Fotoğraf Festivali' 
(FotoFest), 5 Ekim 
Cumartesi günü

saat 16.00'da
Cumhuriyet Caddesi 
İnönü Kavşağı'ndaki 
festival yürüyüşüyle 
başlayacak.
Hazırlıkları tüm 
hızıyla devam eden 
festival kapsamında

fotoğraflar, Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi'ni (Merinos 
AKKM) süslemeye 
başladı.
Merinos AKKM 
Fuar Alam'nda 
dünya fotoğrafının

önemli isimleri 
Bruno Barbey, 
Thomas Hoepker, 
Gael Turine, 
Christopher Morris, 
Massimo 
Mastrorillo, Davide 
Monteleone, Marcus 
Bleasdale, VVerner 
Bischof ve Türk 
fotoğrafının önemli 
isimleri Kamil Fırat, 
Kutup Dalgakıran ve 
Nihal Gündüz'ün 
yanı sıra 200'ü aşkın 
fotoğraf sanatçısının 
eserleri uzmanlar 
tarafından asılıyor

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR'

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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işçi alana dev prim desteği geliyor
Türkiye İş Kurumu, 
işverenlere "Yeni 
işçi alın, teşvik vere
lim" çağrısında 
bulundu. İŞKUR, 
özellikle kadınlar ve 
gençlerin işe alın
ması halinde 54 aya 
kadar prim desteği 
sağlayacaklarını 
açıkladı.
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) Genel 
Müdürü Dr. Nusret 
Yazıcı, kurum 
tarafından işveren
lere verilen 
teşviklerin istih
damın artırılması 
amacıyla önemli fır
satlar sağladığını 
bildirdi. 6 aydan 54 
aya kadar verilen 
sigorta pirim 
teşviklerinin işsizliği 
önlemenin yanı sıra 
işveren maliyetlerini 
düşürdüğünü vurgu
layan Yazıcı, 31 
Aralık 2015 tarihine 
kadar İŞKUR'a 
başvuran işveren
lerin teşviklerden 
faydalanabileceğini

belirtti.
Nusret Yazıcı teşvik 
sisteminin ayrıntıları 
ve yararlanma 
koşullarıyla ilgili 
yazılı açıklama yaptı. 
6 aydan 54 aya 
kadar verilen sigorta 
pirim teşviklerinin 
işsizliği önlemenin 
yanı sıra işveren 
maliyetlerini 
düşürdüğünü vurgu
layan Yazıcı, istih
damın artırılması 
amacıyla bu 
teşvikleri verdiklerini 

bildirdi. 31 Aralık 
2015 tarihine kadar 
İŞKUR'a başvuran 
işverenlerin 
teşviklerden fay
dalanabileceğini 
hatırlatan Yazıcı, 
şunları kaydetti: 
“Özel sektör işyerleri 
tarafından işe alınan 
her bir sigortalı için 
sigorta primlerinin 
işveren hisselerine 
ait tutarı işe alındık
ları tarihten itibaren 
İŞKUR tarafından 
karşılanacak.

Özel sektör işyer
lerinin bu teşvikler
den yararlan
abilmeleri için işe 
aldıkları kişilerin 6 
ay süredir işsiz 
olmaları ve son 6 
aylık sigortalı 
çalışan ortalamasına 
ilave olmaları 
gerekiyor.”

"KADINLAR VE 
GENÇLERİN 
İSTİHDAMINI 
ARTIRACAK" 
Teşviklerin özellikle 

kadınlar ve gençlerin 
istihdamını artıra
cağına dikkat çeken 
Yazıcı, 18-29 yaş 
arası erkekler ile 18 
yaşından büyük 
kadınlardan mesleki 
yeterlilik belgesine 
sahip olanların 48 
ay, mesleki ve teknik 
eğitim veren orta 
veya yüksek öğreti
mi bitirenlerin veya 
İŞKUR tarafından 
düzenlenen mesleki 
eğitim kurslarından 
mezun olanların 36 
ay, hiçbir belge veya 
niteliğe sahip 
olmayanların ise 24 
ay süreyle teşvikler
den yararlanabile
ceğini ifade etti.
Yazıcı, 29 yaşından 
büyük erkeklerden 
mesleki yeterlilik 
belgesine sahip 
olanların, mesleki 
teknik eğitim veren 
orta veya yüksek 
öğretimi bitirenlerin 
ya da İŞKUR tarafın
dan düzenlenen 
mesleki eğitim 

kurslarından mezun 
olanların 24 ay 
süreyle teşviklerden 
faydalanabileceğini 
belirten Yazıcı, özel 
sektör işyerlerinin 
işgücü taleplerini 
İŞKUR’a kayıtlı 
işsizler arasından 
karşılamaları duru
munda tüm bu 
sürelere ilave olarak 
6 ay daha teşvik 
verildiğini vurguladı. 
Yazıcı ayrıca, 
teşviklerin bir iş 
sözleşmesine tabi 
olarak çalışırken 
mesleki yeterlik bel
gesi alanlar veya 
mesleki ve teknik 
eğitim veren orta 
veya yüksek 
öğretimi bitirenleri 
de kapsadığını, bu 
şartların yerine geti 
rilmesi durumunda 
çalışanların 12 ay 
süreyle sigorta prim
lerinin işveren 
hisselerine ait 
tutarının İŞKUR 
tarafından karşı
landığını söyledi

Bakan mi W ıtrili, ıılizit 20 inilir im geliyor
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım, kısa mesaj 
(SMS) tavan ücret
lerinde yılbaşından 
itibaren yüzde 20 
indirim yapılacağını 
söyledi.
Mevcut durumda 
yurt içi SMS ücret
lerinin en yüksek 
41,54 kuruş olarak 

uygulanabildiğini 
hatırlatan Yıldırım, 
"1 Ocak 2014 tarihin
den itibaren yurt içi 
SMS ücreti en fazla 
33,25 kuruş olacak" 
dedi.
Bakan Yıldırım, yap
tığı açıklamada, 
vatandaşların ileti 
şim ücretlerini 
düşürme yönündeki 
düzenlemelere bir 

yenisini daha 
eklediklerini ifade 
etti. Tüketicilere 
sunulan SMS hizme
tinin önemli maliyet 
kalemlerinden biri 
olan SMS arabağlan- 
tı ücretlerinde BTK 
tarafindan, 1 
Temmuz 2013'te 
indirim yapıldığını 
anımsatan Bakan 
Yıldırım, "İşletmeci 

ler arası SMS 
arabağlantı ücret
lerinde önemli bir 
indirim yapılmıştı. 
Şimdi de bu indirimi 
vatandaşımıza yan
sıtmak için BTK 
tarafından SMS 
ücretlerinde üst sınır 
yüzde 20 oranında 
düşürüldü. 
Tüketicilere uygu
lanan SMS ücreti üst 

sınırında yapılan 
indirimlerle vatan
daşlarımızın elek
tronik haberleşme 
hizmetlerinden daha 
makul ücretlerle 
yararlanmasını 
hedefliyoruz" diye 
konuştu.
Bakan Yıldırım, 
dünyanın kişi başı 
en fazla aylık ortala
ma SMS gönderen 

ülkeleri arasında 
Türkiye'nin en üst 
sırada bulunduğuna 
dikkati çekerek, "Şu 
anda SMS gönderi 
minde Avrupa birin- 
cisiyiz. Bunda 
Türkiye'nin SMS 
ücretleri en ucuz 
ülkeler arasında yer 
almasının da önemli 
etkisi bulunuyor" 
dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
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. 553 1° 28

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 613 55 13
Pogasus Akmls Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER
________ BELEDİYE_________

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel 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

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

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Cahil Dav. Haat. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5^3 65 29
Konur Tıp Mrk. 544 00 88

TAKSİLER

U
 Körfez Taksi 513 18 21

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

Akcan Petrol S13 1O y9
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol 513 01 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 Körfez
OEMLİK'İN İLK OOKLOK SİYAlI GKZITESİ ,

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI : 4692 
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)

ieiiİiMM
VENÜS 

SİNEMASI 
DABBECİN 
ÇARPMASI: 

11:30-14:60-16:30- 
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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MILTON
L DÜĞÜN SALONU

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sefahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikahMasası

İnternetten Canlı İfayı n
ISf Sahne - Işıkyösterisi

Servis ve ekipmanlar 
Sürpriz yösteri/er

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE
EN GÜZEL ANLARINIZI £ 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. k

TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.cxDm - www.ilan.com.tr/manastiremlak

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.cxDm
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


kavlak
DOĞANİN HÂZİNESİ

hm

ZEYTİN&ZEYTİNYAĞI 
KESTANE ŞEKERİ 

YÖRESEL REÇELLER 
KOZMETİK

5 KAVlak

I-m? sızma.
ŞCRFL.ER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - G'edılik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mac a '

Tel: 512 O 512
wwwJsavlak.com.tr

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

4 Ekim 201 İClim www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Huzur Toplantısı nda 
Gemlik’in sorunları 

masaya yatırıldı
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafın 
dan düzenlenen Huzur Toplantısı 
Ayşe ZiverKarataş İlköğretim Oku 
İu Toplantı Salonu’nda yapıldı. 
Haberi sayfa 2’de

Ahmet Dural Meydan^ İstiklal Caddesi ve diğer yerlerdeki tüm MOBESE kameralar görevde

HB Maı afta ceza m w İM
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Gemlik’te yoğun bir günü yaşamak.:

Dün, yoğun bir gün yaşadım.
Yağmurdan sonra kurbanlık hayvanların satıldığı 

Hayvan Pazarı’na yakın bir yere gelmiştim.
Pazarda durumu bir kendi gözlerimle göreyim 

dedim.
Türkiye’nin dört bir köşesinden hayvan getiren 

celepler, branda ağıllarını kurup, hayvanlarını 
görücüye çıkarmışlar.

Yağmur sonrası pazarda pek hareketlilik yoktu.
Fotoğraf çektiğimi gören satıcılar-, etrafımda 

kümeleştiler.
İşlerin durgunluğundan ve pazarın noksanlıkla 

rından dem vurdular. Devamı sayfa 4’de

İlçe Emniyet Müdür 
lüğü tarafından 
gözlenen MOBESE 
karne raları, araç 
sürücülerinin korkulu 
rüyası olmaya 
başladı.
Ahmet Dural 
Meydanı, İstiklal 
Caddesi ve ilçedeki 
tüm MOBESE karne 
raları araç sürucU.'lar. 
terinin trafik kuralları 
na uymamaları 
halinde, Çek}lk!?.akaya 
görüntüler ile P1 . . 
ceza yazarak caydın 
cılık görevi gorm y 
başladı. . . e

âSSBB^j

yerlerine park eden 
araç sürücüleri ile 
kural ihlali yapan, 
trafik işaret ve 
fehvalarına uymayan 
araçlar görüntülü 
olarak tesbit ediliyor. 
Yanlış park yapan, 
trafik kurallarını ihlal 
eden, trafik işaret ve 

fehvalarına uymayan
ların araçların plaka 
ferini tesbit eden 
MOBESE kameralar, 
araç sahibinin evine, 
ihlali gösteren 
fotoğraf ile elektronik 
trafik para cezası 
tunağını birlikte gön
dermeye başlandı.

İlçe Trafik Şube 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
araç sürücülerinin 
mağdur olmamaları 
için trafik kurallarına, 
işaret ile levhalara 
uymaları iştendi. 
Yapılan açıklamada, 
okullar açıldıktan 
sonra, okul servis 
araçları trafik ekiple 
rince sıkı denetime 
başlandı.
Okul servis araçların
da eksiği görülen 
araçlar ile sürücüle 
rine görevli fer tarafın
dan para cezası 
tutanağı düzenfeni 
yor.
Dün, Ahmet Dural 
Meydam’nda okul 
servis araçları bir bir 
denetlendi.

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

İİ32

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gem|ik 

O 224 514 49 491 hatemsaglikokullafl-corT1

1

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

Hemşire " Acil Tıp Teknisyeni

wwwJsavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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taıiiMMısMilııiBMmaııMı
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
Huzur Toplantısı 
yapıldı.
Dün, saat 16.oo’da 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan Huzur 
Toplantısına, Kıbrıs 
gezisinden dönen 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Emniyet 
Müdürü Erol Gülen, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, 
Belediye Daire 
Müdürleri, Okul 
Müdürleri, mahalle 
muhtarları, yerel 
derneklerin yönetici
leri ile kurum temsil
cileri katıldı.
Geçtiğimiz yıllarda 
da huzur toplan
tılarının yapıldığını 
hatırlatan 
Kaymakam Cahit 
Işık, “Polis ile ne 
yapabilirizi konuş
mak, ilçemizdeki 
eksiklikleri tesbit 
etmek, sorunları hal
letmek gerekir. Zor 
problemleri çözmek 
belki gecikebilir. 
Gemlik’te suça me 
yiIIi gençleri suç 
ortamından nasıl 
kurtarırız.
Parçalanmış ailelerin 
çocuklarını sokağa 
çeken nedir? El bir
liği ile bu çocukları 
topluma nasıl 
kazandırırız?
Onlara nasıl yardım
cı oluruzu ele alma 
lıyız. Aileleri karşı 
miza almadan, onları 
kendi eğlenceleri 
içinde çocuklarını 
farkında olmadan 
yaşamlarını sürdürü 
yortar. Bizler, bun
lara yardımcı 
olmayız. Bugün dün
den daha iyi olacak
tır. Herkes ilçede 
gördüğü sorunları 
dile getirsin çözüm 
yolları arayalım." 
dedi.
İlçe Emniyet Müdürü 
Erol Gülen ise 
konuşmasıda, 
Gemlik’i bugünden 
daha iyi yerlere

getirmek için polis- 
teşkilatının 24 saat 
fekadarca çalıştığını 
hatırlatarak; “Bizler 
ilçemizin bir takım 
sorunları olduğunu 
biliyoruz.
Bizlerin göremediği, 
çevremizdeki sorun
ları ve isteklerimizi 
bize iletmenizi isti 
yoruz." dedi.
Daha sonra konuşan

Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik’in 
marka değerini yük
seltmek için huzurun 
tesis edilmesi gerek 
tiğini söyleyerek, 
“Çözüm ve çareleri, 
engeller varsa bun
ların kaldırılmasını 
burada konuşacağız. 
Suç işlendikten 
sonra değil, işlenme 

den önlem alınmalı 
dır. Bunun bir aya 
ğında emniyet var 
dır. İhmaller ihmal
leri getirir. O zaman 
zarar büyük olur. 
Yaşadığımız mahalle 
ve sokakta ne sorun 
lar varsa burada 
konuşalım, tesbitleri 
mizi yapalım. 
Emniyet ve bizler 
notlarımızı alalım, 

çözülecek sorunları 
çözmeye çalışalım. 
Kurum ve kuruluş 
ları rencide etme 
den, demokratik 
olgunluk içinde so 
runları konuşalım.” 
dedi.
Küçük Kumla Ali 
Kütahya İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Ramazan Doğan, 
okul çevresindeki 
kavşağın tehlike 
oluşturduğunu, bil
hassa yaz aylarında 
sık sık kazalar mey
dana geldiğini, yola 
hız kesici konmasını 
istedi.
Çevre Yolu’ndan köy 
içine ve İskeleye 
dönen kavşakta üst 
geçit yapılmasını 
istedi.
Halitpaşa Mahallesi 
Muhtarı Sevim 
Koçdemir ise, 
mahallesindeki 
metruk evlerin 
büyük tehlike yarat
tığını, bu evlerde 
barınan madde ba 
ğımlılarından mahal
lelinin korktuğunu 
söyledi.
Koçdemir, “Bir soru 
numuz da, mahalle 
miz de barınan 
Roman vatan
daşların düğünlerini 
sokakta yapmasıdır. 
Geç saatlere kadar 
ve birkaç gün süren 
müzikli eğlenceler 
çevrede rahatsızlık 
yaratıyor.
Bunlara bir çeki 
düzen verilmeli. 
Bu düğünler kapalı 
yerlerde yapılmalı” 
dedi.
Orhaniye Mahallesi 
Muhtarı Arif Vural 
ise Belediyeye 
dilekçeler verdiği 
halde, mahallesinde 
bulunan ağılların bu 
güne kadar kaldırıl- 
mamasından 
şikayetçi oldu.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmlet 
Ercümen ise nitelikli 
dolandırıcılığın 
devam ettiğini, 
evlere girmeyi 
denediklerini, polise 
haber verildiğinde 
mahalleyi terk ettik
lerini söyledi.
Toplum destekli 
polislerin sitelerde 
ve mahallelerde bu 

konu ile ilgili bil
gilendirme toplan
tıları yapıldığını, 
ancak bazı kişilerin 
tüm bunlara karşın 
adeta dolandırılmak 
istedikleri belirtildi. 
Kaymakam Işık ise, 
“Karşımızda her gün 
kolay para kazan
mak isteyen kişiler 
var. Bunlara karşı 
hepimiz bilinçli 
olmak zorundayız” 
dedi 
Cumhuriyet 
Mahallesi Muhtarı 
Mehdi Ağrı ise 
Cumhuriyet 
Mahallesi’nden 
Armutlu’ya kadar 
giden yolda sürücü
lerin hız yaptığını, 
buraya radar kon
masını istedi.
Mehdi Ağn, “Hız 
kesici radar kon
mazsa hız kesici 
konmalıdır.
Mahallemizde sık sık 
kazalar oluyor. Bu 
nun Önüne geçmek 
zorundayız.” dedi 
Ağrı, caddenin 
karşısına geçmenin 
sorun teşkil ettiğini, 
ayrıca belirli yerlere 
sinyalizasyon siste
mi kurulmasını iste
di.
Yerel demek yöneti
cilerinden biri de 
Çevre Yolu’ndaki 
tamircilerin işyer
lerinin önünde yap
tıkları onarımlar 
nedeniyle, yollara 
yağ akıttığını, bun
ların önlenmesini 
istedi.
Ayrıca, Çevre 
Yolu’nda motorlarına 
susturucu takmadan 
hız yapan sürücü
lerin ses kirliliği 
yarattığı belirtildi 
İlçe Emniyet Müdürü 
Erol Gülen ise “Bu 
konuda arkadaşları 
mız sürekli çalışma 
yapıyor. Her hafta 
önüme 4-5 motorsik- 
letin bağlandığı 
yazısı konuyor” 
dedi.
İlçe Emniyet Müdür 
lüğü Toplumsal 
Destekli Polis Büro 
Amirliği’nin düzen
lediği huzur toplan
tılarının mahalleler 
de ve kahvehane 
lerde devam edeceği 
bildirildi.
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Bursa'nın İznik 
ilçesinde, bir 
tesisten kablo 
çaldığı iddia edilen 
zanlı tutuklandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Birkant Y. 
(20), kullandığı 77 
AS 386 plakalı araç 
ile Orhangazi yolu 
üzerinde bulunan 
eski tavukçuluk 
tesisine geldi. 
Havanın yağışlı 
olmasını fırsat 
bilen şüpheli, 
tesisin trafo hattın
dan gelen bakır 
kabloları kesti. 
Tesis yakınlarında

Zonguldak Eski 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Yusuf 
Soydaş hayatını 
kaybetti 
Zonguldak’ta bir 
dönem görev 
yapan eski 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Yusuf 
Soydaş hayatını 
kaybetti. TTK Eski

İHııiilftwııMWıMıiıilli
Bursa’da, kaçak 
olarak çıkarıldığı 
belirlenen 37 ton 
550 kilogram midye 
ele geçirildi. 
İstanbul'dan İzmir'e 
kaçak midye 
sevkıyatı yapılacağı 
ihbarı üzerine 
harekete geçen il 
Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, Osmangazi ve 
Gemlik İlçelerinde, 
kamyon kasaların
da 20 kilogramlık 
çuvallara doldurul
muş halde 37 ton 
550 kilogram midye 
ele geçirdi.
Midyeler gıda, 
tarım ve hay
vancılık müdürlüğü 
ekiplerine teslim

ki tarlada kabak 
toplayan çiftçiler 
bu durumu fark

edince, şüpheli 
genç, aracını 
bırakarak olay

Genel Müdürü 
Hayrettin Soydaş’ın 
amca oğlu ve TTK 
Makine İkmal Daire 
Başkanlığında 
Şube Müdürü Ali 
Soydaş’ın babası 
ve eski Zonguldak 
Cumhuriyet 
Başsavcısı 81 
yaşındaki Yusuf 
Soydaş, 2,5 aydır 

edildi, il Jandarma 
Komutanlığınca 
başta İznik'te 
konuşlu bulunan 
Jandarma Asayiş 
Bot Komutanlığı 
olmak üzere 

yoğun bakımda 
yattığı Bursa’da 
yaşamını yitirdiği 
belirtildi.
Ankara Hukuk 
Fakültesi mezunu 
olan ve Adalet 
Bakanlığında, 
Hatay, İstanbul gibi 
birçok yerde 
Cumhuriyet 
savcılığı yapan

Gemlik, Mudanya, 
Osmangazi, 
Orhangazi ve 
Karacabey 
ilçelerinde 2012 
yılı içerisinde 
gerçekleştirilen 

yerinden kaçtı. 
Bölgeye gelen 
polis, uzun süre 
tarlalarda zanlıyı 
aradı. Polis, terk 
edilen aracın 
plakasından ruhsat 
sahibinin bilgilerine 
ulaştı. Telefonla 
kendisine ulaşılan 
kişinin, terk edilen 
aracın başına 
geldiğinde aranan 
kablo hırsızı 
olduğu anlaşıldı.
Emniyete götürülen 
pişkin kablo 
hırsızı, çıkarıldığı 
mahkemece tutuk
landı.

Yusuf Soydaş 
Zonguldak’ta da 7 
yıl süreyle 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
görevinde bulun
duktan sonra 
emekli olup 
Bursa’ya yerleşti. 
Cenazesi bugün 
Bursa’da 
defnedilecek.

operasyonlarda 
yaklaşık 12 ton, 
2013 yılının ilk 9 
ayında ise yaklaşık 
olarak 95 ton kaçak 
deniz ürünü ele 
geçirildiği bildirildi.

Köse yazarı 
evinde ölü

bulundu
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, mahalli 
bir gazetede köşe 
yazarlığı yapan 
Orhan Soybay, 
evinde ölü bulundu. 
İlçede yayımlanan 
mahalli bir 
gazetede 4 yıldır 
köşe yazarlığı 
yapan 92 yaşındaki 
Orhan Soybay, 
evinde ölü olarak 
bulundu. Yeşilcami 
Mahallesi Çavuş , 
Çolak Mehmet 
Sokağı'ndaki evin
de yalnız yaşayan 
Soybay, 3 gündür 
ortalıkta görünmey
ince komşuları 
şüphelenerek duru
mu polise bildirdi. 
Polis, çilingir 
marifetiyle kapıyı

İM iaa: 1MHİ
İnegöl ilçesinde 
meydana gelen 2 
ayrı trafik kazasın
da 3 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Necati 
Karanfil idaresin
deki 16Y1544 
plakalı halk 
midibüsü, İnegöl- 
Yenişehir karayolu 
Yenişehir 
Caddesi'nde Murat 
Yıldız'ın kullandığı 
16 PS 712 plakalı 
motosikletle 
çarpıştı.
Kazada yaralanan 
Yıldız, İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
Bir diğer kazada 
ise Haşan Öner

T M * A "SUYUNU BOŞA t MA g HARCAMA”

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

fflffl ABONEOLDÜNUZMU?
ıııılrlı lıı liııiı ilmi tunnl

açtığında, yaşlı 
yazarın cesediyle 
karşılaştı. Evinin 
salonundaki koltuk
ta oturur vaziyette 
bulunan Soybay'ın 
cesedi İznik 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 
Soybay'ın kalp 
krizi geçirdiği 
öğrenildi 

yönetimindeki 16 F 
6674 plakalı oto
mobil ile Gökhan 
Çoban idaresinde
ki 16 ARP 53 
plakalı otomobil, 
Mesudiye 
Mahallesi İnegöl 
Caddesi'nde 
çarpıştı.
Yaralanan Öner ile 
aynı araçta bulu
nan Gülşen 
Saygılı, 112 
Acil Servis 
ekiplerince 
kaldırıldıkları 
İnegöl Devlet 
Hastanesinde 
tedavi altına alındı. 
Yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. -

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Yurdun dört bir yanından getirilen küçük ve büyük baş hayvanlar kesilmeyi bekliyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik’te yoğun bir günü yaşamak..
Karşılıklı kurulan çadır ağıllar arasına belediye 

mıcır dökmüş.
Ama yağmur akıllarına gelmediği için çadırların 

çevresine su kanalı açılmadığından ağılların içine 
giren su, ağılların ortasını çamura dönüştürmüş.

Gemlik’e çok uzaklardan geldiklerini belirten 
satıcılar, Belediyenin Hayvan Pazarı’na yeterince 
özen göstermediği için yakınıyorlar.

Ben satıcılarla görüşürken, bir grup zabıta ve 
belediye görevlisi pazarda dolaşıyordu.

Örneğin fiber tuvalet 2 gün önce kurulmuş.
Belediye otobüslerinin pazara sefer yapmaması 

nedeniyle hayvan alıcılarının atımları son günlere 
bıraktığını söylüyorlar.

Aracı olmayanların hayvanları görmek için taksi 
tutmaları gerekiyor.

Celepler ihtiyaçlarını görmek için yeterli satıcıları 
bulunmadığını belirtiyorlar.

Girişte pazarın çay ocağı bir baraka içinde kurul
muş.

Hemen yanında yerde kurulan tezgahta, bir bıçak 
bileycisi yerini almış.

Suların düzenli akmadığından da yakınıyorlar..
Hijyenlik konusunda gözüme çarpan tek şey, 

Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama yaptığını be 
lirten tabelaları oldu.

Ama, Hayvan Pazarında hiç bir hijyenik görüntü 
yok.

Pazarın yeri kente uzak ama boş alan olması 
nedeniyle uygun.

Bir sakıncası hemen yakınındaki Özel Aykent 
İlköğretim Okulu’nun bulunması.

Ne kadar uzak da olsa, esintilerle hayvan atık
larının kokusu Aykent’in duvarlarına çarpıyor.

Bu okul yöneticilerinin ve velilerin canını sıkıyor. 
Yanlız o değil. Okulun tam karşısındaki bir ağıl da 
sıkıntı yaratıyor.

Pazardaki çadır ağıllar tıka basa hayvan dolu.
Küçük baş koyunların 24-25 kilolukları 500 lira, 

büyüklerinin fiyatlar bin, bin 200 liraya kadar çıkı 
yor.

Pazarda daha çok büyük baş hayvan dikkatimi 
çekti.

Bir yandan da yeni ağıllar kuruluyor.
Yeni hayvanlar geleceğe benziyor.
Hayvanların tümü yerli besin.
Bu yıl angus gelmemiş bizim pazara..
Hayvan Pazarından çıktım, MOBESE kameralar ve 

okul servislerinin denetimlerini görüntüledim.
Daha sonra huzur toplantısına katıldı.
Kıbrıs’a kültürel geziye giden Kaymakam ve Bele 

diye Başkanvekili dönmüş. Toplantıya katıldılar.
Diğerleri bugün dönecekler herhalde.
Geldiklerinde ne gibi kültürel bilgilere sahip olduk 

larını okuyup kültürümüzü arttıracağız.
En çok milletin parasıyla Romanya’ya gidenleri 

eleştirenlerin ne yazacağını merak ediyorum.
Sonuç olarak bugün gerçekten yoğun bir gündü.
Birçok kişinin uykuya daldığı saatlerde, ben, bil

gisayarımın başında bu satırları yazıyorum.
Gazetecilik böyle bir iş.
İşini bitirmeden uyku yok.

Kurbanlıklar alıcı Wıw
15 Ekim 2013 günü 
başlayacak olan 
Kurban Bayramı 
nedeniyle yurdun 
dört bir köşesinden 
ilçemize satılmaya 
getirilen kurbanlık
lar alıcı bekliyor. 
Değirmenler 
Mevkiinde Gemlik 
Belediyesinin hazır
ladığı Kurbanlık 
pazarında büyük ve 
küçükbaş hayvan 
satışlarının az 
olması satıcıları 
endişelendiriyor. 
Ağrı, Giresun, Van, 
Erzurum gibi uzak 
illerden zor şartlar
da Gemlik’e hayvan 
satmaya geldiklerini 
söyleyen satıcılar, 
Belediye hizmet
lerinin yetersizliğin
den yakınıyorlar. 
"Belediye daha dün 
tuvaletimizi kurdu. 
Burada ihtiyaçları 
mızı alacağımız bir 
bakkal bile yok. 
Gemlik’e geliş gidiş 
için bir belediye oto
büsü bile tahsis 
edilmiyor.
Vatandaşların hay
vanları görmek için 
buraya gelmesi için 
taksi tutması 
gerekiyor.
Bizler de Gemlik 
merkezini ancak 
taksi ile gidebiliy
oruz. ” dediler.
Dün yağan yağ
murlardan sonra 
barınakların su 
içinde kaldığını 
söylmeyen satıcılar, 
"Çadır ağılların 
çevresine küçük su 
hendeği açılmalıydı. 
Kurban bayramına 
12 gün kaldı burada 
birçok eksik var. Yol 
sorunumuz çözüldü. 
Gelen yetkililere 
sıkıntılarımızı anlatı 
yoruz. Dinleyip 
gidiyorlar" 
dediler.
Hayvan pazarında 
küçük baş koyunlar 
500 lira ile 1500 lira 
arasında değişirken, 
keçiler 300 liradan 
alıcı bekliyorlar. 
Büyükbaş hayvanlar 
ise büyüklüğüne 
göre 2 bin ile 7 bin 
lira arasında değişik 
fiyatlarla satılmayı 
bekliyorlar.

S*

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Harlı Sosyal Tesisleri Man Bayramına Ihiii
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Narlı Sosyal 
Tesisleri, özel paket 
programlarıyla konuk
larına Kurban Bayra 
mı’nda ayrıcalıklı 
hizmet vermeye 
hazırlanıyor.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Narh Tesisleri’nin ko 
naklama bölümünün 
yüzde 100 doluluk 
oranı ile çalıştığını 
hatırlatarak, “Bu ilgi ne 
kadar doğru bir yatırım 
yapıldığını gösteriyor" 
dedi.
Gemlik’te 10 yıldır 
metruk halde kaderine 
terk edilen ancak 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından tadilatları 
tamamlanarak hizmete 
açılan Narh Sosyal 
Tesisleri, konaklama 
hizmetinin de başla
masıyla tam bir tatil 
cennetine dönüştü.
Dubleks bungalov 
evlerde bir ayı aşkın 
süredir konuklarını 
ağırlayan tesisler 
yüzde 100 doluluk 
oranına ulaştı.
Bursa merkezine 
sadece 50 kilometre 
mesafede olan Narh 
Sosyal Tesisleri, zeytin

ve çam ağaçları arasın
daki bungalov evlerde 
kalan konuklarına sağ
landığı tam pansiyon 
hizmetle kısa sürede 
yeni tatil rotası haline 
geldi.
Tesisleri gezen Büyük 
şehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Denizi, 
dağı, ovası, sahilleri ve 
tarihi birikimiyle ülke 
nin cennet köşelerin 
den birinde yaşıyoruz.
Biz bu dönem bu güzel 
tikleri tüm halkımızın 
yaşaması için en ayrı
calıklı noktalara sosyal 
tesisler kazandırıyoruz. 
Narlı Tesislerinde 
diğer tesislerimizden 
farklı olarak konaklama 
hizmetini de başlat
mıştık.

Yoğun bir ilgi oldu ve 
kısa zamanda yüzde 
100 doluluğa ulaştık. 
Ne kadar doğru bir 
yatırım yaptığımızı gör
müş olduk. Tüm halkı 
mızı Narh tesislerimize 
bekliyoruz" dedi.
Deniz sezonunun sona 
ermesine rağmen tatil 
sezonunu kapatmayan 
Narh Sosyal Tesisleri, 
Kurban Bayramı tati
line özel paket prog 
ramlar hazırladı. 
Konaklamanın Narh 
Tesisleri’nde yapılacağı 
programda, tatiiciler 
Büyükşehir’in diğer 
sosyal tesislerindeki 
hizmetlerden de yarar
lanabilecek.
Ücretler kişi başı yarım 
pansiyon 70 lira, 0-6 

yaş ücretsiz ve 6-12 
yaş yüzde 50 indirimli 
olarak belirlenirken, 
program şöyle:

12 EKİM CUMARTESİ 
14:oo den itibaren 
otele kabul, 19:30 
akşam yemeği, 
Süleymaniye Böreği, 
Dana rosto (patates 
püresi ve sebze garni 
türü ile birlikte) tatlı 
Fukara Keşkülü ve 
meşrubat
13 Ekim Pazar 
O8.oo -10.30 Set 
Kahvaltı
19.30 Akşam Yemeği: 
Balık Çorbası 
Deniz Ününleri 
böreği, levrek ızgara, 
cevizli fırın tahin 
helva/balık alternatifi 

olarak ızgara köfte 
veya piliç ızgara ve 
meşrubat, 
14 EKİM PAZARTESİ 
O9.oo~ 11.oo Açık büfe 
kahvaltı.
12.oo Ulucami, Kapalı 
Çarşı serbest zaman 
16.30 Emirsultkan 
Camii ziyareti
17.oo Balibey Han El 
Sanatları Atölyesi 
gezisi.
18:00 Kayhan Döner 
Sofrasında Akşam 
yemeği..
20.oo Hünkar 
köşkünde Çay.
21.30 Narh Sosyal 
tesisilerine dönüş.
15 EKİM SALI 
08.00-10.30 Set kah
valtı
19.30 AKŞAM YEMEĞİ; 
Sebze Çorbası, Pilyiç 
tandır, (pilav ve patates 
garnitürü ile birlikte), 
PeynirliKol Böreği, 
yeşil salata, dondur
malı meyva salatası ve 
meşrubat.
16 EKİM ÇARŞAMBA 
O8.oo -10.30 
Set Kahvaltı
11.00 Otelden ayrılış.
16 EKİM ÇARŞAMBA 
14.oo den ihtibaren 
otele kabul.
19.30 AKŞAM YEMEĞİ;

Süleymaniye Çorba, 
Musakka Böreği, dana 
rosto, fukara keşkül, 
meşrubat
17 EKİM PERŞEMBE 
O8.oo -10.30

Set kahvaltı
19:30 AKŞAM YEMEĞİ; 
Balık çorbası, deniz 
ürünleri böreği, levrek 
ızgara, cevizli fırın 
tahin helva, alternatif 
olarak ızgara köfte 
veya piliç ızgara ve 
meşrubat..
18 EKİM CUMA 
O9.oo - 11.oo Açık 
Büfe Kahvaltı
12.oo Ulucami, Kapah 
Çarşı, Serbest zaman 
16:30 Emirsultan Camii 
ziyareti
17.oo BalibeyHan El Sa 
natları Atölyesi gezisi 
18.oo Kayhan döner 
Sofrasında akşam 
yemeği.. 20.oo Hünkar 
Köşkünde Çay.
21:30 Narh Sosyal 
tesislerine dönüş.
19 EKİM CUMARTESİ 
O8.oo-10.30 set kah
valtı
19.30 Akşam yemeği: 
Sebze çorbası, piliç 
tandır, peynirli kol- 
böreği, yeşil salata, 
dondurmalı meyva 
salatası ve meşrubat.

n v i n I »

ŞetUes GEMLİK İÇİ, HİZMET IÇIH »MM

CHP
REÇETE
SOSYAL

DEMOKRASİ

• SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİNDE UYUMLU BİR KENT İÇİN,
• DENİZİN, ZEYTİNİN KORUNMASI İÇİN,
• YENİ PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR YARATMAK İÇİN,
• SAĞLIKLI KOŞULLAR İÇİNDE SPOR YAPILABİLEN BİR KENT İÇİN,
• SANAYİ ALANLARININ DENETİM VE KONTROLÜ İÇİN,
* PLANLI YAPILAŞMA VE DEPREM HASARINI EN AZA İNDİRECEK 

ÇALIŞMALAR YAPMAK İÇİN,
• GELİŞEN BİR KENT İÇİN,
• GEMLİK TE YAŞAYAN TÜM YURTTAŞLARA HİZMET ETMEK İÇİN,
• ESNAF SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN,
• DENETLENEBİLEN, HESAP VEREBİLEN BİR BELEDİYE OLMAK İÇİN,
• BELEDİYE GELİR VE GİDERLERİ HERKES TARAFINDAN 

GÖRÜLEBİLECEĞİ ŞEFFAF BİR BELEDİYE İÇİN,
• BAHANE SUNMAK İÇİN DEĞİL HİZMET ETMEK İÇİN,
• KADINLARLA,
• GENÇLERLE, i
• SİVİL TOPLUM İLE, I

• MUHTARLARLA, _____
• BİRLİKTE YÖNETMEK İÇİN

Sokaklarında birlikte yürüdüğümüz Gemlik 'in Opr. Dr. B. KEMAL ASLAN
geleceğine birlikte karar vereceğiz. 

Yaratacağımız örnek kentin gururunu 
hep birlikte yaşayacağız.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN 

ADAY ADAYI
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Prol, Dr. Bettas; *2013 yılının simi üc aona kaılat TiiWıle 
? ?.S'ılafl hiiniit tir Jeprem Kaşanması ılasılıiıiarılan biriılir"
KTÜ Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Bektaş: " 
2013 yılının son üç 
ayına kadar 
Türkiye'de 7 7.9'dan 
büyük bir deprem 
yaşanması olasılık
lardan biridir." 
dedi 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (Ktü) 
Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Osman Bektaş, son 
10 yıllık istatiksel 
verilere göre bu yıl 
Türkiye'de 7-7.9'dan 
büyük deprem 
yaşanmasının yük
sek bir olasılık 
olduğunu söyledi. 
Bektaş, yaptığı açık
lamada, Afet ve Acil 
Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) 
Deprem Dairesi

Başkanı Murat 
Nurlu'nun, "Doğu 
Anadolu için 
7.3'lük deprem bek
lediğimiz yerler var. 
Bu nedenle hazırlık 
çalışmalarına hız 
verdik" açıklamasın
da bulunduğunu 
belirterek, 
"Nurlu'nun bu söyle
mi, dünya yıllık 
deprem istatistiği ve 
Türkiye'nin 
doğusunda son 9 
ayda yaşanan 
depremsellikle 
bütünüyle örtüşmek- 
tedir" diye konuştu.

BÜYÜK DEPREM 
YAŞANABİLİR

Dünya ölçeğinde, 
1900 yılından bu 
yana 7-7.9'dan 
büyük yıllık deprem

DİKKATsayısının 
değişmediğini ve 
17 civarında 
olduğunu vurgu
layan Bektaş, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Son 10 yıllık istatik 
sel veriler değer
lendirildiğinde 
dünyada 2013 yılı 
sonuna kadar 
yaşanabilecek

7-7.9'dan büyük 
deprem sayısı yüzde 
95 olasılıkla 2 ila 5 
arasındadır. Bu 
duruma göre 2013 
yılının son üç ayına 
kadar Türkiye'de 
7-7.9'dan büyük bir 
deprem yaşanması 
olasılıklardan 
biridir."

BU BÖLGELERE

Bektaş, Türkiye'nin 
doğusunda son 9 
ayın depremsel- 
liğinin Ciddi 
kaygılar yarattığına 

dikkati çekerek, 
şunları kaydetti: 
"4 ve 4'den büyük 
depremler Kuzey 
Anadolu Fayı ve 
Doğu Anadolu Fay 

sistemlerinin uç 
kısımlarında küme
lenme yapma 
eğilimindedir. 
Başka deyişle bu 
bölgeler, ger
ilmelerin en fazla 
arttığı bölgelerdir. 
Kuzey Anadolu Fayı 
üzerinde kuzeybatı
da Çankırı-Çorum, 
güneydoğuda Ağrı- 
Hakkari arasında 
kalan bölgeler, 
Doğu Anadolu Fayı 
üzerinde kuzeydoğu
da Erzurum-Kars, 
güneybatıda ise 
Hatay- 
Kahramanmaraş 
illeri arasındaki böl
geler 2013 yılı sonu 
veya 2014 yılı başına 
kadar yaşanması 
mümkün büyük 
depremler için kritik 
bölgelerdir."

Bursa Bilim »e Teknoloji Melezi Sezonu mm
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi, 
yeni eğitim öğretim 
sezonunun ilk hafta
larından itibaren 
öğretmenlerin ve 
öğrencilerin gözdesi 
olmaya başladı. Yeni 
dönemde de eğitici 
ve eğlenceli birçok 
farklı etkinliğe ev 
sahipliği yapacak 
olan Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi'ni 
ziyaret eden öğren
ciler; uzaydan fiziğe, 
kimyadan arkeolo
jiye, yenilenebilir 
enerji sistemlerinden 
elektrik elektroniğe 
kadar birçok farklı 
disiplinde düzenek 
incelemesi ve atölye 
çalışması yapma fır
satı buluyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin, 
çocukların bilimsel 

çalışmalara 
yönelmesi ve 
toplumun bilim 
toplumuna 
dönüşmesi yönün
deki sağduyulu yak
laşımı ile proje
lendirilen Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi, Türkiye'deki 
en büyük bilim 
merkezi olma özel
liğiyle Ekim 
2012'den beri hizmet 
vermeye devam 
ediyor.
Açıldığı günden 
itibaren Bursa'daki 
ve çevre ilçelerdeki 
okulların, özellikle 
yaz döneminde, 
ABD, İran, 
Yunanistan, 
Arabistan gibi 
yabancı ülkelerden 
gelen turistlerin 
ziyaret ettiği merkez, 
yeni eğitim öğretim

döneminde İstanbul, 
Yalova, Eskişehir, 
İzmir, Balıkesir gibi 
çevre illerden gelen 
öğrencileri ağırla
maya başladı.

Kasım itibari ile yeni 

binasına taşınacak 
olan Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
çevre illerle birlikte 
20 milyon kişilik 
nüfusa hizmet vere
cek. Buna göre plan
lanan 2014 etkinlik

lerinde bilim dostu 
çocukları ve şileleri
ni bekleyen birçok 
bilimsel etkinlik pro
jelendirildi.
Gece gökyüzü 
gözlemeye ve 
teleskop yapımına 

yönelik düzenlenen 
Bilimsel Geceleme, 
sömestr ve yaz 
aylarında çocukların 
1 haftalık periyotlar
da Doğa Bilimleri 
veya Robotik alan
larından ilgi duyduk
larına katılabilecek
leri Mücitler 
Akademisi kampı, 
Mayıs ayında yurtiçi 
ve yurtdışı katılımlı 
gerçekleşen ve bil
imle ilgili her kesim
den insanın bir 
araya geldiği Bilim 
Şenliği, çocukların 
Türk ve Müslüman 
kökenli bilim insan
ların keşif ve icat
larıyla tanışabileceği 
Bilimin Sultanları 
sergisi gibi etkinlik
ler 2014 yılının 
dikkat çeken bilim
sel organizasyonları 
arasında yer alıyor.
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g| Ö2€l ftVKCNT İLKÖĞRETİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru ”

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

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uvaıılar, evrenseldir, 
çaya ayal 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 kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdın Her verde ve henrtamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarın...
NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİNI, 

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

HMİjÖSjİj
Üniversitelerin boş 
kalan kontenjan
larına yapılan ek 
yerleştirme sonuç 
lan açıklandı. 
Sonuçlar, ÖSYM' 
nin internet sitesin
den öğrenilebile
cek. Yerleşen aday
ların kayıtları ilgili 
üniversitelerce 7-8- 
9 Ekim tarihlerinde 
yapılacak. Ek yer
leştirme sonucun
da 118 bin 700 kon
tenjan boş kaldı. 
ÖSYM'den yapılan 
açıklamada, ek yer
leştirme işlem
lerinin tamam
landığı bildirilerek, 
sonuçların 
ÖSYM'nin "https: 
//sonuc.osym.gov.tr 
” internet adresin
den öğrenilebile
ceği duyuruldu. 
Açıklamaya göre, 
adaylar, ek yer
leştirme 
sonuçlarını belir
tilen internet 
adresinden T.C. 
kimlik numaraları 
ve şifreleri ile 
öğrenebilecekler. 
Ayrıca ek yer
leştirme sonuç bel
gesi basılmayacak 
ve adayların adres

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

lerine gönderilme 
yecek.
KAYITLAR 7 
EKİM'DE 
BAŞLIYOR 
Bir yükseköğretim 
programına kayıt 
hakkı kazanan 
adayların kayıt 
işlemleri ilgili 
üniversite tarafın
dan 7-8-9 Ekim 
2013 tarihleri 
arasında yapılacak. 
Adayların kayıt 
olmak için, yer
leştirildikleri yük
seköğretim pro
gramının bağlı 
bulunduğu üniver
siteye belirtiler tar
ihlerde kayıt için 
gerekli belgelerle 
başvurmaları

gerekiyor.
SAYISAL VERİLER 
Ek yerleştirme 
sonucuna ilişkin 
sayısal verilere 
göre, lisans pro
gramlarının 64 bin 
468 kontenjanına 
19 bin 457 öğrenci 
yerleşti, 45 bin 11 
kontenjan;
önlisans program
larındaki 135 bin 
290 kontenjana 61 
bin 601 aday yer
leşirken, 73 bin 689 
kontenjan boş 
kaldı. Lisans ve 
önlisans program
larında 199 bin 758 
kontenjana 81 bin 
58 aday yer
leşirken, toplam 
118 bin 700 

kontenjana ise 
yerleştirme yapıla
madı.
Boş kontenjanlar 
devlet üniver
sitelerinde 78 bin 
426, vakıf üniver
sitelerinde 28 bin 
817, KKTC 
üniversitelerinde 
10 bin 738, diğer 
ülkelerdeki 
üniversitelerde ise 
719 olarak belirlen
di. Açıköğretim 
programlarına 
yerleşen aday 
sayısı ise, lisansta 
9 bin 280, ön 
lisansta 38 bin 341 
olmak üzere 
toplamda 47 bin 
621 olarak gerçek
leşti.

flhnanya'tia 
üniversite kanıtları 

tavan vaııtı
Eyalette lise sis
teminin değiştir
ilmesi ve lise eğiti
minin 13 yıldan 12 
yıla indirilmesiyle 
tüm liselerin çifte 
mezun vermesi 
karşısında üniver
siteler aşırı dere
cede yüksek bir 
kayıt talebi ile karşı 
karşıya kaldı. Yeni 
kayıt sayısı 111 bini 
bulurken, birçok 
üniversite alanları
na yeni binalar 
yaptırıldı, eski ve 
dar binalar ise 

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM.
GEMLİK 

101:5142021

TF’BBB * “SUYUNU BOŞA 
O HARCAMA”

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

genişletilip 
yenilendi. 
Bu harcamalara 
KRV üniversiteler
den sorumlu eğitim 
bakanı Svenja 
Schulze, geniş bir 
bütçe desteği ile 
destek verdi. 
Konuyla ilgili açık
lamasında Schulze, 
üniversitelerin her 
türlü şartlar kar 
şısında hazır oldu 
ğunu ve kapasite 
sorununun da 
çözüldüğünü 
belirtti.

http://www.aykentilkogretim.k1
file:////sonuc.osym.gov.tr
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Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü öncülüğün 
de düzenlenen 
Dünya Shotokan 
Karate Kupası ve 
5.Avrupa Shotokan 
Karate Şampiyonası 
ile dünyanın karate 
ustaları Bursa’da 
buluşuyor. Yaklaşık 
30 ülkeden 1780 
sporcunun katıla
cağı müsabakalara 
ev sahipliği yapan 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü, bu 
organizasyonla 
spor kenti Bursa’nın 
adını dünyaya 
duyuracak.
‘Spora hep destek 
tam destek’ 
Şampiyona ile ilgili 
düzenlenen basın 
toplantısında 
konuşan Büyük 
şehir Belediyespor 
Kulübü Başkan 
Yardımcısı İlhan 
Satık, Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü olarak her 
zaman sporun ve 
sporcunun yanında 
olduklarını dile 
getirdi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Timsah Karabük'e Gitti

Spor Toto Süper 
Lig'in 7. haftasında 
Kardemir D.Ç 
Karabükspor ile 
karşılaşacak olan 
Bursaspor, bugün 
öğle saatlerinde 
Özlüce Tesisleri'n

Recep Altepe’nin 
sportif faaliyetlere 
büyük önem verdiği
ni belirten Satık, 
“Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü ayırt 
etmeden her zaman 
sporun ve sporcu
nun yanında olmuş 
ve spora ve 
sporcuya destek 
olduğunu bugüne 
kadar yapılan 
sayısız organiza
syonda göster
miştir" dedi. 
Toplantıda konuşan 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili 
Abdullah Karadağ 
da bugüne kadar 

den Karabük'e 
hareket etti.

Deplasmanda 
oynanacak olan 
Kardemir D.Ç 
Karabükspor maçı 
için Karabük'e giden 

ulusal ve ulus
lararası çapta 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
sayısız organizas 
yona imza attığını 
belirterek, bu orga
nizasyonda da 
alnının akıyla çıka
cağını ifade etti. 
Bursa’nın sportif 
faaliyetler konusun
da ülkemizin lider 
şehirlerinden biri 
olduğuna vurgu 
yapan Karadağ, 
spor ile ilgili yapılan 
her faaliyetin diğer 
şehirlere örnek 
olduğunu dile 
getirdi.
Ekim ayının ilk 

haftası 4-5-6 Ekim 

yeşil-beyazlı ekipte, 
sakatlığını atlatan 
Fernando Belluschi 
kadroda yer aldı. 
Bursaspor'da 
Karabük maçı 
kadrosuna alın
mayan Pinto ve 

tarihleri arasında 
Kapalı spor salo
nunda düzen
lenecek olan 
şampiyonaya 30 
ülkeden, minik, 
yıldız, ümit, genç, 
veteranlar kate
gorisinde 1780 
sporcu katılacak. 
Ayrıca Türkiye 
Karate Federasyonu 
milli takımı da 
şampiyonada 
tam kadro boy 
gösterecek. 
Şampiyonanın 
açılış seremonisi 
ise 5 Ekim cumarte
si günü saat 
15.00’da kapalı spor 
salonunda başlaya
cak.

Sestak'ın yanı sıra, 
sarı kart cezalısı 
olan Şamil Cinaz, 
yeşil-beyazlı takımın 
kafilesinde yer 
almayan bir diğer 
isim.

Fotoğraf ustaları 
Bursa Fotofest

2013 le buluşuyor

Bursa Kent Konse 
yi (BKK) Başkanı 
Semih Pala, 5-12 
Ekim tarihleri 
arasında 20 ayrı 
ülkeden 50 yabancı 
ve 50 yerli fotoğraf 
ustasının Bursa’da 
olacağını hatır
latarak, tüm vatan
daşları festival 
yürüyüşüne ve 
fotoğraf sergilerini 
gezmeye davet etti. 
Bursa’yı ve 
BursalIları fotoğraf 
sanatının en güzel 
kareleriyle buluştu
racak olan ‘3. 
Uluslararası Bursa 
Fotoğraf Festiva 
li’nin (FotoFest) 
başlamasına 2 gün 
kaldı. Bir televiz 
yon kanalının ana 
haber yayınına 
konuk olan BKK 
Başkanı Semih 
Pala, Bursa’nın 
dünya çapında bir 
organizasyona ev 
sahipliği 
yapacağını hatırlat
tı. Uluslararası 
Bursa Fotofest’in 
gönüllülerin yürüt
tüğü bir Bursa pro
jesi olduğunu 
belirten Pala, pro
jenin Kent 
Konseyi’nin organi
zasyonuyla, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
maddi ve manevi 
desteğiyle yapıldığı 
m ifade etti. Dünya 
şehri olan Bursa’da 
global çalışmaların 
yapılması gerektiği
ni dile getiren Pala, 
“Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Bursa Kent 
Konseyi olarak bu 
yönde çalışmalar 
yapıyoruz ve 
destekliyoruz.
Bursa FotoFest de 
bu yönde yapıl

maktadır. Dünyanın 
ikinci büyük 
fotoğraf festivali 
olan Bursa 
FotoFest kap
samında yapılan 
yarışmalara 5 
kıtadaki 58 ülkeden 
2 bin 300 kişi 10 
bin fotoğraflarla 
katıldı. Yarışmalar 
sonuçlandı ve 
dereceye giren 
fotoğraf açıklandı. 
Atatürk Kongre 
Kültür 
Merkezi’ndeki 
(Merinos AKKM) 12 
bin metrekarelik 
Fuar Alam’nda da 2 
bin fotoğrafın yer 
alacağı dünyanın 
en büyük fotoğraf 
sergisini açacağız. 
Sergide 222 
fotoğraf 
sanatçısının 86 ser
gisi yer alacak” 
dedi.
Cumartesi günü 

Cumhuriyet 
Caddesi’ndeki fes
tival yürüyüşüyle 
programın 
başlatılacağını 
söyleyen Pala, 
“Dörtyol 
Kavşağı’nda 
buluşarak Zafer 
Meydam’na 
coşkuyla yürüye
ceğiz. Daha sonra 
Merinos AKKM’de 
salon toplantılarıy- * 
la festival devam 
edecek. 20 ayrı 
ülkeden 50 
yabancı, 50 yerli 
fotoğraf ustası fes
tival boyunca 
Bursa’da olacak. 
35 salon pro
gramının da yapıla
cağı festivale her 
yaştan, her kesim
den vatandaşımızın 
katılmasını, sergi
leri* gezmesini bek
liyoruz” diye 
konuştu.
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Gemi »e yat ihracatında patlama oldu
Türkiye'nin gemi ve 
yat ihracatı, eylül 
ayında yüzde 
695,6’11 k rekor artışla 
130 milyon 500 bin 
dolara çıktı.
İhracat, bu yılın 9 
aylık döneminde ise 
2012'nin aynı döne
mine oranla yüzde 
60,4 artarak 965 
milyon 184 bin doları 
buldu.AA 
muhabirinin, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi 
(TİM) kayıtlarından 
derlediği bilgilere 
göre, geçen yılın 
eylül ayında 16 mily
on 402 bin dolar 
olan gemi ve yat 
ihracatı, bu senenin 
aynı döneminde 
yüzde 695,6'lık 
artışla 130 milyon 
500 bin dolara ulaştı. 
Geçen yılın ocak- 
eylül döneminde 601 
milyon 704 bin

dolarlık gemi ve yat 
ihracatı gerçek
leştiren Türkiye, bu 
yılın aynı döneminde 
yüzde 60,4'lük artışla 
dış satımını 965 
milyon 184 bin 
dolara taşıdı.

- İstanbul ve 
Yalova'nın payı 

yüzde 90'ın üzerinde 
Sektörde lider 
durumdaki İstan
bul'un, geçen yılın 
ilk 9 ayında 503 mil 
yon 736 bin dolar 
olan dış satımı, bu 
yılın aynı döneminde 
yüzde 28,08’lik 
artışla 645 milyon 
190 bin doları gördü. 

İstanbul-Tuzla'ya 
rakip gösterilen 
Yalova-Altınova ise 
bu dönemde gerçek
leştirdiği ihracat pat
lamasıyla dikkati 
çekti. Geçen yıl 
ocak-eylül döne
minde sektörel 
bazda sadece 40 
milyon 434 bin dolar 

ihracat gerçek
leştiren Yalova, bu 
yıl aynı süreçte 
yüzde 471,84’lük 
rekor artışla ihra
catını 231 milyon 
218 bin dolara 
yükseltti.
Bu yılın 9 ayındaki 
965 milyon 
184 bin dolarlık gemi 
ve yat ihracatının 
yüzde 66,84'ünü 
İstanbul, yüzde 
23,95'ini Yalova 
gerçekleştirdi. Bu 
illerin, sektörün 
toplam ihracatından 
aldığı pay ise yüzde 
90,79 oldu.
- En fazla ihracat 
"Vikinglerin 
Ülkesi"ne 
Sektör, ocak-eylül 
döneminde ihra
catının 5'te birinden 
fazlasını (200 milyon 
718 bin dolar), 
"Vikinglerin Ülkesi" 

olarak bilinen 
Norveç'e gerçek
leştirdi. Bu ülkeyi, 
172 milyon 233 bin 
dolar ihracat yapılan 
Malta izledi.
Türkiye, ayrıca 
Cayman Adalan'na 
106 milyon 747 bin, 
Marshall Adalan'na 
61 milyon 28 bin, 
İngiltere'ye 60 
milyon 552 bin, 
Hollanda'ya 58 
milyon 626 bin, 
Panama'ya 30 
milyon 317 bin, 
ABD'ye 30 milyon 
259 bin, İngiliz Virgin 
Adalan'na 30 milyon 
169 bin, İtalya'ya 23 
milyon 566 bin, 
Almanya'ya 22 
milyon 161 bin ve 
Rusya 
Federasyonu'na 19 
milyon 623 bin dolar 
ihracat gerçekleş 
tirdi.

Bakan'dan çalışanlara müjde!
Yeni düzenlemede 
çalışanların merak 
ettiği kıdem tazmi
natına ilişkin Bakan 
Çelik'ten müjdeli 
haber.
Çalışma Bakanı 
Çelik, kıdem tazmi
natı düzenlemesi 
hakkında bilgi verdi. 
Çelik, kıdem tazmi
natı ve taşeron 
işçilik konularıyla 
ilgili düzenlemelerde 
işçinin bir kaybı 
olmadığını söyledi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik,

Kıdem Tazminatı 
Fonu, taşeron işçilik, 
esnek çalışma ve 
uzaktan çalışma gibi 
konuları içeren kap
samlı bir çalışmanın 
Ekim'in son haf
tasında Başbakan 
Erdoğan'a sunacak
larını belirterek, 
kıdem tazminatı 
konusunda işçinin 
de işverenin de 
memnun olmadığı 
bir durumu düzelt 
meye çalıştıklarını 
söyledi.
Çelik önceki gün 
kendisine gelen 

bir grup işverenin 
kıdem tazminatından 
kendilerini kurtar
masını istediklerin 
de kaydederken, 
'Gebze'de iflas eden 
bir patronun 20 yıllık 
işçisi de tazminatını 
alamadı' dedi.

600 BİN TAŞERON 
İŞÇİ VAR

Habere göre, 
TBMM'deki yeni 
yasama yılı resep
siyonunda gündeme 
ilişkin soruları 
cevaplayan Çelik, 

kıdem tazminatı ve 
taşeron işçilik konu
larıyla ilgili düzen
lemelerde işçinin bir 
kaybı olmadığını 
söyledi.
Kamuda taşeron 
işçilerle ilgili mil
yarlık yargı kararı 
yükü bulunduğunu 
hatırlatan Çelik, 
'Kamuda 200 bin 
kadrolu işçi var. 
600 bin taşeron 
işçi var. Yalnız 
karayolları ile ilgili 
tazminat yükü 1,5 
milyar lira. Yargı 
karar vermiş işe 

iade ediyor. 
Bu olay kamu ve 
özel sektör açısın
dan da işçiler açısın
dan da ciddi hak 
mahrumiyetleri ve 
ciddi sorun oluştu
ran bir alan onun 
için çözülmesi lazım' 
dedi.

EVDE ÇALIŞAN 
KADIN 
MÜFETTİŞ 
TAKİBİNDE

Türkiye'de, ev 
hizmetlerinde 
çalışan 10 bin 

civarında yabancı 
olduğuna iş 
aret eden Çelik, 2 
binden fazla 
denetim elemanı ve 
müfettiş ile 
yollarda her gün 
bu denetimlerin 
yapıldığını söyledi. 
Çelik, 'Evlerde 
çalışanların da 
kayıt altına alınması 
özel istihdam 
büroları ile takibi 
çok kolay olur. 
Sosyal güvenliğe 
kavuşmuş 
olurlar' dedi.

R 
E

GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye
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. 1® ^8

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıt ur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

RESMİ DAİRELER
Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ işletme 
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 66HASTANELER

B
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast. 
Mor.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

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

RELEDİYE
Santral
Başkanlık

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

Ki TAKSİLER BUSKİy Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

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

Akcan Potrol 5<|3 1O 79
MAR-PET s-13 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 4S
Boyzn Potrol S13 O1 03

VAPUR - FERİROT
Yalova 
Topçular 
Esklhisar

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

OTORÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Gemlik KErfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4693 

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)

lEiılısimH
VENÜS

SİNEMASI 
UÇAKLAR: 12:00- 

14:00-16:00-18:00- 
19:30 

ŞİRİNLER 2:12:00- 
16:00

VVOLVERINE: 12:00- 
15:00-18:00-20:30 
ŞEYTAN TOHUMU: 
14:15-18:15-20:15 

REZERVASYON 
5133321



DÜGUN SALONU

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL ı
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

wvvw.manastiremlakqemlik.com

İnternetten Canb ^n/ın 
Sahne - işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz yösteriler

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nifak Masası

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE
EN GÜZEL ANLARINIZI J 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. -M
-ts«

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.cxDm - www.ilan.com.tr/manastiremlak

wvvw.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.cxDm
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


Kavlak
DOĞANIN HÂZİNESİ

*IMh

ZEYTİN&ZEYTİNYAĞI 
KESTANE ŞEKERİ 

YÖRESEL REÇELLER 
KOZMETİK

R' KAVLAld
Ba ^Naturel I T Sızma ] pfe' Zeytinyağı^ 

K
naturel
sızma 

zeytinyağı 
Tel:512 0 5T2

ŞUBELER; Kumla Fabrika - Kumla isk<?le - Gerilik (istiklal Cad.) - Yİaroya'Yöju Şâftış Mağazası

Kuruluş:197;

GemlikKKrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

S Ekim 2013 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

www.kavlak.com.tr

ftm tanı satıs 
yerlerinin

t içimi hazırlanıyor
Çarşı Deresi’nin son bölümünde 
bulunan balık satış yerlerinin yıkı 
mı gün sayıyor. Balık satış yerleri 
nin şekli belli olmaya başladı. 5’de

Hak ve Eşitlik Partisi ilçe örgütü 5 yıllık aradan sonra yeniden kuruldu. 
İlçe Başkanlığına Mahir Dağ getirildi.

H'M secimize i iı te mır
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

HEPAR Gemlik’te yeniden kuruldu..
Türk Ordusunun kahraman subaylarından emekli 

General Osman Pamukoğlu, üniformasını çıkardık
tan sonra siyasete soyundu.

Kendi inançları doğrultusunda parti kurdu.
Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR)..
Ancak, kurduğu parti girdiği seçimlerde kendini 

iyi tanılamadığı ve kadrolarının halk tarafından bil
inmediği için beklediği sonucu alamadı.

HEPAR’in internet sitesindeki loğosu altında 
“Başı Dik Devlet, Onurlu Millet” yazısı dikkat çeker. 
Bir başka başlık ise şöyle “ Kağıdı küçük olanlar, 
büyük nesneleripaketleyemez!" Devamı 4'de

Eski emekli generallerden Osman Pamuk 
oğlu’nun kurduğu Hak ve Eşitlik Parti si Gem 
lik İlçe Örgütü yeniden oluşturuldu. Dün, Paşa 
Restaurantta yerel basın mensuplarına kah
valtılı basın toplantısı düzenleyen HEP Gemlik 
İlçe yönetimi, yeniden oluşturdukları partileri 
konusunda bilgi verdi. Hak ve Eşitlik Partisi 
İlçe Başkanı Mahir Dağ, 16 Ağustos tarihinden 
itibaren Gemlik İlçe Teşkilatının ku ruluş çalış
malarına başladıklarını belirtti. Sayfa 2’de

Hükümetin Kurban derileri bağışının 
serbest bırakması üzerine 

İnsani Yardım Derneği AVM önüne 
çadır kurdu

Kurban derileri
tonlama isi kızıştı

Kurban derilerini toplama hakkı yasalar 
la Türk Hava Kurumunun (THK) elinden 
alınması üzerine, yaklaşan Kurban 
Bayramı nedeniyle islami yardım kuruluş 
lan, tarikatlar ve cemaatlere bağlı dernek 
ve vakıflarda kurban derisi toplama 
yarışı başladı. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.kavlak.com.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hak ve Eşitlik Partisi ilçe örgütü 5 yıllık aradan sonra yeniden kuruldu, 
ilçe Başkanlığına Mahir Dağ getirildi. Camiler ve Din

Görevlileri Haftası
Eski emekli general 
lerden Osman 
Pamukoğlu’nun kur
duğu Hak ve Eşitlik 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütü yeniden 
oluşturuldu. 
Dün, Paşa Restau 
rantta yerel basın 
mensuplarına kah
valtılı basın toplan
tısı düzenleyen HEP 
Gemlik İlçe yöneti
mi, yeniden oluştur
dukları partileri 
konusunda bilgi 
verdi.
Hak ve Eşitlik Partisi 
Gemlik İlçe Başkan 
lığı’na atandığını 
söyleyen Mahir Dağ, 
oluşturulan yeni 
yönetim kurulunun 
Genel Merkezce 
onaylandığını böyle 
ce 2008 yılından 
sonra dağılan yöne
timin yeniden çalış
malara başladığını 
söyledi.
Hak ve Eşitlik Partisi 
İlçe Başkanı Mahir 
Dağ, 16 Ağustos tari 
hinden itibaren 
Gemlik İlçe Teşkilatı

mn kuruluş çalış
malarına başladık
larını belirterek, şun
ları söyledi:

GEMLİK’E GÜZEL
ŞEYLER 
YAPACAĞIZ

“Gemlik yerelinde 
siyasette güzel 
şeyler yapmak isti 
yoruz. 2014 yılında 
yapılacak yerel 
yönetimler seçimle 
rine katılacağız.
Ayrıca milletvekili

seçimlerine de 
yoğun olarak hazır
lanacağız.
Yeni yönetim kurulu 
ile yola çıktık.
Amacımız, Gemlik 
için güzel şeyler 
yapmak.
Genel Başkanımız 
Osman Pamukoğlu’ 
nun desteğini aldık. 
Belediye seçimlerin 
de aday çıkaracağız.
Güçlü bir meclis 
kadrosu ile halkımı 
zın karşısına çıka
cağız.

Gemlik’te kalıcı 
olmaya geldik. 
21 kişilik yönetim 
kurulumuz ile 
hizmete hazırız. 
İstiklal Caddesinde 
tuttuğumuz 
büromuz her gün 
açık.
Burada arkadaşları 
iniz partimize uye 
kaydediyor.
Partimizin ilkeleri ve 
tüzüğünü kabul 
eden tüm Gemlikli 
leri aramızda 
görmek istiyoruz.”

Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası 
nedeniyle Gemlik 
Müftülüğü bir 
dizi program düzen
ledi.
3 Ekim 2013 
Perşembe günü 
başlayan hafta 
nedeniyle Merkez 
Solaksubaşı 
Camiinde mevlüt ve 
hatim okundu.
Dün gece ise

Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
Salonu’nda 
konferans düzen
lendi.
İlçe Müftüsü Muam 
mer Turan’ın açılış 
konuşması ile 
başlayan 
konferansta konuş
macı olarak Bursa 
Müftüsü Prof.
Dr. Mehmet Ay 
konuştu.

Hükümetin Kurban derileri bağışının serbest bırakması üzerine 
İnsani Yardım Derneği AVM önüne çadır kurdu

Man ilerileri toplama isi tınşiı
Kurban derilerini 
toplama hakkı 
yasalarla Türk Hava 
Kurumunun (THK) 
elinden alınması 
üzerine, yaklaşan 
Kurban Bayramı 
nedeniyle islami 
yardım kuruluşları, 
tarikatlar ve 
cemaatlere bağlı 
dernek ve vakıflarda 
kurban derisi topla
ma yarışı başladı. 
Ahmet Dural 
Meydanı Saat 
Kulesi’nin yeşil 
alana pankart asan 
İnsani Yardım 
Derneği, bu kez 
CİUS Alışveril 
Merkezi önüne açtığı 
çadır stand ile 
her türlü bağış ve

■ı'j 'i'".'.;-

Kurban bağışlarınız sayesınde/jM l . 

fisMİSSOft geUyLsizîOle^ |

MM»
Sinema sanatçısı, aktör Eşref Kolçak, 2010 
yılında kaybettiği eşi Özcan Kolçak için 
yaptırdığı mezar taşında kendisi içinde yer 
ayırdı.
Küçük Kumla mezarlığındaki mezar taşın
da “Özcan Kolçak Evimin Hanımı, Çocuğu
mun Anası, Benim Kadınım..
Geliş 9.9.1935 - Gidiş 14.1.2010” yazıyor.
Taşın yanında Eşref Kolçak’ın kendine 
ayırdığı bölümde ise şu dizelere rastlanı 
yor: 
“EŞREF KOLÇAK
Sinema Gelecek Kuşaklara Yazılmış Canlı 
Mektuplardır.
Geliş 2.1.1927 Gidiş...... ”

kurban derisi 
toplamaya başladı, 
insani Yardım 
Derneği’ni tanıtan 
kitapçıklar dağıtan 
görevliler, 
vatandaşları çekmek

ve gelmesi için kum
bara da dağıtıyor. 
İnsani Yardım 
Derneği’nin 
birçok alışveriş 
merkezi de yardım 
kumbaraları

koyduğu biliniyor. 
Kumbaraların 
nasıl açıldığı, 
toplanan paralara 
karşılık kime 
makbuz kesildiği 
ise bilinmiyor.
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Bursa'da bir 
işadamı, tekstil fab
rikasında çıkan 
küçük çaplı yangı
na müdahale ettik
ten sonra kalp krizi 
geçirerek öldü. 
Bursa-Yalova 
karayolunun 
geçtiği merkez 
Osmangazi ilçesi 
Panayır 
Mahallesi’nde 
faaliyet gösteren 
bir tekstil fab
rikasında makine 
lerden birinin 
motoru kısa devre 
yapıp yanmaya 
başladı. İş 
yerindekiler ile fab
rika sahibi Çelil 
Çayla, yangın tüp
leriyle köpük 
püskürterek çıkan 
yangını büyümeden 
söndürdü.

Müdahalenin ardın
dan dışarı çıkmak 
isteyen Çayla, fab
rikanın kapısının 
önünde fenalık 
geçirip düştü. 
Çalışanlar tarafın
dan çağrılan ambu

lansla Çekirge 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan 50 yaşın
daki Çayla, müda
haleye rağmen 
kurtarılamadı.
Çayla'nın yangın 
sırasında yaşadığı 

korku ve heyecan 
nedeniyle kalp krizi 
geçirmiş olabile
ceği belirtildi.
Çayla'nın cesedi, 
inceleme için Adli 
Tıp Kurumu morgu
na gönderildi.

Kiraladıkları
OtomoBille 5 Aracın 

Camlarını Kırarak 
Hırsızlık Yaptılar

Bursa’da, kiraladık
ları araçla 5 otomo
bilin camlarını 
kırarak hırsızlık 
yapan 2 kişiden biri 
tutuklandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Hırsızlık 
Büro Amirliği ekip
leri, Bursa 
genelinde araçların 
ön camlarını kırmak 
suretiyle 5 ayrı 
otoda meydana 
gelen hırsızlık 
olayının aydınlatıl
masına yönelik 
operasyon gerçek

Bursa Polisi

leştirdi. İhbarlar ve 
delillerden yola 
çıkan ekipler, 
şahısların oto kira
ma şirketinden 
kiraladıkları beyaz 
renkli bir otomo
bille hırsızlık yap
tığını tespit etti. 
Olayla alakalı 
gözaltına alınan 2 
kişi emniyetteki 
ifadelerinin ardın
dan adliyeye sevk 
edildi.
Zanlılardan biri 
tutuklanarak ceza
evine konuldu

lİMİlPMklIflkdMI 180 Kilo Esrar
Bursa’da piyasayı 
milyonlarca lira 
dolandırdıkları 
iddia edilen şebek
eye yönelik 
operasyonda 2’si 
kadın 8 kişi 
gözaltına alındı 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şubesi ekipleri 
son zamanlarda 
artan dolandırıcılık 
şikayetleri 
üzerine soruşturma 
başlattı. 
Sahte çek ve 
senetlerle onlarca 
kişiyi dolandırıp, 
ölümle tehdit ettik
leri iddia edilen 
şüphelilerin 
yakalanması için

teknik takip 
başlatıldı. Ev ve 
işyerlerine yapılan 
eş zamanlı baskın
larda 2’si kadın 
toplam 8 kişi 
gözaltına alındı.

Organize olarak 
çalışan şebekenin 
piyasayı milyonlar
ca lira dolandırdığı 
iddia edildi.
Emniyetteki işlem
lerinin ardından

Ele Geçirdi

zanlılar, “nitelikli 
dolandırıcılık ve 
suç işlemek için 
örgüt kurmak” 
suçlarından 
adliyeye sevk 
edildi.

Bursa'nın Kestel 
ilçesinde bir 
TIR'da ve evde 
yapılan aramalarda 
180 kilo esrar ele 
geçirildi. 
İhbar üzerine 
hareket geçen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele (Kom) 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Kestel 
ilçesinde toki 
mevkiinde bir 
TIR'da arama 
yaptı. TIR'da 3 kilo 
140 gram esrar 

bulunurken, olayla 
alakalı 4 kişi 
gözaltına alındı. 4 
kişinin ifadesi 
doğrultusunda 
operasyonu 
genişleten ekipler, 
bir evde yapılan 
aramada 177 kilo 
esrar daha buldu. 
Olayla alakalı 2 
kişi daha gözaltına 
alındı.
Emniyetteki 
ifadelerinin ardın
dan 'uyuşturucu 
ticareti* yapmak 
suçundan adliyeye 
sevk edilen 6 kişi 
tutuklandı.

Camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti
İzmit D-100 
Karayolu Real AVM 
mevkiinde meydana 
gelen trafik kaza
sında, İstanbul 
istikametine seyre
den Haşan 
Kemaloğlu (57) 
idaresindeki 41 PT 
244 plakalı panel- 
van tipi araç kon
trolden çıkarak yol 

kenarındaki bariyer
lere çarptı.
Kaza anında 
emniyet kemeri tak
madığı öne sürülen 
sürücü, camdan 
yola fırladı. Kazayı 
görenlerin haber 
vermesi üzerine 
olay yerine sağlık 
ekipleri sevk edildi. 
Kazada ağır 

yaralanan 
Kemaoğlu, yapılan 
ilk müdahalenin 
ardından ambu
lansla Kocaeli 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Burada 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
Haşan Kemaloğlu 
kurtarılamadı. 
Derince Çenedağ

Mahallesi’nde 
ikamet ettiği öğre
nilen Kemaloğlu 
nun cenazesi, 
otopsi işlemlerinin 
ardından Kocaeli 
Devlet 
Hastanesi’nin 
morguna kaldırıldı. 
Polis, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
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Göne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

HEPAR Gemlik’te yeniden kuruldu..
HEPAR, 2009 yerel seçimlerine katılmamış.
Çünkü internette seçim sonuçlarına baktığımda 

aldığı oy bölümünde 0 rakamı vardı.
HEPAR, 2011 yılında yapılan milletvekili genel 

seçimlerinde ise varlık gösterememiş.
Aldığı oy yüzdeki 0.49.
Oy sayısı ise sadece 309
HEPAR, sanırım 2008 yılında Gemlik’te Büro 

açmıştı.
Batum İş Hanı’nda, dar bir odada yapılan açılışa 

Genel Başkan Osman Pamukoğlu katılmıştı.
Daha sonra Hanın giriş kapısı önünde tören 

düzenlendi.
Meraklılarıyla birlikte katılanlar 100 kişiyi geçmi 

yordu.
Söylemek istediğim, Gemlik’te HEPAR’ı yeniden 

canlandırmak isteyen arkadaşlara Allah güç versin.
Versin ki, 309 olan oyunu kat kat arttırsın.
Dün, Paşa Restaurant’ta HEPAR kurucuları bir 

kahvaltı sundu.
Burada kurucularla tanıştık. Yabancı isimler değil. 

Birkaçı dışında hep bildik simalar.
Başkanlığına Öztürk Repair’in Bölge Müdürü 

Kaptan Mahir Dağ üstlenmiş.
Gemlik’te güzel şeyler yapacaklarını, yerel ve 

genel seçimlere katılacaklarını söyledi.
Kendilerine başarılar diliyorum.
Türkiye’de merkez sağ ve soldaki partilerle, mer 

kez partiler dışında diğer partiler nedense halkın 
sempatisini kazanmıyor.

Genel oyların büyük çoğunluğunu AKP, CHP, MHP 
ve SP gibi partiler alıyor.

Bu partilerin yapılarına baktığımızda, CHP dışın
daki diğer partiler sağ partilerdir.

Sağ partiler kapitalist sistemin dümen suyuna 
ayak uyduran, uluslararası düzeni harfiyen uygu
layan partilerdir.

Ancak, yaşamda tutucudurlar.
Hatta gericidirler.
Eski düzenin sürmesinden yanadırlar.
Parasal konularda değişimden yana olurken, 

kadın erkek eşitliğinden başlayarak, sosyal yaşam
da batılı değil, doğulu kafadadırlar.

Akçalı işleri iyi bilirler.
Türkiye solu için bir şey söylemek istemiyorum.
Türkiye de radikal sol hiçbir zaman haktan oy ala- 

mamıştır.(TKP, TİP, İP vb..)
Ortanın solunu diye başlayan, daha sonra batılı 

sol partiler kategorisine giren tüm sol partiler bir 
türlü sosyal demokrat veya demokratik sol siyaseti 
sürdüremediler.

Bunun için ne köylüden, ne işçiden ne de orta 
sınıftan oy alamıyorlar.

Demokratik sol partiler sanayileşmiş toplumlarda 
emekçiler tarafından kurulmuş. Bizdeki CHP’nin 
milletvekili yapısına bakarsanız kaç tane emekçi 
olduğunu görürsünüz.

Göremezsiniz.
TBMM'de 107 hukukçu, 71 mühendis, 37 doktor ve 

10 gazeteci yer alıyor.
Tolga Çandar, Saba hat Akkiraz ve Sırrı Süreyya 

Önder Sanat, Hakan Şükür spor camiasını temsil 
ediyor.

Meclis'te CHP, MHP ve BDP'li 4 çiftçi de dikkat 
çekiyor.

HEPAR'ın Gemlik'te işi oldukça zor.
Allah kolaylık versin.
Yolları açık olsun. Siyasi partiler demokrasinin 

vazgeçilmezleridir.

Tarihi evler göz göre 
göre yok oluyor...

Halitpaşa Mahallesi 
2 Nolu Cadde’de bulu

nan eski Rumlardan 
kalma Meyhane diye 
bilinen tarihi binada 

oturan olmayınca 
bakımsızlıktan yok 

olmaya başladı.
İlçemizde sayıları az 

kalan bu yapıların 
korumaya alınması 

isteniyor.
İlçemizde onlarca 
tescilli eski eser ev 
yok olmayı bekliyor. 
Gemlik’in Rumlar 
döneminden kalma 
özgün yapılarından 
biri olan Halitpaşa 
Mahallesi’ndeki 2 
Nolu Cadde’de bulu
nan eskiden

AİİAoi’nîrk ■ vciMCir\yı mıiK^oı aıııa 

oturduğu tarihi bina, 
her gün yıkılıyor. 
Uzun yıllardan beri 
kullanılmayan, bu 
nedenle de bakımsız 
kalan eski Meyhane 
olarak adlandırılan 
bina acınacak halde. 
Pencere ve kapıla 
rının üzerlerinde el 
yapımı motiflerle 
süslü olan binanın 
alt katlarındaki pen 
cerelerinin üzerinde 
bulunan aslan başlı 
süslemeler söküldü. 
Yükseklerde kalan 
pencere süslemeleri 
ise dokunulamadığı 
için yerlerinde 
duruyor.
Yine Halitpaşa

KAYIP Beko 200 TR YHB - 30302 947 seri nolu yazar kasamın ruh
satı kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Şuayip UNLU

KflŞCDC B€KL€N1€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR 
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Yeni balık satış yerlerinin 
biçimi hazırlanıyor

Ozdilekle haftanın kıtalli
"Bir Psikiyatrlstin Gizli Deffteri’'

Çarşı Deresi’nin son 
bölümünde bulunan 
balık satış yerlerinin 
yıkımı gün sayıyor. 
Çarşı Deresi Hükümet 
Konağı yanındaki 
köprünün yıkılmasın
dan sonra denizle 
bağlantısının tamam
lanacağı derenin son 
bölümünde bulunan 
balık satış işyerleri 
tarih olacak.
İlçenin nostaljisine 
uygun balık satış yer
lerinin imar planların
da gösterilmemesi 
üzerine, kendilerine 

geçici olarak yıkılan 
Tibel Otel ve Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası arsasının yanın
da, belediye tarafın
dan yer yapımına 
başlanan balık satış 
yerlerinin şekli belli 
olmaya başladı.
Eczacı Ay Onur’un 
evinin bitişiğine 
yapılan balık satış yer
leri, ev sahiplerinin 
tepkisine neden 
olmuştu.
Demir profilden 
yapılan 4 gözlü zemi
nine beton dökülen 

balık satış yerlerinin 
üzerleri ondolin ile 
kapatıldı.
Yan duvarları ise 
ahşap ile kaplandı. 
Tezgah, fayans kapla
ma ve sıhhi tesisatı da 
bağlanacak olan balık 
satış yerlerinin kaç 
liraya mal olacağı 
merak konusu oldu. 
Yeşil sahada 
belediye tarafından 
yaptırılan balık satış 
yerlerine nasıl ruhsat 
verileceği de günün 
konusu olmayı 
sürdürüyor.

Özdilek Alışveriş 
Mağazası Gemlik 
Şubesi’ndeki raflarda 
satılan kitapların her 
hafta yapılan “En Çok 
Şatılanlar” sırala
masında, birinciliği 
“Bir Psikiyatristin Giz 
li Defteri” adlı kitap 
aldı. Haftalarca lis
telerin birincisi olan 
Dan Brown‘un 
“Cehennem” adh 
kitabı ise 2.1 iğe düştü. 
3.1 üğü ise Zülfü 
Livaneli’nin “Serenad” 
adlı kitabı aldı. 
Sıralamada Ayşe 
Kulin’in “Dönüş”ü, 
Joje Moyes’in 
“Senden Önce Ben’* ; 
adlı kitabı, ardından 
ise Orhan Pamuğun 
son kitabı “Ben bir 
Ağacım”) alırken, 
bunu gazeteci Yılmaz 
Özdil’in “Beraber 
Yürüdük Biz Bu 
Yollarda” adlı kitabı, 
Özdil’i ise, Hamdi 
Koç’un “Çıplak ve 
Yalnız”ı izliyor.

CHP sus:

SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİNDE UYUMLU BİR KENT İÇİN, 
DENİZİN, ZEYTİNİN KORUNMASI İÇİN, 
YENİ PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR YARATMAK İÇİN, 
SAĞLIKLI KOŞULLAR İÇİNDE SPOR YAPILABİLEN BİR KENT İÇİN, 
SANAYİ ALANLARININ DENETİM VE KONTROLÜ İÇİN, 
PLANLI YAPILAŞMA VE DEPREM HASARINI EN AZA İNDİRECEK 

ÇALIŞMALAR YAPMAK İÇİN, 
GELİŞEN BİR KENT İÇİN, 
GEMLİK TE YAŞAYAN TÜM YURTTAŞLARA HİZMET ETMEK İÇİN, 
ESNAF SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN, 
DENETLENEBİLEN, HESAP VEREBİLEN BİR BELEDİYE OLMAK İÇİN, 
BELEDİYE GELİR VE GİDERLERİ HERKES TARAFINDAN 
GÖRÜLEBİLECEĞİ ŞEFFAF BİR BELEDİYE İÇİN, 
BAHANE SUNMAK İÇİN DEĞİL HİZMET ETMEK İÇİN, 

KADINLARLA,
a • GENÇLERLE,

DEMOKRASİ —i* 
w t B|RÜKTE yönetmek İÇİN

REÇETE
SOSYAL

Opr. Dr. B. KEMAL ASLAN 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN 

ADAY ADAYI

Sokaklarında birlikte yürüdüğümüz Gemlik ’in 
geleceğine birlikte karar vereceğiz.

Yaratacağımız örnek kentin gururunu 
hep birlikte yaşayacağız.
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Bursa fotoğraf şölenini bekliyor
Paris ve Tokyo 
arasındaki tek 
fotoğraf festivali 
olarak gösterilen ve 
Türkiye’nin görsel 
tarihine katkı koyan 
‘Uluslararası Bursa 
Fotoğraf Festivali’ 
(Bursa Fotofest), 5 
Ekim Cumartesi 
günü yüzlerce 
fotoğraf tutkununun 
katılımıyla Cumhuri 
yet Caddesi’nde 
başlıyor.
Paris’te yapılan fes
tivalin ardından 
dünyanın ikinci 
büyük fotoğraf festi
vali olarak göster
ilen 3. Bursa 
FotoFest’in başla
masına son 1 gün 
(yarın) kaldı. Bursa 
FotoFest, iki yıl 
boyunca olduğu gibi 
bu sene de fotoğrafa 
gönül verenlerle 
fotoğrafın ustalarını 
5-12 Ekim tarihleri 
arasında bir hafta 
boyunca buluştura
cak. Bir televizyon 
programına konuk 
olan Bursa Kent 
Konseyi (BKK) 
Başkanı Semih Pala, 
organizasyonun 
önemli şekilde 
algılanması için 
gereken süreci 
Bursa’nın başarıyla 

aştığını söyledi. 
BKK organizasy
onuyla, Büyükşehir 
Belediyesi’nin maddi 
ve manevi 
desteğiyle, gönüllü
lerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının istekli 
çalışmasıyla pro
gramın 3 senedir 
başarıyla devam 
ettirildiğini belirten 
Pala, Bursa 
FotoFest’in ulusal 
ve uluslararası fed
erasyonların kural
larına uyan, stan
dartlarına göre 
çalışan bir organiza
syon olduğunu ifade 
etti.
FotoFest serüve 

ninin, Büyükşehir 
Belediye Meclis 
üyesi Dr. Ceyhun 
İrgil’in bir teklifiyle 
başladığını, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin konuya 
olumlu yaklaşması 
sonucu fikrin oybir
liğiyle kabul edildiği
ni hatırlatan Pala, 
“Ardından düşünce 
güçlü bir organiza
syon gücü olan 
BKK’ya havale edil
di. 2011 yılında 
başlayan çalışmalar 
bugüne kadar 
başarıyla geldi.

Bursa FotoFest, 
kendi alanında 
önemli bir ulus
lararası organizasy
on haline geldi. 
Paris’ten sonra 
dünyanın ikinci 
büyük fotoğraf festi
valine Bursa ev 
sahipliği yapıyor. 
Milyarlar harcayarak 
yapılmayacak 
tanıtımı, gönüllülerin 
profesyonelce çalış
ması sonucu yapıy
oruz. Üç senedir 
programda emeği 
geçen arkadaşla 
rımıza, gönüllülere, 
Bufsad’a, küratör- 
lere, jüriye BKK

Başkanı olarak 
teşekkür ediyorum” 
dedi.
“Yarışmalara 
dünyadaki 6 kıtanın 
5’inden katılım oldu” 
Festival’in 5 Ekim 
Cumartesi günü 
(yarın) saat 16.00’da 
Cumhuriyet 
Caddesi’nde yapıla
cak festival 
yürüyüşle başlaya
cağını anımsatan 
Pala, programın bir 
hafta boyunca 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM), 
Tayyare Kültür 
Merkezi ve

Cumhuriyet 
Caddesi’nde yarış
malar, sergiler ve 
salon faaliyetleriyle 
devam edeceğini 
dile getirdi. Pala, 
“Yapılan yarışmalara 
dünyadaki 6 kıtanın 
5’inden katılım oldu. 
58 farklı ülkeden 2 
bin 300 kişi fiilen 
veya fotoğrafla festi
valde yer aldı. 
Yarışmalara ve 
sergilere ise toplam 
10 bin fotoğraf gön
derildi. Ayrıca bu 
sene dünyanın en 
büyük fotoğraf ser
gisini Merinos 
AKKM’de açıyoruz. 
Yerli ve yabancı 222 
fotoğraf sanatçısının 
86 sergisi ve 2 bine 
yakın seçilmiş 
fotoğrafı bir ay 
boyunca sergilene 
cek. 20 ayrı ülkeden 
50 yabancı, 50 yerli 
fotoğraf ustası festi
val boyunca Bur 
sa’da olacak.
Festivale her yaştan 
ve. t\er kesimden 
vatandaşımızın katıl
masını, sergileri 
gezmesini arzu edi 
yoruz” diye konuştu. 
Dünya çapında bir iş 
yapmanın gururunu 
yaşadıklarını anlatan 
Pala, BursalIların 

festivalin her anında 
yer alması gerektiği
ni vurgulayarak, 5 
Ekim’de Cumhuriyet 
Caddesi Dörtyol 
Kavşağı’nda yapıla
cak buluşmaya 
davet etti. Bursa 
FotoFest’in artık 
Bursa’nın ve 
Türkiye’nin değeri 
olduğunu ifade eden 
Pala, festivalin şehir 
ekonomisine de 
önemli katkıları koy
acağını belirtti. Yurt 
dışından ve yurtiçin- 
den birçok kişinin 
şehre gelerek otel
lerinde kalacağını, 
restoranlarında yiye
ceğini, dükkanların
dan alışveriş 
yapacağını, tarihi 
mekanlarını gezerek 
tanıyacağını dile 
getiren Pala, artık 
her şehrin aynı tür 
festivalleri yap
masını doğru bul
madığını da söyledi. 
Pala, “Şehirler belli 
konularda ihtisaslaş- 
malıdır. Adana ve 
Antalya gibi şehirler 
film festivali 
konusunda uzman
laştığı gibi Bursa da 
fotoğraf festivali 
konusunda önemli 
yol aldı.

Kuman Baııramı'nıla 7 MiHon Kişi folMa Olacat
Türkiye, Kurban 
Bayramı'nda yine 
yoğun bir yolcu 
trafiğine hazırlanıy
or. Dokuz günlük 
tatil, ülke çapında 
yoğun bir yolcu 
trafiği oluşturuyor. 
Kamil Koç 
Otobüsleri Genel 
Müdürü Kemal 
Erdoğan, sektörün 
bu yıl da yoğun 
geçecek uzun bir 
tatil dönemine hazır
landığını belirterek, 
"Bu yıl Kurban 
Bayramı süresince 
341 firma, 8 bin 500 
otobüsü ile yaklaşık 
7 milyon yolcu taşıy

acak. Toplu ulaşım 
bireysel araçla seya 
hate göre daha 
güvenli, rahat ve 
çevreci bir seçenek 
sunuyor.
Sektörümüz, artan 
talebi en iyi şekilde 
karşılayarak, yolcu
ları bir kez daha 
seçimlerinde haklı 
çıkarmaya hazır
lanıyor/* dedi.

Karayolu yolcu taşı
macılığı sektörü ek 
seferlerle artan 
talebi karşılamayı 
hedefliyor. Sektör 
firmalarından Kamil 
Koç Otobüsleri

Genel Müdürü Kemal 
Erdoğan, "Toplu 
ulaşım, bireysel 
araçla seyahate göre 
daha güvenli, rahat 
ve çevreci bir 

seçenek sunuyor" 
dedi. Dokuz günlük 
bayram tatiline sayılı 
günler kala, şehirler 
arası toplu ulaşım 
için talep artmaya 

devam ederken oto
büs firmaları ek 
seferlerle yoğun 
talebi karşılamayı 
amaçlıyor. Kamil 
Koç Otobüsleri 
Genel Müdürü Kemal 
Erdoğan sektörün 
bu yıl da yoğun 
geçecek ıjzun bir 
tatil dönemine hazır
landığını belirterek, 
"Sektörümüz, artan 
talebi en iyi şekilde 
karşılayarak, yolcu
ları bir kez daha 
seçimlerinde haklı 
çıkarmaya hazırlanı 
yor" diye konuştu. 
Firma olarak
Kurban Bayramı'nda 

artan talep nedeniyle 
2 bin ek sefer 
düzenleyeceklerini 
aktaran Erdoğan, 
"Kurban Bayramı 
için hazırlıklarımızı 
yaptık. Dokuz 
günlük tatil 
süresince 670 oto
büsümüzle Türkiye 
çapında yaklaşık 700 
bin yolcu taşımayı 
planlıyoruz. Bu süre 
içinde 2 bin ek 
olmak üzere toplam 
12 bin sefer 
düzenleyeceğiz. 
Ek seferler 
sayesinde tüm talep
leri karşılamayı 
amaçlıyoruz" dedi

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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J|^0| “Aykent ile hedeflerinize doğru”

2013-2014 eğitim ve eğretim 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 w 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

Bursa Şehir Tiyatrosu Buzlar 
Cöziilmeden’le merhaba diyecek

Bııdo'ya Haua 
Muhalefeti Engeli

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, yeni 
sezona ‘Buzlar 
Çözülmeden’ adlı 
oyunla ‘merhaba’ 
demeye hazırlanı 
yor.
Yaz sezonu boyun
ca ‘Bir Mahalle ki’ 
adlı ortaoyunuyla 3 
bin 800 kilometre 
yol kat ederek 36 
yerleşim yerinde 
yaklaşık 15 bin 
seyirciye ulaşan 
Şehir Tiyatrosu, 
2012-2013 sezo
nunda yine bir 
klasik ile izleyici 
karşısına çıkacak. 
Bugüne dek 
‘Sersem Kocanın 
Kurnaz Karısı’, 
‘Hastalık Hastası’, 
‘Reis Bey’, 
‘Macbeth’ ve 
‘Osmancık’ gibi 
klasikleri 
BursalIlarla buluş
turan Şehir

Tiyatrosu, yeni 
sezonda da iddialı 
bir yapımla sanat
severlerle bir araya 
gelecek. Cevat 
Fehmi Başkut’un 
Türk Tiyatrosu 
klasikleri arasında 
yer alan oyunu 
‘Buzlar Çözülme
den’, Bursa’da ilk 
kez Şehir Tiyatrosu 
tarafından sahne
lenecek.
Yönetmenliğini

Uludağ Üniversitesi 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi Sahne 
Sanatları Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. 
Nurhan Tekerek’in 
yaptığı oyunun 
dekor tasarımı Akın 
Tezer Tunalı, 
Kostüm tasarımı 
Bengisu Mukiyen, 
müzikleri ise Murat 
Gedikli tarafından 
yapılıyor.
Prömiyeri 1 Kasım

Cuma günü 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde yapıla
cak olan ‘Buzlar 
Çözülmeden’, 
Kasım ayı boyunca 
her hafta perşembe 
ve cuma günleri 
saat 20.00, 
cumartesi günleri 
de saat 14.00’de 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde tiyat 
roseverlerle 
buluşacak.

Bursa Deniz 
Otobüsleri (BUDO), 
hava muhalefetleri 
sebebiyle sabah 
07.00 ile 09.30 
seferlerini iptal etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, sabah 
07.00'de Bursa'nın 
Mudanya ilçesinden 
İstanbul Kabataş 
iskelesine hareket 
etmesi beklenen 
Hüdavendigar feri
botu hava engeline 
takıldı. Sabah saat
lerinde İstanbul'a 
gitmek için Mudan 
ya iskelesine gelen 
vatandaşlar hava 
muhalefetine takıl 
dı. Bazı vatandaşlar 
biletlerini iptal 
ettirirken, bazıları 
ise diğer seferleri

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM.
GEMLİK 

701:5142021

bekledi. Daha sonra 
09.30'daki feribot 
seferi de iptal edil
di. Hazırlıkların 
tamamlanmasıyla 
saat 11.00'de 
Mudanya’dan 
kalkan Hüdavendi 
gar feribotu, yaram 
saat sonra iskeleye 
geri dönmek zorun
da kaldı. Bir süre 
iskelede bekleyen 
yolcular, daha 
güvenli olduğu 
söylenen Nilüfer 
Hatun feribotuna 
aktarıldı. Yaklaşık 5 
saatlik bir ertele
menin ardından 
feribot saat 12.00 
sıralarında Mudan 
ya İskelesi'nden 
İstanbul Kabataş'a 
hareket etti.

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tfil! (0.224)513 96 83 Fax:(0.224) 513 35 95

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Seyfettin Şekersöz

B GRUBU

24 takımın Bölgesel 
Lige yükselebilme 
mücadelesi vereceği 
yeni sezonun kura 
çekimi yapıldı.
Süper Amatör Lig 
2013-14 Futbol 
sezonunda kuralar 
BUSKİ Tenis 
Kafe'de çekildi. 
Kura çekimine 
BASKF başkanı 
Cemal Vardar, İl 
Hakem Kurulu 
başkanı Recep 
Kayın, başkan 
yardımcısı 
Salim Alparslan, 
Futbol İl Temsilcisi 
Osman Kılıç, 
Saha Komiserleri 
Derneği başkanı 
Ercan Ütücü ve 
kulüp temsilcileri 
katıldı.
Amatör'ün en presti
jli liginin kura çeki
mini gerçekleştirdik
lerini söyleyen 
Cemal Vardar, yeni 
sezonun tüm takım-

Final Cençlik: 102 Giicümsnor: 67
Gemlik Gücüm Spor 
Kulübü Türkiye 
Basketbol Liglerine 
hazırlık kapsamında 
il hazırlık maçını 
Türkiye Basketbol 
2.lig takımlarından 
Final Gençlik Spor 
Kulübü ile Kaptan 
Ertem İLTER'in 
Oynamadığı maçta 
Final Gençlik 
Robert-Zafer-Utku- 
Sezer-Mertcan- 
Uğurcan S.-Uğurcan 
A.- Marschall - 
Berkan-Emir- Kaan 

lara hayırlı olmasını 
ve başarı getirmesi
ni diledi.
Gemlikspor'u tem- 
silen kura çekimine 
başkan Orhan koç 
katılarak takımının 
mücadele edeceği B 
grubunu çekti. 24 
takımın 2 grupta 
mücadele edeceği 
Süper Amatör Lig 
uzun maraton, 27 
Ekim tarihinde start 
alacak.

ile mücadele 
verirken, Gemlik 
Gücüm Spor Musa- 
Enes-Erdem-Oğul 
can-Olcay-Rıdvan- 
Berkay-Levent- 
Hakan-Musaf-Can- 
Emre ile mücadale 
etti. Maçta Final 
Gençlik üstün 
oynadığı maçın 
I.Periyotu :22-18 
2.Periyot u:23-13 
3.Periyotu : 31-19- 
4.Periyotu : 26 -17 
önde bitirdi. Maçın 
en skorer ismi Final

A GRUBU 
ORHANELİSPOR 
19 MAYIS GENÇLİK 
HAMİTLERSPOR 
GÜRSU BLD.SPOR 
FETHİYE İD.YURDU 
İNEGÖLSPOR 
İZNİKSPOR 
BURGAZSPOR 
KRD.GÜVENSPOR 
KAFKASSPOR 
GÖRÜKLE İPEK 
GEMLİKSPOR

Gençlik’de Berkan 
22 sayı üretti, 
Gemlik Gücüm 
Spor'un en skorer 
ismi Levent 18 sayı 
üretti. Gemlik 
Gücümspor Kulübü 
Basın Sözcüsü 
Ömer GÜMÜŞ, "İlk 
hazırlık maçımızda 
güçlü rakibimize 
karşı gösterdiğimiz 
mücadele ve oyun
cular arasındaki 
uyum bizi fazlası ile 
umutlandırdı, daha 
iyi çalışarak lige

DEMİRTAŞSPOR 
ZAFERSPOR 
BAĞLARBAŞISPOR 
ELMASBAHÇELER 
MUDANYASPOR 
KURTULUŞSPOR 
E.GAZİ MESKEN 
YENİCESPOR 
DUAÇINARISPOR 
AĞAKÖYSPOR 
MİLLET MAH.SPOR 
CİHANSPOR 

hazır hale geleceğiz. 
Türkiye Basketbol 
Federasyonu 
2.ligi ilk karşılaş
masında Final 
Gençlik Spor 
Kulübü 05 Ekim’de 
2013 günü 
mücadele edecekleri 
İstanbul BŞB 
karşılaşmasında 
İlimizi en iyi şekilde 
temsil etmeleri için 
Oyuncu ve 
Yöneticilerine 
Basarılar dileriz. ” 
dedi

Seyfettin Şekersöz

Mülkü Gemlik 
Belediyesi'ne ait 
olan alana 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan suni 
çim sahanın tribün
lerinde bulunan 
seyircilerin otur
dukları oturmalıklar 
perişan durumda. 
Maçları izlemeye 
gelen futbolsever
lerin tepkisini 
çeken bu görüntü
lerin yakışmadığını 
ifade eden izleyicil
er "Hani Gemlik'te 
sporda atılım ola
caktı?" diye 
konuşuyorlar. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, ilçenin tüm 
köylerine futbol 
sahası kazandır

mayı hedefledikleri
ni açıklamasına 
rağmen ilçedeki tek 
suni çim saha 
tribünlerinin kırık 
vaziyette bırakıl
ması dikkat 
çekiyor.
Her fırsatta 
"Şehirde ne 
varsa köylerimizde 
o olacak" demeyi 
sürdüren ve 
çocuklar ile 
gençlere yönelik 
yatırımları öncelikli 
program kapsamın
da yerine getirdiği
ni söyleyen 
Belediye 
Başkanvekilinin 
suni sahanın reza
let durumdaki 
seyirci oturmahk- 
larının yenileriyle 
değiştirilmesini 
istiyorlar.
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lanfcalar ııiaıl Mtainsı Icraa wr Mieııt ce il
Gelirine bakmaksızın 
'herkese kart 
herkese kredi' döne
mi sona eriyor.
BDDK, bankalara 
yönelik 'radikal' 
adımlara 
hazırlanıyor.
BDDK Başkanı 
Mukim Öztekin, 
tüketicileri bankalar 
karşısında korumak 
için dünya örnekleri
ni incelediklerini, iyi 
örnekleri Türkiye'ye 
getirme konusunda 
kararlı olduklarını 
söyledi.
Öztekin, "Güney 
Afrika'da yoksul, 
geliri düşük vatan
daşlara kredi kul
landıran, kredi kartı 
veren bankalar, borç 
ödenmeyince bu

kişilere icra gön
deremiyor. Bununla 
bankaların her 
önüne gelene kredi 
kullandırması ya da 
kredi kartı vermesi 
önleniyor. Biz de 
dünyadaki iyi örnek

leri Türkiye'ye 
getirme konusunda 
kararlıyız" dedi. 
Habere göre; 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu 
(BDDK) Başkanı

Mukim Öztekin, 
bankaların tüketici 
dostu olmaları için 
bir dizi adım attık
larını, önümüzdeki 
süreçte de bunların 
devamının geleceği
ni söyledi. Kredili 

mevduat hesapları, 
faiz dışı alınan işlem 
ücretleri gibi konu
larda tüketicilere ek 
maliyet bindiren 
bankaları ceza
landırdıklarını anla
tan Öztekin, "Öyle 5 
lira 10 liralık kart 
aidatlarıyla değil 
büyük meblağlar 
tutan işlerle uğraşı 
yoruz" dedi.
Yoksul vatandaşlara 
kredi ve kredi kartı 
veren bankalara da 
sürpriz hazırladık
larını açıkladı. 
Başkan Öztekin, 
tüketicileri bankalar 
karşısında korumak 
için dünyanın çeşitli 
ülkelerindeki uygula
maları incelediklerini 
söyledi. Güney

Afrika'da tüketiciyi 
koruma amaçlı uygu
lanan yöntemi anla
tan Öztekin, 
"Örneğin bu ülkede 
yoksul, geliri 
düşük vatandaşlara 
kredi kartı veren, 
kredi kullandıran 
bankalar, borç öden
meyince bu kişilere 
icra gönderemiyor. 
Böylece bankaların 
her önüne gelene 
kredi kullandırması 
ya da kredi kartı ver
mesi önleniyor. 
Bankaların daha 
seçici olmaları 
sağlanıyor. Biz 
de dünyadaki iyi 
örnekleri 
Türkiye'ye getirme 
konusunda karar
lıyız" dedi.

Kıdem tazminatı varı »arıya iniyor!
Kıdem tazminatında 
1 yıla 1 maaş 
hesaplaması son 
bulabilir. Bunun 
yarısına denk gelen 
rakam gündemde. 
Fonda toplanacak 
birikimlere belirli 
süreden önce 
dokunulmayacak. 
10, 15 veya 20 yıl 
seçenekleri masada. 
Kıdem tazminatlarını 
fona devretmeye 
hazırlanan 
hükümetin çalış
masının ayrıntıları 
ortaya çıkmaya 
başladı. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nın, kıdem 
tazminatına esas alı
nan yıllık ücret oranı 

nın yüzde 8'den 
yüzde 4'e indirilme 
sini önerdiği öğrenil
di. Kıdem tazmi
natındaki yarı yarıya 
düşüşün etkilerinin 
azaltılması için ise 
kıdem fonunda 
biriken paralar yılına 
göre nemalandırıla- 
cak. Parasını fonda 
20 yıl tutan, 10 yılda 
çekenden daha çok 
kazanacak.
Alınan bilgiye göre, 
Ekonomi Koordinas 
yon Kurulu'nda, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
bürokratlarınca 
kıdem tazminatı 
sunumu yapıldı. 
Buna göre önce 

taşeron işçilerde, 
sonra tüm işçilere 
yayılacak şekilde 
bireysel kıdem 
tazminatı hesapları 
oluşturulacak. İşçi
lerin hak kazanacağı 
kıdem tazminatı 
tutarı, aldıkları brüt 
maaşın yarısına, 
yani yüzde 4'üne 
indirilecek. Halen 
uygulanan ve brüt 
maaşın yüzde 8'ine 
karşılık gelen, “1 yıla 
1 maaş” hesapla
ması sona erecek. 
Yeni sistemle, yıllık 
10 bin lira kazanan 
bir işçinin kıdem 
tazminatına esas 
olarak kabul edilen 
ücreti 800 liradan 

400 liraya inecek. 
Kıdem hesabı yıllık 
değil, aylık tutula
cak. İngiltere modeli 
önerisi de geldi 
Toplantıda, alternatif 
olarak batı 
ülkelerindeki farklı 
kıdem tazminatı 
oranlarının da gün
deme geldiği öğre
nildi. Başbakan 
Yardımcı Ali Baba 
can'ın, “İngiltere 
modeli olsun” 
dediği, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik'in ise sunumu 
yapılan sistem için, 
“Bu olsun” dediği 
ifade edildi.
Çalışma ve Sosyal

Bakanlığı, kıdem 
tazminatı sisteminde 
yapılacak değişikliği 
savunurken, mevcut 
sistemin pratikte 
işletilemediğini 
savunuyor. İşçilerin 
yüzde 93'ünün 
kıdem tazminatından 
yararlanamadığını 
belirten yetkililer, 
işverenlerin mevcut 
tazminat oranlarını 
yüksek bulduğunu 
ifade ediyor.
Sistem nasıl işliyor? 
İngiltere modelinde, 
bir çalışanın işten 
çıkarma tazminatına 
hak kazanması için 
o işyerinde en az 2 
yıllık çalışma 
geçmişinin bulun

muş olması gerekiy
or. İşten çıkarma 
tazminatının miktarı 
yaşa, hizmet süre
sine ve işçinin nor
mal haftalık ücretine 
göre hesaplanıyor. 
İngiltere'deki uygula
mada iki tür tavan 
bulunuyor. Buna 
göre işçi, 20 yıldan 
fazla aynı işverene 
bağlı işyerinde 
çalışsa bile ancak 
çalışma süresinin 
son 20 yılı için 
kıdem tazminatına 
hak kazanıyor. İkinci 
tavan işçilerin hak 
edeceği haftalık 
ücret rakamına geti 
rilen üst sınırla 
uygulanıyor.

G
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

OLAŞIM
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

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

TAKSİLER

Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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___________

BELEDİYE

121
186

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

Gemlik KHrfez geaİhM

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

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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı

İDO İmam Aslan

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

MAR-PET

„ GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4694 

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 

UÇAKLAR: 12:00- 
14:00-16:00-18:00- 

19:30 
ŞİRİNLER 2:12:00- 

16:00
UOLVERINE: 12:00- 
15:00-18:00-20:30 
ŞEYTAN TOHUMU: 
14:15-18:15-20:15 

REZERVASYON 
5133321



TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com t.?
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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™.: zeytinyağı
Tel: 512 0 512 I V:5120512
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Cfenıevlng 
Belediye ve

Yıldırım Holding 
desteği

Cemevinin üst katında bulunan 
600 metrekarelik ibadet bölümü 
Gemlik Belediyesi ile Yıldırım 
Holding tarafından mutfak, 
cenaze birimi, lavabo ve yemek 
hane yapılacak. Sayfa 4’de

5. Dünya Karate Şampiyonasında Gemlikli sporculara madalya dayanmadı
illi A Ani I ııı ıVı

artlIilİllllllMIlMHlIl
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz 

Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

icrtemiiiızeıiiııiııi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

2 Dünya, 1 Avrupa birinciliği...
Sevgili okurlarım.
Gemlik’te hep olumsuz konular manşetlere çıkı 

yor. Bu ise Gemlik’in imajının dışarıda düşmesine 
neden oluyor.

Oysa, Gemlik’in marka değerini yükselten değerli 
sporcularımız var.

Bunlarla iftihar etmeliyiz.
Neredeyse hiçbir destek görmeden, kendi güçle 

riyle katıldıktan karşılaşmalarda ilçemize madalya 
lada dönüyorlar.

Gökhan Özler, 4-5 Ekim günü katıldığı 5. Dünya 
Karate Şampiyonasından 3 birincilikle döndü. 4’de

Bursa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda ya 
pılan 5. Dünya Karate Şampiyonasında 
Gemlik Dojo Karate Spor Kulübü kurucusu 
ve Başkanı Gökhan Özler, kata ve Kumite 
dallarında 2 dünya birinciliği elde etti ,8’de

lamımayı siimiiıeceğiz”

Gemlik Ticaret Borsası’nı ziyarette Yıl
maz, Borsa Başkanı İlhan Acar, yönetim 
kurulu üyeleri ve Borsa Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan tarafından karşılandı. 
Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı İlhan Acar konuşmasında, Bor 
saların bir hizmet kurumu olduğunu, üye 
lerine hizmet için kurulduğunu söyledi.
Haberi sayfa 2’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.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.kavlak.com.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
hatemsaglikokullari.com
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Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz Ticaret Borsası’m ziyaret etti

te Imü rtiıi um siıltf

Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, kutlama 
ziyaretlerini 
sürdürüyor.
Gemlik Ticaret 
Borsası’m ziyarette 
Yılmaz, Borsa 
Başkanı İlhan Acar, 
yönetim kurulu 
üyeleri ve Borsa 
Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan 
tarafindan karşı
landı.
Acar ve yönetim 
kurulu üyelerini 
seçimlerden sonra 
ilk kez kutlayan 
Yılmaz, Gemlik’in 
marka değerini 
ilçedeki kurum ve 
kuruluşlarla 
yükselteceklerini 
söyledi.
TESCİL 
PRİMLERİNİ 
DÜŞÜRDÜK

Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İlhan Acar konuş
masında, Borsaların 
bir hizmet kurumu 
olduğunu, üyelerine 
hizmet için kurul
duğunu söyledi. 
Acar, “Biz yönetime 
geldiğimizde yüzde 
1.5 olan tescil harç 
larını yüzde 1 ’e 
indirdik. ‘Kasada 
para tutmayacağız.’ 
dedim. Bu nedenle 
bütçemizi zorla
madan Gemlik zey
tinini tanıtmak için 
yurt içi ve yurt dışı 
fuarlara gidiyoruz. 
Burada, Gemlik zey
tinini tanıtıyoruz. 
İstanbul, Antalya 
Gıda fuarları yanın
da İspanya ve 
Brezilya’da Gemlik 
zeytinini tanıttık, bil

hassa Ispanya’da 
zeytinciliği incele 
dik. Borsalarda 
ziyarette bulundu. 
Bu üyelerimiz için 
çok yararlı oldu.” 
dedi.
Acar, şöyle devam 
etti: “Bu yıl seçim
lerden önce üyeleri 
mize programımızda 
lokal yapımı için söz 
verdik. Yer arayışı 
mız sürüyor. Bu 
konuda Belediye 
den destek bekli 
yoruz.” dedi.’ 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
Gemlik’e prestij bir 
bina kazandırdığını, 
Borsa’nın bu işi çok 
daha önce gerçek
leştirdiğini hatır
latarak, “Borsa ile 
ortak bir projeye

imza atabiliriz. 
Gemlik Belediyesi’ 
nin mülkü olan 
Terme Kaplıcası’nın 
yanında boş arazi 
miz var. Bu arazi 
üzerine lokal yapıp 
işletebilirsiniz. 
Terme Kaplıcası 
suyu 36. derecedir. 
Bu alana daha önce 
özel şahıslar ve 
belediye proje yap
tırmış.
Bunları inceleye
bilirsiniz. Ben de 
konuyu partime 
götüreyim. 9 dönüm 
lük alanda ortak bir 
akılla proje gerçek
leştirelim.” dedi.

BEBKA KREDİSİ 
TANITIMDA 
KULLANILIYOR

Gemlik Ticaret 
Borsası’nın Gemlik 

zeytininin hak ettiği 
yere gelmesi için 
Coğrafi işaret uygu
laması başlattığını 
söyleyen Ilhan Acar, 
“BEBKA’ya sun
duğumuz proje 
kabul edildi.
Buradan aldığımız 
krediyi tamamen 
Gemlik zeytininin 
tanıtımı amacıyla 
kullanıyoruz. THY 
yurt içi uçaklarında 
dağıtılan dergilere 
ilanlar verdi.
Bilboardlarda büyük 
marketlerde Gemlik 
zeytininin tanıtımını 
yaptıracağız. Bu işi 
Uludağ Üniversite 
si’nin danışmanlığı 
ile sürdürüyoruz. 
Fuarlarda da Gemlik 
zeytin satıcılarının 
adres ve firmalarını 
içeren bir kataloğ 
dağıtıyor.” dedi.

Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar, 
Gemlik’te yeterli 
zeytin depolama 
alanının bulunma
ması nedeniyle, 
zeytin tüccarlarının 
Orhangazi’ye gittiği
ni söyledi.
Acar, bu konuda 
belediyeden yeni 
zeytin depolama 
alanları açmasını 
istedi.
Zeytin hallerinde 
arıtma konusunda 
da yardım isteyen 
İlhan Acar, satış yer
lerinde kirliliğin söz 
konusu olmadığını 
belirtti.
Belediye Başkan 
vekili Yılmaz ise 
BUSKİ’nin 7.5 mil 
yon liralık ihale ile 
bu sorunu çözeceği
ni söyledi.

lılıliııalıaıttiliıBMi
Bursa Gemlik 
Belediyesi, 
hizmet içi eğitim 
çalışmalarım 
sürdürüyor.
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
personeline kişisel 
eğitim semineri 
düzenlendi.
Ömer Kahraman 
Ek Hizmet Binası 
Bele diye Meclis 
Salonu'nda düzenle
nen seminerde, 
kişisel gelişim 
uzmanı

Serkan Duru 
konuştu.
'İyilik Yap Karşılık 
Bekleme, Bilgi 
Paylaş Karşılık 
Bekleme' adı altında 
düzenlenen semi 
nerde Serkan 
Duru, bilgiye 
yatırım yapmanın 
üretkenlik sınır
larının dışına çıka
bilmek olduğunu 
söyledi.
Duru, "İnsan öğren
meyi bıraktığı anda 
yaşlanır." diye konu 

şarak, dürüstlük ve 
güven, sorumluluk, 
inamlırhk ve tutar
lılık, hoşgörü, 
gülümseme ve dinle
menin önemini 
anlattı.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak ise Za 
bıta Müdürü Özcan 
Arslan ve zabıta 
personelinin de 
ilgiyle izlediği 
seminerde, zabıta 
memurlarıyla çeşitli 
oyunlar oynayan ve 

konuşmasını, anılar, 
biyografik yaşamlar, 
özdeyiş ve atasöz- 
leriyle zenginleştiren 
Serkan Duru, büyük 
beğeni topladı. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, 
seminer bitiminde 
Duru'ya çiçek 
takdim ederek, 
belediyenin hizmet 
içi seminerlerinin 
artarak devam ede
ceğini söyledi. 
Kişisel Gelişim

Uzmanı Serkan 
Duru'nun katıldığı 
semineri faydalı bul
duğunu açıklayan 
Nazmi Koçak, 
belediyenin diğer 
birimlerinde de 
eğitim seminer
lerinin periyodik 
biçimde süreceğini 
söyledi.
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Bursa Uludağ'da 
vücudu yabani hay
vanlar tarafından 
parçalanmış ağaca 
asılı, tanınmayacak 
halde bir ceset 
bulundu. Ceset, 
cinsiyeti ve kim
liğinin belirlenmesi 
için Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı.
Uludağ'da 
Süleymaniye Köyü 
Elma Çukuru mev 
kişinde dün saat 
13.00 sıralarında 
kestane toplayan 
köylüler, ağaca 
asılı halde vücu

Süııhtli paket ıiDlisl alarnıa geçinil
Bursa'da kentin 
merkezinde unutu
lan paket polisi 
alarma geçirdi 
Sönmez İş Sarayı 
önünde unutulan 
evrak çantası 
polis ekiplerini 
harekete geçirdi. 
Sahipsiz çantanın 
çevresine güvenlik 
şeridi çeken yolu 
trafiğe kapatan

MMHtÖHdtMnMl
1 Kişinin Öldüğü 
Kazada Yaralanan 
Sürücü de 
Kurtarılamadı 
Bursa'da dün 
gece bir kişinin 
öldüğü trafik 
kazasında 
yaralanan sürücü 
de hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, dün gece 
Geçit Mahallesi 
Mudanya yolu 
üzerinde meydana 
gelen trafik kaza
sında, Selahattin 
Öztürkü idaresin
deki 16 NZ 912 
plakalı araç, 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederek karşı 
yönden seyreden 
Meryem Yüksel'in 
kullandığı 16 ASM 
09 plakalı araçla

dunun yarısı 
olmayan sadece 
göğüs kafesi olan, 
çürümüş bir ceset 
görünce jandar
maya haber verdi.

çarpıştı. Hurdaya 
dönen araçta bulu
nan 63 yaşındaki 
Evner Turan, olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. Araçların 
içinde sıkışan 
Selahattin Öztürk, 

Olay yerine giden 
ekipler yaptıkları 
incelemede yak
laşık bir yıllık 
olduğu tahmin 
edilen cesedin,

Meryem Yüksel ve 
Vedat Turan ise 
itfaiye ve acil 
servis ekiplerinin 
yardımıyla çıkarıldı

YARALI SÜRÜCÜ 
KURTARILAMADI 

belden aşağısının 
yabani hayvanlar 
tarafından 
parçalanmış 
olduğunu tesbit 
etti.
Saçları beyaz olan 
ve cinsiyeti de belli 
olmayan ceset, cin
siyeti ve kimliğinin 
belirlenebilmesi 
için Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruş
turmaya Bursa 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nca baş
landı.

polis vatandaşların 
geçmesine izin 
vermedi.
Olay yerine 
çağrılan bomba 
imha ekipleri 
şüpheli çantayı 
fünye ile patlattı. 
Çanta boş 
çıkınca polis 
ve vatandaşlar 
rahat bir nefes 
aldı.

Durumu ağır olan 
ve tedavi için Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılan sürücü 
Selahattin Öztürk 
de bugün hayatını 
kaybetti. Öztürk'in 
cesedi, kesin ölüm 
sebebinin tespiti 
için otopsiye 
kaldırıldı. İki kişinin 
hayatına mal olan 
kazada yaralanan 
diğer 2 şansın 
tedavisi ise 
sürüyor.

Öte yandan olay 
günü, kaza 
mahallinin temi
zlenmesinin 
ardından meydana 
gelen bir başka 
kazada bir kişi 
daha hayatını 
kaybetmişti.

Zehir tacirleri 
yakayı ele verdi

Bursa’da, zehir 
tacirleri şeytanın 
bile aklına gelmeye
cek bir yola başvur
du. Zehir tacir
lerinin mahalleye 
kurdukları güvenlik 
kameralarıyla giriş 
ve çıkışları izle 
yerek, polis 
geldiğinde uyuştu
rucuları sakladığı 
ortaya çıktı.
Yıldırım İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş ve 
Araştırma Bürosu 
ekipleri, diğer 
ekiplerle birlikte 
Meydancık 
Mahallesi’nde 
savcılık izniyle 3 
ayrı eve eş zamanlı 
baskın yaptı. Bir 
eve giren polis 
ekipleri, karşılarına 
çıkan manzara 
karşında hayretler 
içinde kaldı.
Zehir tacirlerinin 
mahalleye kamer
alar kurarak polisi 
izlediği ortaya çıktı. 
Kameraları bir iş 
yerinin duvarını 
yerleştiren zan
lıların, mahallenin 
giriş ve çıkışlarını 
izleyerek, polis 
geldiği zaman her
hangi bir baskında 
yakalanmamak için 

[gM ABONE OLDUNUZ MU?
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uyuşturucu mad
deleri sakladıkları 
öğrenildi.
Yaklaşık 200 kişilik 
ekibin katıldığı 
operasyonda kaç
maya çalışan 
Selçuk Y. (25), 
evinin çatısında 
yakalanırken, 
annesi Tevhide Y. 
(60) ve yengesi 
Gülümser Y. (30) de 
gözaltına alındı. 
Evde yapılan ara
malarda bin 400 
adet extacy, 3,5 kilo 
bonzai, 690 gram 
esrar, 5 bin 225 
paket bonzai paketi 
ile 1 adet ruhsatsız 
tabanca ve ev 
tüfeği ele geçirildi. 
Tevhide ile Selçuk 
Y.’nin hırsızlık ve 
suçluyu kayırma 
suçlarından 9 ay 
hapis cezasıyla 
arandığı öğrenildi. 
Operasyonda 
narkotik köpeği 
Alfa da kullanıldı. 
Gözaltına alınan 3 
kişi, emniyetteki 
ifadelerinin ardın
dan adliyeye sevk 
edildi. Tevhide ile 
Selçuk Y. tutuk
lanırken, Gülümser 
Y. ise tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cemevine Belediye ve 
Yıldırım Holding desteği

Cemevinin üst katında bulunan 600 metrekarelik ibadet bölümü 
Gemlik Belediyesi ile Yıldırım Holding tarafından mutfak, cenaze biri

mi, lavabo ve yemekhane yapılacak. Hünkar Hacı Bektaşi Veli 
Derneği Başkanı Ahmet Gazi Memiş, yardımseverlere teşekkür etti.

Güne Bakış

2 Dünya ,1 Avrupa birinciliği...
Bursa Atatürk Spor Salonu'nda 3 gün 

süren şampiyonada, Türkiye, Afganis 
tan, Arnavutluk, Azerbaycan, Ermen is 
tan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaris 
tan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Finlandi 
ya, Filistin, Gürcistan, Hindistan, İran, 
Irak, Kosova, Makedonya, Polonya, 
Romanya, Rusya, Tunus, İsveç, Ukray 
na, Almanya ve İsviçre'den bin 780 
sporcunun katıldığı karşılaşmada, Türk 
Milli takımı 35 sporcuyla katıldı yarış
malara.

Gökhan Özler, yaşı nedeniyle veteran 
lar kategorisinden katıldı yarışmalara..

Kata ve Kumite dallarında 2 Dünya 
birinciliği alarak kürsüde İstiklal 
M arşı’m izi söyletti.

Ayrıca, Kata dalında da Avrupa birin
ciliği elde etti.

Bu başarılardan dolayı Gökhan 
Özler’i kutlamamak elde mi?

Bravo Gökhan Özler.
Gemlik halkı adına seni tüm kalbimle 

kutluyorum.
Gemlik’e getirdiğin madalyalar ilçenin 

çıtasını yükseltecektir.
Senin nasıl kişisel çabalarında 

çalıştığını bilenlerdenim.
Gemlik, yalnız kurşunların sıkıldığı bir 

Teksas olarak adlandırılan bir kent 
olarak değil, dünya birinciliklerin de çık
tığı bir kent olarak anılacaktır.

Sizler, kurşun sıkanlardan daha 
büyük hizmetler yapıyorsunuz bu 
şehre..

Gençlere örnek oluyorsunuz.
Yakıcı, yıkıcı, bozucu değil, onarıcı ve 

yücelticisiniz.
Seni tekrar kutluyorum.
Yetiştirdiğin kızımız Müzeyyen 

Kılıçaslan da Kata’da Dünya 3.’lüğü elde 
etti.

Bunda da emeğin büyük. 
Gemlik sizi unutmamalı. 
Sizler birer değersiniz.
Yalnız sporda değil, Türk Kızılay 

Derneğine ve Türk Hava Kurumu’na 
yaptığın destek ve başarılarla da unutul
mayanlar arasındasın.

Senin başarılarını göstermelik 
teşekkürlerle savuşturulmamak.

Ülkesini 2 Dünya, 1 Avrupa birinciliği 
getiren sporcu da Olimpiyatlardaki 
sporcular gibi ödüllendirilmen.

Onlara, devlet ve yerel yönetimlerin 
desteği, diğerlerinden farklı olmalı.

Başaran ödüllendirilmen, onurlandırıl
mak ki, gelecek kuşak gençlerine örnek 
olsun..

Bu konuda girişimler başlatılmasını 
olumlu buluyorum.

Bu tür başarılara imzasını koyan spor 
cuların büstlerinin yapılarak kentin spor 
tesislerinde veya uygun olan yerlerine 
konması gerektiğine inanıyorum.

Gemlik’i dünyada tanıtanların ödülü 
ölümsüz olmak.

Onlar, bizlerden sonra da yaşamak, 
yaşatılmalı, unutulmamak.

Bursa Gemlik Bele 
diyesi ve Yıldırım 
Holding ile işbirliği 
çerçevesinde, 
Hünkar Hacı Bektaşi 
Veli Derneği'ne 600 
metrekarelik yeni 
hizmet alanı 
yapılıyor.
Mevcut cemevinin 
çatı katında yapılan 
yenileme çalışma 
lan kapsamında, 
ibadethaneye 400 
kişilik yeni mutfak, 
cenaze etkinlikleri 
birimi, lavabo ve 
yemekhane yapıla
cak.
Dernek Başkanı 
Ahmet Gazi Memiş 
ile birlikte çalış
maların yapıldığı 
ibadethane alanında 
gezip, bilgi alan 
Gemlik Belediye

TMMOB Bursa Şubesi Gemlik Temsilciliği Başkanı Mimar Kenan Çakır, Mimarlar Gününü kutladı.

TMMOB Gemlik 
Temsilciliği Başkanı 
Mimar Kenan Çakır, 
7 Ekim gününün 
Mimarlar Günü 
olması nedeniyle bir 
mesaj yayınladı. 
Çakır, mesajında şu 
görüşlere yer verdi: 
“Her yılın Ekim 
ayının ilk pazartesi 
Mimarlık günü 
olarak belirlenmiştir. 
Ekimin ilk haftası da 
Mimarlık Haftasıdır. 
Mimarlar, serbest 
çalışan, kamu ve 
ücretli gibi haya 
timizin çeşit şehir 
için hizmet vermek
tedirler. Mimarlık, 
sadece yapı ile sınır
lı olmanın ötesinde 
bir anlam taşır, 
geniş bir alanla 
ilişkilidir. Yapıların 
içinde bulundukları 
çevre; dolayısıyla 
insanlığın geçmişine 
ve geleceğine dair 
tüm sorunlarını

Başkanvekili Refik Yılmaz, Yıldırım
Yılmaz, cami ve Holding ile işbirliği
cemevi ayrımı yap
madan tüm ibadet 
hanelerin eksiklik
lerinin ivedilikle 
giderildiğini söyledi, 
’râfki i i i kıa fi m iz 
Zenginliğimizdir' 
diye konuşan 

yaşadığı tarihi ve 
toplumsal mekanlar 
olan kentler, mimar
lığın doğrudan ilgi 
alanıdır.
Farklı ekonomik, 
sosyal, kültürel, 
siyasal gelenek ve 
yaşam tarzlarına

çerçevesinde 
yapılan yenileme ve 
hizmet binası çalış
malarını Muharrem 
ayına kadar 
bitirmeyi hedefledik 
lerini kaydetti.
Altyapı ve düzen

sahip insanlar bir 
arada yaşamaktadır. 
Kültür, tarih, ekono
mi, imar yönetmeliği 
gibi etkenleri incele 
yerek şehrin oluşu
muna yön veren, 
sosyal, barınma, 
kültürel alanlar oluş

leme çalışmalarını 
tamamladıklarını 
ifade eden Refik 
Yılmaz; boya, 
badana, çevre 
düzenlemesi, kapı 
ve pencere kaplama 
dışında kalorifer 
ısıtma tesisatının da 
ay içinde tamam
lanacağını söyledi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz'a 
teşekkür eden 
Hünkar Hacı Bektaşi 
Veli Derneği 
Başkanı Ahmet Gazi 
Memiş de başta 
Muharrem Yemeği 
ve cenaze hizmetleri 
olmak üzere, 
yenileme çalış
malarının Gemlikli 
Alevilere hizmet 
vereceğini bildirdi.

turan, özel mekan 
alanlan yaratan, 
kamu yaran düşü
nen, ilkeli kişilerdir 
mimarlar..
Toplum önceliklerini 
tecrübeleriyle bir
leştirip, daha iyisi 
için nasıl katkı koya
biliriz çabasındadır. 
Mimarlık Haftası, 
mimarlığın nasıl bir 
fark yaratabileceğini 
göstermek için, 
sergiler, konferans 
lar, tartışmalar ve 
mimarlar tarafından 
geliştirilen çeşitli 
mimari ve kentsel 
çözümleri içeren 
yerel ve ulusal 
projelerin sergilen
mesi gibi faaliyetler
le kutlanmaktadır. 
Bu vesileyle daha 
iyi bir şehir için 
çabalayan 
mimarlarımıza 
teşekkür eder, 
Mimarlar Gününü 
kutlarız"

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MiiMilliîiıiılma PTT Kil rîsi teli İt sacm ı
BUSKİ tarafından yaptırılan Çarşı Deresi PTT önündeki 
köprünün betonlarının dökülmesine karşın, çevresinin kapatıl
maması ve yayaların geçtiği tahta köprü tehlike yaratıyor.

Saadet Partisi Genel 
Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Kamalak, 
yerek seçimlerin 
yaklaşması 
nedeniyle, 
Gemlik’te ilk seçim 
bürosunu Saadet 
Partisi açtı. 
SP’nin seçim büro
su Genel Başkan 
Mustafa Kamalak 
önceki gece saat 
21.00 sıralarında 
Gemlik’e geldi. 
Soğuk havaya rağ
men bir grubu par
tili tarafından

"Başbakan 
Kamalak" 
sloganları ile 
karşılanan Kamalak, 
okunan duanın 
ardından seçim 
bürosunun açılışını 
yaptı.
Seçim bürosunun 
açılışının ardından 
konvoy halinde 
yaya olarak Balık 
pazarında kahveler 
bölgesine giden 
Kamalak ve 
beraberindekiler, 
burada halka açık 
toplantı yaptı.

Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Sedat Özmen'i tanı
tan Genel Başkan 
Kamalak, 
1994 yılında 
başlayan 
Milli Görüş 
belediyeciliğinin 
20. yılında 2014 
seçimle rinde 
yeniden iktidara 
geleceklerini 
belirterek, 
"Halkımızdan oy 
istiyoruz, çünkü biz 
hizmete talibiz" 
dedi.

BUSKİ tarafından 
2012 yılında ihalesi 
yapılan Çarşı 
Deresi’nin yenilen
mesi çalışması bit
mek bilmezken, 
aylardır PTT önün
deki köprü bu kez 
güvenlik şeridi çekil 
mediği için tehlike 
yaratıyor.
Gazhane Caddesi 
PTT önündeki 
köprünün yıkıl
masından sonra 

altından geçen 
TELEKOM’a ait fiber 
kabloların onarıl
ması aylar aldı. 
Kabloların onarımı 
bitince köprünün 
betonu döküldü. 
Ancak bu kez çalış
malar köprünün 
estetik görünümde 
olması için 
Belediye 
Başkanvekilinin 
istemiyle, yine kaza
ya uğradı.

Betonları dökülen 
köprünün çevresi 
toprakla kapatıl
mayınca, yayalar 
karşı yöne tahta 
köprülerle geçmeye 
başladı.
Gece karanlığında 
ve küçük çocukların 
geçmesine tehlikeli-! 
olan köprünün 
güvenlik bandı ve 
uyarıcı levhalarla 
vatandaşın uyarıl
ması istendi.

III 1 I ■

GEMLİK İÇİN, HİZMET İÇİN VARIM

• SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİNDE UYUMLU BİR KENT İÇİN,
• DENİZİN, ZEYTİNİN KORUNMASI İÇİN,
• YENİ PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR YARATMAK İÇİN,
• SAĞLIKLI KOŞULLAR İÇİNDE SPOR YAPILABİLEN BİR KENT İÇİN,
• SANAYİ ALANLARININ DENETİM VE KONTROLÜ İÇİN,
• PLANLI YAPILAŞMA VE DEPREM HASARINI EN AZA İNDİRECEK 

ÇALIŞMALAR YAPMAK İÇİN,
• GELİŞEN BİR KENT İÇİN,
• GEMLİK TE YAŞAYAN TÜM YURTTAŞLARA HİZMET ETMEK İÇİN,
• ESNAF SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN,
• DENETLENEBİLEN, HESAP VEREBİLEN BİR BELEDİYE OLMAK İÇİN,
• BELEDİYE GELİR VE GİDERLERİ HERKES TARAFINDAN 

GÖRÜLEBİLECEĞİ ŞEFFAF BİR BELEDİYE İÇİN,
• BAHANE SUNMAK İÇİN DEĞİL HİZMET ETMEK İÇİN,

• KADINLARLA,
_ • GENÇLERLE, i

DEMOKRASİ —____
.BİRLİKTE YÖNETMEK İÇİN

|CHP|

REÇETE 
SOSYAL

Sokaklarında birlikte yürüdüğümüz Gemlik ’in 
geleceğine birlikte karar vereceğiz. 

Yaratacağımız örnek kentin gururunu 
hep birlikte yaşayacağız.

Opr. Dr. B. KEMAL ASLAN 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN 

ADAY ADAYI
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MhhllMİlİ MııMlıılıftlHııy
Ağabeyi Abdullah 
Öcalan ile görüşen 
Mehmet Öcalan, 
Gemlik'e geldi 
Terör örgütü elebaşı 
Abdullah Öcalan'ın 
kardeşi Mehmet 
Öcalan, ağabeyi ile 
görüşmek için git
tiği İmralı 
Adası'ndan Gemlik 
ilçesine döndü. 
Öcalan, adadan 
dönmesinin ardın
dan bir gazetecinin, 
"Görüşme nasıl 
geçti?" sorusuna, 
"Bizi görüşmeye 
götüren BDP heye
tidir, milletvekil
leridir. Süreç ile 
ilgili ise şunu diye
bilirim, paket 
sürece bağlı mı? 
Bağlı değilse 
bilemiyorum. Yani 
Öcalan dedi" 
karşılığını verdi. 
Mehmet Öcalan, 
görüşmede 
Abdulah Öcalan'ın 
da, "Paket bizimle

KıMıl sevkiyatı devam eBr
Yozgat'ın Çekerek 
ilçesinde kurbanlık 
hayvan sevkiyatı 
devam ediyor. 
Çekerek Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İlçe 
Müdür Vekili 
Mahmut Erdoğan, 
yaptığı açıklamada 
hayvan şevklerinde 
küçük baş ve 
büyükbaş hayvan
ların kulak küpe 
numaraları ve 
sağlık durumları 
kontrol edilip, 
araçlar dezenfekte 
edildikten sonra 
veteriner sağlık 
raporlarının düzen
lediğini önemle vur
guladı.
Kurbanlık hayvan 
sevkiyatının devam 
ettiğini belirten 
Erdoğan, ”25-30 
Eylül tarihleri 
arasında Ankara'ya 
2 bin 228, İstanbul'a 
175, Bursa'ya 16, 
İzmir'e 20 olmak 
üzerek toplam 2 bin 
439 adet büyükbaş

ilgili değildir. 
Hükümetin, devletin 
hazırladığı pakettir. 
Şu aşamada benim 
yapabileceğim bir 
şey yoktur. Ben 
düşüncelerimi 15 
Ekim'de açıklaya
cağım" dediğini 
aktardı.
Öcalan, daha 

kurbanlık hayvan 
sevkiyatı 135 kam 
yon ve 20 tır ile 
yapıldı. Yapılacak 
bu şevklerle ilçe 
ekonomisine yak
laşık 10 milyon 
liralık bir girdi 
sağlayacağı düşü 
nülmektedir" dedi 
İlçe Müdürlüğü 
veteriner hekim
lerinin mesai saati 
gözetmeksizin 
büyük bir özveri ile 
çalıştığını söyleyen 
Erdoğan, 
"Amacımız 
halkımızın sağlıklı 
hayvan satın almala 

sonra adadaki 
hükümlülerden 
Cumali Karsu'nun 
yakını Pervin 
Oduncu ve 
Şeyhmus Poyraz'ın 
yakınları Felek 
Cızlaşmak, 
Mazlum Poyraz ve 
Harun Poyraz ile 
ilçeden ayrıldı.

rını sağlamak. 
Ayrıca üreticinin 
evraklarında eksik
lik olmadan 
pazarlara uğurlanıp 
yolda yapılacak 
kontrollerde prob
lem yaşamamaları 
için İlçe Müdürlü 
ğümüz veteriner 
hekimleri titizlikte 
çalışmaktadır. İlçe 
Müdürlüğümüz 
Hayvan Sağlığı 
Şubesi personelle 
rimiz başta olmak 
üzere tüm çalışan 
personellerimize 
teşekkür ederim" 
diye konuştu

Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği 
(Türsab) Başkanı 
Başaran Ulusoy, 
Türkiye'nin sahil 
bandının dolduğunu 
belirterek, "Sahil 
bandında bir sürü 
yanlış yaptık. Sahil 
doldu, tıkandı. Artık 
alan yok. Kemer ve 
Antalya'ya otel yap
manın değeri yok. 
Bizim nitelikli tur
iste ihtiyacımız var. 
Anadolu'ya 
yönelmemiz lazım. 
Bursa, Kütahya, 
Mardin, Diyarbakır'ı 
unuttuk" dedi. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) bünyesinde 
faaliyet gösteren 
Turizm Konseyi 
tarafından organize 
edilen 'Bursa 
sanayi kenti mi, tur
izm kenti mi?' 
başlıklı panel 
odanın hizmet 
binasında yapıldı. 
Toplantıda konuşan 
Ulusoy, 2001 yılında 
Türkiye'de yurt içi 
ve dışında gezen 
insan sayısının 556 
bin kişi olduğunu 
belirterek, 2013 
yılında bu sayının 
13 milyona ulaştı 
ğını ve 6 milyonun 
yurt dışına çıktığını 
kaydetti. Ulusoy, 
şunları söyledi: 
"2023 yılında 35 
milyon insanımızı 
gezdirmeye çalışıy
oruz. Türkiye'nin 
ekonomisi gelişiyor. 
Bu da turizme yan
sıyor. Bugün 
yabancı ülkelere 
'Vize kolaylığı gös
terirseniz geliriz' 
diyoruz. İtalya 
geçen sene bizi 5 
defa çağırmış. 
Almanya bize en 
fazla turist gön
deren ülke 3 defa 
bizi çağırıyor. 3 yıl 
zarfında 48 ülkeyi 
ziyaret etmişiz. Bu 
Türkiye'nin gücü. 
Türkiye müşteri 
bekleyen bir ülke 
değil, iyi müşteriler 
gönderiyoruz.
Bugün Yunanistan'ı 
ayağa kaldıran 
Türkler olmuştur. 
Küçükken biz

Yunanistan'ı düş- 'DOĞAYA SAHİP
man olarak gör
müştük. Bugün 
düşmanlığımız yok. 
Sınırların kalktığı, 
sınır tanımayan bir 
turizmin nimet
lerinden faydalan
mak istiyoruz. 
Türkiye 2000 yılında 
uçakta 8 bin 
koltuğu olan bir 
ülkeydi. Şimdi ise 
85 bin koltuğu var. 
7 bin tane seyahat 
acentası var. Biz 
artık nitelikli bir tur
ist istiyoruz. Burada 
bizlere büyük 
görevler düşüyor." 
'DÜNYAYA 
PENCERE TURİZM 
İLE AÇILIR' 
Kongre turizminde 
Türkiye'nin 
ilerlediğini ifade 
eden Ulusoy, İstan
bul'un bu konuda 
önemli oranda 
ilerlediğini kaydetti. 
İstanbul'da 1993 
yılında kongre 
alanında gelişmeye 
başladığını 
söyleyen Ulusoy, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
"İstanbul, şu an 
dünyada kongre 
sıralamasında 
10'uncu sırada. 
İnanç turizminde de 
önemli yol alıyoruz. 
Ayasofya'da girişler 
5 milyona dayandı. 
Topkapı ise 6 mily
ona dayandı. 
Terörden 
arındırılmış bir 
ortamın yaşatıl
masında herkese 
görev düşmekte. 
Dünyaya pencere, 
turizm ile açılır. 
Barış isteyen 
güvenlik ister, kon
aklamada standart 
ister. Bunların da 
Bursa'da olabile
ceğini düşünüyo
rum."

ÇIKMALIYIZ' 
Avrupa'daki 
nüfusun yaşlandığı
na işaret eden 
Ulusoy, "Avrupa'da 
60 milyar Euro 
civarında bir yaşlı 
turizmi var.
Yaşlanan bir Avrupa 
var. Biz bundan 
nasibimizi almayı 
istiyoruz. Bursa, 
burada önemli 
kentlerden birisi. 
Sağlıklı yaşam ve 
yaşlanmanın yapıla
bileceği tıbbi 
merkezlerinden 
birisi Bursa. Kültür 
başkenti de olabilir. 
Bizans'a ev 
sahipliği yapan 
Selçuklu ve 
Osmanh ile devam 
eden tarih kenti 
olan bir Bursa. 
20'nci yüzyıl, insan 
odaklı. Doğaya 
sahip çıkmalıyız. 
Eğer doğa 
kültürünüz yoksa o 
zaman küresel ısın
manın getirdiği 
sıkını ve dert bizi 
yaralayacaktır. Ben 
Bursa'yı şanslı 
görüyorum. 2030 - 
2040'a geldiğimiz 
zaman küresel ısın
ma Antalya’ya en 
fazla zarar verecek. 
Güney Ege kıyıları 
zarar görecek. 
Karadeniz yaylatan, 
Uludağ, 
Kirazlıyayla, 
aranacak yerler ola
cak. Bunların altını 
çizerek söylüyorum. 
Bilim adamları da 
bunu söylüyor. 
Karadeniz'de 1250 
kilometre sahil var. 
Ama çöp denizi 
haline geldi. Doğa 
katlediliyor. Çevre 
ve doğa bilinci 
Bursa'da yerleşik 
olduğunu görüyo
rum.” dedi

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Borusan İlköğretim Okulu ndan 
Doğu okullarına destek yağıyor
Gemlik Borusan 
İlköğretim Okulu, 
önceki yıllarda 
Doğu'da maddi 
durumu iyi olma 
yan birçok okula 
destek olmak için 
oyuncak, kıyafet, 
kırtasiye, test ve 
okuma kitapları 
yardımında 
bulunmuştu.
Borusan İlköğretim 
Okulu bu yıl da 
Doğuda'ki yardıma 
ihtiyacı olan okulla 
rımıza duyarsız 
kalamadı.
Borusan İlköğretim 
okulu sınıf 
öğretmenlerinden 
Aysun Karaman 
Türk koordinatör
lüğün de düzenle
nen, oyuncak ve 
kitap yardımı kam- 
pan yalarına, 
öğrenci ler yoğun 
ilgi gösterdi. 
Kampanya sonu
cunda 250 adet 
kitap ve çok

sayıda oyuncak 
yardımı gerçekleşti. 
Oyuncaklar 
Elazığ Ancak Üço- 
cak İlkokulu'na, 
kitaplar da aynı adı 
taşıyan Elazığ 
Ancak Üçocak Orta 
okulu'na gönderil
di.
Aysun Karaman 
Türk; "Öğrencile 
Fimiz daha okulun 
7/k haftaları olması
na karşın, kampan 
yamızı önemseyip 

okulumuza 
kucak kucak oyun
cak ve kitaplar 
taşıdılar.
Daha önceki yıllar
da yaptığımız 
kampanyalar 
sayesin de, öğren
cilerimiz de yardım
laşma duygusunu 
geliştir diğimizi 
düşünüyorum.
Aynı zamanda bu 
çalışmamızla 
ihtiyaç sahibi 
okullarımızdaki

çocuklarımızın 
yüzünü güldürmüş 
olacağız.
Yıl içinde de kam
panyalarımız 
devam edecek. 
Kampanyamızı 
destekleyen Okul 
Müdürümüz Ahmet 
Turan Polat başta 
olmak üzere, tüm 
öğretmenlerimiz, 
velilerimiz ve 
öğrencilerimize 
teşekkür ediyo
rum." dedi.

flykentli minikler
Botanik Park ta

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Anasınıfı ve 1. Sınıf 
öğrencileri, sosyal 
sorumluluk projesi 
kapsamında öğret
menleri Zuhal 
Şekeroğlu, Müfit 
İlmen Tekin ve 
Nurşen Kargın 
rehberliğinde 
Bursa Botanik 
Park’ta sahnelenen 
arkadaş şova 
katıldılar.
Program boyunca 

çok eğlenen çocuk
lar hayvan ve doğa 
sevgisini, 
arkadaşlık ilişkileri
ni düşünerek ve 
eğlenerek öğren 
diler.
Emekli Edebiyat 
Öğretmeni 
Karikatürist, tiyat 
rocu, müzisyen 
Kemal Akkoç'un 
sergilediği şovda, 
çocuklar şarkılar 
söyleyip dans 
ettiler.

Bakan Bacı: Dershane lere ruhsat yok!
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı dershane 
tartışmasına son 
noktayı koydu: “1 
Ocak 2014'ten 
itibaren der
shanelerin ruhsat
ları yenilenmeye
cek. Dershaneler 
artık yasal olarak 
da Milli Eğitim sis
temi içerisinde yer 

'almayacak”
Uzun bir süredir 
kapanıp kapanmay- 

' acağı tartışma
konusu olan der- 

ı shanelerin duru
muyla ilgili Milli 
Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı net tarih verdi. 
Kanal 7 televizy
onunda Başkent 
Kulisi programında 
gazeteci-yazar 
Mehmet Acet'e 
konuşan Bakan 
Avcı, 2014-2015 
öğretim yılında 
MEB sistemi içinde 
dershanelerin 
olmayacağını 
belirtti:

"DERSHANELER 
MEB SİSTEMİ 
İÇERİSİNDE 
OLMAYACAK" 
"2014-2015 öğretim 
yılından itibaren 
dershane, Milli 
Eğitim sistemi 
içerisinde olmaya
cak. Şu anda MEB 
sistemi içinde. 
MEB'in ilgili 
yasasında der
shaneler bir üst 
eğitim kurumuna 
hazırlamak üzere 
eğitim veren 
kurumlar olarak 
tanımlanıyor. Bu 

kalkacak. MEB sis
temi içerisinde 
yasal olarak tanım
lanmış dershane 
diye bir kurum 
olmayacak. Devam 
ederse biz tanımıy
oruz. Bu piyasada 
MEB'in onayla
madığı, ruhsat ver
mediği ve 
denetlemediği 
kurumlara itibar 
edilmez. Yasal 
olarak MEB sistemi 
içinde olmalarını 
önleyen düzenle
meyi de 
yapacağız."

"OCAK'TA 
RUHSATLAR 
YENİLENMEYECEK 
Bakan Avcı der
shanelerin ruhsat
larının Ocak 
2014'ten itibaren 
yenilenmeyeceğini 
belirtti: 
"Dershaneler 
Ocak ayından 
itibaren ruhsatlarını 
alıyorlar. Bu yıl 
Haziran'a kadar şu 
anda dershanel
erde öğrenim 
gören öğrenciler 
devam ediyorlar. 
Geçtiğimiz Ocak 
ayında bu der
shanelere izin ver
ilmiş. Dolayısıyla 
onlar da haklı., 
olarak Ocak'ta 
aldıkları ruhsatlara 
dayanarak öğrenci 
almışlar, öğretmen
lerle sözleşme 
imzalamışlar, yer 
kiralamışlar. 2014 
Ocak ayından 
itibaren ruhsat 
verilmeyecek.”

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM. 
GEMLİK 

Tel:5142021

GemlikKErfez
.. ■ııdrla iti «ûııûı htiii cıınıti..

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEHIA fa “sS^mbao-şa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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5. Dünya Karate Şampiyonasına Gemlikli sporculara madalya dayanmadı

Gökhan MM üiinya 
1 Aımma Hiıinciliği elle etli

AMATÖR SPOB 
HARASI NEDENİYLE 

ENGELLİLER SPOB 
SENLİĞİ DÜZENLENDİ

Bursa Atatürk 
Kapalı Spor 
Salonu’nda hafta 
sonunda yapılan 5. 
Dünya Karate 
Şampiyonasında 
Gemlik Dojo Kara 
te Spor Kulübü 
kurucusu ve 
Başkanı Gökhan 
Özler, kate ve 
Kumite dallarında 
2 dünya birinciliği 
elde etti.
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Külü 
bü ev sahipliğinde 
düzenlenen 
"Dünya Kulüpler 
arası Karate 
Şampiyonası" ile 
"5. Avrupa 
Shotokan Karate 
Şampiyonası", 
final müsabaka 
larında Gemlikli 
Dojo Karate Spor 
kulübü kurucusu 
ve çalıştırıcısı 
Gökhan Özler, 2 
dalda dünya birin
ciliği, bir dalda da 
Avrupa birinciliği 
elde etti.
Bursa Atatürk Spor 
Salonu’nda 3 gün 
süren şampiyona
da, Türkiye, Afga 
nistan, Arnavutluk, 
Azerbaycan, 
Ermenistan, 
Belarus, Bosna 
Hersek, 
Bulgaristan, 
Cezayir, Çek

Cumhuriyeti, 
Finlandiya, Filistin, 
Gürcistan, 
Hindistan, İran, 
Irak, Kosova, 
Makedonya, 
Polonya, Romanya, 
Rusya, Tunus, 
İsveç, Ukrayna, 
Almanya ve 
İsviçre'den bin 780 
sporcu madalya 
için mücadele etti. 
Milli takımın 35 
sporcuyla katıldığı 
şampiyonada, bay- 
bayan, minikler,

ümitler, gençler, 
büyükler ve vete 
ranlar kategori
lerinde gerçek
leştirildi.

ÖZLER’E 3 
MADALYA

Karşılaşmalarda 
Veteranlar kate
gorisinde 
mücadeleden 
Gemlik Dojo Spor 
Kulübü Başkanı 
Gökhan Özler, Kata 
ve Kumite dalların

da dünya birinci 
liği, Kata dalında 
ise Avrupa birinci 
liği elde etti.
Gazetemizi ziyaret 
eden Özler, uzun 
bir süredir yoğun 
çalışmalar sonucu 
hazırlandığı Dünya 
Şampiyonasında 
hak ettiği derece 
leri aldığını 
belirterek, şunları 
söyledi: 
“Bu şampiyona 
benim için önem
liydi.
2 kata ve Kumite 
dallarında Dünya 
birinciliği aldım. 
Avrupa katada ise 
bir birincilik elde 
ettim. Öğrencimiz 
Müzeyyen 
Kılıçaslan da 
Katada Dünya 
3. lüğü elde ederek 
Gemlik’e 4 değerli 
madalya getirdi. 
Türkiyemizin adını 
birinciliğe çıkardı 
ğım için çok mut
luyum.
3 kez İstiklal Marşı 
mızı göndere çek
tirmeyi başarmanın 
da mutluluğunu 
yaşıyorum.” dedi. 
Gökhan Özler, dün 
aldığı madalyalarla 
Kaymakam Cahit 
Işık ve Belyediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamın
da ziyaret etti.

Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 
Müdürlüğü tarafın
dan "Amatör Spor 
Haftası" nedeniyle 
üç Rehabilitasyon 
Merkezinin (Özel 
Türe,Bilgi Bahçesi, 
Emircan) katılımıy
la Spor Salonun da 
"Engelliler Spor 
Şenliği" adı altında 
etkinlik düzenlendi. 
Yaklaşık 100 engel
li çocuğumuzun 
katıldığı spor etkin
liğinde, çocuklara 
İstasyon Çalışması 
(Kedi Merdiveni, 
sek-sek, slalom, 
sıçrama, düz-geri 
geri koşu, basket) 
yaptırıldı. Engelli 
çocukların neşe 
içinde yaptığı 
etkinliğin sonunda 
2 takım oluşturu
larak futsal maçı 
yapıldı.
"Engelliler Spor 
Şenliğine" İlçe 
Kaymakamı Sayın 
Cahit Işık, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, Milli 
Eğitim Şube 
Müdürleri Burhan 
İnan ve Mehmet 
Duran katıldı.
Engelliler Spor 
Şenliği toplu 
fotoğraf çekimiyle 
son buldu.
Amatör Spor 
Haftası dolayısıyla 
açıklama yapan 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, "Vatandaş 
ların düzenli fizik
sel aktivite alışkan
lığı kazanması ve 
spor yapmaya özen 
dirilmesi amacıyla

Gençlik ve Spor 
Bakanhğı'nca 30 
Eylül-06 Ekim tarih
leri arası 'Amatör 
Spor Haftası' 
olarak kutlanması 
öngörülmüştür. 
Amatör Spor 
Haftası dolayısıyla 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
Müdürlüğü olarak 
Genç Bay/Bayan 
Tenis Turnuvası 
gerçekleştirdik ve 
30 Eylül günü 
gençlerimizin kupa 
ve madalyalarını 
verdik. 3 Ekim 
Perşembe günüde 
engelli gençlerimiz 
le spor yaparak 
Amatör Spor 
Haftasını beraberce 
kutladık. Bu hafta 
vesilesiyle bir kez 
daha tüm gençleri 
mizi ve Gemlik'lileri 
spor yapmaya 
çağırıyorum. Gerek 
Müdürlüğümüz,ger 
ekse kulüplerimizin 
bünyesinde birçok 
branşta spor yap
mak mümkün.
Basketbol, Voley 
bol, Judo, Güreş, 
Karate, Aikido, 
Aerobik-Fitnes, 
Jimnastik, 
Taekwondo ve 
masa tenisi gibi 
branşlar Kapalı 
Spor Salonumuzda 
yapılmaktadır. 
Sözlerime son 
verirken tüm 
amatör spor 
cularımızın, amatör 
spora gönül veren 
halkımızın ve tüm 
spor severlerin 
Amatör Spor 
Haftasını kutlarım" 
diyerek sözlerini 
tamamladı.
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İşte herkese bayram yaptıracak tatil
Kurban Bayramı 
tatili 9 güne çıktı 
piyasaya doping 
oldu. Büyük göç ile 
10 milyon kişi yer 
değiştirecek. Esnaf 
10 milyarlık harcama 
yapılacağını öngörür 
ken, turizm tesisleri 
tamamen doldu. 
Kurban Bayramı 
tatili esnaftan tur
izmciye, seyahat şir
ketinden besiciye 
kadar herkese 
bayram yaptıracak. 9 
güne çıkarılan 
bayram tatilini 
değerlendirmek için 
yaklaşık 10 milyon 
kişi bulunduğu şehri 
terkederek, yollara 
çıkmaya hazırlanıy
or. Bunun 7 milyonu 
kara yolunu tercih 
ederken, kalan 3 
milyon havayolu ve 
trenle seyahat ede

cek. Vatandaşın 
çoğunluğu memleket 
ziyaretine giderken 1 
milyondan fazla kişi 
de turlarla sahil 
kentlerine ve tatil 
bölgelerine akın ede
cek. Otobüs ve uçak 
firmaları talebi 
karşılamakta zor
lanırken, ek seferler 
düzenlemeye hazır
lanıyor. Özellikle 12 
Ekim ve 19 Ekim tar
ihleri en yoğun gün
ler olarak göze

çarpıyor. Ayrıca 
geçtiğimiz bayram 
yaşanan trafik 
çilesinin tekrarlan
maması için de ted
birler alınıyor.

PİYASA HAREKETLİ 
Bayramlık alışveriş
leri ile birlikte 
esnafın da yüzü 
gülecek. 4 milyar 
liralık kurbanlık 
hayvan kesilecek. 
Toplamda da 10 mil
yar liralık harcama 

yapılacak. Başta tek
stil olmak üzere 
hediyelik sektörü ve 
gıda sektöründe 
hareketlilik yaşana 
cak. Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) Başkanı 
Bendevi 
Palandöken, geçen 
yıl 6 günlük bayram 
tatilinde kesilen kur
banlardan piyasaya 
3.5 milyar lira 
girdiğini anımsa
tarak, bu bayram bu 
rakamın 4 milyar 
liraya ulaşmasını 
beklediklerini belirtti. 
Esnafın, bayram 
süresince piyasa 
ların hareketlenmesi
ni beklediğini ifade 
eden Palandöken, 
memurların ve 
emeklilerin 
maaşlarının erken 

ödenmesi kararının 
da etkisiyle bu 
bayram 10 milyar 
liralık harcama 
yapılacağını kaydet
ti. Bu hareketlilik 
ticaret erbabını 
sevindirirken, 
esnafın da yüzü 
gülecek.
OTELLER ŞİMDİDEN 
DOLDU
Bayram tatili ile ilgili 
en çok hareketlilik 
yaşanan sektörlerin 
başında turizm geliy
or. Özellikle tatil böl
gelerinde yoğunluk 
bekleniyor. Türkiye 
Seyahat Acenteleri 
Birliği (TÜRSAB) 
Başkanı Başaran 
Ulusoy ise, Kurban 
Bayramı rezervasy
onların yüzde 90*a 
ulaştığı belirterek, 
"Yurt içi turlarda 1 
milyon civarında 

insan tatil yapacak 
ve yaklaşık 250 bin 
kişi de yurt dışına 
gidecek" dedi. 
Ulusoy, tatile çıka
cakların yurt dışında 
8 günlük Avrupa 
turu için 2-23 bin 
lirayı, yurt içinde 5 
günlük tur programı 
için ise 900-1400 
lirayı gözden çıkar
ması gerektiğini 
söyleyerek, şöyle 
devam etti: "Yurt 
içinde Antalya başta 
olmak üzere Kıbrıs 
turları, yurt dışı 
turlarında ise vizesiz 
ülkeler başta olmak 
üzere, İtalya, 
ispanya, Fransa, 
Orta Avrupa, 
Balkanlar, Benelüks, 
Afrika, Uzak Doğu ve 
Dubai turları, yanı 
sıra gemi turlarına 
ilgi yoğun.”

Memura part-time çalışma geliyor
Hükümet, iş hayatını 
kökten düzenleye
cek reform hazırladı. 
Memur part-time 
çalışabilecek. 
Anneye maaş 
müjdesi, küçük 
çocuğu olana evden 
iş imkânı geliyor. 
Hükümet, çalışma 
hayatıyla ilgili 
devrim gibi bir paket 
hazırlıyor. Esnaftan 
memura, öğret
menden ev kadınına 
kadar pek çok kesi
mi yakından 
ilgilendirecek paket, 
Ekonomi

Koordinasyon 
Kurulu'nda tartışıldı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, kap
samlı paketin esnek- 
uzaktan çalışma ve 
kıdem tazminatı gibi 
konuları da içere
ceğini söyledi. İşte 
paketin ayrıntıları: 
KAMUDA 4 
SAATLİK İŞ 
Paket yasalaşırsa 
kamuda da yarı 
zamanlı çalışma 
yaygınlaştırılacak. 
Talebe göre isteyen 
günde 4 saatlik bir 

işte çalışabilecek. İş 
Yasası uzaktan çalış
maya da olanak 
tanıyacak şekilde 
düzenlenecek. Yeni 
göreve başlayan 
memurlar, ilk olarak 
Batı illerine 
atanacak. Tecrübe 
edindikten sonra 
Doğu'ya gidecek.

ŞARK GÖREVİNE 
GÖNÜLLÜLÜK
Şark görevinin 
gönüllülük esasına 
göre işlemesi için 
adım atılacak. 
Bakanlıkların uygu

ladığı beş yıllık şark 
hizmetinin 
düşürülmesi hede
fleniyor. Memur az 
gelişmiş illerde ve 
bölgelerde 3 yıl 
süreli zorunlu 
hizmet yapacak. 
Bunun hangi 
memurlar için geçer
li olacağı yönet
melikle belirlenecek. 
İhtiyaç bulunan alan 
için görevlendirile
cek memur hızlı bir 
şekilde gönderile
cek.

KREŞLERE TEŞVİK

Organize Sanayi 
Bölgeleri başta 
olmak üzere kreş 
teşvikleri geliyor. 
Kamu kurumlarına 
kreş zorunluluğu 
getirilmesi de teşvik 
kapsamında.

PRİME GÖRE 
İŞSİZLİK PARASI 
İşsizlik maaşı prime 
göre belirlenecek. 
Mevcut sistemde 
işsiz kalan eline brüt 
asgari ücretin yüzde 
80'ini geçmiyor. Yeni 
sistem olursa işsiz
lik maaşı 1.500 TL'ye

çıkacak.
EVLİLİK KREDİSİ 
VERİLECEK 
Gençlerin evliliğe 
teşviki için faizsiz 
kredi verilmesi ve 
TOKİ'den öncelikli 
ev sahibi olmaları 
pakette yer alıyor. 
Evlenen çiftlere 
destek kıdem düzen
lemesinde de yer 
alacak. İlk kez ev 
alanlar kıdem tazmi
natının yarısını, 15 
yıllık süreyi doldur
ma zorunluluğuna 
bakılmadan isteye
bilecek

Gemlik Karfez
OEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

ıılmtaüi

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4696 

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

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

Tel: 5İ3 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 

UÇAKLAR: 12:00- 
14:00-16:00-18:00- 

19:30 
ŞİRİNLER 2:12:00- 

16:00
VVOLVERINE: 12:00- 
15:00-18:00-20:30 
ŞEYTAN TOHUMU: 
14:15-18:15-20:15 

REZERVASYON 
5133321
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Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giy dirine
Çerez NikahMasası

İnternetten Canlı İfayın
Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekip inanlar 

Sürpriz yösteri/er

»_ «T

TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.Ğom 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak
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http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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Rıiat Minare yeni üriimT 
Kızılcık Şerbetini 
piyasaya çıkardı 

ukiye’nin en eski konserve ve gıda işlet 
ı leciliği firmalarından olan Gemlikli Rıfat 
। linare, üzüm şırasından sonra, sof 
ı alarm vazgeçilmez bir tadı olacak kızıl- 
ı ık şerbetini de piyasaya çıkardı. 4’de

Belediye Meclisi Ekim ayı ilk toplantısını bugün saat 16.oo da yapacak

İm» ululan iMiin mecliste MiiıiiHnH
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Beklenen plan mecliste...
Gemlik Belediye Meclisi bir hafta atlayarak 

bugün Ekim ayının ilk toplantısını yapacak.
Bize de ulaştırılan Belediye Meclis gündemine 

baktığımda, baştan sonra imarla ilgili konuları 
çerdiğini görüyorsunuz.
Belediye Meclisi’nin görevi sanki yalnız imar plan 

'arla ilgilenmek.
Bu durum yıllardır aynı şekilde sürüyor.
Plan önemli ama aynı yerlerin planlarında sürekli 

değişiklik yapılmasını anlamak mümkün değil.
Bugün, Kum la’ya doğru yeni imar alanlarının ele 

alınacağı kuzey planı görüşülecek. Devamı 4’de

Gemlik Belediye 
Meclisi Ekim ayı ilk 
toplantısını bugün 
saat 16.oo da 
Gemlik Belediyesi 
Ömer Kahraman 
ek hizmet bina 
sında yapacak. 
Gündemin 2/2 
maddesinde ise, 
Cumhu riyet 
Mahallesi ve Yeni 
Mahallenin 
kuzeyinde kalan 
1/5000 ölçekli 
Uygulama İmar 
Planında, Gelişme 
Konut Alanı olarak 
belirlenen yaklaşık 
105 hektar bölge, 
1. etapta 1/1000 
ölçekli uygulama

imar planı ile rapor 
görüşülecek.
Bu bölgedeki 105 
hektar zeytinlik 
alanın imara açılaca 
ğı için, yüzlerce 
arazi sahibi bu 

planların meclise 
gelmesini yıllardır 
merakla bekliyordu. 
Komisyonlardan 
gelen diğer rapor
larının mecliste 
okunarak 

görüşülmesinden 
sonra Belediye’ye 
1 adet kamyonet 
alınmasıyla ilgili 
rapor da ele alı
nacak.
Haberi sayfa 2’de

HEM HAYAT KURTAR 
HEM DE HAYATINI 
Meslek 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 49 | hatemsaglikokullari.com

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
hatemsaglikokullari.com


9 Ekim 2013 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 2

Belediye Meclisi Ekim ayı ilk toplantısını bugün saat 16.oo da yapacak

Ticaret Boısası Hey eti 
Laboratuvar konusunda

Gemlik Belediye 
Meclisi Ekim ayı ilk 
toplantısını bugün 
yapacak.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ın 
meclis üyelerine 
gönderdiği meclis 
toplantısı çağrısın
da, meclisin bugün 
saat 16.oo da 
Gemlik Belediyesi 
Ömer Kahraman ek 
hizmet binasında 
toplanacağını 
bildirildi.
Belediye Meclis 
gündeminde, Daire 
Müdürleri’nden 
Meclise gönderilen 
teklifler arasında 
2014 yılı Gemlik 
Belediyesi perfor
mans esaslı mali yıl 
gelir gider bütçesi 
ile ilgili yazı, 
Eşref Dinçer 
Mahallesi’ndeki 
Belediye Hizmet 
Alanının kamu
laştırılması, 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi’ndeki 
yolda ve yeşil alan
da kalan alanın 
kamulaştırma iste
mi, yine aynı 
mahallede yolda ve 
ilköğretim alanında 
kalan kısmı ile 
3686 numaralı 
parselin 61.34 m2 lik 
bölümünün

Gemlik Girit ve Rumeli Tûrkleri Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri Emniyet Müdürü Gülen’i ziyaret ettiler

Çakmak, “Her türlii desteğe hazırız”
Gemlik Girit ve 
Rumeli Tûrkleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği yöneticiler 
İlçe Emniyet Müdürü 
Erol Gülen’i ziyaret 
etti. Gemlik Girit ve 
Rumeli Derneği 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Ahmet Çakmak, 
Başkan Yardımcısı 
Ali Altıntaş, yönetim 
kurulu üyeleri 
Yıldırım Akıncı, 
Adnan Süren ve 
Oktay Obuz, Emni 
yet Müdürü Erol 
Gülen’i makamında 
ziyaret ettiler.
Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak, Girit 
ve Rumeli Tûrkleri 
Derneği’nin Gem 
lik’teki çalışmaları

fiydmagörüsnıeleregitii

Belediye Hizmet 
alanı olarak kamu
laştırılması istemi, 
1/1000 ölçekli plan
larda değişikliği 
yapılmasını içeren 
Şehir ve Plancılık 
Müdürlü ğü’nün 
yazısı, Kumsaz 
Planına yapılan itira
zlar ilgili konunun 
görüşülme istemi, 
Manastır’a bir trafo 
yeri konması, 
Osmaniye 
Mahallesi’nde plan 
değişikliği istemleri, 
Cumhuriyet Başsav 
cılığı’nın otopark 
alanı ihtiyacının 
karşılanma konusu
nun görüşülmesi 
yer alıyor.
KOMİSYONLARDAN 
GELEN RAPORLAR 
ELE ALINACAK 
Belediye Meclisi’nin 
komisyonlardan 
gelen evrakların 
görüşülmesi gün

hakkında İlçe Em 
niyet Müdürü Erol 
Gülen’e bilgiler 
verdi. Çakmak, “Siz 
d<^ Gemlik’te büyü 
müşsünüz, bizim 
kadar Gemlik’in 
sorunlarını biliyor
sunuzdur. Hızla ar 
tan bir nüfus sonucu 
trafik işin içinden 
çıkılmaz hale geldi. 
Bu konuda acil

dem maddesinde 
ise, Orhaniye Mahal 
leşi Kumla sınırında
ki bölge eğitim kam- 
püs alanı olarak 
belirlenmiş yerin 
imar uygulaması 
yapılması konusun
da İmar ve Şehircilik 
Komisyonu’nun 
raporu görüşülecek.

KUZEY PLANLARI 
Gündemin 2/2 mad
desinde ise, Cumhu 
riyet Mahallesi ve 
Yeni Mahallenin 
kuzeyinde kalan 
1/5000 ölçekli 
Uygulama İmar 
Planında, Gelişme 
Konut Alanı olarak 
belirlenen yaklaşık 
105 hektar bölge, 
1. etapta 1/1000 
ölçekli uygulama 
imar planı ile rapor 
görüşülecek.
Kamuoyunda Kuzey 
Planlan diye bilinen 

önlemler anıl malı" 
dedi.
Gemlik’te madde ba 
ğımlılarının her za 
man sorun yarattığı 
nı, bu kişilerin Gem 
lik’in imajını düşür 
düğünü söyleyen 
Çakmak, “Biz dernek 
olarak sîzlerin her 
zaman yanınızdayız. 
Huzurlu, sağlıklı bir 
Gemlik istiyoruz.

bu planlar, daha 
önce Fatih Mehmet 
Güler tarafından 
çizdirilmişti. 
Ancak, planların 
1/5000 ölçekli plan
lara uyumlu olma
ması nedeniyle 
yeniden ele alındı. 
Plancı da yeniden 
1/5000 ölçekli plan
lara uygun hale 
getirildi.
Bu bölgedeki 105 
hektar zeytinlik 
alanın imara açılaca 
ğı için, yüzlerce 
arazi sahibi bu plan
ların meclise 
gelmesini yıllardır 
merakla bekliyordu. 
Komisyonlardan 
gelen diğer rapor
larının mecliste oku
narak görüşülme 
sinden sonra 
Belediye’ye 1 adet 
kamyonet alınmasıy
la ilgili rapor da ele 
alınacak.

Çocuklarımızın 
geleceğinden 
endişe duymak 
istemiyoruz. ” 
dedi.
İlçe Emniyet Müdürü 
Erol Gülen de ziya 
retlerinden dolayı 
dernek yöneticileri 
ne teşekkür etti.
Gemlik’in sorunlarını 
bildiğini, kendini 
Gemlikli olarak dü 
şündüğünü belirte 
rek, “Her sorunun 
üzerine gitmek bizim 
görevimiz. Önemli 
olan olay yaşan
madan olayın önlen
mesidir. Bu konuda 
çalışmalarımızı 
yürütüyoruz.
Görevimiz Gemlik’in 
huzurlu bir yer 
olmasıdır. ’’ dedi.

Gemlik Ticaret Borsası tarafından ilçemiz 
de kurulması istenen Zeytin Laboratuvan 
konusunda incelemeler yapmak üzere, 
Aydın’a gitti.
Öğrenildiğine göre, Gemlik Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Acar, 
meclis Başkanı Mustafa Doğan, Başkan 
Yardımcısı Özden Çakır ve Borsa 
Danışmanı Uludağ Üniversitesi Doç. Dr. 
Sertaç Dokuzlu, dün Aydın’a giderek, 
Ticaret Borsası’nı ziyaret ettiler.
Aydın Ticaret Borsası tarafından yaptırılan 
Laboratuvan gezen Gemlik Ticaret Borsası 
heyeti, ilçemize kurulacak laboratuvar için 
ilgililerden ön bilgiler aldı.
Ticaret Borsası Başkanı İlhan Acar, Aydın 
Ticaret Borsası Başkanı Aydın Boşnak ve 
yönetimi tarafından çok güzel karşılandık
larını belirterek, Gemlik’te kurulacak 
toprak, yaprak, su, zeytinin tuz oranının ve 
zeytinyağının asit ve kalite durumlarını 
belirleyecek laboratuvar için her türlü 
desteğin kendilerine sağlanacağı sözünü 
aldıklarını söyledi.
Acar, “Gemlik’e döndüğümüzde laboratu
var kurulması konusunda Borsamıza söz 
veren Bursa Ticaret Borsası ile görüşme 
ler yapacağız. Eğer, sözlerinde dururlarsa, 
Gemlikli üretici ve tüccar laboratuvanmız- 
dan yararlanacak. Böylece, bir eksiğimizi 
gidermiş olacağız. Kurmazlarsa, bu konu
da Borsa olarak ne gerekiyorsa onu 
yapacağız” dedi

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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üyusmcu parası itin Öldürülmüş
Bursa'nın İnegöl 
İlçesinde kalbinden 
bıçaklandıktan 
sonra otomobilden 
yola atılan ve 
götürüldüğü has
tanede yaşamını 
yitiren 26 yaşındaki 
Erman Kurutaş'ın 
katil zanlısı 27 
yaşındaki Uğur 
Kahveci'nin 
yargılanmasına 
başlandı. Hakkında 
ömür boyu hapis 
cezası istenen 
Kahveci, Erman 
Kurutaş'a bir kilo 
esrar sattığını ve 
parasını alamayın
ca bıçakladığını 
söyledi.
İnegöl İlçesi 
Turgutalp Mahallesi 
İstiklal Caddesi'nde 
25 Temmuz'da 
vatandaşlar 
hareket halindeki 
bir otomobilden 
atılan genci 
görünce sağlık 
ekiplerine haber 
verdi. Olay yerinde 
ilk müdahalesi 
yapılan ve kalbin 
bıçaklandığı 
anlaşılan Erman 
Kurutaş, ambu
lansla hastaneye 
götürülürken, 
sağlık ekiplerine 
kendisini bıçak
layan kişinin 
arkadaşı Uğur

MümiiİiiiIİm mlııılı
Bursa’da meydana 
gelen trafik kaza
sında bir polis 
memuru hafif 
Kaza Altıparmak 
Caddesi’nde mey
dana geldi. 06 AUD 
07 plakalı otomo
bilin sürücüsü 
Recep Y, 
Altıparmaksan 
stadyum yönüne 
giderken, sağ 
taraftaki ara 
sokağa girdi. 
Bu sırada ters 
yönden gelen 
Faruk Y. idaresin
deki 16 A 4228 
plakalı motosiklet 
otomobile çarptı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Kahveci olduğunu 
söyledi. İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan ve aşırı 
kan kaybettiği 
belirlenen Kurutaş, 
doktorların çabası
na rağmen kur
tarılamadı.
Hastane polisinin 
Erman Kurutaş'ın 
elbiselerinde yap
tığı aramada 
cebinde yaklaşık 
100 adet uyuşturu
cu hap ile bir mik
tar para çıktı. Polis, 
sağlık personelinin 
ihbarı üzerine 
Erman Kurutaş'ı 
öldürdüğü iddia 
edilen daha önce
den de uyuşturucu 
madde ticareti yap
mak suçundan 
kaydı bulunan Uğur 
Kahveci'yi, 
Alanyurt 
Mahallesi'ndeki

Motordan düşüp 
hafif yaralanan 
polise çevredeki 
vatandaşlar ve 
arkadaşları ilk 
müdahalede 

evinde yakalandı. 
Mahkemeye 
çıkartılan zanlı 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
İnegöl Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde, 
adam öldürmek 
suçundan hakkında 
ömür boyu hapis 
cezası istemiyle 
dava açılan Uğur 
Kahveci'nin 
yargılanmasına 
başlandı.
Duruşmada, savun
masını yapan Uğur 
Kahveci, Erman 
Kurutaş'a 1 kilo 
esrar sattığını 
ancak parasını tah
sis edemediğini 
söyledi. Parayı 
almak için 
Kurutaş'ı her yerde 
aradığını belirten 
Kahveci, "O 
gün, İnegöl Avm 
mevkiinde 

bulundu. 112 ekip
leri tarafından 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
götürülen polis 
memurunun 

olduğunu öğren
ince hemen oraya 
gittim. Onu otomo
bile bindirdim.
Bana vurmaya 
başladı. Ben 
de aracı kenara 
çektim.
Otomobilden 
inmemize rağmen 
bana vurmaya 
devam etti.
Kendimi savunmak 
ve korumak için 
üzerimdeki bıçağı 
çıkartıp salladım. O 
sırada göğsünden 
yaralandı. Amacım 
onu öldürmek 
değildi" dedi.
Duruşma eksik 
evrakların tamam
lanması, tanıkların 
dinlenmesi için 
ertelenirken, Uğur 
Kahveci'nin tutuk
luluk halinin 
devamına karar 
verildi.

durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Olayla alakalı 
tahkikat 
sürüyor.şekilde 
yaralandı

ftc ayılar 
dehşet saçtı

Bursa’da şehre inen 
ayılar, gece mesai 
sinden çıkıp evine 
gitmekte olan bir 
vatandaşı kovaladı. 
Bursa’da bir vatan
daşı iki ayı kova 
ladı. Bölgeye sevk 
edilen çok sayıda 
polis ekibi, siren 
çalarak korkuttuk
ları ayıları ormanlık 
alana kovaladı. 
Merkez Yıldırım 
İlçesi'nde saat 
02.00 sıralarında 
işten çıkıp evine 
gitmekte olan bir 
vatandaşı, 
Temenyeri 
Caddesinde 
yürürken iddiaya 
göre, iki ayı kova 
ladı. Koşarak evine 
giden vatandaş, 155 
Polis İmdat hattını 
arayarak kendisini 
iki ayı tarafından 
kovalandığını ve 
ayıların Temenyeri 
parkına girdiğini 
söyledi. İhbar üze 
rine bölgeye çok 
sayıda polis ekibi 
sevk edildi.
Polis ekipleri 
bölgedeki park, 
bahçe ve sokaklar
da ellerinde fenerler 
ile ayıları aramaya 
başladı.
Bazı polisler ise 
ayıların saldırı

n® ABONE OLDUNUZ MU?
ıııılrlı lıı ılnlı ılıul ıııııııl 

Trnaa a “suyunu boşa 
Mft f| HARCAMA” 

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

ihtimaline karşı 
sokaklarda araçlar
la gezdi.
Polis ekipleri 
ayıların uzaklaş
ması için bölgede 
siren çalarak 
devriye gezdikleri 
sırada Temenyeri 
Parkından çıkan 
ayılar daha sonra 
Uludağ eteklerinde 
bulunan ormanlık 
alana kaçarak göz
den kayboldu.

YEMEK 
İÇİN ŞEHRE 
İNDİLER

Başka ayıların daha 
olma ihtimaline 
karşı polis ekipleri, 
park, bahçe ve 
sokaklarda araçlar
la arama çalış
malarını bir süre 
daha devam ettirdi. 
Bölgede yaşayan 
vatandaşlar, 
Uludağ'da aç kalan 
ayıların zaman 
zaman evlerin 
önündeki çöp 
tenekeleri içindeki 
yiyecekleri almak 
için ve ormanlık 
alanlarda piknik 
yapan kişilerin 
bıraktıkları 
yiyecekleri yemek 
için indiklerini 
söylediler

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Süne Bakış Bifaı Minare yeni iiriinü Kmlcık
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Beklenen plan mecliste...
Kuzey planlan dediğimiz planlar, 

Cumhuriyet Mahallesi ile Yeni 
Mahallenin kuzeyinde kalan, 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planlarında Gelişme 
Konut Alanı olarak nitelendiriliyor.

Gemlik Belediyesi 1/1000 ölçekli 
Uygulama imar planlarını plancıya vere 
rek, 105 hektarlık alanın 1/5000 ölçekli 
plana göre uygulamasını yaptırdı.

Daha önce aynı plancı tarafından 
hazırlanan planlarda bazı yerlerin Bursa 
Büyükşehir Belediye Meclisince kabul 
edilen 1/5000 ölçekli planların dışına 
çıkıldığı için kabul edilmemişti.

Şimdi iki plan da uyumlu hale getirildi.
105 hektar alanda, konuta nerelerin açı 

lacağı, nerelerin yeşil alan, yol, otopark, 
eğitim ve sağlık alanı olacağı belirlendi.

1/5000 ölçekli planlarda, bu alanda 
yüksek yapılaşmaya izin verilmiyor.

Arazi sahipleri ise en az 5 katlı yapılaş
ma olmasını istiyorlar. Bu bölgenin da 
ha önce Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan jeolojik incelemeleri, yer etüdleri 
yaptırıldı.

Biliyorsunuz Manastır Bölgesi’nin 
imara açılması 1981 yılılnda rahmetli 
Şahabettin Cantay zamanında başladı.
ANAP’lı belediye, Hakkı Çakır zamanın

da ise genişletildi.
Ancak, yer incelemeleri yapılmadığı 

için, kayan zeminlere inşaatlar yapıldı.
Bunun örneklerini Uğur Sitesinde, Mut 

man, Bihter Sitelerinde gördük.
Aynı hataya düşmemek için bu kez jeo 

lojik etüdler yapıldı, zemini sağlam olan 
bölgeler yapılaşmaya açılacak.

Gemlik’in sağlam zeminlerde yapılaş
ması gerekiyor çünkü.

Ancak, 1/5000 lik Nazım İmar planların
da Konut Gelişme alanı olarak belirlenen 
yerlerde kat kısıntısına gidilmiş.

Sıkıntı bundan.
Gemlik Belediye Meclisi de bunun yük- 

setmek istiyor ancak, yine Bursa’dan 
dönerse, zaman kaybına neden olacak 
diye plana uygunluk sağlayarak Kuzey 
planları yaptırıldı.

Bugün Meclisin kalabalık olacağını 
sanıyorum.

Bu bölgede arazisi olan ve konuta 
açılacak zeytinliklerin sahiplerinin yıl
lardır dört gözle beklediği planlar, 
onların gözü önünde tartışılacak.

İmar Komisyonu uzun zamandır bu 
planları inceliyordu.

İmar Komisyonunda CHP’li AKP’li ve 
bağımsız bir üye var.

Komisyon raporunu okuduktan sonra 
gruplar adına konuşmalar yapılacak.

Planlar onaylanırsa Büyükşehir’e gön
derilecek.

Kuzey Planlarının 2. etabı olan Askerlik 
Şubesi ile Odun Depolarına doğru olan 
bölümü, jeolojik Sit alanları 3. dereceden 
1. dereceye yükseltilmesi nedeniyle son
raya bırakıldı.

Bu sorunun giderilmesi için çalışılıyor.
Sorun giderildiğinde 2. etap planlar ele 

alınacak.
Gemlik’in kuzeyi, doğusu sağlam 

zeminli arazileri imara açılacak.

Sertetiıi Divasaya cıtardı
Tükiye’nin en eski konserve ve gıda işletmeciliği firmalarından olan 
Gemlikli Rıfat Minare, üzüm şırasından sonra, sofraların vazgeçilmez 

bir tadı olacak kızılcık şerbetini de piyasaya çıkardı.
Gemlik’in tanınmış 
gıda üretim firma 
larından Rıfat 
Minare Kollektif 
Şirketi, ürün çeşit 
liliğine bir yenisini 
daha ekledi. 
1927 yılında kuru
lan, dünyanın ilk 
enginar göbeği 
konserveleri ile 
dünyaya açılan ilk 
fabrikalardan biri 
olan Rifat Minare, 
turşu, konserve 
meyva suları, salça, 
zeytin çeşitleri 
yanında son yıllar
da piyasaya sun
duğu üzüm şırası 
ile ününe ün kattı. 
Geleneksel Türk 
şerbetleri konusun
da araştırma yapan 
Rifat Minare 
Kollektif şirketi 
sahiplerinden 
Hakan Minare, bu

konuda yeni ürün
leri olan Kızılçık 
Şerbeti’nin çok 
beğenileceğini 
söyledi.

Minare, “Tesisleri 
m izde doğal ürün
lerimizde olan 
domates suyu, nar 
suyu, üzüm suyu

(şırası), portakal 
suyu, limon suyun
dan sonra kızılcık 
şerbeti ürettik.
250 gram ve 1000 
gramlık cam şişe 
lerde ambalajlı 
olarak piyasaya 
kısa bir süre önce 
sunduğumuz 
Kızılcık Şerbeti, 
üzüm şırası gibi 
çok beğenildi.
Ürün çeşitliliğimizi 
genişletiyoruz.
Kızılcık Şerbetini’de 
marketlerde satışa 
sunduk.” dedi.
Hakan Minare, kızıl
cık şerbetinin özel
likle kebap, et 
yemeklerinin yanın
da tüketilebileceği- 
ni, B1 vitamini kay
nağı olduğunu 
söyledi.

tiııM ııiMıı ıaii
S.S. 66 Nolu Gemlik 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı 
Fehmi Arslan'a 
Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi’nden 
tekerlekli sandalye 
isteminde bulunan 
bir kişiye verilmek 
üzere tekerlekli san
dalye armağan etti. 
Kızılay Derneği 
Gemlik Şube Başka 
nı Gökhan Özler, 
daha öncede yardım

sever vatandaşların 
desteği ile muhtaç 
kişilere tekerlekli 
sandalye yardımın
da bulunduklarını 
söyledi. Özler, “Bir 
ihtiyaç sahibinin 
daha Derneğimize 
başvurması üzerine, 
muhtaç kişinin aile
sine 66 Nolu 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı 
Fehmi Arslan’ın 
yardımı ile sandal

yesi teslim edildi. olarak teşekkür
Arslan’a Kızılay ediyoruz. ” dedi.

MUTLU 
BOĞUM

eczacı avşeN ve halİl özcrİn torunlari dünyaya gbldİ. 
ÖZCR AİLESİNİN KIZLARI eeNAN ŞENAV ve 

TaTLises çiğ köftenin şahidi murat şonay’i kutlar, 
eeeeKLeRiNe saglikli ve mutlu öİr ömür dİlgrİz. 

SERAP V8 KADRİ GÜLER

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarahirlilı, dünya pazarlarını zorluyor

İki yıl üst üste zeytin 
ve zeytinyağı sek
töründe ihracat 
şampiyonu olan 
Marmarabirlik, daha 
çok ürün satmak 
için dünya 
pazarlarını zorluyor. 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, dünya çapında 
saygın gıda fuar
larında her zaman 
yer aldıklarını, yakın 
zamanda pazarlama 
müdürlüğü tarafın
dan yapılan organi
zasyonla Amerika, 
Suudi Arabistan,

Rusya ve Almanya 
Anuga fuarlarına 
katıldıklarını söyledi. 
Asa, Marmarabir 
lik'in ihracat 
gelirinin ortalama 15 
milyon dolarlardan 
28 milyon dolar 
hedefine yaklaştığını 
söyledi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, sözleşme süre
si biten ve 
Avrupa'da tek 
Distribütörlük yerine 
yapılanmayla birlikte 
5 Avrupa ülkesinde

12 bayiimizin marka 
gücümüzü artırdık
larını ifade etti. Bu 
düzenleme ile birlik
te Avrupa'da kriz 
yaşanmasına rağ
men ihracatımızda 
yüzde 35 oranında 
artış sağladıklarını 
belirten Asa, 
Marmarabirlik'in 
bundan sonraki 
hedeflerini şöyle 
anlattı:
"Bugüne kadar 
Avrupa'da genellikle 
etnik pazarlarda yer 
alıyorduk. Bundan 
sonraki hedefimiz o 

ülkelerin yerli halkı, 
bir Alman'ın, bir 
Amerikah'nın, Bir 
Suudi'nin 
Marmarabirlik ürün
lerini tüketmesini 
sağlamamız gereki 
yor. Bu nedenle o 
ülkelerin ulusal zin
cir marketlerinin 
raflarına girmek için 
yoğun çaba harcı 
yoruz. İhracat 
teşviklerinin de 
artırılması ile birlikte 
hem sektöre, hem 
de ülke ekonomisine 
büyük katkı sağlaya
caktır. Bununla bir

likte, zeytin üreti
mindeki arz 
fazlalığının yarattığı 
sıkıntı da ortadan 
kalkmış olacaktır." 
dedi.
İsviçre ve Avustur 
ya'da Penny ve 
Coop mağazalarının 
raflarında Marmara 
birlik ürünlerinin 
yerini aldığını •» 
söyleyen Hidamet 
Asa, ayrıca 
İngiltere'de yine bir 
ulusal zincir 
mağazalarına 
girmeyi başardık
larını ifade etti.

Marmarabirlik'in dış 
pazarlardaki eksik
liği olan ürün çeşitli 
ligini son yıllarda 
büyük oranda art
tırdıklarını belirten 
Başkan Asa, 
dünyanın en saygın 
gıda fuarı olan, 
Türkiye'den 250, 
dünya genelinden 6 
bin 500 firmanın 
katıldığı Almanya 
Anuga'ya, 
yağlı sele, kuru sele, 
sirkeli çizik ve 
zeytin çikolatasıyla 
damga vurduklarını 
belirtti.

III I II

GEMLİK İÇİN, HİZMET İÇİN VARIM

CHP
REÇETE
SOSYAL

• SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİNDE UYUMLU BİR KENT İÇİN,
• DENİZİN, ZEYTİNİN KORUNMASI İÇİN,
• YENİ PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR YARATMAK İÇİN,
• SAĞLIKLI KOŞULLAR İÇİNDE SPOR YAPILABİLEN BİR KENT İÇİN,
• SANAYİ ALANLARININ DENETİM VE KONTROLÜ İÇİN,
• PLANLI YAPILAŞMA VE DEPREM HASARINI EN AZA İNDİRECEK 

ÇALIŞMALAR YAPMAK İÇİN,
• GELİŞEN BİR KENT İÇİN,
• GEMLİK TE YAŞAYAN TÜM YURTTAŞLARA HİZMET ETMEK İÇİN,
• ESNAF SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN,
• DENETLENEBİLEN, HESAP VEREBİLEN BİR BELEDİYE OLMAK İÇİN,
• BELEDİYE GELİR VE GİDERLERİ HERKES TARAFINDAN 

GÖRÜLEBİLECEĞİ ŞEFFAF BİR BELEDİYE İÇİN,
• BAHANE SUNMAK İÇİN DEĞİL HİZMET ETMEK İÇİN,

• KADINLARLA,
1 B • GENÇLERLE,

DEMOKRASİ ==“ „
• BİRLİKTE YÖNETMEK İÇİN

Sokaklarında birlikte yürüdüğümüz Gemlik ’in 
geleceğine birlikte karar vereceğiz.

Yaratacağımız örnek kentin gururunu 
hep birlikte yaşayacağız.

Opr.Dr.B. KEMAL ASLAN 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN 

ADAY ADAYI

3
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Gemlik Belediye 
si’nin Endüstri 
Meslek Lisesi’ne 
hazırlattığı 7 adet 
Kedi ve 10 adet Kuş 
Evi, Hayvan sever
ler tarafından mut
lulukla karşılandı. 
Yaklaşan kış ayları 
öncesinde sokak 
hayvanlarını koru
maya yönelik Kedi 
ve Kuş Evleri, Hay 
van Hakları Koruma 
Haftası kapsamında 
belirlenen yerlere 
konuldu.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, sosyal bele 
diyecilik hizmetleri 
kapsamında daha 
önce de sokak hay
vanlarının aşılanma 
sı, bakımı ve korun
masıyla beslenmesi 
konularında hizmet 
yaptıklarını hatır
latarak, yaz 
aylarında da su ve 
mama odaklarını 

ilçenin belirli böl
gelerine yerleştir 
diklerini kaydetti. 
Gemlikli Hayvan 
Severlerin haklı 
taleplerini de yerine 
getirerek kedi ve 
kuş evlerini yap
tırdıklarını belirten 
Refik Yılmaz, dünya 
hayvan hakları 
koruma gününü de 
kutladı.
Gemlikli Hayvan 
Severler ve HAYTAP 
Yöneticileri ile bir
likte Endüstri 
Meslek Lİsesİ’nde 
yaptırılan Kedi ve 
Kuş Evlerini teslim 
alan Refik Yılmaz, 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü kanalıy
la bu evleri belir
lenen bölgelere yer
leştirme talimatı 
verdi.
HAYTAP Gemlik 
Temsilcisi Ümran 
Akyavaş, sorumlu 
ve duyarlı davranı 

şından dolayı 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a teşekkür 
ederek, şehrin belir
li noktalarına yer
leştirilecek beslen
me odakları konu 
sunda da destek 
istedi.
Mevcut hayvanlara 
yönelik çalışmalara 
ek olarak ilçede 
hayvanlara yönelik 
sağlık hizmeti vere
cek kadro ve tıbbi 
donanımın da 
şart olduğunu 
savunan Akyavaş, 
hayvan sever diğer 
Gemliklileri de kuru 
mama desteğine 
davet etti.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz'da, 
gereksinim olması 
halinde Kedi ve 
Kuş Evleri sayısını 
artırabilecekleri 
sözünü verdi.

Gemlik Belediye 
si'nin Sosyal ve Kül 
türel Yatırım Prog 
ramları sürüyor. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, henüz 
Bursa'da bulun
mayan e-dershane 
Online Eğitim 
Sistemini İlkokul 
Öğrencilerinin 
ayağına götürdü. 
İnteraktif Eğitim 
Paketlerinin 
dağıtımına başlayan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, kişisel ve 
sınıflardaki eğitim 
ve öğretim başarı 
düzeyini yükselte
cek setleri Çınar ve 
11 Eylül İlkokulların 
da dağıttı.
İlçedeki tüm ilkokul 
larda toplam 7 bin 
200 öğrenciye İnte 
raktif Eğitim paket
lerini sunacaklarını 
vurgulayan Yılmaz, 
"Çocuklar bizim 
geleceğimizin 
mimarlarıdır. Onla 
rın en iyi eğitim ve 
öğretimi almaları 
belediyeciliğin 
sosyal ve kültürel 
projelerinin başlıca

hedefleridir. Bundan 
önce oldu ğu gibi 
bundan sonra da 
çocuklarımıza yani 
geleceğimize 
yatırım yapmayı 
sürdüreceğiz" dedi. 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ve Milli Eğitim Şube 
Müdürü Mehmet 
Duran ile birlikte 
İnteraktif Eğitim 
Paketlerini dağıtan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, öğrencilerle 
sohbet edip, set
lerin hayırlı uğurlu 
olmasını diledi. 
Eğitim setlerinin 
içinde her sınıf için 
görsel ders anlatım
ları, her ders ve 
bölümleriyle ilgili 

etkinlikler, çözümlü 
sorular, açıklamalı 
testler, sözlük, 
kavram haritası ve 
kavramlar sözlüğü, 
yazım kılavuzu, 
geçmiş yıllara ait 
sorular ve Atlas 
etkinliklerinin yer 
alıyor.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, interaktif 
eğitim setlerinin 
aileler, öğrenciler ve 
öğretmenler için 
çok önemli bir kül 
türel hizmet olduğu 
nu vurguladı.
İlkokul 1-2-3 ve 4. 
sınıf öğrencilerini 
kapsayan setlerin 
dağıtımı hafta 
boyunca devam 
edecek.

Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, bu 
yıl 3’üncüsü düzen
lenen ‘Uluslararası 
Bursa Fotoğraf 
Festivali’ (Bursa 
FotoFest) kapsa 
mında açılan dün 
yanın en büyük fo 
toğraf festivalini 
gezdi. Bursa’yı 
fotoğraf sanatının 
başkenti haline 
getiren Uluslararası 
Bursa FotoFest, 
atölye çalışmaları, 
portfolyo değer
lendir meleri, 
söyleşi ve paneller
le birlikte devam

ediyor. Büyükşehir 
Beledi ye Başkanı 
Recep Altepe, 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Meri nos AKKM) 
devam eden Bursa 
Foto Fest kap

samında açılan ve 
toplam 2 bin 
fotoğraftan olu şan 
‘dünyanın en büyük 
fotoğraf sergisini 
(The Biggest Photo 
Exhibition in the 
VVorld) ziyaret etti

Karacaali’de bulu
nan Noca Et 
Mangal’ın sahibi 
Göksal Noca 
tarafından düzenle
nen geziler devam 
ediyor.
Karacaalili hanım
ları toplayan 
Göksal Noca, bu 
kez Denizli,

Pamukkale, 
Kuşadası ve 
İzmir gezisi 
düzenledi. 
Noca, Türkiye’nin 
değişik yerlerini 
gezmekten büyük 
keyif aldıklarını 
belirterek, "Hem 
eğlenip, hem 
gezdiğimiz yerlerin 

kültür ve sanat 
güzelliklerini de 
tanıyoruz.
Arkadaşlık 
bağlarımızı 
pekiştiriyoruz. 
Değişik yerler 
geziyoruz.
Bu tür gezilerimiz 
devam edecek" 
dedi.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

TÜRKÇE'MİZ NE DURUMDA?
Son günlerde Türk 

dili büyük sıkıntılar 
yaşamakta.

Bunun da neden
leri tarihsel geç 
mişe dayanmakta.

Kocaman OsmanlI 
devleti öz dilini 
öteleyerek İslam'ın 
etkisiyle Arapça ve 
Farsçayı Türkçeyle 
harmanlayıp kullan
mayı bir hüner 
saymış. 600 yıl gibi 
uzun bir zaman, öz 
dilimiz üvey evlat 
muamelesi gör
müştür. Bu gün bile 
hâlâ bu izler siline- 
memiştir.
Cumhuriyetle bir

likte dilde gerçek
leştirilmek istenen 
özleşme hareketi 
Atatürk'ün kurduğu 
TDK sayesinde 
büyük ivme kazan
mış. Derleme, tara
ma ve türetme 
yoluyla dilimizin 
kaynakları harekete 
geçirilerek 
Türkçeye saygınlık 
kazandırılmıştır.

Çok iyi anımsıyo
rum 1969 yılı, İstan
bul Eğitim

Enstitüsü'nde 
öğrenciyim. Ahmet 
Kabaklı okulda 
öğretmendi. 
Tercüman gazete 
sinde hem siyasi 
yazılar yazıyor hem 
de dilde sadeleş 
meye karşı tavır 
koyuyordu. Öğren
ciler harekete 
geçerek boykot 
kararı aldı ve 
Kabakh'nın okuldan 
uzaklaşmasını 
sağladı.

Şimdinin ünlü 
kalemlerinden Taha 
Akyol, Nazlı Ilıcak, 
Rauf Tamer vb. 
dilde özleşmeye 
karşı bayrak açmış 
tardı. Tercüman 
gazetesi bunlara 
kanat kol geriyordu. 
Tercüman gazetesi 
nin sahibi Nazlı 
Ihcak'ın kocasıydı.
Atatürk devri in

lerinden biri olan 
dil devrimi, bu 
muhteremler 
tarafından engellen
mek isteniyordu. 
Neymiş efendim:
"Kuşaklar bir

birinin dilini 

anlayamıyormuş, 
genç kuşakla yaşlı 
kuşak birbirine 
meramını 
anlatamıyormuş." 
Bu söylemlerle yet
inmeyip kendi 
uydurdukları 
“dumansal tüt- 
türgeç, konuksal 
avrat, ulusal düt- 
türü” gibi söz ve 
sözcük gruplarını 
TDK üretiyormuş 
gibi topluma 
sunarak sözüm ona 
TDK ile alay etmeye 
çalıştılar. "Olanak, 
koşul, okul, öğren
ci, sınav" gibi 
sözcükleri kullan
maktan uzak durdu
lar. Zaman içinde 
bu sözcükleri de 
paşa paşa kullan 
dılar. Şimdi soruyo
rum yaşlı kuşak 
genç kuşağın yaz 
dıklarını ve konuş
tuklarını ne kadar 
anlıyor acaba?

Günümüzde 
Türkçe yine üvey 
evlat muamelesi 
görüyor.

Bir başka yabancı 
dil öğrenme uğruna 

çocuklarımız kendi 
ana dillerinin güzel
liklerini ve incelik
lerini öğrenmekten 
uzak kalıyor. Doğru 
dürüst ne ana dil
lerini ne de bir baş 
ka yabancı dili 
adam gibi 
öğrenebiliyorlar.

Eğitim görmüş, 
üniversite bitirmiş 
insanlarımızın 
konuşmalarına ve 
yazdıklarına bir 
bakın! Dil yönün
den ne kadar yok
sul olduklarını 
görürsünüz. 
Yöneticilerimize 
bakın, kullandıkları 
sözcük sayısı orta
da. Cümleler ala
bildiğine bozuk ” 
birlik-beraberlik, 
sağlık- sıhhat, 
konuk- misafir, poli- 
tika-siyaset, millet- 
ulus" gibi aynı anla
ma gelen sözcükleri 
birlikte kullanmak
tan kendilerini 
alamıyorlar. Oysa 
bu sözcükler anlam 
daş sözcüklerdir. 
Bunların birlikte 
kullanılması anlatım 
bozukluğunu oluş
turur.

Son günlerde 
basından öğreni 
yoruz: "Tıp terimleri 
Türkçeleştiriliyor 
muş." Çok geç 
kalınmadı mı? Ya 
hukuk alanındakiler 
ne olacak? İşi 
mahkemeye düşen 
vatandaş savcının 

ve yargıcın dedik
lerini nasıl anlaya
cak? Teknoloji 
alanında kul
landığımız sözcük
lere ne diyeceğiz? 
Hepsini bir kenara 
koyalım hâlâ ibade
timizi bile Türkçe 
yapamıyorsak biz 
ne yapabiliriz? 21. 
Yüzyılda ibadetini 
ana diliyle yapa
mayan Dünya’da 
başka bir ulus var 
mıdır?

Hasta, doktorla 
ilişkisini arkadaşla 
rina şöyle anlatır: 
Doktora gittim 
derdimi anlattım. 
Doktor: "Sana bir 
çekyat yaptıralım." 
dedi. Çekyat yap
tırdım. Sonuçlara 
bakan doktor: " 
Sende valiz var, 
valiz ameliyatı 
olman gerekli. 
Öncelikle bunlara 
bakalım, dedi. Ben 
de doktor bey: " 
Ben de iki valiz var. 
İkisine de mi bak
tıracağız?" Doktor: 
"Sonuçları temize 
gönderelim, ona 
göre karar veririz, 
dedi. (Bu olayı 
İsmail Kandemir 
ağabeyimden din
ledim.)

Türkçe'mizde 
giysiler için küçük, 
orta ve büyük kav 
ramları kullanılırdı, 
şimdi sımol, large 
ve xlarge kavram
ları kullanılır oldu. 

Dilini böylesine 
küçümseyen ve 
böylesine hor 
gören başka bir 
toplumu örnek 
gösterebilir 
misiniz?

Fransa'da yaşayan 
bir arkadaşım anlat
tı. Fransızcayı 
henüz bilmiyordum. 
Bazen ihtiyaçlarımı 
İngilizce karşılamak 
istiyordum.

Ama ne mümkün! 
Fransız'a İngilizce 
bir şey sor
duğunuzda başka 
tarafa bakıyor, bilse 
de cevap vermiyor. 
Fransızca konuş
manızı istiyor. 
Adamlar öylesine 
milliyetçi ki anlata
mam.

Dillerine sahip 
çıkıp çok değer 
veriyorlar. Ya biz ne 
yapı yoruz?

Bir devletin dil 
politikası olmazsa o 
ulusun ilerlemesi 
ve yükselmesi 
mümkün değildir. 
Bir ulusu yıkmanın 
en basit yolu o ulu 
sun dilini bozmak
tan geçer.
Yaşananlar göster
miştir ki güçlü ulus
lar gelişmemiş 
ülkeleri dilleriyle de 
büyük ölçüde etki 
lemektedir.
Bağımsızlık sadece 
ekonomik yönde 
değil kültür ve dil 
yönüyle de gerçek- 
leşmelidir.

Nargilelik tütün 
mamulü içilen iş 
yerine ait alanlar, 
örgün eğitim 
kurumlan, der
shaneler ve öğren
ci yurtlarına kapı
dan kapıya en az 
100 metre 
mesafede bulu
nacak.

100 METRE 
KRİTERİ

Tütün ve Alkol 
Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu (TAPDK) 
Başkanlığı, 
Nargilelik Tütün 
Mamulü İçilen İşy
erine Ait 
Alan/Alanlara 
Sunum Uygunluk 
Belgesi Verilmesi 
ile Bu Yerlerin 
İşletilmesinde

Uyulması Gerekli 
Hususlar Hakkında 
Tebliğde değişik
liğe gitti. Resmi 
Gazete'de yayım
lanan tebliğ 
değişikliğine göre, 
nargilelik tütün 
mamulü içilen işy
erine ait alanların, 
eğitim kurumlan, 
dershaneler ve 
öğrenci yurtlarına 
kapıdan kapıya en 
az 200 metre 
mesafede bulun
ması zorunluluğu, 
100 metre olarak 
belirlendi.

RUHSAT İÇİN 
TESPİT 
YAPILACAK

Nargilelik tütün 
mamulü içilen iş 
yerine ait alanların 
ilgili yönetmelikte 

yer alan düzen
lemelerle birlikte 
belirtilen şartların 
uygunluğu, nargile
lik tütün mamulü 
içimi yapılacak iş 
yerlerinin faaliyete 
geçmesi için gerek
li iş yeri açma ve 
çalışma ruhsatını 
vermeye yetkili 
merci tarafından 
tespit edilerek bel
gelendirilecek.

Nargilelik tütün 
mamulü ile tütün 
ihtiva etmeyen 
ancak nargile 
aparatında nargile
lik tütün mamulünü 
taklit eder tarzda 
tüketilen ürünler, 
Nargilelik Tütün 
Mamulü Sunum 
Uygunluk Belgesi 
alınan iş yerlerinin 
açık alanları dışın

da tüketime 
sunulamayacak.

KAPALI 
ALANLARDA 
İÇİLİRSE CEZA 
VERİLECEK

Tebliğe konu ürün
lerin, Nargilelik 
Tütün Mamulü 
Sunum Uygunluk 
Belgesi alınan iş 
yerlerinin varsa 
kapalı alanlarında 
tüketime sunulması 
halinde idari para 
cezası verilecek. 
Tebliğe konu ürün
leri, Nargilelik 
Tütün Mamulü 
Sunum Uygunluk * 
Belgesi alınan iş 
yerlerinin varsa 
kapalı alanlarında 
tüketen kişilere de 
idari para cezası 
uygulanacak.

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM. 
GEMLİK 

Tel:5142021

Gemlik İmam Hatip Lisesinden 
aldığım diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. Cemil BİLGİN
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Yeşil Bursa Kupada Sür priz Arayacak
Ziraat Türkiye 
Kupası 3'üncü 
turunda Spor Toto 
Süper Lig takım
larından
Yeşil Bursa teknik 
direktörü Şenol 
Ulusavaş, Süper 
Ligi'n en formda 
takımlarından 
biriyle eşleştikleri
ni vurgularken 
şunları söyledi: 
"Çok zor bir 
maç olacak.
Ancak Türkiye 
Kupası her türlü 
sürprize açık.

MlîlliliftlIillllllİSIIIİlHUlMMIİ
"Ziraat Türkiye 
Kupası Türkiye'yi 
Kucaklıyor" slo
ganı ile bu yıl 52,'si 
düzenlenen Ziraat 
Türkiye Kupası 3. 
tur müsabakaları 
çekildi.
Ataköy Milli 
Olimpiyat Komitesi 
Olimpiyat Evi'nde 
düzenlenen Ziraat 
Türkiye Kupası 3. 
tur müsabakaları 
Profesyonel Kurul 
Başkanı ve Türkiye 
Futbol 
Federasyonu 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Arif Koşar, 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Hakan Kanık, 
Tff Genel Sekreter 
Yardımcısı Özcan 
Şepik, Maç 
Planlama Müdürü 
Besim Yalçın ile 
kulüp temsilcileri 
katıldı.
Profesyonel Kurul 
Başkanı ve Türkiye 
Futbol 
Federasyonu 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Arif Koşar, 
Ziraat Türkiye 
Kupası 3. Turu'na 
Spor Toto 3. 
Lig'den 7, Spor 
Toto 2. Lig’den 19, 
PTT 1. Lig ile Spor 
Toto Süper Lig'den 
13'er takımın yük
seldiğini vurgula
yarak, "Bugün 
gerçekleştire
ceğimiz kura

çekimine BAL'dan 
da iki takımımız 
katılıyor. Ben bura
da özellikle Tatvan 
Gençlerbirliği ve 
Niğde 
Belediyespor'u 
özellikle kutlamak 
istiyorum" dedi. 
Ziraat Türkiye 
Kupası 3. Tur 
Müsabakaları kura 
çekimine geçildi ve 
seri başı 27 takım, 
seri başı olmayan 
27 takım ile eşleşti. 
3 Tur 
Müsabakaları, 29- 
30-31 Ekim tarih
lerinde tek maç 
eleme usulüne 
göre yapılacak.

Ziraat Türkiye 
Kupası 3. Tur 
Müsabakaları kura 
şöyle:

Bizim için genç 
oyuncularımızın 
Süper Lig 
takımı 
ile karşılaşacak 
olmaları ve neler 
vereceklerini 
görmemiz açısın
dan iyi olacak. 
Şunu belirtmekte 
yarar var, 
futbolcularımız 
çıkacağımız 
kupa maçında 
vitrine çıkmak 
için mücadele 
edecekler."

Fethiyespor - 
Bayrampaşa 
Gaziantep 
Büyükşehir 
Belediyespor - 
Altınordu 
Tokatspor - 
Boluspor 
Çankırıspor - 
Adanaspor 
Gaziantepspor - 
Hatayspor 
Sanıca Boru 
Elazığspor - 
Pendikspor 
Konya Anadolu 
Selçuklu - 
Balıkesirspor 
Bandırmaspor - 
Kahramanmaraş 
spor 
Eskişehirspor - 
Alanyaspor 
Kayserispor - 
Kahramanmaraş 
Büyükşehir 
Belediyespor

İskenderun 
DÇ.spor - TKİ 
Tavşanlı Linyitspor 
Hacettepe - Torku 
Konyaspor 
Sivasspor - MKE 
Ankaragücü 
Kayseri 
Erciyesspor - 
Giresunspor 
Nazilli 
Belediyespor - 
Orduspor 
Niğde 
Belediyespor - 
Adana Demirspor 
Çaykur Rizespor- 
Tarsus İdmanyurdu 
Bucaspor. - 
Aydınspor 1923 
Belediye Vanspor - 
Karşıyaka 
Tatvan 
Gençlerbirliği - 
İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyespor 
1461 Trabzon - 
Altay 
Kardemir 
Karabükspor- 
Manavgat 
Evrensek!
Bergama 
Belediyespor - 
Gençlerbirliği 
İnegölspor - 
Kasımpaşa 
Akhisar 
Belediyespor - 
Yeşil Bursa 
Kartalspor - 
Silivrispor 
Turgutluspor - 
Medical Park 
Antalyaspor

Giicümspofa 
yeni transfer

Gemlik Gücüm 
Spor Kulübü güçlü 
bir kadro mücadele 
edebilmek için 
transferde durmak 
bilmiyor.
Gemlik Gücüm 
Spor Kulübü daha 
önce Pertevniyal, 
Eyüp Spor, Şeker 
Spor ve Yeşil 
Giresun gibi takım
larda forma terleten 
2,04 boyunda 
Levent ALTAN ile 
anlaşma imzaladı. 
Levent ALTAN 
konuşmasında, 
“Gücüm Spor 
anlaşmamın en 
büyük etkeni 
Gemlik takımın 
menajeri Yahya 
GÜMÜŞ ile iyi bir 
kadro oluşturul

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

ması ve Gemlik 
ilçesinin basketbol- 
da söz sahibi olma 
hedeflerinin içinde 
olmak için Gemlik 
Gücümspor’dayım ” 
dedi
A takım antrenörü 
Ziya GÜLER, 
“Tecrübeli bir 
oyuncu ile anlaştık 
takıma çok katkıları 
olacağına İnancı 
mız tam, Gemlik 
Gücüm Spor 
Kulübün mücadele 
edeceği Türkiye 
Basketbol liginde 
İlçemizi en iyi şe 
kilde temsil ederek 
sezon basındaki 
hedeflerimize 
Gemlik halkının 
desteği ile ulaşa
cağız ” dedi

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hazine. 5 milyar 588,7 milyon lira borçlandı
Hazine, düzenlediği 
3 devlet tahvili 
ihalesinde 5 milyar 
588,7 milyon lira 
borçlandı.
Hazine'nin gerçek
leştirdiği 2 yıl (728 
gün) vadeli, 6 ayda 
bir yüzde 4,15 kupon 
ödemeli, sabit 
kuponlu devlet 
tahvilinin ilk 
ihracında basit faiz 
yüzde 7,78, bileşik 
faiz ise yüzde 7,93 
oldu. İhalede nomi
nal teklif 3 milyar 
873,8 milyon lira, 
nominal satış 865

milyon lira, net satış 
ise 873,2 milyon lira 
oldu. Kamu kuru
luşlarına satış yapıl
mayan ihalede 
piyasa yapıcıların
dan net 22 milyar 28 

milyon lira teklif 
geldi ve net 1 milyar 
101,4 milyon lira 
satış yapıldı.
Hazine, ikinci 
ihalede 6 yıl (2345 
gün) vadeli, 6 ayda 

bir kupon ödemeli 
değişken faizli devlet 
tahvilinin yeniden 
ihracını gerçekleştir
di. Bu ihalede 
dönemsel faiz yüzde 
3,72 oldu. İhalede 
nominal teklif 3 mil
yar 720,2 milyon lira, 
nominal satış 1 mil
yar 204,1 milyon lira, 
net satış ise 1 milyar 
150,4 milyon lira 
oldu. Kamu kuru
luşlarından net 600 
milyon lira teklif 
gelen ve teklifin 
tamamının karşı
landığı ihalede, 

piyasa yapıcıların
dan net 4 milyar 951 
milyon lira teklif 
geldi ve 247,6 mily
on lira satış gerçek
leştirildi.
Son ihalede ise 
10 yıl (3640 gün) 
vadeli, 6 ayda bir 
yüzde 4,40 kupon 
ödemeli, sabit 
kuponlu devlet 
tahvilinin ilk ihracı 
yapıldı. Basit faizi 
yüzde 8,64, bileşik 
faizi yüzde 8,82 olan 
ihalede nominal tek
lif 3 milyar 949,9 
milyon lira, nominal 

satış 600 milyon lira, 
net satış ise 606,5 
milyon lira oldu.
Kamu kuruluşların
dan gelen 495 
milyon liralık teklifin 
tamamı 
karşılanırken, 
piyasa yapıcıların
dan 5 milyar 145,7 
milyon lira teklif 
geldi ve net 514,6 
milyon 
liralık satış gerçek
leştirildi.
Hazine, böylece 3 
ihalede toplam 5 mil
yar 588,7 milyon lira 
borçlandı.

Sanayi üretimi Ağustosta 0,1 azalttı
TÜİK Ağustos ayı 
sanayi verilerini 
açıkladı. Yeni ver
ilere göre sanayi 
üretimi Ağustos 
ayında yüzde 0,1 
azaldı.
Sanayi üretimi, 
ağustos ayında 
mevsim ve takvim 
etkisinden 
arındırılmış olarak 
bir önceki aya göre 
yüzde 4, takvim etk
isinden arındırılmış 
olarak geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 0,1 
azaldı.Türkiye İsta
tistik Kurumu 
(TÜİK), 2013 yılı 
ağustos ayı sanayi 
üretim endeksi 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, ağustos 
ayında mevsim ve 

takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi bir önceki 
aya göre yüzde 4 
azaldı. Sanayinin alt 
sektörleri (2010=100 
temel yıllı) ince
lendiğinde, ağustos
ta bir önceki aya 
göre madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 4,6, 
imalat sanayi sek
törü endeksi yüzde 
4,3 ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklim- 
lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 1,4 
azaldı.
Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi ağustosta 
geçen yılın aynı 
ayına göre de yüzde 
0,1 azaldı.

Ağustosta, geçen 
yılın aynı ayına göre 
madencilik ve taşo
cakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 7,2, 
elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı 

sektörü endeksi de 
yüzde 0,7 azaldı. 
İmalat sanayi sek
törü endeksi ise 
yüzde 0,6 arttı.
Ağustos ayı sanayi 
üretim endeksine 
göre, ana sanayi 

gruplarındaki en 
yüksek düşüş yüzde 
5,8 ile sermaye malı 
imalatında gerçek
leşti. Türkiye İstatis
tik Kurumu (TÜİK), 
2010=100 temel yıllı 
Sanayi Üretim 
Endeksi Ağustos 
2013 verilerini açık
ladı. Buna göre, 
mevsim ve takvim 
etkisinden 
arındırılmış ana 
sanayi gruplarında 
en yüksek düşüş 
sermaye malı 
imalatında oldu. 
Ana Sanayi Grupları 
(MIGs) sınıflamasına 
göre, 2013 yılı ağus
tos ayında bir önce
ki aya göre en yük
sek düşüş yüzde 5,8 
ile sermaye malı 
imalatında görüldü.

İmalat sanayi alt 
sektörleri ince
lendiğinde, ağustos
ta bir önceki aya 
göre en yüksek aza
lış yüzde 14,2 ile bil
gisayarlar, elektronik 
ve optik ürünler 
imalatında oldu. Bu 
azalışı, yüzde 11 ile 
fabrikasyon metal 
ürünleri (makine ve 
teçhizat hariç) 
imalatı takip etti. 
İmalat sanayi alt 
sektörleri ince
lendiğinde, 2013 yılı 
ağustosta bir önceki 
aya göre en yüksek 
artış yüzde 4,6 ile 
diğer ulaşım araçları 
imalatında 
yaşanırken, bunu 
yüzde 3,9 ile deri ve 
ilgili ürünlerin 
imalatı izledi.

RESMİ DAİRELERGEREKLİ TELEFONLAR

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

OLASIM
DENİZ UÇAĞI
Psgasus Akmis Seyahat
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Ksnbsroğlu-Esadaf
Anrtur
Kamil Koç

6-13 66 13
614 63 62
613 12 12
613 20 77
612 1O 72
614 46 49
614 47 71
612 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.
Mer.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 Tekel 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

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

RELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık
Zabıta

513 45 20
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 OTORÜSU

VAPUR - FERİDOT

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

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

DAĞITICILAR

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

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 16 45
Boyzn Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK aONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4697 

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 : 

GÜLBfcAJANS 
Matbaacılık-Yay ıncılık-Reklamcılı k Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEIIİISİNEI» Mil

VENÜS 
SİNEMASI 

UÇAKLAR: 12:88- 
14:00-10:00-18:00- 

19:30 
ŞİRİNLER 2:12:00- 

16:00 
VVOLVERINE: 12:00- 
15:00-18:00-20:30 
ŞEYTAN TOHUMU: 
14:15-18:15-20:15 

REZERVASYON 
5133321
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KAVLAK
ll DOĞANIN HÂZİNESİ JJ

g—

ZEYTİN&ZEYTİNYAĞI 
KESTANE ŞEKERİ 

YÖRESEL REÇELLER 
KOZMETİK

'7 Kavlak^
Hk _ Naturvl 1
T Sızma j 

Zeytinyağı^
naturel g# sızma 

zeytinyağı
Tel: 512 0 512

www.kavlak.com ,trŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası

10 Fk>m 7011 Pprşpmhp www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

İP Belediye 
Meclisi nde ANDIMIZ 

eylemi yaptı
Belediye Meclisi’nin dün yapı 
lan toplantısında, İşçi Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı Muarrem 
Çelik ve arkadaşları, “Andımız” 
eylemi gerçekleştirdi. 2’de

Kuzey planlarında 2 katlı yapılaşmaya 1 kat daha eklenerek 3 katlı, Devlet Hastanesi çevresinde 3 katlı yapılaşmaya 4 kat konut izni verildi

Kuzey Planlan Beleıli!iıı Meclisi’ıııle kahııl edimi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Aman ne gün be...
Dûn, yine Gemlik gündemi yoğundu..
Sabahın erken saatlerinden Gemlik'te, Bursa polisi 

destekli uyuşturucu baskını haberini alınca, apar topar 
kendimi Emniyet Müdürlüğü’nün kapısında buldum.

Ortalık polis kaynıyordu.
Operasyonu bitirmiş görevlilerin uykusuzluktan göz

leri kızarmış, araçlarla getirilen sabah kahvaltılıklarını 
alıyorlar ve gözaltına alınanların Adliye ye şevkini bek
liyorlardı.

Bir sûredir Gemlik’te sıkıntı yaratan uyuşturucu satı 
alarma sabah baskını başarıyla sonuçlanmıştı. 4'de

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin dün 
yapılan Ekim ayı 
toplantısında, Devlet 
Hastanesi’n den 
Küçük Kumla sınırı
na kadar olan 105 
hektar alanın 98 hek
tar alanın 1/1000 
ölçekli uygulama 
imar planları ele 
alındı.
Plancı Gülay 
Bozkurt, hazırladığı 
planlarla ilgili mec 
lise sunum yaptı, 
daha sonra İmar 
Komisyonu Başkanı 
Arzu Karataş imar 
komisyonu raporunu 
okudu.
Raporda, konuta 
açılacak 2 ve 3 katlı

yapılaşma alanlarına 
yasa gereği 1 kat 
ilave edildiği, ayrıca 
planlı alanda iki ilk 
öğretim ve bir orta 
okul ile üç cami yeri 
ayrıldığı belirtildi. 
Plana ana yol 20 

metre, ara yollar ise 
12-15 metre olarak 
işlendi. Belediye 
Meclisi, 1/1000 
ölçekli imar plan
larını oy birliğiyle 
kabul etti. Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz, kuzey plan
larının vatandaşça 
beklendiğini, her
hangi bir dava açıl
madığı taktirde 5 bin 
kişilik imar alanı 
yaratıldığını söyledi. 
Haberi sayfa 2’de

iHaTem
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gemlik 
O 224 514 49 49| hatemsaglikokullari.com

HEM DE HAYATINI
Meslek sahibi öğrenciler yetiştiriyor, 

[geleceklerini güvence altına alıyoruz.

■Hemşire «Acil Tıp Teknisyeni I

http://www.kavlak.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
hatemsaglikokullari.com
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Kuzey planlarında 2 katlı yapılaşmaya 1 kat daha eklenerek 3 katlı, Devlet Hastanesi çevresinde 3 katlı yapılaşmaya 4 kat konut izni verildi

Kuzey Hin Mı NeciiMHiM
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin dün yapı 
lan Ekim ayı olağan 
toplantısında, Devlet 
Hastanesinden 
Küçük Kumla’ya 
doğru 105 hektarlık 
alanın imara açılma 
sıyla ilgili olarak 
imar komisyonunun 
incelediği ve meclise 
sunduğu raporu 
kabul edildi.
Kuzey planları 
olarak adlandırılan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce kabul 
edilen 1/5000 ölçekli 
imar planlarında, 
Gelişme Konut Alanı 
olarak bilinen plan
lara göre hazırlanan 
uygulamalı İmar 
Planı görüşülmesi 
için gündem mad
desinde değişiklik 
yapılarak bu madde 
öne alındı.
1/1000 ölçekli 
Uygulamalı imar 
planlarını hazırlayan 
Gülay Bozkurt, Şehir 
Plancılığı Bürosu 
sahibi Şehir Plancısı 
Gülay Bozkurt, Mec 
lis üyelerine hazırla 
dığı kuzey planlarıy
la ilgili sunum yaptı. 
Bozkurt sunumunda, 
Küçük Kumla’ya 
doğru olan yaklaşık 
105 hektarlık bölge

nin topogratif 
yapısının çok zor 
olduğunu, dağ 
yamaçları, bölgeyi 
bölen derelerin 
bulunması, yamaç 
arazilerin bulunması 
nedeniyle yerleşim 
alanı olarak 98 hek
tar alanın planladık- 

. larını söyledi.
Enerji hatlarının geç 
tığı alanların aitını 
genelde yeşil alan 
olarak bıraktıklarını 
söyleyen Plancı 
Bozkurt, ilgili 
Bakanlıklardan bilgi 
alarak planları yap
tıklarını, jeolojik 
alanların konuta açıl
madığını, bölgede 
yüzde 30- 40 olan 
eğimli alanların olma 

sının işlerini zor
laştırdığını belirtti. 
Bozkurt, şöyle 
devam etti: 
“Bölgede kayma teh 
likesi olan alanlar da 
var. Kumla’ya doğru 
ana yolu 20 metre, 
yerleşim alanları 
ulaşım asklannı 12- 
15 metre olarak 
planladık. Bölgede 
soşyai yüzde 5u 
yoğunluk olan inşaat 
alanlarını çoğalttık. 
Dere kenarlarında 
yeşil alanları oluş
turduk. Planlamada 
dikkate aldığımız 
dop yüzde 40’tır. 
Dop’a göre haritacı 
ile çalıştık.
Konut alanları plan
lar doğrultusunda 30 

olan yoğunlukları 50 
olarak değerlendir 
dik. Buralara 2 katlı 
konut izni verildi. 
Emsali sıfıra indir 
dik. 2 kat yapılacak 
olarsa 25+25; 50 
şeklinde kullanıla
cak. Hastane böl
gesinde ise Nazım 
İmar Plan kararlarına 
göre imar alan
larımızı büyük tut
tuk. Burada 10 
dönümü geçen imar 
adalarımız da var.” 
dedi.
İmar Komisyonu 
Başkanı Arzu 
Karataş, araya gire 
rek, “Yüzde 75 
yoğunlukta bina 
yüksekliği olarak da 
3 kat olarak belirle 

dik. Kat yüksekleri 
6.5 olanlara 1 kat 
kazanacağını, 3 kat
larında 1 kat kaza
narak, 4 kat imar 
yapabilecekler. ” 
dedi.
Bozkurt devamla, 
“Ada bazında site 
şeklinde yapılaşma 
lara teşvik amacıyla 
diğer belediyelerde 
ki örneklere bakarak 
ada bazında sınırla
ma getirdik. 5 bin 
metrekare kabul 
ettik. Bunun üzerin 
deki ada bütününde 
inşaat uygulamaları
na geçildiğinde, 
yüzde 20’lik avantaj 
sağladık.
Site uygulamaların
da çocuk parkını 
ortak kullanım alan
larını yolları site 
içinde bıraktık. Yol 
boyunca ticaret 
alanları koyduk. Ana 
hatların ortasında 
sosyal kültürel, park 
alanları bıraktık. 
Plan genelinde 2 
ilköğretim ve 1 orta 
öğretim alanı plan
ladık. Ayrıca 92 
dönüm eğitim kam- 
püsü ayırdık.
Orman alanlarını 
koruduk.
98 hektar alanda 5 
bin kişilik yoğunluk

düşündük.
3 adet cami yeri 
bıraktık. Bir de 
belediye hizmet 
alanı koyduk.” dedi. 
Daha sonra İmar 
Komisyonu Başkanı 
Arzu Karataş, söz 
alarak İmar Korniş 
yonu raporunu 
okudu.
Plancının sunumu 
doğrultusunda hazır
lanan rapor üzerine 
MHP ve CHP grup 
sözcüleri olumlu 
görüş bildirdi. 
CHP Grup sözcüsü 
Necdet Ersoy, diğer 
alanlarında biran 
önce planlarının ele 
alınıp geçmesini 
istedi.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ise konuşmasında 
vatandaşların yük
sek beklentisinin 
olduğu bu planların 
zeytin koruma ala 
mnaa oıaugunu ner- 
hangi bir dava açıl
madığı takdirde en 
iyi planın hazırlan 
dığını söyledi. Daha 
sonra oylanan kuzey 
planlan oy birliği ile 
kabul edildi.
Meclis, aradan sonra 
diğer gündem mad
delerini görüştü.

İP Belediye Meclisi nde ANDIMIZ eylemi yaptı
Belediye Meclisi’nin 
dün yapılan toplan
tısında, İşçi Partisi 
Gemlik ilçe Başkanı 
Muarrem Çelik ve 
arkadaşları, 
“Andımız” eylemi 
gerçekleştirdi. 
Meclis toplantısının 
başlamasıyla 
ellerinde Aydınlık 
Gazetesi olan İşçi 
Partililer, birden 
Meclis Divan 
Başkanlığı kürsüsü 
önünde slogan 
atmaya başladılar. 
Aydınlık Gazete 
si’nin tam sayfa 
manşetin de Andımı 
zın yayınlandığı 
sayısı olan İP’liler, 
birlikte Andımızı 
okumaya başladılar. 
Belediye Meclis 
üyelerinin şaşkınlığı

geçince, CHP grubu 
ayağa kalkarak 
Andımızı dinledi. 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
eylemcilerin dışa 
riya çıkarılmasını 
istedi. İP’liler 
Andımızı okuduktan 
sonra meclis salo
nundan çıkarken,

“Ne mutlu Türküm 
diyene” sloganları 
attılar. Bu arada din
leyici ler arasında ve 
CHP’ liler arasında 
da bazı meclis 
üyeleri de sloğana 
eşlik ettiler. İP İlçe 
Başkanı Muarrem 
Çelik salondan 
çıkarken "Kahrolsun

AKP diktatörlüğü” 
diyebağırdı. Andımız 
eylemcilerinin 
Meclisi terk etme 
sinden sonra konu 
şan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, kimsenin 
kahrolsun demesiyle 
kahrolunulmaya- 
cağını, Belediye

Meclisinde temsil 
edilen siyasi parti
lerini konuşabile
ceğini, zaman zaman 
sivil toplum örgütleri 
yöneticilerini, 
muhtarları da bu 
mecliste dinledikleri
ni söyledi.
Yılmaz, “Böyle bas 
kınla, eylemvari 

hareketlerle kahrol
sun demekle kahro 
nulmaz. İnsan 
kimseye beddua 
okumaz. Demokratik, 
toplumlarda 
demokratik haklar 
kullanılabilir ama 
yerinde kullanılmalı. 
Gerginliğe gerek 
yok. Bu konunun 
konuşulacağı yer 
TBMM’dir.
Yerel Meclisler değil. 
Burada Emniyetin 
acizliği söz 
konusudur.
Böyle bir şeye 
müsade 
edilmemeliydi. 
İnsanların bir 
şeyler söyleyeceği 
yerler meydanlardır. 
Burası böyle bir 
eylemin yapılacağı 
yer değil.” dedi.
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Tacizcisini Öldüren Kardeşinin Sucunu Usielenen
fiölaya Berat, Kardeşe 13 Vıl 6 fly Hapis

1 ilde Kaçak sigara
operasyonu

Bursa'da ablası ile 
zorla cinsel ilişkiye 
girdikten sonra 
şantaj yaptığını ileri 
sürdüğü oto yedek 
parçacısı İlker 
Karan'ı (33) pom
palı tüfekle 
öldürmekle 
suçlanan Hüseyin 
O. (22) ile cinayeti 
üstlenen ablası 
Ashhan O.'nun (25) 
yargılanması 
tamamlandı.
Mahkeme heyeti 
Hüseyin O.’yu 
toplam 13 yıl 6 ay 
15 gün hapis ceza
sına çarptırırken 
ablası Ashhan, 
babası Haşan O. 
(47) ve eniştesi 
Mehmet T.’nin (33) 
ise beraatlerine 
karar verdi.
Bursa'da oto yedek 
parçası ticareti 
yapan İlker Karan'a 
ait mağazada 
muhasebe görevlisi 
olarak çalışan 
Ashhan O. ile 
patronu, ddiaya 
göre hap içirerek 
ilişkiye girdi ve 
görüntüleri kamer
aya kaydetti. 
Ashhan O. bir süre 
sonra işyerinden 
ayrılarak bir tekstil 
atölyesinde çalış

maya başladı. İlker 
Karan'ın ilişki 
sırasında gizlice 
çektiği görüntüleri 
kullanarak kendi
sine şantaj yap
tığını öne süren 
Ashhan O., Karan'ı 
polise şikayet etti. 
Yapılan soruşturma 
sonunda İlker 
Karan hakkında 
Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde 
dava açıldı.
POLİSİ ARAYIP 
ÖLDÜRDÜĞÜNÜ 
SÖYLEDİ 
Geçen Mart ayında 
yapılacak duruş
madan bir hafta 
önce polisi arayan 
Ashhan O., İlker 
Karan'ı öldürdü 
ğünü söyledi. 
Cinayet masası 
ekipleri Ashhan O. 
ile birlikte kardeşi 
Hüseyin, babası

Haşan O. ve enişte
si Mehmet T.'yi 
gözaltına aldı.
Yapılan sorgulama
da İlker Karan'ı 
Hüseyin O.'nun 
otomobilde 
öldürdüğü, cinayeti 
ise ablası Ashhan 
O.'nun üstlendiği 
ortaya çıktı.
İfadeleri alınan 4 
şüpheliden 
Hüseyin ve Ashhan 
O. ile enişteleri 
Mehmet T. tutuk
lanırken, baba 
Haşan O. tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
SUÇU ÜSTLENEN 
ABLAYA BERAAT 
Yapılan soruşturma 
sonunda hakların
da 'Tasarlayarak 
adam öldürmek' ve 
'Cinayete azmet
tirmek' suçlarından 
ömür boyu ağır

laştırılmış hapis 
cezası istemiyle 
Bursa 2'nci Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'nde dava açılan 
sanıkların yargılan
ması tamamlandı. 
Mahkeme heyeti 
cinayeti işlediğini 
kabul eden 
Hüseyin O.'yu önce 
müebbet hapis 
cezasına çarptırdı. 
Tutuklu sanık 
Hüseyin O.'nun 
suçu ağır tahrik 
altında işlediği 
kanaatine varan 
mahkeme sanığın 
duruşmalardaki iyi 
halini de göz 
önünde bulun
durarak bu cezayı 
12 yıl 6 aya indirdi. 
Sanık Hüseyin O. 
ayrıca 6136 sayılı 
ateşli silahlar 
kanununa muhale
feti) suçundan da 1 
yıl 15 gün hapis 
cezası ile ceza
landırıldı. Son söz
lerinde cinayeti 
kendilerinin 
işlemediğini 
söyleyen tutuklu 
sanıklar Ashhan O. 
ve eniştesi Mehmet 
T. ile davanın tutuk
suz sanığı baba 
Haşan O. ise beraat 
etti.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğünce 7 
ilde düzenlenen 
kaçak sigara 
operasyonunda, 11 
kişi gözaltına alındı. 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
Bursa'da ele geçir
ilen 10 binlerce 
paket sigarayı 
kente getirdikleri 
öne sürülen kişilere

Motosiklet, Çöp 
Konteynerine 

Çarparak Devrildi: 
2 Yaralı

Orhangazi’de, bir 
motosikletin çöp 
konteynerine 
çarparak devrilmesi 
sonucu 2 kişi yara
landı.
Alınan bilgiye göre, 
Engin Kurtuldu 
idaresindeki 
plakasız motosiklet, 
Topselvi Mahalle 
si'nde yol kenarın
daki çöp konteyne 
rine çarptıktan 
sonra 
devrildi.

yönelik operasyon 
düzenledi.
Bursa, Batman, 
Diyarbakır, İstanbul, 
Adana, Mersin ve 
Ankara'daki 
adreslere gerçek
leştirilen eş zamanlı 
operasyonda, 11 
kişi gözaltına alındı. 
Şüphelilerin, 
emniyetteki işlem
lerinin ardından 
adliyeye sevk edile
ceği belirtildi.

Kazada, çarpmanın 
etkisiyle .bir evin 
duvarını aşarak 
bahçeye düşen 
sürücü Kurtuldu 
ile arkasında 
bulunan Engin 
Doğan (33) 
yaralandı.
Sağlık ekiplerince 
Orhangazi
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralıların 
hayati tehlikesi 
bulunmadığı 
öğrenildi.

Uyuşturucular tuvaletten gıktı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım İlçesi'nde 
polis uyuşturucu 
satıcılarına yönelik 
gece yarısı 
operasyon düzenle
di. 17 odadan 
oluşan üç katlı 
binaya yapılan 
baskında bir 
şüphelilerin 
tuvalete attığı uyuş
turucuyu polisler 
ellerine poşet geçir
erek çıkardı.
Operasyonda 3 kilo 
800 gram esrar, 790 
gram bonzai, 127 
adat uyuşturucu 
hap ele geçirildi, 4 
kişi gözaltına alındı.

17 ODA DİDİK 
DİDİK ARANDI

Merkez Yıldırım ilçe

Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, Meydancık 
Mahallesi'nde 
uyuşturucu sattık
larını tespit ettiği 
kişilerin bulunduğu 
binaya baskın 
yaptı. Binadaki 
17 oda didik didik 
aranırken, bir 

şüpheli torbaya 
koyduğu uyuşturu
cuları tuvalet 
deliğine atarak ken
disini odaya kilitle
di. Polisler, ellerine 
poşet geçirerek 
uyuşturucu atıldığı 
yerden çıkardı. 
Torbadan uyuşturu

cu haplar ve 
bonzai çıktı. 
Zanlı da odadan 
çıkarılarak gözaltı-/ 
na alındı. Bu arada 
çatılardan atlayarak 
kaçmak isteyen üç 
kişi ise yaşanan 
kovalamacanın 
ardından yakalandı.

ÇEYİZ 
SANDIĞINDAN 
UYUŞTURUCU
ÇIKTI
Polis ekipleri 
baskın esnasında 
evde bulunan çeyiz 
sandığını boşal
tarak arama yaptı. 
Dantel ve yastık 
kılıfları arasına 
gizlenmiş halde çok 
sayıda uyuşturucu 
hap bulundu. Çeyiz 
sandığında ayrıca 

uyuşturucuların 
kimler tarafından ne 
kadar ve kimlere 
satıldığına dair 
tutulan not defter
ine ise polis tarafın
dan el konuldu. 
Operasyonda 
toplam 3 kilo 800 
gram esrar, 790 
gram bonzai, 127 
adet uyuşturucu 
hap ele geçirildi.

BİR AYDA 15 EVE 
BASKIN 
DÜZENLENDİ 
Yıldırım ilçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri uyuşturucu 
satıldığı belirlenen 
Meydancık, Hacivat, 
Beyazıt, Şirinevler, 
Hacıseyfettin ve 
Selimzade 

JVlahalleleri'nde son 

bir ay içerisinde 
yaptığı operasyon
larda mahkeme 
kararıyla 15 ayrı 
eve baskın düzenle
di. Operasyonlarda 
toplam 17 kilo 
esrar, 1 kilo 250 
gram bonzai, 238 
adet ecstasy 
hap, 567 adet 
uyuşturucu hap, 30 
adet ruhsatsız 
silah, 3 adet ruhsat
sız av tüfeği ele 
geçirildi. 527 
kişinin sorgulandığı 
baskınlar 
esnasında çeşitli 
suçlardan sabıkası 
bulunan 53 kişi 
gözaltına alındı. 
Tutuklanma kararı 
bulunan 19 kişi 
cezaevine 
gönderildi
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com «

Güne Bakış

Aman ne gün be...
Uyuşturucu operasyonu dün Gemlik' e 

damgasını vurdu.
Yüzlerce polisi gören Gemlik'ti ‘Ne 

oluyor’ diye gün boyu merakla bekledi.
Adliye önü ise, ana baba günü.
Polisler, Adliye çevresini kuşatmış, 

giriş çıkış yasaklanmış, yargılama sürüy
or...

Gözaltına alınanların yakınları bekle 
şiyor..

Öğle saatlerinde ilk tutuklamalar gel 
diğinde, sahilde bekleyenlerden bir fer 
yat kopuyor ki sormayın.

Aracımı yol ortasında bırakıp, maki- 
namı kaptım, ama tutuklananlar çoktan 
araca bindirilip oldyyerinden götürül 
müştü. j

Yakınlarındaki taşkınlık bitmiyordu.
Yaklaşıp birkaç kare fotoğraf çekeyim 

dedim. Yemediğim küfür kalmadı.
Üzerime yürüyen mi, salvolarını sal- 

landıranlar mı ararsın, sormayın.
Allahtan polisler var orad,a yoksa yan

mıştım.
Polisin acısını, benden çıkaracaklar dı 
Uyuşturucu operasyonun yankıları 

Gemlik’te çabuk duyuiaü.
Vatandaş sevindi.
Ama, sivrisineği öldürmekle bataklık 

kurumaz ki!
Asıl önemli olan, bataklığı kurutmak.
Üç gün sonra başkası bü görevi üzeri 

ne alacak, rant sürdükçe sivri sinekler 
azalmayacak, çoğalacak.

İP’İN ANDIMIZ EYLEMİ
Dün, güne damagasını vuran bir baş ka 

konu ise, İşçi Partisi Gemlik yöneticileri, 
Belediye Meclisi’nin başladığı sırada, 
kürsü önüne gelerek, Meclis üyeleri ne 
Andımızı okumaya davet ettiler.

Herkes gibi biz de şaşırdık.
Önce, ne olduğunu anlayamadık, 

deklanşörlere de basmaya başladım.
Muarrem Çelik, Andımızı okumaya 

başladı.
Elindeki Aydınlık Gazetesi’nin ön say- 

fasında Atatürk fotoğrafı ve Andımız 
vardı.

Şaşkınlık geçince, CHP’liler de ayağa 
kalktı.

3 İP’li, birbirinden kopuk da olsa Andı 
mızı okudular.

Ortalık karıştı birden, Zabıta olaya 
müdahil oldu.

Çelik, çıkışta," Kahrolsun AKP diktatör
lüğü" diye bağırdı.

Başkanvekili bu olayı polisin zaafına 
bağladı. ...

Bakın Gemlik’te neler oluyor.
Türklüğünden utanıp , Türküm bile 

diyemeyenler, Türk olmayı faşizmle 
eşdeğer görüyorlar. "Türküm demekle 
Türk olunmaz, doğruyum demekle doğru 
olunmaz” diyor Başbakan...

Bu nedenle, bu zihniyetle mücadele 
bitmeyecek bu ülkede..

Kılıçlar çoktan çekildi, ülke ayrıştırıldı. 
Allah sonunu hayretsin.

Bursa ve Gemlik polisinin dün sabah yaptığı şok baskında 30 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı 

W smıcınıım mi Mii
Gemliklileri zehirleyen uyuşturucu satıcılarının evlerine dün sabah 300 polis eş 
zamanlı baskın düzenledi. Sabaha kadar süren aramalarda 30 kişi gözaltına alındı. 
Baskında bazı evlerde zulalarda saklanan uyuşturuculara polis tarafından el kondu.
Bursa Toplum 
Destekli Polis ve 
Kaçakçılık ile 
Organize suçlar 
ekipleri, dün saba
ha karşı ilçemizde 
35 evde şafak 
baskını yaparak, 30 
kişiyi gözaltına aldı. 
İlçede uyuşturucu 
satışı yaptığı polis 
ce yapılan 
takiplerde belirle 
nen kişilerin barın 
dıkları evlere 
Cumhuriyet Savcılı 
ğı’ndan alınan izinle 
dün sabaha karşı 
Bursa ve Gemlik 
Emniyet güçleri 
yıldırım baskın 
yaptı.
300’e yakın polisin 
tornalar destekli 
baskınında uyuştu
rucu satıcısı olduğu 
iddia edilen kişi
lerin evlerinde 
arama yapıldı.
Polis şüpheli kişi
lerin evlerinde 
uyuşturucu hap, 
esrar gibi maddeler 
elde ettiler. 
Uyuşturucu 
satıcıları zulalaçT^' 
baca deliklerine, 
tuvalete attıkları 
görüldü.
Gözaltına alınan 
30’a yakın kişi 
Muammer Ağım

Devlet Hastanesi’ne 
götürülerek sağlık 
kontrolünden 
geçirildi^6 
Gemlik ilçe Emniyet
Müdürlüğü'nde 
ifadeleri alınan 
şüpheliler, Adliye’ 
ye sevk edildi. 
Gözaltına alınan

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM. 
GEMLİK 

Tel: 514 20 21

Roman vatan
daşların yakınları 
Adliye Sarayı’nın 
önünü doldurdu. 
Polis bu sırada 
geniş güvenlik 
önlemi alarak yol
ları trafiğe kapattı. 
Öğle saatlerinde 
ifadeleri alınan ve 
mahkemeye 
çıkarılan bir grupun 
tutuklanarak polis 
aracıyla cezaevine 
gönderilmesi üzeri 
ne, yakınları polise 
tepki göstermeye 
ve bağırmaya

başladı. 
Görüntüleri 
fotoğraflamaya 
çalışan gazetemiz 
muhabirine 
saldırmak isteyen 
uyuşturucu 
satıcılarının yakın
larına polis 
izin vermedi.
Bu arada bir genç 
polisçe gözaltına 
alındı.
Öğleden sonra da 
süren yargılama 
sonunda 9 kişinin 
tutuklandığı 
öğrenildi.

Yalova Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

ŞEFİK YILMAZ

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ıummı iNHm ılımı MlrtaMisiiııı
Gemlik Kaymakam 
lığı Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada 
2013 yılı sonuna 
kadar gıda işlet
melerinin hepsinin 
kayıt altına alınacağı 
bildirildi.
Yapılan açıklamada, 
şu görüşlere yer 
verildi: “5996 Sayılı 
Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı,Gıda ve 
Yem Kanunu kap
samında çıkarılan 
Gıda İşletmelerinin 
Kayıt ve Onay İşlem 
lerine Dair Yönet 
melikte Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
Yönetmelik, 
10.01.2013 tarih ve 
28524 sayılı Resmî 
Gazete' de yayınlan
mış olup, bu 
Yönetmeliğe göre; 
Depo, Perakende, 
Toplu Tüketim ve 
Gıda Üretim işlet
mecilerinin Kayıt 
Belgelerini almaları 
için aşağıda belir

tilen belgelerle İl ve 
İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdür 
lüklerine müracaat 
etmeleri gerekmek
tedir. Bu kayıt bel
gelerini almayan iş 
yerlerine yasal işlem 
uygulanacaktır.
İlçemizde faaliyet 
yapan; Depo, 
Perakende, Toplu 
Tüketim ve Gıda 
Üretim işletmeci
lerinin herhangi bir 
yasal işleme maruz 
kalmamaları için 
ilgili Müdürlüklere 
baş vurmaları 
gerekmektedir. 
Faaliyetleri devam 
eden ve önceki yıl
larda Bakanlik İl ve 
İlçe Müdürlüklerin 
den alınan
TR-16-K -......
kayıt numarası 
olmayan İşletme 
Kayıt Belge leri 
yenisi ile 
değiştirilecektir. 
Bu İşletmeler 
31.12.2013 tarihine 
kadar İl ve İlçe Gıda

Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüklerine 
müracaat ederek 
Kayıt Belgelerini 
değiştirmeleri 
gerekmektedir. ”

Depo, perakende, 
toplu tüketim işlet
mecilerinde kayıt 
başvurusunda iste
nilen belgeler ise 
şöyle : 
1- Dilekçe, 
2- Beyanname 
(Ek-4).

Gıda üreten işlet
mecilerden kayıt 
başvurusunda iste
nilen belgeler 
1- Dilekçe, 
2- Beyanname 
(Ek-4), 
3- Şeker üretimi 
veya şeker 
paketlemesi 
konusunda faaliyet 
gösterecek gıda 
işletmelerinin 
Şeker Kurumu'ndan 
alacağı uygunluk 
yazısı.

Gemlik Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüğü denetim 
ekibi, Jandarma 
Komutanlığı ve 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri ile birlikte 
ilçemizde farklı nok
talarda kaçak ve 
kurbanlık hayvan 
denetim noktaları 
oluşturdu.
Yapılan kontrollerde 
il dışından gelen 
hayvanların vete 
riner sevk raporları, 
il içi dolaşımda 
bulunan hayvan
ların ise büyük
başlarda pasaport
ları ve küçük 
başlarda ise koyun- 
keçi nakil belgeleri 
İncelenmekte ve 
hayvanlar sağlık 
kontrolünden 
geçirildiği bildirildi. 
Kurban bayramına 
kadar sürecek 
kontrollerde 
sağlıklı ve izinli kur
banlıkların halka 
sunulması 
amaçlanıyor.

Denetimlerin sıkı ve devam edeceği 
etkin bir şekilde belirtildi.

ÇALIŞMALAR YAPMAK İÇİN,

• BELED İYE GEL İR VE GİDERLERİ HERKES TARAFINDAN

KADINLARLA,
GENÇLERLE,

• SİVİL TOPLUM İLE,
MUHTARLARLA,

ADAY ADAYI

> SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİNDE UYUMLU BİR KENT İÇİN,
• DENİZİN, ZEYTİNİN KORUNMASI İÇİN,
• YENİ PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR YARATMAK İÇİN,
• SAĞLIKLI KOŞULLAR İÇİNDE SPOR YAPILABİLEN BİR KENT İÇİN,
» SANAYİ ALANLARININ DENETİM VE KONTROLÜ İÇİN,
* PLANLI YAPILAŞMA VE DEPREM HASARINI EN AZA İNDİRECEK

• GELİŞEN BİR KENT İÇİN,
> GEMLİK TE YAŞAYAN TÜM YURTTAŞLARA HİZMET ETMEK İÇİN,
> ESNAF SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN,
• DENETLENEBİLEN, HESAP VEREBİLEN BİR BELEDİYE OLMAK İÇİN,

GÖRÜLEBİLECEĞİ ŞEFFAF BİR BELEDİYE İÇİN,
• BAHANE SUNMAK İÇİN DEĞİL HİZMET ETMEK İÇİN,

• BİRLİKTE YÖNETMEK İÇİN

Sokaklarında birlikte yürüdüğümüz Gemlik ’in 
geleceğine birlikte karar vereceğiz.

Yaratacağımız örnek kentin gururunu
hep birlikte yaşayacağız.

Opr.Dr.B. KEMAL ASLAN 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN
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Veda...
Zamanı geri çalar 
Kan emen masal 
Kulağı yırtan sesler yılışır yamaca 

***
Gizli öznedir
Çini çocuk düşleri
Elif diye başlar

***
Esreleri mahpus kalem
Akıbetine çizer
İnadına

***
Spontane güvercin düğünleri kurulur
Yeryüzü sofralarına
Böyle başlar sancı doğumları
Şehir böyle kırar şafağı, prematüre

***

Mavi bir mendil asılır
Cumbası yosun 
0 köy evine

***
Yalan
Yavan
Şarkılar uyanır pirinç döşeklerden

***
Kirli sevişmelerin
Tırnak izleri kalır
0 maun gardıropta geceden soyunurken 

***
Ay tozları silinir
Islak sokak çeşmesinde
Dudakları arınır dudakların...
gün başlamadan ölürken

***

Sala kırar
Şehrin kilitlerini
Veda saba makamında.

167 Mürettebatlı temi, 
331 Yolcusuyla 

Mudanya Limam'nda

Maı ananlarına setim uyarısı

Bursa'nın Mudanya 
ilçesi, Kurban 
Bayramı öncesinde 
Bahama Bayraklı 
Hamburg isimli 
lüks turist gemisini 
ağırladı. 167 müret
tebatlı gemi, 331 
yolcusuyla 
Bursa'nın Mudanya 
Limam'na yanaştı. 
Edinilen bilgiye 
göre Bahama ban- 
dralı çoğunluğu 
Alman turist olan 
331 yolcu ve 167 
mürettebatıyla 

.Yunanistan'ın 
jVolos Limanı'ndan 
demir alan 'Ham 

burg* isimli yolcu 
gemisi dün sabah 
saatlerinde Mudan 
ya'ya geldi.
Mudanya Lima 
nı'na demirleyen 
144 metre uzun-, 
luğunda, 15 bin 67 
grostonluk yolcu 
germisindeki tur
istler Bursa ve 
Mudanya'da tarihi 
ve kültürel mekan
ları gezdi.
Mudanya'dan 
akşam saatlerinde 
ayrılacak olan tu 
rist gemisinin 
İstanbul'a hareket 
edeceği öğrenildi 

30 Mart 2014 tari
hinde yapılacak 
olan yerel seçimlere 
kısa bir süre 
kalırken, Yüksek 
Seçim Kurulu (YSK) 
belediye başkanlığı
na talip olan aday 
adaylarına ikazda 
bulundu.
YSK’nın 30 Mart tar
ihinde gerçekleştir
ilecek seçimlere 
yönelik propaganda 
ve yasaklara ilişkin 
kararları açıkladığını 
hatırlatan yetkililer, 
1 Ocak tarihinden 
önce aday aday
larının kendilerini 
tanıtma amaçlı 
kısıtlı bir çalışma 
yürütebileceklerini 
ifade etti.
YSK tarafından 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü’ne gön
derilen kararda,

Sarsa nın delerleri nıercel altında
Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalış
malarıyla Bursa, 
Türkiye’nin 2014 yılı 
için UNESCO 
Dünya kültür miras 
listesi adayı oldu. 
UNESCO’ya ‘Dünya 
Kültür Mirası 
Listesi’ne girme 
konusunda adaylık 
başvurusunda bulu
nan Bursa’ya gelen 
UNESCO Uzmanı 
Alvaro Gomez Ser 
ver, 3 gün boyunca 
kentte incelemel
erde bulunacak. 
UNESCO Uzmanı 
Alvaro Gomez 
Server, Bursa 
ziyaretinde, 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili 
Atilla Ödünç ile bir 
araya geldi. 
Acemler’deki 
Başkanlık 
makamında gerçek
leştirilen ziyarette, 
Büyükşehir 
Belediyesi Etüd ve 
Projeler Dairesi 
Başkanı Nalan 
Fidan, adaylık 
sürecini ve çalış
manın detaylarını 
anlattı. Adaylık 
dosyasının ‘Bursa

“Yüksek Seçim 
Kurulu takvimine 
göre seçim süreci 1 
Ocak 2014 tarihinde 
başlayacak ve prop
aganda çalışmaları 
da ancak bu tarih 
itibariyle yapılabile
cek. Belediye 
başkan aday aday
ları belirlenen tarih 
öncesinde seçim

Hanlar Bölgesi’, 
‘Sultan Külliyeleri’ 
ve ‘Bursa ve 
Cumahkızık: 
OsmanlI Imparator- 
luğu’nun Doğuşu’ 
konularında hazır
landığını ifade eden 
ve UNESCO ile ilgili 
Bursa’da yoğun bir 
çalışma gerçek
leştirildiğini vurgu
layan Fidan, 
OsmanlI’nın 
başkenti Bursa’daki 
değerlerin dünya 
kültür mirası lis
tesinde yer alması 
adına, alan yöne
timince onaylanan 
planın Büyükşehir 
Belediyesi 
Meclisi’nde de 
onaylandığını ve 
böylece yönetim 
planının gelecek 5 
yıl için de uygula 

bürosu açamayacak 
ve üzerinde parti 
logosu bulunan ilan, 
pankart ve afişler de 
asamayacak. Ayrıca 
parti ve aday 
adayının anons 
edildiği araçlar 
sokaklarda 
dolaştırılamayacak” 
dedi.
YSK, aday aday

nabilir hale geldiği
ni belirtti.
Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili Atilla 
Ödünç ise doğal ve 
kültürel değerlerin 
sadece bulunduk
ları ülkelere özgü 
olmadığını, bunların 
tüm dünya insan
larının ortak malı 
olduğunu ifade etti. 
Bursa’nın değer
lerinin UNESCO 
‘Dünya Kültür 
Mirası Listesi’ne 
girme konusunda 
yoğun çalışmalarda 
bulunan Alan 
Başkanı Prof. Dr. 
Neslihan Dostoğlu 
ile projeye emek 
veren ekibi tebrik 
eden Ödünç, 
“Bizler, Bursa 
olarak sahip 

larını ve siyasi parti 
yöneticilerini de 
uyararak, “Siyasi 
partiler, tüzüklerinde 
gösterilmek kaydıy- 
la aday adayları için 
bunların vereceği 
bilgileri de esas 
alarak aday aday
larının meslek veya 
sanat hayatlarındaki 
derece, başarı ve 
eserlerini, mem
lekete 
yaptığı hizmetleri 
gösterir vesikalık 
fotoğraflarını 
taşıyan matbualar 
bastırıp dağıtabilir. 
Aday adaylarının 
soyadı alfabe 
sırasına göre düzen
lenecek 
benzer bilgileri 
içeren matbualar 
sandık başlarına 
asılabilir” diye 
konuştu.

olduğumuz değer
leri dünya ile pay
laşmaya hazırız” 
diye konuştu.
Uluslararası Anıtlar 

ve Sitler Konseyi 
(ICOMOS) gözlem
cileri ve Türkiye 
üyelerinin de 
katıldığı ziyarette, 
UNESCO Uzmanı 
Alvaro Gomez 
Server, Bursa’da 
bulunmanın heye
canını yaşadığını 
söyleyerek, 
“Bursa’da tarihi 
yapıda sorun yok, 
ancak şehir planla
ması konusunda 
incelemeler 
yaparak, Bursa’nın 
kuruluş modelini en 
iyi şekilde algılayıp 
UNESCO’ya en 
doğru şekilde 
bildirmeyi hedef 
liyorum” dedi. 
Ziyaretin sonunda 
Başkanvekili 
Ödünç, konuklarına 
plaket ve Bursa’ya 
özgü hediyeler 
verdi. İncelemelerin 
tamamlanmasının 
ardından UNESCO 
değerlendirme 
sonucunu 2014 yılı 
Şubat ayında açık
layacak.
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{SİMİM Batalla'dan 
Sonra Belluschi

Türkiye Basketbol 
Bölgesel -TB3L 7. 
grupta mücadele 
edecek Çayırova 
Spor 
(Gebze/KOCAELİ) 
ile Gemlik Gücüm 
Spor arasında 
Kocaeli Basketbol il 
temsilciliğin 
görevlendirdiği 
hakemlerle Çayırova 
Spor Salonunda 
yapılan müsabaka 
ya Çayırova Spor 
Uğur/Ahmet/Mehmet 
/Okan 5'lisi ile 
başlarken Gemlik 
Gücümspor 
Hakan/Enes/Oğulca 
n/Berkay/Olcay 5’lisi 
ile başladı. 
İlk devre baş başa 
geçen müsabaka 
32- 35 bitti 
2.devrede oyuna 
ağırlığını koyan 
Gemlik Gücüm Spor 
maçı 66:93 kazan
mayı bildi. 
Çayırova Sporda en 
skor er isim Uğur 19 
sayı ile oynadı. 
Gemlik Gücüm 
Spor’da en skor er 
Berkay 25 sayı ile 
oynadı.
1: Periyot 13-22 
2: Periyot 19-15 
3: Periyot 19-26 
4: Periyot 15-30 
Gemlik Gücüm Spor 
Kafile Başkanı 
Mehmet Okay, 
“Yapılan Hazırlık 
Müsabakaları ile lige 
hazır hale gelmek 
için Çayırova Spor 
ile yapılan müsaba

kada yeni transfer
lerin uyumu ve 
mücadeleci olmaları 
hedeflerimiz acısın
dan bizleri umut
landırdı. Yapılan 
hazırlık maçında 
misafir perverlik- 
lerinden dolayı 
Çayırova spor 
kulübü yöneticile 
rine, ulaşım konu 
sunda bize destek 

olan Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
na, Gemlik Belediye 
ulaşım dairesine ve 
Gemlik basınına 
bizlere destek ol 
dukları için Teşek 
kür ederiz." dedi 
Gücümspor A takım 
Hocası Ziya Güler, 
“Hazırlık maçları 
takım açısından 
verimli olmakla bir

likte oyuncular 
arasındaki uyumun 
mücadele yansıması 
rakiplerimize karşı 
daha güçlü ve etkili 
oyun kurgusunu 
yakalamak için 
antrenman ve hazır
lık maç temposunun 
artması ile lige hazır 
bir şekilde müca 
dele etmeyi umuyo
rum” dedi

Bursaspor yöneti
mi, Pablo 
Batalla'nın ardın
dan bir başka 
Arjantinli yıldızı 
Fernando 
Belluschi'nin 
sözleşmesinde de 
iyileştirme yapma 
kararı aldı. Yıllık 1 
milyon 200 bin 
euroya oynayan 
yıldız futbolcunun 
sözleşmesinin uza
tılacağı ve kendi
sine 300 bin euro 
prim verileceği 
öğrenildi.
Bursaspor Başkanı 
Erkan Körüstan, 
dün Batalla'nın 
sözleşmesinin uza
tıldığını açıkladık
tan sonra,

Fernando 
Belluschi'nin 
sözleşmesinde de 
iyileştirme yapmak 
için harekete geçti. 
Batalla'ya verilen 
300 bin euro prim 
miktarının aynısını 
Belluschi'ye de ver
mek isteyen yeşil 
beyazlı yönetim, 
yıldız futbolcunun 
diğer futbolcularla 
aldığı ücreti den
gelemek istiyor. 
Bursaspor'un bu 
sezon renklerine 
bağladığı 
Sebastien Frey 1 
milyon 650 bin 
euro, Civelli ve 
Taiwo ise 1 milyon 
250 bin euro 
kazanıyor

Wtan Bursaspor a Destek Sözü
Beko Basketbol Ligi 
takımlarından 
Tofaş'ın sezon 
açılışına katılan 
Kamil Başaran,bura
da yaptığı açıklama
da Bursaspor için 
ne yapılması 
gerekiyorsa yap
maya hazır olduk
larını vurgulayarak, 
"Bursaspor ile ilgili 
üzerimize düşen 
neyse yapmaya 
hazırız. Bursa'ya 
sadece spor 
üzerinden değil, 
sanat ve kültür 
üzerinden çok derin 
dokularla bağlıyız.

Yapılan müze ve 
eserlerle; Bursa'yı 
Türkiye'ye ve 
Dünya'ya tanıtmak 
için çalışıyoruz" 
dedi.
Bursa'ya katma 
değer katacak her 
türlü faaliyetin için 
de yer almaya hazır 
olduklarını belirten 
Başaran, "Şu anda 
futbolla ilgili bir 
atılımımız yok.
Önümüzdeki gün
lerde gelişebilecek 
iş birlikleri ile neler 
olabilir, bu konuda 
somut bir şey söyle
mem çok zor. Ama 

şunu ifade edeyim; 
Bursa'ya, basketbol- 
la çok büyük katkıda 
bulunuyoruz.
Futbolla ilgili tanım
lanabilecek olan bir 
takım etkileşimler 
kapsamında yer alır 
mıyız bilmiyorum. 
Ümit ediyorum ki; 
önümüzdeki gün
lerde, eğer üzerim
ize böyle bir görev 
düşerse gerekeni 
yaparız. Yanlış hatır
lamıyorsam bir 
tanıtım dosyası gel 
di ama onun ötesin 
de herhangi bir etk
ileşimimiz olmadı"

diye konuştu.
"BİZ ŞAMPİYONLUK 
İÇİN TAKIM 
KURMUYORUZ" 
Tofaş için yapılan 
spor faaliyetlerinin 
anlamının sadece iyi 
insan yetiştirmek 
olduğunu belirten 
Tofaş Ceo'su Kamil 
Başaran, "Biz gele
ceğimize yatırım 
yapma hedefindeyiz. 
Biz basketbolün AR- 
GE'sini oluşturmak 
istiyoruz. Biz büyük 
transferler yaparak 
şampiyon takım 
yetiştirmek istemi 
yoruz.”

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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80 hin lıisi parasını almayı yine unuttu!
Yapılan onca uyarı 
ve SMS bil
gilendirmesine rağ
men 80 bin kişi 
parasını yine almadı. 
SGK yetkilileri ise 
uyarıyor: 5 yıl içinde 
hak sahipleri tarafın
dan alınmayan par
alar zamanaşımına 
uğrayacak...
Türkiye genelinde 
yaklaşık 80 bin 
kişinin devlette 
toplam 13 milyon 
TL'nin üzerinde bir 
alacağı bulunuyor... 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu, rapor par
aları ve cenaze 
yardımları gibi belli 
bir takım ödeme ve 
yardımı hak sahip

lerinin alması için 
anlaşmalı bankalara 
yatırıyor. Ancak 
Sosyal Güvelik 
Kurumu'ndan 
aldığımız bilgiye 
göre, yapılan 1 mil
yar TL'nin üzerindeki 
ödemeden yaklaşık 
13 milyon TL'lik bir 
bölümü hak sahipleri 
tarafından teslim 

alınmazken, bu pa 
ralar aracı kurulu
ların kasalarında 
halen hak sahipleri 
nin kendilerini ala
cağı günü bekliyor... 
SGK, tarafından her 
yıl milyonlarca 
kişiye, rapor par
aları, emzirme 
yardımları, cenaze, 
tıbbi malzeme 

ödemeleri, ilaç 
ödemeleri, yolluk ve 
diş ödemeleri gibi 
birçok başlık altında 
ödeme yapılıyor. 
EN FAZLA ÖDEME 
YAPILAN İKİ KALEM 
Yapılan ödemeler 
arasında en fazla 
payı ise iş görmezlik 
raporları ile cenaze 
yardımları sırtlıyor... 
- İş görmezlik 
ödeneğinden 3 ay 
primi yatırılmış tüm , 
vatandaşlar yarar- 
lanabiliyorken, 
ödeme kapsamına; 
çalıştığı işyerinde 
kaza geçirenler, 
meslek hastalığına 
yakalananlar, geçici 
rahatsızlık yaşayan

lar ile hamile bayan
lar giriyor ve çalışıl
mayan her gün için 
SGK, bu durumda 
olanlarlar için rapor 
parası ödüyor.
- Öte taraftan vefat 
eden sigortalı veya 
emeklinin geride 
kalanlarına da devlet 
aylık bağlayarak 
sahip çıkmanın yanı 
sıra cenazenin 
kaldırılabilmesine 
yönelik cenaze 
yardımı yapıyor. Bu 
yardımdan faydalan
mak isteyen hak 
sahiplerinin ise ölüm 
tarihini belirten bir 
dilekçe ile SGK'ya 
başvuruda bulun
maları yetiyor.

BİNLERCE KİŞİ 
ALMAYI YİNE 
UNUTTU!
Ancak bu zamana 
kadar basın aracılığı 
ile yapılan onca 
çağrıya ve SMS ile 
yapılan kişiye özgü 
bildirimlere rağmen 
yine binlerce kişi 
devlet tarafından, 
tarafına yatırılan par
aları ilgili kurumlara 
giderek teslim 
almadı. SGK veriler
ine göre Türkiye 
genelinde yaklaşık 
80 bin kişi parasını 
teslim almadı ve söz 
konusu ücretlerin 
toplamı 13 milyon 
TL'yi aştı.

Koltuklar doldu
Kurban Bayramı 
tatilinin 9 gün 
olması otobüs, uçak 
ve tren koltuklarını 
şimdiden doldurdu, 
birçok işletme ek 
seferler koydu. 
Tatilde özellikle 
karayollarına yönelik 
yoğun talep 
nedeniyle Metro 
Turizm, normal 
dönemde 1500 olan 
sefer sayısını tatilde 
2 bin 500'e çıkardı. 
THY tatil sırasında iç 
hatlarda birçok nok
tadan 48, Anadolujet 
9, Pegasus ise iç ve 
dış hatlarda 423 
ilave sefer düzenle
di. Tatilde Ankara- 
Eskişehir Yüksek 
Hızlı Tren (YHT) 

seferlerini artıran 
TCDD Genel 
Müdürlüğü, birçok 
anahat ve bölgesel 
trenlere vagonlar 
ekleyecek.
Alınan bilgiye göre, 
Kurban Bayramı 
tatilinde hava, kara 
ve demiryolundaki 
normal seferler 
doldu. İşletmeler bu 
nedenle ek sefer 
düzenledi. Kurban 
Bayramı tatili 
öncesinde havayolu 
ile taşımacılık yapan 
işletmeler de Sivil 
Havacılık Genel 
Müdürlüğünden 
(SHGM) ek sefer 
talebinde bulunmaya 
başladı.
Havayolu ulaşımının

Türkiye’deki en 
büyük firması Türk 
Hava Yolları (THY) 
ve Anadolujet, nor
mal seferlerde dolu
luk yaşandığı için 
bayram öncesi ve 
sonrasında meydana 
gelecek yoğunluğa 
yönelik olarak bazı 
bölgelere ek seferler 
düzenledi.
Mevcutlara ek 48 
sefer koyan THY, 
ilave seferleri 
Antalya, Adana, 
Bodrum, Dalaman, 
Trabzon ve Kıbrıs'a 
gerçekleştirecek. 
Anadolujet Ankara 
ve İstanbul'dan 
Antalya, Bodrum, 
Mardin,Trabzon'a 
ilave sefer yapacak.

taştı
Diğer ulaştırma 
kanallarında olduğu 
gibi karayollarında 
da bayram tatili 
döneminde yoğun
luk yaşanıyor. Bu 
bağlamda karayol
unda ulaşım hizmeti 
sunan Metro Turizm, 
Kurban Bayramı 
tatilinde yaşanan 
yoğunluğu karşıla
maya hazırlanıyor. 
Şirketin hazırladığı 
yoğunluk haritasın
da özellikle İstanbul 
çıkışlı hatlarda turis
tik şehirlere ve 
bayramı memleket
lerinde geçirmek 
isteyen vatan
daşların Karadeniz 
ve Anadolu şehirler
ine yönelik seyahat

talebi bulunuyor. 
Günlük ortalama 
1500'ü bulan normal 
seferlerde doluluk 
yaşandığı için 
bayram öncesi ve 
sonrasında meydana 
gelecek yoğunluğa 
yönelik olarak bazı 
bölgelere 1000 ek 
sefer koydu. Bayram 
boyunca 2 bin 500'e 
yakın sefer plan
layan Metro Turizm, 
doluluk oranını ya 
kından takip ederek 
talebin yüzde 80'in 

üzerine çıktığı hat
larda tekrar ilave 
sefer planlaması 
yapacak. Yetkililer, 
bayram tatili plan
layan vatandaşların 
biletlerini erkenden 
almasının yeni sefer 
planlaması, dönüş 
biletlerini 
almalarının ise 
dönüş yolculukların
da herhangi bir 
sıkıntı yaşanmaması 
açısından önem 
taşıdığını vurgulu 
yor.

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

METRO
Aydın Turizm

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.
__________ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI

GEREKLİ TELEFONLAR

HASTANELER

u 513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

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

Güven Taksi 
Gomlik Taksi 
Manastır Taksi

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 061

TAKSİLER

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

| İŞ-KUR____________

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

DENİZ OTOBÜSÜ

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

513 18 46
513 71 66

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

Mudanya 
Yenikapı

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45

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

513 45 21-182

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

İDO İmam Aslan

VAPUR - FEBİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

(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 Likitgaz 
BP Gaz
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

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

MAR-PET

GemlikKRrfez
GENLİlt'İN'İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZEY.ESİ

Yalnız 185

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 41 SAYI : 4698

FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil)
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Ticaret Borsası 
laboraturar kurma 
girişimleri taslattı 
Gemlik Ticaret Borsası yöneti
mi kimyasal analizler yapa 
cak modern bir laboratuvar 
kurmak için karar aldı. 4’de

jljdilek’in 10 Alışveriş Mağazalarında, 75 liralık alışveriş karşılığı verilen bir şans kuponuyla yapılan çekilişte, 10 kişi Qashqai sahibi oldu.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Günün anatomisi..
Gemlik Belediye Meclisi’nden 1/1000 ölçekli Kuzey 

Uygulamalı İmar Planları görüşülerek, üyeleri oybirliği 
ile geçti.

Gemlik’te önceki gün Şafak Operasyonu ile 35 eve 
baskın yapıldı.

7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu tacirleri bir süre seslerini çıkaramaya

caklar.
Dün, bir gün önceye göre sakin geçti.
Özdilek’in şanslı Qashqai talihlisi, davetiyelerini 

bizim bastığımız yeni evli Akbulut çifti oldu. 4’de

Özdilek Alışveriş Mağazaları’nda, 75 liralık 
alışveriş karşılığı verilen kuponla çekilişe 
katılan müşterilerinden Gemlikli Fatma 
Akbulut Arı, 60 bin lira değerinde Nissan 
Qashqai aracın şanslı talihlisi oldu. Akbulut 
Ailesi dün arabasını teslim aldı. Haberi 5’de

3 yıldır 250 gram ekmek, 750 kuruştan satılmaktaydı.

Bursa Fırıncılar Odası aldığı kararla 
ekmek fiyatlarını 750 kuruştan 1 liraya 
yüksettti. Bursa Fırıncılar Odası’nın 
aldığı kararı uygulacaklarını söyleyen 
Gemlik Fırıncılar ve Unlu Mamüller 
Derneği Bşkanı Rıfat Bulut, ekmek fiyat
larına 3 yıldır zam yapmadıklarını hatır
lattı. Haberi sayfa 4’de

Marmarahirlik’ie rekolte 
öeyanname verilmesinıle 

son iarih 30 Ekim
S.S. 72. Nolu Marmarabirlik Gemlik 
Tarım Satış Koope ratifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Bahattin Malap, “Rekolte beyan 
namesi yazdırmayanlar, 30 Ekim’e kadar 
verme dikleri takdirde, mağdur olacak
lar. ” dedi. Haberi sayfa 2’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısı devam ediyor

İlMMltMtiiiilItBİllllll
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin önceki 
gün yapılan Ekim 
ayı toplantısında 
Kuzey Planlarının 
kabul edilmesinden 
sonra gündem mad
deleri ne geçildi. 
Gündeme geçmeden 
önce CHP ve MHP 
grupları Meclis 
Başkanlığına 
önergeler verdi. 
CHP adına verilen 
önergeler konusun
da konuşan Grup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy, ilçeye 
günübirlik gelenlerin 
taze ve ucuz balık 
tüketme gereksinim
lerinin de kaldığını 
bunun da Çarşı 
Deresi’nin ağzındaki 
Balıkçı dükkan
larının önünde 
giderdiğini söyledi. 
Ersoy, “Bu dükkan
lar yıkılacak. Bu 
hizmetin daha hijyen 
ve ilçeye dana raz'ıa 
katkı yapacak bir 
ortamda sunulması 
sağlamak üzere, bu 
alanın ilçe girişinde
ki Balıkçı Barınağı’n 
da düzenlenmesi 
önceden beri öne 
rilmektedir. Biz, bu 
önerinin arkasın
dayız. Bugün ise 
gelinen noktada bir 
yandan ihtiyaca 
cevap verme, bir 
yanda esnafın soru
nunun bir an önce 
ortadan kaldırılması 
sağlamak amacıyla 
eski Tibel Otel’in 
bulunduğu alanda 
düzenleme yapıla
bileceğini şifahi 
olarak Belediyemize 
iletmiştik.
Belediyemiz de 
eski Tibel Otel’in 
bulunduğu alanda, 
çiğ ve pişirilmiş 
balığın sunulacağı 
bir çalışma başlat
mıştı. Ancak, 
yapılan alanın 
komşu hane lere 
adeta bitişik oluşu, 
bir yandan vatan
daşın haklı 
şikayetine neden 
olmakta, bir yandan 
da düzenleme 
açısından sorun 
olmaktadır." dedi. 
Ersoy, Tibel Otel’in 
yıkılan alanında 
rekreasyon alanı 
olarak düşünülmesi

ni ve bütüncül bir 
düzenleme yapıl
masını önerdi. 
Balık pişirme ve 
sunum birimlerinin 
İskele tarafına yer
leştirilmesini istedi. 
Bir başka önergede 
ise, CHP’liler ilçenin 
ulaşım sorununa 
değindiler.
“Ulaşım Beledi 
ye’nin görevleri 
arasında en önde 
yer alması bireyin 
en temel ihtiyacı 
olmasından ileri 
gelmektedir" 
denilen önergede, 
Gemlik’in ulaşım 
ihtiyacının 3 nokta
da toplandığı, 
günümüzde bu nok
talara ulaşımın 
karşılanmasında 
son derece yetersiz 
kalındığı belli gün 
ve saatlerde otobüs
lerin anormal dere
cede dolu olduğu, 
insanların ihtiyacını 
salkım saçak gider 
diği vurgulandı. 
Gemlik Belediye 
si’nin bu konuyu 
Büyükşehir Belediye 
si nezdinde gider
mesi istendi.
Bursa’daki BURU- 
LAŞ durağının 
genişletilmesi isten
di. Gemlik’teki 
camilerde bayanlar 
için tuvalet yeri ve 
abdesthaneler 
olmadığına dikkat 
çekerek, buralara 
sıcak su da bağlan
masını istedi. 
MHP’li Metin Şanlı, 
ayrıca Gemlik 
Belediyesi’nin bir 
adet hasta nakil 
aracı satın almasını 
önerdi.

TEMİZLİK 
İŞÇİLERİNE YEMEK 
VERİLMESİ

CHP’nin bir başka 
önergesinde ise, 
Belediyede çalışan 
personele öğle 
yemeği veya ücreti 
verilmesine karşın, 
temizlik işlerini 
yapan taşeronun 
temizlik işçilerine bu 
haktan mahrum 
ettiğini belirtildi.
CHP’liler temizlik 
hizmeti alım ihale 
sözleşmelerine 
yemek hizmetinin 
verilmesinin konul
masını da istediler. 
MHP Grubu adına 
kürsüden konuşan 
Metin Şanlı ise 
konuşmasına yine 
Mehmet Akif’ten 
aldığı bir dize ile 
başladı.
Şanlı, Piri reis 
Gemisinin raporları 
hakkında bilgi isten
mesi konusunu gün
deme getirdi.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise “Rapor 
yok. Gelirse Meclise

getiririz.” dedi.
Şanlı, Belediyenin 
büyük paralar 
harcayarak yap
tırdığı hah sahaların 
çok bakımsız 
olduğunu, buraların 
düzenlenerek 
Gemliklilerin kul
lanımına açılmasını 
istedi.
Şanlı, ayrıca, 
Mahalle Kitaplıkla 
rımn kurulmasını 
isterken, “Bursa 
bunu yapmış, 
anahtarsız kitaplık
lar kurmuşlar. 
Bu konuda 
belediyemiz 
çalışma yapmalı. 
1 koy, 1 al sistemi 
Bursa’da iyi gidi 
yor.” dedi.
Meclise geçtiğimiz 
aylarda Çarşı 
Deresi’nin yüksek 
duvarlarının tehlike
sine değindiğini de 
belirten Metin Şanlı, 
buraya koruma 
yapılmasına cevap 
alamadığından 
yakındı.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz da öner
gesinde, 30 Mart 
2014 seçimlerin yak
laştığını, Hamidiye 
Köyü ile Gemlik’teki 
Hamidiye Mahalle 
si’nin adlarının aynı 
olduğuna 
dikkat çekti.
Yılmaz, “İsim ben
zeyen mahalleler 
birleştirme yapıla
bilir mi? Bu konuyu 
Çevre Komisyonuna 
havale edelim" dedi 
öneri kabul edildi. 
Mecliste gündemde
ki diğer maddelerin 
görüşülmesine 
devam edildi.

Marnıarabirlilıte rekolte 
beyanname verilmesintle 

sın tarih 311 Elim
2013 -2014 zeytin 
sezonunda Marma 
rabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifle 
rine ürün vermek 
isteyen kooperatif 
ortaklarının rekolte 
beyannamesi verme 
tarihinde sona 
geliniyor.
S.S. 72. Nolu Mar 
marabirlik Gemlik 
Tarım Satış Koope 
ratifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Bahattin Malap, 
yaptığı açıklamada, 
kooperatif ortakla 
rımn Birlik’e zeytin 
verebilmesi için 
rekolte beyanname
si vermesinin gerek 
tiğini, bunun son 
gününün 30 Ekim 
olduğunu hatırlattı. 
Bahattin Malap 
şöyle konuştu: 
“Rekolte beyanna 
mesi yazdı rmayan
lar, 30 Ekim’e kadar

Gemlik Belediyesi 
ilçe merkezinde atıl 
durumda bulunan 
arsalarda temizlik 
operasyonu başlat
tı. Balık Pazarı’nda 
başlayan çalışma 
lar, ilçe merkezinin 
tamamında periyo
dik hale getirilecek. 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
atıl durumda 
bırakılan ilçedeki 
tüm arsalarda birik
miş hafriyat, moloz 
ve çöplerin topla
narak gelişigüzel 
atılmış pislikten 
temizleneceğini 
söyledi. Çirkin 
görüntünün ve

vermedikleri takdir 
de, mağdur olacak
lardır. Araya Kur 
ban Bayramı da 
gireceğinden, Koo 
peratiflerimiz 
kapalı olacaktır. 
Bayram sonrası bu 
konudaki eksiklik 
giderilmeli.” 
Malap, ortakların 
Kooperatifi sezon
da ürün vermesini 
ve sahip çıkmasını 
istedi.

kötü kokunun 
önüne geçileceğini 
vurgulayan Yılmaz, 
Fen İşleri ve Temiz 
lik İşleri Müdürlüğü 
ekipleriyle incele 
melerde bulundu. 
Yılmaz, vatan
daşları da temizlik 
konu sunda duyarlı 
olma ya çağırarak, 
bele diye vatandaş 
işbirliği çerçeve 
sinde ilçenin örnek 
ilçe statüsüne 
kavuşacağını bildir
di. Yılmaz, Temiz 
ve daha kaliteli bir 
ilçe için belediye 
olarak tüm imkân
ları seferber ettik
lerini belirtti.



11 Ekim 2013 Cuma GemlikKsrfez Sayfa 3



Sayfa 4
11 Ekim 2013 Cuma GemlikKBrfez

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

Günün anatomisi...
Sevgili okurlarım, fırıncılar ekmekleri mi 

zin gramajını 30 gram arttırdılar. 750 kuruş 
luk ekmeği, 1 liraya çıkardılar.

Gemlik Fınncılar ve Unlu Mamüller 
Derneği Başkanı Rıfat Bulut, zam gerekçe 
lerini açıklarken, ekmeğe 3 yıldır zam yap- 
madıklannı, bu süre içinde, kira, un, işçilik, 
akaryatık ve enerji fiyatlarının arttığını söyle
di.

Artık ekmeklerimiz 1 lira.
Bozuk para sorunu olmayacak.

MARMARABİRLİK’TE REKOLTE 
BİLDİRME ZAMANI DOLUYOR

Marmarabirlik bir süredir ortaklarından 
rekolte beyannamesi topluyor.

72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Tarım Satış 
Kooperatifi’nin 3 bin 500 ortağı var. Bunlar 
dan yalnızca 2497 kişisi rekolte beyanname
si vermiş.

Verilen beyannamelerdeki miktar 5 mil 
yon 72 bin 547 kilo..

Hedef 6 milyon kilo zeytin alımı.
Beyanname vermede süre 30 Ekim günü 

sona eriyor.
Bayram nedeniyle kooperatif kapalı ola

cağından bayram sonrası çok az zaman 
kalıyor.

Hatırlatması bizden.
Ortakların gerçek beyanname vermeleri 

ve kooperatife sahip çıkmaları isteniyor.
Bu yıl sinek vuruğu nedeniyle yazı kurak 

geçen yerlerdeki zeytin ağaçlarında zeytin 
almak zor olacakmış.

Sulak arazilerde zeytin bol.
Kooperatif Başkanı Bahattin Malap, 

1.1.2003 tarihinde kooperatife ürün verme 
dikleri için ortaklıktan atılan kişilerin yeni 
den ortak olabilmelerinin önünün açıldığını, 
başvuru yapmaları gerektiğini söyledi.

TİCARET BORSASI
LABORATUVAR KURUYOR
Gemlik Ticaret Borsası’nın yeni yönetimi 

işe hızlı başladı.
Borsa Başkanı İlhan Acar, geçtiğimiz gün

lerde, BEBKA’dan alınan 320 milyon lira kre
dinin Gemlik Zeytininin Tanıtımında kul
lanılacağı söylemişti.

İki gün önce ise yönetimin aldığı karar ile 
Gemlik’te bir ilk gerçekleşecek.

Ticaret Borsası gıda analizleri yapacak bir 
laboratuvar kurma kararı aldı.

Bunun için teknik bir heyet Aydın Ticaret 
Borsası’nı ziyaret etti.

Ziyaretin olumlu geçtiği, modern laboratu
var için ön anlaşmanın hazırlandığı bildirildi.

MHP DE DEĞERLENDİRME
Pazar günü MHP İlçe Merkezinde bir 

değerlendirme toplantısı yapacak.
Bu toplantı MHP için önemli..
MHP adayını yakında açıklayacağa ben 

zer. Zira süre azalıyor.
Seçime kiminle katılacaklarının belirlen

mesi ve yol almaları gerekiyor.
Onun için MHP’li 3 aday adayı ile de 

görüşmeler yapıyorum. Bugün Ertuğrul 
Yavuz ile konuştum. Yarın, Dr. Adnan 
Bıyıkh’yı konuk edeceğim..

3 yıldır 250 gram ekmek, 750 kuruştan satılmaktaydı.

280 gram ekmek 1 lira oldu
Bursa Fırıncılar 
Odası aldığı kararla 
ekmek fiyatlarını 
750 kuruştan 1 
liraya yüksettti. 
Bursa Fırıncılar 
Odası’nın aldığı 
kararı uygulacak- 
larını söyleyen 
Gemlik Fırıncılar ve 
Unlu Mamüller 
Derneği Bşkanı 
Rıfat Bulut, ekmek 
fiyatlarına 3 yıldır 
zam yapmadıklarını 
hatırlatarak, “1 
Temmuz tarihinden 
itibaren Tarım Ba 
kanlığı’nın un yönet 
meliği nedeniyle un 
fiyatları yükseldi.

Ayrıca 3 yıl içinde 
yakıt, işçilik, sigor
ta, kira giderlerimiz 
de yükselmesine 
karşılık, biz ekmek 
fiyatlarını artır
madık. Bugün 
yapacağımız toplan
tıdan sonra, Bursa 
Fırıncılar Odası’nın 
fiyat tarifesini uygu
lamaya sokacağız. 
Buna göre daha 
önce 250 gramı 750 
kuruş olan ekmek 
fiyatları 280 gramı 
1 lira olarak satışa 
sunulacaktır.’’ 
dedi. Uygulamanın 
yarın başlaması 
bekleniyor.

BURSA FIRINCILAR ODASFf 
EKMEK TARİFESİ I

280 GR. EKMEK 1.00 TL.

Bu Ttu 
04.10.

t Suna Ssnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğfrûn
ar,h vc 75 sayılı topfanbsmfa belirlunmij&

K.D.V. FİYATLARA DAHİLDİR

S majın katlarında fiyatiandtrm», 
maj fiyatına gara yapılacaktır, 
fafe yer alan fiyatlar azami hadleri gösterir.

Gemlik Ticaret 
Borsası yönetimi 
kimyasal analizler 
yapacak modern 
bir laboratuvar kur
mak için karar aldı. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İlhan Acar, Başkan 
Yardımcısı özden 
Çakır ile Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan, Aydın Tica 
ret Borsası labora 
tuvarını incelemek 
üzere gittikleri 
Aydın’dan döndü 
ler. Ticaret Borsası 
Başkanı Ilhan Acar 
yaptığı açıklamada,

Aydın Ticaret 
Borsası’nın anahtar 
teslim laboratuvar 
ihraç eder duruma 
geldiğini belirterek 
şunları söyledi: 
“Aydın gezimiz 
yararlı oldu.

Aydın Ticaret 
Borsası la boratu- 
varını incele dik. 
Bu konuda geniş 
bilgiler aldık. Biz 
de Gemlik’te 
bünyesinde 
kimyasal analizler

yapabilen bir labo
ratuvar kurma 
kararı aldık. Bunu 
kısa zamanda 
gerçekleştireceğiz. 
Laboratuvarımız 
ihtiyaca göre 
zaman içinde 
gelişecektir. 
Kurulacak labo- 
ratuvarın ön anlaş
masını yapmak için 
hazırlıklara 
başladık. Bu hazır
lıkların tamamlan
masından sonra 
laboratuvarın 
kurulması çalış
malarına 
başlanacaktır." 
dedi.

İstiklal Caddesi’ndeki ünlü mağaza şubesi, kira borçlarını bırakıp gitti.

Lotrun Gemlik Mağazası kanandı
Ünlü kot firması 
Loft‘un Gemlik 
İstiklal Caddesi’n 
deki şubesi 
kapandı, 
önceki gün, Loft 
Mağazası’nın İstik
lal Caddesi’ndeki 
satış mağazasının 
camekanlarının 
kapandığını gören 
Gemlikliler, ne 
olduğunu anlaya
madılar.
Bir süredir, 
kiralarını ödeye 
mediği ve Loft şir-

ketine ödeme yapa
madığı öğrenilen 
Gemlik 
Şubesi’nden şir
ketin malları geri 
almasından sonra 
işyeri gece yarısı 
boşaltıldı. 
Loft Gemlik 
Mağazası işletici 
sinin işyeri sahip
lerine aylardır 
kiraları ödenmediği 
ve Loft şirketine 
olan borçları 
nedeniyle icralık 
olduğu öğrenildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özdılek’in 10 Alışveriş Mağazalarında, 75 liralık alışveriş karşılığı verilen bir şans kuponuyla yapılan çekilişte, 10 kişi Qashqai sahibi oldu,

bilekli Oasfeoai'si AMulıl Ailesfnin tldı

Özdilek Alışveriş 
Mağazalarında, 75 
liralık alışveriş karşı 
lığı verilen kuponla 
çekilişe katılan 
müşterilerinden 
Gemlikli Fatma 
Akbulut Arı, 60 bin 
lira değerinde 
Nissan Qashqai 
aracın şanslı 

talihlisi oldu. 
Özdilek Alışveriş 
Mağazaları, geçtiği 
miz yıllarda olduğu 
gibi, bu yıl da 
ramazan ayında 
başlattığı, 75 liralık 
alışveriş karşılığı bir 
şans kuponu ile 10 
Nissan Qashqai 
aracın çekilişi Eski 

şehir mağazasında 
gerçekleştirildi.
Gemlik Mağazası’n 
da alışveriş yapan 
15 günlük evli 
Fatma Akbulut Arı, 
30 kuponla katıldığı 
Qashqai’yi çekili 
şinde kuraya katılan 
Gemlikli müşteriler 
arasında şanslı

kişi oldu.

OASHOAİ’Yİ 
TESLİM ALDILAR 
Nissan Qashqai 
aracını almak için 
eşinin işte olması 
nedeniyle annesi 
Nalan Akbulut, 
babası Yusuf 
Akbulut ile

Gemlik Özdilek 
Alışveriş 
Mağazasına geldiler. 
İlgilerin düzenlediği 
teslim tutanağını 
imzalayan Fatma 
Akbulut Arı, daha 
sonra Özdilek 
İşletme Müdürü 
Erkan Ubay’dan 
aracı teslim aldı.

Ubay, genç 
şanslıya aracının 
hayırlı olmasını 
diledi.
Ehliyeti olmayan 
Fatma Akbulut Arı’ 
mn yerine babası 
Yusuf Akbulut direk
siyona geçerek yeni 
aracı kızının evine 
götürdü.

—-- " ' l III I ■ ■

GEMUKIÇN, HİZMET İÇİN

İCHP

SOSYAL 
DEMOKRASİ

• SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİNDE UYUMLU BİR KENT İÇİN,
• DENİZİN, ZEYTİNİN KORUNMASI İÇİN,
• YENİ PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR YARATMAK İÇİN,
• SAĞLIKLI KOŞULLAR İÇİNDE SPOR YAPILABİLEN BİR KENT İÇİN,
• SANAYİ ALANLARININ DENETİM VE KONTROLÜ İÇİN,
• PLANLI YAPILAŞMA VE DEPREM HASARINI EN AZA İNDİRECEK 
ÇALIŞMALAR YAPMAK İÇİN,

• GELİŞEN BİR KENT İÇİN,
• GEMLİK TE YAŞAYAN TÜM YURTTAŞLARA HİZMET ETMEK İÇİN,
• ESNAF SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN,
• DENETLENEBİLEN, HESAP VEREBİLEN BİR BELEDİYE OLMAK İÇİN,
• BELEDİYE GELİR VE GİDERLERİ HERKES TARAFINDAN 

GÖRÜLEBİLECEĞİ ŞEFFAF BİR BELEDİYE İÇİN,
* BAHANE SUNMAK İÇİN DEĞİL HİZMET ETMEK İÇİN,

• KADINLARLA,
• GENÇLERLE, i
• SİVİL TOPLUM İLE, |

• MUHTARLARLA,
• BİRLİKTE YÖNETMEK İÇİN

Sokaklarında bitikte yürüdüğümüz Gemlik ’in 
geleceğine birlikte karar vereceğiz.

Yaratacağımız örnek kentin gururunu 
hep birlikte yaşayacağız.

Opr. Dr. B. KEMAL ASLAN 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN 

ADAY ADAYI
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Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan aday adayı Ertuğrul Yavuz, başyazarımız Kadri Güler ile konuştu

Söyleşi : Kadri GÜLER

30 Mart 2014 günü 
yapılacak olan yerel 
seçimler nedeniyle, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
örgütünden Belediye 
Başkan aday 
adaylığını açıklayan 
Kimya Mühendisi 
Ertuğrul Yavuz 
Gemliklilere kendini 
tanıtmak içini gaze 
temizi ziyaret etti. 
Yavuz ile yaptığımız 
söyleşi de Gemlik 
için neler düşündü 
ğünü konuştuk.

- Kadri GÜLER:

Sayın Ertuğrul 
Yavuz, önce bize 
kendinizden söz 
eder misiniz?

- Ertuğrul YAVUZ :

1968 Gemlik doğum
luyum. Bursa Erkek 
Lisesi’nden mezun 
olduktan sonra 
Anadolu Üniversitesi 
Mimarlık ve Mühen 
dişlik Fakültesi’ni 
bitirdim.
Asteğmen olarak 
askerlik görevimi 
tamamladıktan 
sonra, BOTAŞ Bursa 
İşletme Müdürlüğü’n 
de göreve başladım. 
İşletme Başmühen 
dişi, Teknik Müdür, 
ve İşletme Müdürlü 
ğü görevlerinde 
bulundum.
Özelleştirme kapsa 
mında Bursa Gaz 
Dağıtım A.Ş.nin 
Genel Müdür 
Yardımcılığını yap
tım. Bursa 2. aşama 
doğalgaz projesinin 
mühendis temsilcili 
ği ve Bursa İli 
Doğalgaz Dizazn 
projesinin Mühendis 
Temsilciliği’nde 
bulundum. Özelleştir 
meden sonra da 
Bursa Çevre İl 
Müdürlüğü’nde 
danışman olarak 
görev yaptım. 
Daha sonra, Devlet 
Memurluğu ’ndan 
kendi isteğimle istifa 
ile ayrıldım. Özel 
Mühendislik firmamı 
kurarak, Gemlik’te 
ilçemiz halkına 
hizmet etmeye 
başladım.

- Kadri GÜLER :

Sayın Yavuz, siyasi 
yaşamınız nasıl 
başladı. MHP’yi 
neden tercih ettiniz?

- Ertuğrul YAVUZ:

Memuriyetten sonra 
bir dönem ANAP da 
bulundum. Siyasete 
böyle başladım. Bir 
yıl önce kendime ve 
inançlarıma daha 
yakın gördüğüm için 
ve MHP’ye üye 
oldum.

- Kadri GÜLER:

Yapılacak yerel 
seçimlerde partiniz
den aday adayı 
oldunuz. Bu konuda
ki düşünceleriniz 
nedir?

- Ertuğrul YAVUZ :

Uzun süren bir 
devlet tecrübesi ve 
bilgi birikimi MHP 
çatısı altında, doğ
duğum topraklara, 
Gemlik’imize hizmet 
edebilmek için 
adayadayı oldum.

- Kadri GÜLER:

Aday seçildiğiniz 
takdirde Gemlik’e 
neler yapmak 
istersiniz?

- Ertuğrul YAVUZ

Benim anlayışımda 
Belediye Başkanı, 
şehrin emini, güve
nilir kişisi demektir. 
Bu anlamda, layık 
görecek olan Gemlik 
halkıdır. Amacım, 
Gemlik halkının ilgi
sine ve teveccühüne 
mahsar olabilmektir. 
MHP’nin yerel iktida 
rina özlem duyan, 
tüm partililerle birlik
te ve Gemlik halkı 
nın yol arkadaşlığın
da Gemlik’imize 
hizmet etmek istiyo
rum. Ben, Gemlik’te 
ikamet eden 
herkesin yaşamakta 
mutlu olduğu bir yer 
hayal ediyorum.

- Kadri GÜLER: 
Bu hayallerinizi 
hangi projelerle

süslemek isteyecek 
siniz?

- Ertuğrul YAVUZ:

Gemlik Bursa'nın 
çok önemli bir ilçesi, 
Büyükşehir sınırları 
içerisinde Serbest 
Bölgesi, sanayisi ve 
40 kilometreye yak
laşan kıyı şeridiyle 
turizmi ile çok önem
li bir konuma sahip. 
Dolayısıyla Gemlik 
ile ilgili bir takım 
projeleri yaparken 
günü kurtaran, kısa 
vadeli projeler değil 
de bir master plan 
çerçevesinde 
Gemlikimizin 
önümüzdeki 50 yılını 
düşünerek bazı pro
jeleri hazırlamak 
gerektiğine inanı 
yorum. Bugün en 
önemli sorunların
dan bir tanesi 
deprem dolayısıyla 
Gemlik’teki yaşam 
yerlerinin sağlıklı 
hale getirilmesidir. 
Merkez iktidarının 
başlattığı Kentsel 
Dönüşüm Projeleri

ne Belediye olarak 
sahip çıkacağız. 
Diğer bir husus ise 
Gemlik’in trafik 

durumunun sıkışık
lığıdır.
Alternatif yollar ve 
otopark sorunlarını 
çözerek, bu sorunu 
azaltacağız.
Gemlik’in Küçük 
Kumla ve Kurşunlu 
gibi cazibe merkezi 
olabilecek iki güzel- 
beldesi olmasına 
karşın, bu güne 
kadar iyi değerlen 
dinlememiştir.
Buraları Gemlik 
dışında ve 
Bursa’dan insanların 
ilgisini çekebileceği 
güzel yaşam merkez 
leri oluşturma huşu 
sunda çalışmaları 
mız olacaktır. 
Öncesinde Küçük 
Kumla halkına 
uzmanlık alanımız 
dolayısıyla Doğal 
Gazın getirilmesi 
için gerekli çalış
maları hızlandıra
cağım.
Kumla ve Kurşunlu 

da Belediye hizmet
lerini yerinden 
sağlayacağız. 
Kurşunlu da gelecek 
yıllarda yaz kış otu
rulacak yerler arasın 
da olacağı için bu 
bölgenin de doğal- 
gaza kavuşması için 
çaba harcayacağım. 
Gemlik halkının 
önemli bir gelir kay
nağı olan zeytin 
konusunda da Gem 
lik zeytinine sahip 
çıkacağız.
Özellikle Ticaret 
Borsası’nın yaptığı 
güzel çalışmalara da 
destek vereceğiz. 
Gemlik zeytininin 
tanıtımı koşunda ilçe 
sınırları yol güzel- 
gahında kalan zeytin 
satış mağazaları ileri 
de otobanın geçme
siyle etkisiz kalacağı 
için, otoban üzerin 
de Gemlik Zeytin 
satış mağazalarının 
açılması için girişim
lerimiz olacak ve 
bunu mutlaka 
gerçekleştireceğiz. 
Bu konuda, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ’nın başlattığı 
girişimi destekleye
ceğiz.
Gemlik halkının lokal 
anlamda yaşadığı 
sıkıntıları yaşama 
standartıni yükse- 
leterek çözeceğiz. 
Projelerimizden bir 
tanesi de geçmiş 
dönemde uygulan
mayan Balıkçı 
Barınağı projesini 
mevcut kıyı kanun
larına göre revize 
ederek, Gemliklilere 
kazandıracağız.
Çevre ve eski eser
leri koruyacağız.

Gelecek kuşaklara 
bunların bırakılma 
sini sağlayacağız. 
Kültür turizmini 
Gemlik’te geliştire
ceğiz.
Gemlik’in dün ile 
bugününü bağdaş 
tıracağız.

- Kadri GÜLER:

Söylemek istediğiniz 
başka bir şey var 
mı?

- Ertuğrul YAVUZ : 
Milliyetçi Haraket 
Partisi’nin Gemlik 
kadrolannın sahip 
olduğu potansiyel 
Gemlik’imizin sorun
larının hepsini 
aşmaya yeterlidir. 
Gemlik halkı seçim 
sandığı başında son 
15 yılın muharebesi
ni yapacak ve her 
siyasi partinin 
geçmişine, her 
adayın heyecanına 
ve programına 
bakarak hükmünü 
verecektir.
Milliyetçi Hareket 
Partisi’nde 2 değerli 
arkadaşımla birlikte 
bu göreve talip 
olduk.
MHP teşkilatlan 
Belediye başkan 
adaylığını bize tevdi 
ettiği takdirde 
Gemlik halkının 
teveccühüne mahzar 
olabilmek için birlik
te çalışacağız. 
Gemlik’te yeni bir 
dönemi açmak isti 
yoruz. Tenkit poli
tikalarından ziyade, 
tektif politikaları ile 
halkın önüne çıka
cağız.
Gemlik için halkla 
birlikte katılımcı bir 
yönetim anlayışı ile 
birlikte halkın kendi 
kendisini yönetmesi
ni sağlayacağız. 
Şeffaf olacağız.
Gemlik’te yaşayan 
herkes mutlu, 
gururlu ve huzurlu 
olacaktır.
Gemlik Belediye 
si’nin ayaklar altına 
alınan prestijini 
koruyacağım ve 
yücelteceğim. 
Sizlerin iradesiyle ve 
düşünceleriyle 
Gemlik’i yönetmeye 
talibiz.
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ft İl» itim tı I İM MI ft an rol Gücümsnor 
iddialı geliyor

Türkiye Yelken Fe 
derasyonu (TYF) 
Başkanı Ahmet 
Gençtürk ve Burgaz 
Yelken Kulübü Baş 
kanı Önder Cesur ve 
yönetim kurulu üye 
leri, Büyükşehir Be 
tediyesi'ni ziyaret 
etti.
Türkiye Yelken Fede 
rasyonu üyelerini 
Heykel'deki tarihi 
başkanlık binasında 
ağırlayan Büyük 
şehir Belediye 
Başkanvekili 
Abdullah Karadağ, 
kurumun Bursa'daki 
çalışmalarını destek 
lemeye hazır olduk
larını bildirdi.
Bursa'nın Gem 
lik'ten Mudanya ve 
Karacabey'e kadar 
kıyısı bulunan bir 
kent olduğunu ve 
bunun Türkiye'de 
yeterince bilinme 
diğini kaydeden 
Başkanvekili 
Karadağ, TYK'nın 
Bursa'da gerçek
leştireceği turnu
valarla belki de bu 
bilincin yok edile

HEM’de tehlikeli işlerle ilgili eğitim baŞyor
6331 sayılı İş Sağlığı 
ve İş Güvenliği 
Kanununa göre 
tehlikeli ve çok 
tehlikeli sınıfta yer 
alan işlerde 
çalıştırılacakların 
Mesleki Eğitimlerine 
dair yönetmelikte 
belirtilen iş kol
larının birinde, 
01.01.2013 tarihin
den önce sigortalı 
çalıştıklarını belge

İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık ve Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen S.S. 66 No 
lu Taşıyılar 
Kooperatifimize 
nezaket ziyaretinde 
bulundu.
Işık ve Ercümen, 
Başkan Fehmi 
Arslan tarafından 
karşılandı.
Arslan, “Gemlikimi 
ze yakışan bir lojis

ceğini, Bursa'nın bir 
deniz kenti olduğu 
gerçeğinin fark 
edileceğini söyledi. 
TYF Başkanı Ahmet 
Gençtürk, Bursa'da 
uluslararası derece 
ler alan birçok spor 
cunun bulunduğunu 
kaydederek, kenti 
yelken sporuna çek
mek istediklerini 
söyledi. Bundan 5-6 
yıl öncesine kadar 
Mudanya ve İznik'te 
düzeniedİKİeri tur
nuvalarda 50 kadar 
yelkenlinin bulun
duğunu fakat bu 

lendirenlerin katıla- masıyla ilgili hazır- 
cağı kursların başla- lıklar tamamlandı.

tik köy projesi haya- ta geçmesi istenmiş

oranın son yıllarda 
5'e kadar düştüğü 
nü belirten Genç 
türk, "Bu kesinlikle 
kabul edilemez bir 
durum. Bodrum, 
Turgutreis gibi yer
lerden dünya 
şampiyonu çıkıyor 
da denize kilome
trelerce uzunlukta 
kıyısı bulunan 
Bursa'dan çıkmıyor. 
Anlamak çok zor." 
dedi. Bursa yi 
yelken sporuna 
dahil etmeye kararlı 
olduklarını, bunun 
için çalışmalara

başladıklarını ifade 
eden Gençtürk, 
"Bizler Burgaz 
Yelken Kulübü'nde 
12 ay boyunca bu 
sporu yaptırıyoruz. 
Çalışmalarımızı 
daha da genişlete 
rek yelkenciliği kent 
geneline yaymayı 
planlıyoruz" diye 
konuştu.
Görüşmenin ardın
dan Başkanvekili’ 
Abdullah Karadağ, 
misafirlerine 
Bursa'yla ilgili 
hediyeler takdim 
etti.

Buna göre kurslar 
Hayat Boyu Öğren
me Genel Müdürlü 
ğüne bağlı Halk 
Eğitim Merkezi ve 
Mesleki Eğitim 
Merkezleri tarafın
dan düzenlenecek. 
Adı geçen meslek 
dallarında çalışan
ların Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğüne şahsen başvur 
maları gerekiyor

Kaymakamımız 
Cahit IŞIK tarafın
dan desteklenmiş, 
kooperatifin şekil 
olarak düzenli bir 
şekilde olduğunu 
söyledi” dedi 
Başkan Fehmi 
Arslan, ziyaret
lerinden dolayı 
kooperatif adına 
Kaymakam Işık ve 
Milli Eğitim Müdürü 
Ercümen’e teşekkür 
etti

Gemlik ilçe Spor 
Salonu’nda Başant 
renör Ziya Güler 
yönetimindeki 
antrenman, 1.5 saat 
sürdü. Sol ayak 
dizinde zorlanma 
olan Olcay Karpart 
takımla antrenmana 
katılmazken, Hafif 
sakatlı bulunan 
Rıdvan Çalışkan 
kondisyoner 
Sevgin Güneş 
eşliğinde fittnes 
salonunda çalıştı. 
Gücümspor antren
mana ısınma 
hareketlerinin 
ardından stretching 
yaparak başladı. 
Kısa bir süre fandi- 
mental hareketleri 
üzerinde çalışan 
takımımız, ardından 
hareketli şut çalış
ması yaptı. İdmanın 

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VER0NA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM.
GEMLİK 

Tel: 514 20 21

son bölümünde iki 
gruba ayrılan 
takım, 3*e 3 tek 
pota maç yaptı. 
Antrenman stretc 
hing hareketlerinin 
ardından sona erdi. 
Gemlik Gücüm 
Spor Kulübü takım 
teknik koordinatör 
Okan Kurt, ‘‘Antren 
man sonunda Özu- 
fuk İnşaat Yönetici 
terine oyuncuları 
tatlı ikramlanndan 
ve desteklerinden 
dolayı teşekkür 
ederiz. Hazırlık pro
gramı doğrultusun
da 11/Ekim/2013 
Cuma saat 20:00 
Sakarya Büyük 
Şehir Belediyesi 
yapılacak müsa 
bakada İlçemizi en 
iyi şekilde temsil 
edecek"dedi
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Asker aileleri »e dullara maaş müjdesi!
Muhtaç asker aileleri 
ve eşi vefat etmiş 
kadınlar, maaşlarını 
Kurban Bayramı 
öncesinde alacak. 
Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
Bakanlığın 2012 
yılında "Eşi Vefat 
Eden Kadınlara 
Yönelik Düzenli 
Nakit Yardımı 

' Programı" ve bu yıl 
da "Muhtaç Asker 
Ailelerine Yönelik

Düzenli Yardım geçirdiği hatırlatıldı. kapsamında ihtiyaç
Programı"nı hayata Yardım programları sahiplerine aylık 250

lira olmak üzere iki 
ayda 500 lira düzenli 
yardım yapıldığı 
kaydedilen açıklama
da, eşi vefat etmiş 
247 bin 316 kadının 
ve 40 bin 657 asker 
ailesinin düzenli 
yardımdan yarar
landığı ifade edildi. 
Ekim ayında yapıla
cak yardımların 
Kurban Bayramı 
öncesinde ödenme
sine karar verildiği 
bildirilen açıklama
da, yardım program

larından faydalanan 
hak sahiplerinin 
ekim ayı maaşlarını 
yarından itibaren 
kendilerine ait 
PTT hesaplarından 
alabilecekleri 
belirtildi.
Açıklamada, yardım 
almak için başvuru
da bulunan vatan
daşlardan nüfus cüz
danı dışında herhan
gi bir belge isten
mediği de anım
satıldı.

yergi iade işlemlerinde düzenleme
Vergi kanunları 
gereği iade hakkı 
doğuran işlemler 
nedeniyle nakden 
veya mahsuben 
talep edilecek iade 
lerin başvurularında 
düzenlemeye gidil
di.Konuya ilişkin 
Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği Resmi 
Gazete de yayım
landı, 
iade talep dilekçele 
rinin standart hale 
getirilmesine ilişkin 
esaslar belirleyen 
tebliğe göre, kasım 
ayı başından 
itibaren, iade hakkı 
doğuran işlemler 
nedeniyle nakden 
veya mahsuben 
yapılacak iade talep
leri, Gelir idaresi 
Başkanlığı internet 
vergi dairesi 
üzerinden elektronik 
ortamda, tebliğ

ekindeki standart 
dilekçeler kul
lanılarak yapılacak. 
İade talep dilekçe 
leri, internet vergi 
dairesi şifresi kul
lanılmak suretiyle 
mükellefler veya 
mükelleflerce yetk
ilendirilecek Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve 
Yeminli Mali 
Müşavirlik 
Kanunu'na göre 
yetki almış bir 
meslek mensubu 
(serbest muhasebe
ci, serbest muhase
beci mali müşavir 
veya yeminli mali 
müşavir) vasıtası ile 
elektronik ortamda 
gönderilebilecek. 
Yetkilendirme olması 
durumunda, meslek 
mensubunun kimlik 
bilgileri ile bağlı 
olduğu meslek

odasının adını da 
içeren bir dilekçenin 
mükellef tarafından 
bağlı olunan vergi 
dairesine verilmesi 
gerekiyor. 
Öte yandan, 
mükellefler tarafın
dan meslek mensu
plarına verilen 
yetkinin iptal 
edilmek istenmesi 
halinde, mükellefçe 
bu husus bağlı olu
nan vergi dairesine 
bir dilekçe ile 

bildirilecek. 
Mükellefler aynı 
standart dilekçe ile 
hem mahsuben 
hem de nakden iade 
talebinde bulu 
nabilecek.
Bu durumda mah
suben iadesi talep 
edilen tutar için 
mahsuben iadenin 
şartları, nakden 
iadesi talep edilen 
tutar için nakden 
iadenin şartları 
aranacak.

Dilekçelere eklen
mesi gereken belgel
er elektronik olarak 
eklenecek.
Elektronik olarak 
verilmesi mümkün 
olmayanlar ise vergi 
dairesine evrak kayıt 
numarası/iade dosya 
numarası belirtilmek 
suretiyle teslim 
edilecek.
İade taleplerini elek
tronik olarak yap
mak zorunda olan 
mükelleflerin iade 
taleplerini elektronik 
olarak yapmamaları 
durumunda iade 
talepleri dikkate alın
mayacak.
"Diğer İadelere 
İlişkin Talep 
Dilekçesi" ile yapıla
cak iade taleplerinin 
ilgili vergi dairesine 
yazılı olarak başvu
rulmak suretiyle 
veya elektronik

olarak yapılabilecek. 
Bu dilekçeye konu 
iade taleplerinin 
elektronik ortamda 
verilmesi ihtiyari 
olacak.
Verilmesi gereken 
beyannamelerden 
hiçbirini elektronik 
ortamda verme 
zorunluluğu 
bulunmayan 
mükellefler, iade 
taleplerini elektronik 
ortamda yapabile
cekleri gibi, 
standart iade talep 
dilekçelerini 
kullanarak vergi 
dairesine de 
başvurabilecek. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığınca elek
tronik ortamda alın
ması uygun görülen 
belgeler ayrıca kağıt 
ortamında vergi 
dairesine verile
meyecek.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR DENİZ OTORUSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 513 55 13
Pegasus Ak/nls Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 48'
Amtur 514 47 71
Kamil Koç 512 O1 63

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

RELEDİYE
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

Bursa 255 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

em lik Körfez İIİISİBİIİ

W 
E 
R 
İ

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

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

__________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 013 1O 7eMAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 40
Beyzo Petrol 013 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4699 

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 
Matbaacıhk-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS 
SİNEMASI 

ŞEYTAN-IRACİM 
1145-14.00-16.15- 

18.30-20.30 
NEVA 

13.15-15.15-17.15* 
20.00 

ŞİRİNLER 2 
12.00-16.00

REZERVASYON 
5133321
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Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK

İnternetten Canh ^ag/n 

Sahne - Işıkgösferisi 
Servis ve ekip mantar

Sürpriz göster i ter

GEMLİK KÖRFEZİ’NÎN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA Fr 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piganist
Meşrubat Saten Sandalye Gigdirme 
Çerez Nikah Masası

MILTON
k DÜĞÜN SALONU

GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin 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


[KAVLAK]
DOĞANIN HÂZİNESİ

ZEYTİN&ZEYTİNYAĞI 
KESTANE ŞEKERİ 

YÖRESEL REÇELLER 
KOZMETİK

A tâüâK

Tel: 512 O 512

R Kavlak
HOk _ Naturel I“ Sızma iâ sızma
| zeytinyağı

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.); Yalova Yolu Sştış Mağazası

Kurulus:1973l

www.kavlak.com.tr

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

PFLim www.gemlikkorfezgazetesi.com 50Kr.

PTT Köprüsü 
trafiğe açıldı

Aylardır köprü yapımı nede 
niyle, trafiğe kapalı olan 
Gazhane Caddesi rahatladı. 
Haberi sayfa2’de

CHP’lilerin Zeytine 50 kuruşluk destekleme primi imza kampanyasında toplanan imzalar Ankara’ya gitti

11 hin İmza Bakanlığa verildi
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

50 kuruşluk destek neye çare olacak?
Marmara Bölgesi’nde 30 bin aile geçimini zeytin 

cilikten kazanıyor.
Bölgemizdeki zeytin ağacı, narin bir bitki..
Zeytin ağacından bir yıl ürün alırsın, bir yıl 

almazsın..
Kimi de, hava koşullan nedeniyle, ya don 

yanığı, ya döllenme sorunu, ya da sinek vuruğu 
sorunu ile karşılaşır üretici...

Umudunu ve geçimini zeytine bağlayan köylü 
müz maalesef son yıllarda sıkıntı içinde. 4’de

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğı’nın, Güney 
Marmara’da üreti
ciye devlet desteği 
sağlarken, zeytin 
üreticisinikapsam 
dışı bırakması 
nedeniyle 2011 üre
tim yılında hava 
şartlarından mağ
dur olan bu böl
genin zeytin üretici
lerine kiloda 50 ku 
ruşluk devlet des 
tek primi verilmesi 
için CHP Bursa 
Milletvekili İlhan 
Demiröz’ün başlat
tığı imza kampan 
yasında toplanan 11 
bin imza Bakanlık 
Özel Kalem

Müdürlüğü’ne 
teslim edildi. 
CHP Bursa İl 
Başkanı Metin 
Çelik, Gemlik, 
Orhangazi, İznik,

Mudanya ilçe 
başkanları ve ziraat 
odaları başkanları, 
önceki gün 
TBMM’de CHP’li 
milletvekilleri ile

birlikte düzenledik
leri basın toplan
tısında konuyu 
ulusal basına 
duyurdular.
Haberi sayfa 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 Gemlik 
0 224 514 49 491 hatemsaglikokullari.com

■ Hemşire «Acil Tıp Teknisyeni

http://www.kavlak.com.tr
PFLim%09www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmail.com
hatemsaglikokullari.com
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CHP’lilerin Zeytine 50 kuruşluk destekleme primi imza kampanyasında toplanan imzalar Ankara’ya gitti

11 bin imza Bakanlığa «erildi
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Tarım 
Komisyonu üyesi 
Ilhan Demiröz'ün 
başlattığı Güney 
Marmara 
Bölgesi’ndeki zeytin 
üreticilerinin Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın destek
lenecek ürünler kap- 
samınaahnması ve 
zeytin üreticisine 
kiloda 50 kuruş 
destekleme primi 
verilmesi amacıyla 
toplanan 11 bin imza 
Ankara’da Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın 
özel Kalemine tes
lim edildi.
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa İl 
Başkanı Metin Çelik, 
Gemlik, Orhangazi, 
Mudanya, İznik CHP 
ilçe başkanları ve 4 
ilçenin Ziraat Odaları 
başkanları önceki 
gün CHP Bursa 
Milletvekili Ilhan 
Demiröz ile birlikte 
Ankara’ya gittiler. 
Heyet, Bursa

Milletvekilleri Turhan 
Tayan, Kemal Ekinci, 
Sena Kaleli tarafın
dan karşılandı.
Zeytin üreticisine 50 
kuruşluk destek 
primi imzalarını 
taşıyan kampanya 
konusunda TBMM 
Toplantı Salonu'nda 
basın toplantısı 
düzenlendi.
CHP Bursa 
Milletvekili İlhan 
Demiröz, Güney 
MarmaralI zeytin 
üreticisinin Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın 
çıkardığı Güney 
Marmara'daki üreti
ciyi destekleyen 
genelgesinde zeytin 
ürününün yer. 
almadığını, bunun 
yanlış olduğunu, bu 
bölgedeki 30 bin 
zeytin üreticisinin 
hava koşullarıyla 
ürün kaybına 
uğradığını, devlet 
desteği de ala
madığını söyledi. 
Demiröz, basın 
toplantısı sırasında 
kürsüye Gemlik

Katırh Köyü Tarımsal 
Kalkınma Kooperati 
fi zeytinlerini koyar 
ken, basın mensup 
lanna da Katırh 
kooperatifi zeytini 
ikram edildi.

KILIÇDAROĞLU 
ZİYARET EDİLDİ 
Bursa’dan Ankara’ya 
giden heyet, daha 
sonra saat 14.30’da 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı’na gidil
erek, toplanan imza 

örnekleri Bakanlığın 
özel kalemine teslim 
ettiler.
Saat 17.oo’de ise 
CHP Genel 
Merkezi’ne giderek 
Genel Başkan Kemal 
Kılıçdaroğlu ile 
odasında biraraya 
geldiler.
CHP Bursa 
Milletvekili İlhan 
Demiröz, 
Kılıçdaroğlu’na 
Güney Marmara'daki 
zeytin üreticisinin 
mağduriyetini ve 

devlet desteğinden 
mağrum bırakıldığı 
anlatıldı. Gemlik 
Ziraat Odası Başkanı 
Ali Çelik, 50 
kuruşluk destek pri
minin üreticinin 
sorununu çözmeye
ceğini, üreticiye bir 
nebze de olsa soluk 
aldıracağını söyledi. 
Kılıçdaroğlu, "Ben, 
Gemlik coğrafyasın
dan uzak bir yerde 
doğdum. Ancak, 
evimde sürekli 
olarak Gemlik zeytini 

tüketmekteyim. 
Sorunlarınızla mil- 
letvekillerimiz 
sonuna kadar 
ilgilenecektir." dedi. 
Bursa heyeti, 
Kıhçdaroğlu’nun 
makamında yarım 
saat görüşme yap
tılar. Daha sonra 
Genel Başkan 
Yardımcısı Gökhan 
Günaydın, Adnan 
Kesgin ve CHP 
Genel Sekreteri 
Birgül Tamayhgil ile 
görüşüldü.

Aylardır köprü yapımı nedeniyle, trafiğe kapalı olan Gazhane Caddesi rahatladı

Çarşı Deresi’nin 
üçüncü bölüm 
yapımında yıkılan 
PTT Köprüsü yolu 
Kurban Bayramı 
öncesinde trafiğe 
açıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
A.Ş. tarafından yap
tırılan Gemlik’in 
ortasından geçen 
Çarşı Deresi’nin 
Merkez Solaksubaşı 

Camii ile deniz 
arasında bulunan iki 
köprüden biri olan 
PTT Köprüsü 
müteahhit firma 
tarafından yıkılmış 
ancak köprünün 
altından geçen 
Telekom’a ait fiber 
optik kabloların 
bulunması 
nedeniyle, köprü 
inşaatına başlana
mamıştı.

Telekom teknik ele
manlarının optik 
kabloları güvence 
altına almasından 
sonra projeye uygun 
olarak beton 
dökülen yeni köprü, < 
bu kez Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın 
estetik görünym 
kazandırılmasını 
istemesi nedeniyle 

bir süre daha 
hizmete açılması 
geri kalmıştı. 
Yapımı eyler süren 
PTT kiiprüjsunün 
çevresindeki tehlike 
yarâtan boşluklar 
dün müteahhit firma 
tarafından dolduru
larak Kurban 
Bayramı öncesinde 
geçici olarak trafiğe 
açıldı.
PTT Köprüsünün 

yıkılması nedeniyle, 
Gazhane 
Caddesi’nde trafik 
zorunlu olarak ' 
şıkışniış, yolgüzer- 
gahı |se Akbank ve 
Paşa ptel’in bulun
duğu ara olan Bora 
Sokak üzerinden 
istiklal Caddesi’ne 
bağlanmıştı.
Dar yol nedeniyle, 
İstiklal Caddesi 
üzerinden gelen 

araçların da yolu 
kullanması üzerine, 
zaman zaman 
karşılıklı gelen 
araç sürücüleri 
arasında tartışmalar 
yaşanmasına neden 
oluyordu.
Köprünün trafiğe 
açılması Gazhane 
Caddesi’ndeki trafik 
yoğunluğun eski 
haline dönmesine 
neden oldu.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

50 kuruşluk destek neye çare olacak?
Güney Marmara Bölgesi’ndeki zeytin 

üreticisi, devlet destekleme kapsamına 
alınmamış.

Bu bölgede pamuk yetişmezken, pa 
muk, kapsam için sokulmuş.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
bürokratlarının masa başında nasıl karar 
aldıklarının güzel bir örneği bu.

Bölgemiz zeytin üreticisi, bir yandan hava 
koşullarıyla boğuşurken, bir yandan da 
Gemlik zeytin fidanlarının milyonlarcasının 
her bölgede dikilmesi sonucu, ürün vermeye 
başlayan bu bölge zeytini ile rekabet etmek 
zorunda.

2011 yılında meydana gelen döllenme 
sorunu, zeytin ürününün yetersiz olmasına, 
köylünün borçlarını ödeyememesine neden 
oldu.

Zeytin piyasasında küçük taneli yani 400- 
450 taneli zeytine rağbet yok.

Böyle olunca barem altı olan bu zeytinler 
yağlık sınıfına giriyor.

Üretici, Marmarabirlik’in ve tüccarın be 
ğenmediği bu zeytin .5 liradan yağlığa ver
meyip geçtiğimiz yıllarda havuzuna koydu.

Ama maalesef çıkardığında satamadı.
1.5 liraya yağlığa vermedikleri zeytini, 

daha sonra kabından çıkarıp, 75 kuruşa tüc
cara veya yağhanelere satmak zorunda 
kaldı.

Üreticinin bankalardan ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerinden aldığı zeytini ödeyemedi.

Kapısına icra gelmeye başladı...
Bölgemizin iktidar partisi yöneticileri bu 

durumu göremediler.
Zaten AKP’nin tarım politikaları köylüyü 

iyice yoksullaştırmıştı, bu durum üzerine tuz 
biber ekti..

Devlet destekleme kapsamına alınmayan 
zeytin üreticine kilo başına 50 kuruş prim 
ödenmesi için CHP Bursa Milletvekili İlhan 
Demiröz’ün başlattığı imza kampanyasında 
11 bin imza toplanmış.

Demiröz ve 4 ilçenin CHP Başkanları ile 
bu ilçelerin Ziraat Odaları Başkanları, 50 
kuruşluk primin, zeytincinin sorununu çöz 
meyeceğini, ancak, geçiçi de olsa mevcut 
durumda bir parça rahatlatacağına inanıyor
lar.

Zeytin üreticisine destek primi verilmesi 
ve zeytinin destekleme kapsamına alınması 
için toplanan 11 bin imza Bakanın randevu 
vermemesine karşın, TBMM yapılan basın 
toplantısından sonra Bakan Mehdi Eker’in 
özel kalem müdürüne' teslim edilmiş.

Bu konuda bir soruç alınır fhı bilmem.
Ama biliyorsunuz geçtiğimiz yıl doğal afet 

nedeniyle yine zeytin üreticisine devlet 
yardımı yapılacaktı.

Seçimlere 15 gün kala aylarca ödenmeyen 
2. taksit ödendi.

Sanırım üçüncü taksit duruyor.
Yerel seçimler yaklaştığı için, bu imza 

kampanyasının faydası, olabilip
İktidar, 30 bin zeytin üreticisinin bu isteği

ni görmemezlikten gelemez.
Zaten haksız bir uygulama yapmışlar 

bunu düzeltmeleri gerekir.

Güngör AVM’de yeni bir mola yerı hizmete açıldı...

Elit Mola Cafe acildi
İlçemizde her gün 
yeni bir işyeri 
hizmete giriyor. 
Güngör Zeytincilik 
A.Ş. tarafından 
Yalova Yolu 1. kilo
metresinde yaptı 
rılan Güngör 
AVM’de, yeni bir 
konaklama mekanı 
hizmete girdi. 
AVM sahipleri 
tarafından aylardır 
açılış hazırlıkları 
yapılan ve 
dekorasyonu 
tamamlanan Elit 
Mola Cafe, 
dün Gemliklilerin 
hizmetine açıldı. 
Güngör AVM’de 
ünlü Köfteci Yusuf 
ve ŞOK mağazasın
dan sonra hizmete 
giren Elit Mola 
Cafe’de Güngör 
zeytinciliğin Pınar 
markalı turşu, reçel, 
zeytin, ürünleri 
yanında, peynir, 
kahvaltı sofrası, 
aperatif yemekler, 
içecek çeşitleri, 
pasta, börek, şeker
leme, lokum ve 
kestane şekeri, 
mantı, Malatya 
Pazarı ürünleri, 
çerez çeşitleri 
satışa sunuluyor. 
Gemlik’e yeni 
bir konaklama ve 
dinlenme yeri 
kazandırdıklarını 
söyleyen Emin 
Güngör, "Gemlik’te 
bugüne kadar 
olan farklı bir 
kompleksi 
kazandırdık.
Birçok gence iş 
imkanı sağladık. 
Yalova Bursa yol 
güzergahından 
geçecek olan yolcu

lar için güzel bir 
uğrak yeri hazır
ladık. Yaz kış farklı 
bir mekanda konak

la m ak isteyenlere, 
kaliteli hizmet 
sunacağız.
Öte yandan

Gemlik’in yerel 
ürünlerinin de 
tanıtımını 
yapacağız. ” ded

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞINDAN
Gemlik Liman sahası içerisinde yer alan RODA Liman 

Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.’ye ait RODAPORT 
Liman Tesisinde 10.10.2013 tarihinde oluşan karasal kay
naklı deniz kirliliğinden etkilenen tüm 3’üncü şahısların 
21.10.2013 tarihi mesai bitimine kadar kanıtlayın bilgi ve 
belgeler ile birlikte Başkanlığımıza müracaat etmesi gerek
tiği hususu ilgililere Hanen duyurulur.
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Marmaralıirlilı, zeytin atıklannılan enerji iiıetecek
1 milyon 600 bin lira hibe destekli Çevre Ar-Ge Projesi TÜBİTAK tarafından onaylanan 

Marmarabirlik, iştiraki olan Marzey AŞ ile çevre danışmanlık hizmeti de vermeyi amaçlıyor.
Marmarabirlik iştira
ki olan Marzey 
A.Ş.'nin "Marmara 
birlik Zeytin Entegre 
İşletme Atıklarının 
Yönetimi ve Enerji 
Kazanımı İçin 
Proses Geliştirilme 
si" başlıklı 1 milyon 
600 bin lira hibe 
destekli Enerji-Çevre 
Ar-Ge Projesi 
TÜBİTAK tarafından 
onaylandı.
Proje ile Marmara 
birlik, zeytin atık
larından enerji 
üretecek.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa'nın verdiği bil
giye göre Marzey 
A.Ş. tarafından 
TÜBİTAK-TEYDEB'e 
sunulan proje, 

uygulamaya değer 
bulundu.
Uygulanacak olan 
bu proje ile zeytin 
işletme atık suları 
bertaraf edilerek 
"sıfır atık" prensi
biyle geri kazanıla
cak ve elektrik ener
jisi üretilecek.
Marmarabirlik Çevre 
Yönetim Müdürü 
Mehmet Şen koordi
nasyonundaki pro 
jeye Prof. Dr. Bülent 
Keskinler ve Yrd. 
Doç. Dr. Murat 
Doğru danışmanlık 
desteği veriyor.
ÇEVRE 
DANIŞMANLIK 
HİZMETİ DE 
VERİLECEK 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, "Projeyle

Marmarabirlik 
Başköy Entegre 
Tesisleri'ne elektrik 
enerjisi üretimi ve 
karasu-salamura 
atıksu arıtma pilot 
tesisleri kurulacak. 
Atık sular ince

lenecek, zeytin 
işletme atıklarından 
elektrik enerjisi 
üretilecek. Marmara 
birlik'in 'enerji ihti 
yacının tamamı da 
bu tesisten 
karşılanacak" dedi.

Marmarabirlik iştira
ki olan Marzey 
A.Ş.’nm, gelir elde 
eden bir kuruluşa 
dönüştürülmesi kap
samında çevre danış 
manlık hizmeti vere
bilecek çapta altyapı 

çalışmalarının da 
sürdürüldüğünü 
söyleyen Asa, şun
ları söyledi: "Çevre 
mevzuatı gereği 
işletmeler, çevre 
görevlisi istihdam 
etmek veya dışarı
dan çevre danışman
lık hizmeti yeterlilik 
belgesine sahip fir
malardan hizmet 
satın almak zorunda. 
Bu kapsamda bahse 
konu yeterlilik bel
gesini almak için 
çalışmalarımız 
sürüyor. Marmara 
birlik Entegre 
Tesisleri'nin enerji 
ihtiyacının karşılan
masının yanı sıra 
özel sektöre de 
çevre danışmanlık 
hizmeti vermeyi de 
hedefliyoruz" dedi.

fGemfik www.gem I i kkorfezgazetes i .com

için
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GEMLİK İÇİN, HİZMET İÇİN VARIM

CHP
REÇETE
SOSYAL

• SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİNDE UYUMLU BİR KENT İÇİN,
• DENİZİN, ZEYTİNİN KORUNMASI İÇİN,
• YENİ PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR YARATMAK İÇİN,
• SAĞLIKLI KOŞULLAR İÇİNDE SPOR YAPILABİLEN BİR KENT İÇİN,
• SANAYİ ALANLARININ DENETİM VE KONTROLÜ İÇİN,
• PLANLI YAPILAŞMA VE DEPREM HASARINI EN AZA İNDİRECEK 

ÇALIŞMALAR YAPMAK İÇİN,
• GELİŞEN BİR KENT İÇİN,
• GEMLİK TE YAŞAYAN TÜM YURTTAŞLARA HİZMET ETMEK İÇİN,
* ESNAF SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN,
• DENETLENEBİLEN, HESAP VEREBİLEN BİR BELEDİYE OLMAK İÇİN,
• BELEDİYE GELİR VE GİDERLERİ HERKES TARAFINDAN 

GÖRÜLEBİLECEĞİ ŞEFFAF BİR BELEDİYE İÇİN,
• BAHANE SUNMAK İÇİN DEĞİL HİZMET ETMEK İÇİN,

DEMOKRASİ
• KADINLARLA,
• GENÇLERLE,
• SİVİL TOPLUM İLE,
• MUHTARLARLA,
• BİRLİKTE YÖNETMEK İÇİN

Sokaklarında birlikte yürüdüğümüz Gemlik ’in 
geleceğine birlikte karar vereceğiz. 

Yaratacağımız örnek kentin gururunu 
hep birlikte yaşayacağız.

Opr. Dr. B. KEMAL ASLAN 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAk 

ADAY ADAYI

http://www.gem
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Belediye Başkanlığı yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden aday adayı olan Dr. Adnan Bıyıklı ile gazetemiz başyazarı Kadri Güler konuştu

lift Mı Mı ili W İSI w MİSİ İMİMİ’
Söyleşi : Kadri GÜLER

Yerel seçimlere 
doğru Milliyetçi 
Hareket Partisi 
Belediye Başkan 
aday adaylarıyla 
başlattığımız söyle 
şimizin bugünkü 
konuğu Doktor 
Adnan Bıyıklı.

- Kadri GÜLER:

Sayın Bıyıklı, bize 
kendinizden söz 
eder misiniz?

- Adnan BIYIKLI:

1 Şubat 1962 yılında 
Gemlik Halitpaşa 
Mahallesi 1 Nolu 
Caddedeki evimizde 
dünyaya geldim. 
Gemlik halkı, babam 
rahmetli Nail Hoca’yı 
tanır. 5 çocuğundan 
en küçüğüyüm. 
İlkokulu Şehit Cemal 
llkokulu’nu bitirdik
ten sonra, ortaokul 
ve liseyi Gemlik’te 
devam ettim.
1983 yılında Uludağ 
Üniversitesi Bursa 
Tıp Fakültesi’ni 
kazandım. 1989 
sonunda mezun 
oldum. 2 yıl zorunlu 
hizmetimi, Muş 
Varto’da yaptım. 
Bursa Mustafake 
malpaşa Devlet 
Hastanesi’nde 5 yıl, 
daha sonra İl Sağlık 
Müdürlüğü’nde Şube 
Müdürü ve Müdür 
Yardımcısı olarak 4 
yıl çalıştım. Bursa 
Devlet Hastanesi’n 
de 2 yıl Başhekim 
Yardımcılığı görevin
de bulundum.
Bu arada, Uludağ 
Üniversitesi’nde 
Diyaliz eğitimimi 
tamamlayarak, Diya 
Uz Hekimi oldum.
Yaklaşık 10 yıldır bu 
görevimi sürdürmek
teyim. 5 yıldır, bir 
özel sektörde, diya 
Uz kliniğinde halen 
görev yapmaktayım. 
7 yıldır, Bursa 
Diyaliz Hastaları 
Derneği’nin 
Başkanlık görevini 
yürütmekteyim. 
Evli, üniversite eğiti 
mi alan 2 çocuk 
babasıyım.

- Kadri GÜLER:

Siyasete karşı ilginiz 
nasıl başladı?

- Adnan BIYIKLI :

12-13 yıldır Bursa 
bürokrasisinin belli 
kademelerinde 
görev yaparken, 
ister istemez 
siyasetin içinde 
oluyorsunuz.
5 yıl önce, özel sek
töre geçtiğimde, 
Bursa Demokrat 
Parti İl Yönetimine 
davet edildim. 
Bir yıl sonra, Gemlik 
Belediye Başkanlı 
ğına aday adayı 
olduğum için bu 
görevimden ayrıl 
dım. Siyaset benim 
için böyle başladı.

- Kadri GÜLER:

Bugün Milliyetçi 
Hareket Partisi’nden 
yeniden Gemlik’e 
hizmet etmek için 
Belediye 
Başkanlığına aday 
adayı oldunuz. 
Bu süre için ne 
diyorsunuz?

- Adnan BIYIKLI :

Çocukluğumdan beri 
milliyetçi, ülkücü bir 
aile içinde yetiştim. 
Ağabeyim, Gemlik 
Ülkü Ocakları 
başkanlığı yaptı. 
Diğer ağabeyim 
Yusuf Bıyıklı, geçen 
dönem MHP’nin 
Yalova birinci sıra 
milletvekili adayı idi. 
Gemlik’te de yak
laşan yerel seçimler 
nedeniyle yakın 
arkadaş çevremin 
önerisiyle Belediye 
Başkanhğı’na aday 
adayı oldum.

- Kadri GÜLER:

Partiniz sizi aday 
gösterdiği takdirde, 
Gemlik için ne gibi 
projeleriniz var?

- Adnan BIYIKLI:

Ben, yılda bir veya 
iki kez mesleğim 
nedeniyle veya özel 
olarak yurt dışına

gitmekteyim. 
Avrupa ülkelerinde 
yerleşim birimle 
rinin, yaşam biçim
lerinin ve toplum 
düzeninin çok daha 
iyi olduğunu gözle 
dim.
Tüm gördüğüm 
kazanımlarımı Gem 
lik’e uygulamak 
istiyorum. Gemlik 
şirin bir sahil şehri. 
Ancak, arkadaş 
çevremden 
öğrendiğim, Gemlikli 
hafta sonunu 
geçirmek için İstan
bul’a gidiyormuş. 
Biz, Gemlik’i turizm 
ve cazibe merkezi 
yaparak, bu olayı 
tersine döndürmek 
istiyoruz.
Bunun dışında 
Gemlik’te çarpık 
yapılaşma nedeniyle 
Gemlik’in deprem 
bölgesinde olması 
münasebetiyle, 
Kentsel dönüşüm 
projelerine her türlü 
katkıyı sağlamak 
istiyoruz.

Bunun dışında trafik, 
otopark, ulaşım, 
altyapı, yeşil alanlar 
gibi bir çok sorunları 
hazırlayacağınız 
projelerle çözeceğiz. 
Balıkçı Barınağı 
projesini tamamla
mak istiyoruz.
Özellikle gençler için 
ülkemizin ve bizim 
geleceğimiz olan 
gençlerle ilgili pro
jelerimiz olacak. 
Gelecek anlamında 
gençliğin herkesimi 
ile doğrudan temas 
içinde olup, tesis 
ettiğimiz sevgi ve 
barış ortamında 
onlara önemli roller 
vermeyi düşünü 
yoruz.
Özellikle düşündüğü 
müz, yaşarken 
tesbit ettiğimiz 
bütün olum suzluk- 
ları ve halktan gelen 
geri bildirimleri 
önceliğimiz olarak 
kabul edip, en hızlı 
şekilde çözme 
gayreti içinde 
olacağız.

Dolayısıyla halkın 
yaşam standartını 
yükseltecek her 
türlü girişime önem 
vereceğiz.
‘‘Sizin en hayırlınız 
insana ve insanlığa 
hizmet edeninizdir" 
ilkesiyle, insan 
odaklı bir hizmet 
anlayışı sergileye
ceğiz.
Gemlik’teki her fert 
doğumundan 
ölümüne kadar 
belediye hizmetlerini 
yanında hissedecek. 
Sosyal belediyecilik 
anlayışımızı bu şe 
kilde uygulayacağız. 
Güzel ve yaşanabilir 
bir Gemlik için en 
mükemmeli 
yakalamak adına, 
bilim ve teknolojiyi 
kullanmak için 
akademik kurumlarla 
işbirliği sağlaya
cağız.
Bunun için belediye 
içinde bir komisyon 
oluşturma hedefimiz 
var. Daha yapmamız 
gereken o kadar çok 
şey var ki, bunun 
için hiç durmadan 
çalışmak gerektiği 
bilincindeyiz.
Tabii ki kavgasız 
bir ortamğa.
“Kavganın kazananı 
olmaz" sloganıyla 
tüm Gemlik halkıyla, 
her düşünceye ve 
ideolojiye sahip 
olan ve Gemlik’e 
katkı sağlamak 
isteyen her bireyi 
önemsiyoruz.
Ve işbirliğine hazırız. 
Gemlik için çok 
ütopik olmayan 
Bağımsız Gemlik 
Üniversitesi ’nin 
kurulması için 

var gücümüzle 
çalışacağız. 
Gemlik halkı tevec
cüh eder Gemlik 
Belediyesi’ni 
kazanırsak, bu hede
fi gerçekleştirmek 
için süratle harekete 
geçeceğiz. 
Özellikle söyleşinin 
sonunda belirtmek 
istediğim tüm aday
ların ortak söylemi 
olan Gemlik’in siyah 
incisi zeytinimizi 
ülkemizde ve 
dünyaya tanıtarak 
hak ettiği yeri bul
ması için Gemlik’in 
bütün dinamikleriyle 
işbirliği yapacağız. 
Önümüzdeki gün
lerde partimiz 
adayını belirleyecek. 
Eğer bu görev 
bana verilirse, 
Gemlik halkının 
karşısına projeleri 
mizle çıkacağız. 
Gemlik halkıyla 
Gemlik’i 
yöneteceğiz.
Şeffaf belediyecilik 
anlayışıyla Gemlik’in 
tüm kaynaklarını 
son kuruşuna kadar 
Gemlik halkı için 
harcayacağımızı 
taahhüt ediyorum. 
Gemlik nüfusu 
hızla büyüyen bir 
şehir. Turizmi, 
sanayisi, Serbest 
Bölgesi, tarımı, 
limancılığı, yerleşim 
konumu, ticareti ile 
Türkiye’ nin gözde 
merkezlerinden biri. 
Bu mevct potansiye
limizi geliştirerek, 
belediyecilik hizmet
leriyle halkının mutlu 
ve huzurlu yaşaya
bileceği bir kent 
yapma ve ileriye 
götürme 
düşüncesindeyiz.

- Kadri GÜLER:

Sayın Bıyıklı sizinle 
sohbet güzel.
Yerimizin izin verdiği 
kadar konuştuk. 
İnşallah ileride yine 
görüşürüz. Bu fırsatı 
verdiğiniz için 
teşekkür ediyorum.

- Adnan Bıyıklı : 
Ben, bu fırsatı 
sağladığınız için 
teşekkür ediyorum.



OzdiVek
YAŞAMIN İÇİNDE

Izgara Köfte 
İnegöl Köfte 
Kaşarlı Köfte

NEDEN KÖFTE OztIİfck'TE YENİR?
Etleri çiftliğimizde üretiyoruz.

Hijyenik ortamda ISO 22000 Gıda Güv. Yön. Sis. 
uyguluyoruz.

Standart reçeteye göre hazırlıyoruz.

Siparişlerinizi en geç 12 dk.'da hazırlıyoruz.

^29 yildirsizler için köfte üretiyoruz.
_______ www. ozd i lek.com .tr

lek.com
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
danışmanlığında 
üretilen ve 6,5 kilo
metrelik Heykel; 
Garaj T1 hattında 
çalışacak olan 
Türkiye'nin ilk yerli 
elektrikli tramvayı 
'İpekböceği* yolculu 
seferlere başlıyor. 
Durmazlar Firması 
tarafından üretilen 
boş ve dolu ağırlıklı 
test sürüşlerini 
başarıyla tamam
layan Türkiye'nin ilk 
yerli tramvayı 
'İpekböceği' bugün 
saat 11.00'de 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe'nin de katıla
cağı törenle yolculu 
seferlere başlıyor. 
Bursa'da ilk olarak 
1904 yılında gün
deme gelen ancak 
bir türlü gerçek
leştirilemeyen elek
trikli tramvayı haya
ta geçirmenin mut
luluğunu yaşadık
larını dile getiren 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Kecep 
Altepe, hem yerli 
tramvay, hem de 
şehir içi tramvay 
hattı ile bir ilki 
gerçekleştirdiklerini 
hatırlattı.
YÜZYIL ÖNCE 
PROJE GÜNDEME

Bayram öncesi imdaılına ek seferler yetişti
Kurban Bayramı 
sebebiyle 9 günlük 
tatil, Bursa Şehirler 
arası Otobüs 
Terminali'nde sefer
lerin tamamını 
doldurdu. İşletme 
çiler, ek seferler 
başlatarak talebe 
yetişmeye çalışıyor. 
Bayram tatilinin 9 
gün olması dolayı 
sıyla BursalI tatilci 
ler, en çok Akdeniz 
ve Ege kıyılarını 
tercih ediyor. 
Şehirlerarası Oto 
büs Terminali’nde 
kurban bayramı 
öncesi yoğunluk 
devam ediyor. 
Ağırlıklı olarak tatil 
için Türkiye’nin 
güneyine akın eden 
tatilcilere hizmet 
veren otobüs işlet
mecileri ek seferler 
yapıyor. İşletmeciler, 
Kurban bayramına 
kadar yoğunluğun

GELDİ
Bursa arşivlerinden 
derlenen bilgileri | 
paylaşan Başkan 
Altepe'nin verdiği 
bilgiye göre, 1904 
yılında Hacı Kamil 
Efendi Zade Arif 
Bey Bursa'da atlı 
tramvay yerine elek
trikli tramvay kurup 
işletmek için başvu
ruda bulundu. Bu 
gerçekleşmeyince 
elektrikli tramvay 
kurma ve işletme 
hakkı Payitaht 
tarafından beledi 
yeve devredildi.
17 Şubat 1905'te 
Aşkudere eşrafın
dan Süleyman oğlu 
Mehmed Ali Ağa 
Payitahttan aldığı 
referans ile Tramvay 
kurulup işletilme
sine talip olarak 
Belediye başvurdu.

süreceğini ve 9 gün 
boyunca ek seferler 
başlatarak müşteri
lerin taleplerine 
cevap vereceklerini ı 
açıkladı.
"TATİLCİLERİN 
TERCİHİ EGE VE 
AKDENİZ" 
Pamukkale Turizm 
Kurumsal İletişim ve 
Pazarlama Müdürü 
Mustafa Sönmezay, 
Bursa Terminali'nin 
yoğun dönem
lerinden birini daha 

Şartnameye göre iki 
yıl içerisinde şirket 
kurulup binanın 
yapılmasına başlan
ması şart koşul
masına rağmen iste
nilen şartlar yerine 
getirilmeyince 20 
Eylül 1909 tarihinde 
Aşkudereli Mehmed 
Ali Ağa haklarını 
tekrar belediyeye 
devretti.
Daha sonra tekrar 
edilen ihale sonu
cunda İstanbul'da 
şirket merkezi olan 
Oropedi Mauri Matis 
Efendi ile 12 
Temmuz 1913 tari
hinde sözleşme 
imzalandı. Tramvay 
hatlarına ait yolların 
açılıp malzemelerin 
tamamlanmasına 
başlandı. 
Tramvaylar için 
ihtiyaç olan elek

yaşadığını 
belirterek, tatilcilerin 
ağırlıklı olarak 
güney sahillerine 
akın ettiğini söyledi. 
Yoğunluktan mem
nun olduklarını 
kaydeden 
Sönmezay, 
"Yolcuların talepleri
ni karşılamaya 
çalışıyoruz. Bayram 
öncesi yoğun mesai 
harcıyoruz. Bu 
yoğunluktan biz 
memnunuz.

triğin üretileceği 
fabrikaların inşasına 
başlanarak bir kısmı 
kısmen tamamlandı. 
Birinci Dünya Harbi' 
nin araya girmesiyle 
çalışmalar durma 
noktasına gelince 
sözleşme feshedi 
lerek imtiyaz tekrar 
belediyeye devredil
di. I. Dünya 
Harbinden sonra 23 
Haziran 1924 yılında 
Bursa Cer, Tenvir ve 
Kuvve-i Muharrike-i 
Elektrikiye Türk 
Anonim Şirketi adın
da bir şirket kuru
larak, Aynı yıl ilk 
santral binası, tram
vay depoları ve 
tamir atölyeleri yani 
bugünkü Tedaş 
binası inşaa edildi. 
Ancak üretilen elek
triğin öncelikle 
sanayiye kullanıl
ması nedeniyle 
tramvayla ilgili iste
nilen sonuç bir türlü 
alınamadı. 1924 
yılında imzalanan 
son sözleşme esası
na göre 4'ü 
mecburi, b'ı tercimi, 
olmak üzere 9 hat 
belirlenmiş ve yine 
sonuç alınamamıştı. 
Belediyenin bu 
yatırımıyla bir asır 
önce planlanan 
tramvay hattı niha 
yet gerçekleştirildi.

Beklediğimiz yolcu 
sayısına ulaştık” 
dedi.
"SEFER SAYILARI 

YÜZDE 50 ARTTI" 
Sönmezay, Kurban 
bayramına sayılı 
günler kala başlat
tıkları seferlerin 
büyük bir kısmının 
dolduğunu kayded
erek, "Geçen seneye 
göre sefer sayıları 
ciddi bir şekilde 
arttı. Talep patla
ması yaşıyoruz. 
Sefer sayılarımız 
yüzde 50 arttı.
Tatilin 9 gün 
olması tatilcileri 
hem memleketletler- 
ine hem de tatil 
mekanlarına yön
lendirdi. 
Rezervasyonlarımızı 
üst seviyeye çıkarttı. 
Tatil bitine kadar 
yoğunluğun devam 
etmesini bekliyoruz” 
diye konuştu.

Fotolest Coşkulu Bir 
Törenle Sona Erdi

Bursa'yı bir haf
tadır fotoğrafın 
bütün tüm renk
leriyle buluşturan 
’3.Uluslararası Bur 
sa Fotoğraf Festi 
vali' (Bursa Foto 
Fest), gönüllülerin 
katıldığı coşku lu 
bir törenle sona 
erdi.
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin desteği, 
Bursa Kent 
Konseyi'nin (BKK) 
organizasyonu, 
BUFSAD ve gönül
lülerin çalışmalarıy
la bu yıl üçüncüsü 
yapılan Bursa 
FotoFest, Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) Orhangazi 
Salonu'ndaki 
kapanış töreniyle 
sona erdi. Büyük 
şehir Belediye 
Başkanvekili Atilla 
Ödünç, Bursa 
FotoFest'in açılışını 
bir hafta önce 
coşkuyla yaptık
larını, süre boyun
ca Bursa'da 
fotoğrafın tüm 
güzelliklerini his

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM.
GEMLİK 

Tel: 514 20 21

settiklerini söyledi. 
Ödünç, fotoğraf ve 
Bursa adına gön
lünü ortaya koyan 
herkese teşekkür 
etti. BKK Başkanı 
Semih Pala ise, 
gönüllülerle birlikte 
yoğun bir çalış
manın sonuna 
geldiklerini belirtti. 
Sosyal bir alanda 
yapılan ve toplumla 
paylaşılan önemli 
bir konuda Bursa 
olarak başarılı 
olduklarını ifade 
eden Pala, 
Bursa'nın dünya 
çapında bir iş yap
tığını dile getirdi. 
Festival kapsamın
da 222 sanatçının 
86 sergisi ve 2 bine 
yakın fotoğrafından 
oluşan dünyanın en 
büyük fotoğraf ser
gisinin (The 
biggest photo exhi- 
bition in the world) 
açıldığına dikkat 
çeken Pala, "Bursa 
FotoFest ayrıca bu 
coğrafyada dünya 
nın en büyük ikinci 
festivali olarak 
tanımlanıyor” dedi
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Türkiye de 7 milyon 
kişi. Kurban Bayramı 
tatilini fırsat bilip 
bayramı memleket
lerinde ya da tatil 
beldelerinde 
geçirmek için yollara 
düşüyor. 
Hava, kara ve 
demiryolundaki 
normal seferlerde 
yer kalmazken bir 
çok işletme ek 
sefer koydu.
Havayolu ulaşımının 
Türkiye'deki en 
buyuk fitması Türk 
Hava Yollan (THY) ve 
Anadolujet. normal 
seferlerde doluluk 
yaşandığı için 
bayram öncesi ve 
sonrasında 
meydana gelecek 
yoğunluğa yönelik 

olarak bazı bölgelere 
ek seferler düzenle
di. Mevcutlara ek 48 
sefer koyan THY. 
ilave seferleri 
Antalya. Adana. 
Bodrum. Dalaman. 
Trabzon ve Kıbrıs'a 
gerçekleştirecek. 
Anadolujet Ankara 

ye İstanbul'dan _ 
Antalya. Bodrum. 
Mardin. Trabzon'a 
ilave sefer yapacak. 
Pegasus Hava 
Yolları ise iç ve dış 
hatlarda toplam 423 
ek sefer gerçek
leştirecek.
Havayolunda olduğu 

gibi karayollarında 
da bayram talih 
döneminde yoğunluk 
yaşanıyor.
Bu bağlamda kara 
yolunda ulaşım 
hizmeti sunan Metro 
Turizm, günlük orta
lama 1500'u olan 
sefer sayısının 

bayramda;? bin 
500'e çıkardı.TCDD 
Genel Müdürlüğü de 
bayram tatili sırasın
da oluşacak yoğun
luk için tedbir aldı. 
Ankara-Eskişehir 
arasında 20. Ankara- 
Konya arasında 16, 
Eskişehif-Konyâ 
arasında ise her gün 
4 sefer yapan TCDD, 
bayram yoğun
luğunu karşılamak 
için 12. 13. 19. 20 
Ekim tarihlerinde 
Ahkâra-Eskiş^hib ■’ 
Ankara arasında 
ilave YHT seferleri 
düzenleyecek. 
Ankara'dan 
hareket saati 14.10. 
Eskişehir'den 
hareket saati ise 
17.10 olarak 

belirlenen YHT ek 
seferlerinde ara 
istasyonlarda 
duruş yapıl 
mayacak.
İstanbul Deniz 
Otobüsleri de (İDO), 
Eşkihisar-Topçular 
hattında 10 gün 
boyunca 24 saat 
kesintisiz hizmet 
verecek. İDO 11 
Ekim'de 300, 12 
Ekim'de 340, 13 
Ekim'de 400, 14 
Ekim'de 270, 15 
Ekitn 'de 260 . 1'6 
Ekim'de 330, 17 
Ekim'de 330, 18 
Ekim'de 340. 19 
Ekim'de 370 ve 
20 Ekim'de 450 
olmak üzere toplam 
3 bin 390 sefer 
yapacak.

Köprü ve otoyollar yine para hastıl
Türkiye'de, bu yılın 9 
ayında köprü ve 
otoyollardan 290 
milyon 58 bin 138 
araç geçti. 603 
milyon 483 bin 811 
lira gelir elde edildi. 
Karayolları 
Genel Müdürlüğü 
verilerinden 
yaptığı derlemeye 
göre, eylül ayında 
köprü ve otoyollar
dan geçiş yapan 34 
milyon 421 bin 12 
araçtan, toplam 73 
milyon 654 bin 198 
lira geçiş ücreti 
alındı. Geçen ay 
Boğaziçi ve Fatih 
Sultan Mehmet 
köprülerini kullanan 
araç sayısı 13 mily

on 391 bin 816 
olurken, 19 milyon 
305 bin 217 lira da 
gelir elde edildi. 
Eylül ayında 21 mil 
yon 29 bin 196 
aracın kullandığı 
otoyollardan 54 
milyon 348 bin 981 
lira gelir sağlandı. 
- Gelir 603 
milyon lirayı aştı 
Yılın ilk ayında 
köprü ve otoyol 
lardan 27 milyon 515 
bin 481 araç 
geçiş yapmış ve 57 
milyon 977 bin 755 
lira gelir elde 
edilmişti. Şubat 
ayında geçiş yapan 
araç sayısı 27 
milyon 263 bin

228. elde edilen 
gelir de 56 milyon 
711 bin 711 lira, 
martta geçiş yapan 
araç sayısı 31 
milyon 49 bin 524. 
elde edilen gelir 
63 milyon 873 bin 
254 lira, nisanda 

geçiş yapan araç 
sayısı 31 milyon 
665 bin
252, elde edilen gelir
65 milyon 864 bin 
997 lira olmuştu. 
Mayıs ayında ise 
köprü ve otoyollar
dan geçiş yapan 34 

milyon 276 bin 501 
araçtan toplam 72 
milyon 483 bin 759 
lira, haziranda ise 34 
milyon 360 bin 408 
araçtan 73 milyon 
820 bin 190 lira 
ücret alınmıştı.
Temmuz ayında 
köprü ve otoyollar
dan geçen araç 
sayısı 34 milyon 
521 bin 664'e, bu 
araçlardan elde 
edilen gelir ise 
72 milyon 566 
bin 986 liraya 
ulaşırken, 
ağustos ayı ile 
birlikte köprü ve 
otoyollardan 
geçiş yapan araç 
sayısı 34 milyon 985 

bin 68'e ve 
bunlardan elde 
edilen gelir ise 
66 milyon 530 bin 
961 liraya yükseldi. 
Böylece yılın 
9 ayında köprü ve 
otoyollardan geçen 
araç sayısı 290 
milyon 
58 bin 138 araçtan 
elde edilen gelir ise 
603 milyon 483 bin 
811 lira oldu Bunun 
166 milyon 15 bin 
271 lirası Boğaziçi 
ve Fatih Sultan 
Mehmet köprü
lerinden elde 
edilirken. 437 
milyon 468 bin 540 
lirası ise otoyollar
dan sağlandı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye
Polis İmdat ^55
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Statyunı 514 00 95
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Askerlik Şb 513 1Ö 57
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Liman Baş. 513 11 33
Mal Mud 513 10 95
Nüfus Md 513 37 42
Özel İd Md 513 15 07
Tapu Sici. Mud 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md 524 85 86
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• Pegasus Akmış Seyahat 514 63 62
| METRO 613 12 12
■ Aydın Turı/rri 613 20 77
" Su/er Turizm 512 1O 7 2
" Karıberoglu-f sadaş 5 14 46 49

_ Anıtur 514 47 71
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Mogaz 513 75 58
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Yeni Lıkıtgaz 513 65 00
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MAR-PET 5,3 30 33
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Beyza Petrol

1 Devlet Hastanesi 517 34 00
• Sahil Dev Hast 513 23 29

Mer Sag Ocağı 513 10 68
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■ Konur Tıp Mrk 514 00 88

■ _________ TAKSİLER__________

I I Körfez Taksi 513 18 21
1 Çınar Taksi 513 24 67
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BELEDİYE
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Başkanlık 513 45 20
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Yarın başlayacak olan Kurban 
Bayramı 4 gün sürecek. Gazetemiz 
Gemlik Körfez, Kurban Bayramı 
tatili nedeniyle, 21 Ekim 2013 günü 
yeniden okurlarıyla buluşacak. 
Kurban Bayramı nedeniyle hazır
ladığımız 44 sayfalık Bayram özel 
Ekimizi, gazetemiz Gemlik Körfez 
ile birlikte alabilirsiniz.

Milliyetçi Hareket Partisi 3 aday adayı arasında temayül yoklaması yaptıinıııtt Mmi Mnıiiı rtrimıiabulanılı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

MHP’nin adayı Bıyıklı...
Milliyetçi Haraket Partisi, Gemlik İlçe örgütü, 30 Mart 2014 

tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, Belediye başkan 
adayını belirlemek için Temayül (eğilim) yoklaması yaptı.

Temayül yoklaması genelde siyasi partilerin aday belir
lemede kullandıktan bir yöntem.

Gemlik'te MHP’nin 3 aday adayı vardı.
Maden Mühendisi Zeki Sarat, Dr. Adnan Bıyıklı ve Kimya 

Mühendisi Ertuğrul Yavuz.
Yapılan temayül yoklaması, aday belirlemek için değil, İlçe 

Yönetimi, kadın kollan ile il delegelerinin kimi aday olarak 
görmek istediklerini belirtmek için yapıldı. Devamı 4’de

- ı binasında dün 
Milliyetçi Hareket Pada Adnan Bıyıkh 49 
yapılan temayuJ^°^ıyavuz 20 oy aldı. MHP İlçe 
Zeki Saral 24, Ertugru Yavu bjr değjl 
Başkanı Osman D,..’keZjrr)iz, II Yönetimimiz ve 
dir. Sonucu Genel’ nem verecektir » dedK MHP // 
İlçe yönetimi mız bin konUşmasında "Gemlik’te 

Başkanı Haşan //çe belediyesinden bir
neler oluyor. Bursa m beıediye kurşunlanıyor,
tek Gemlik Belediyesi kurşunianıyor, seçimlerde 
başkanlık makam araç ayartmaıarıa geçitli 
hiç bir belediyede boy başkanlık makamına
vaadlerle, Haberi sayfa 2’de
oturulmamıştır- "

Roda Limanındaki 
sintine tankının 
patlaması sonucu, 
Körfez’de deniz 
kirliliği meydana 
geldi. Kirlilik 
nedeniyle körfez 
siyaha boyandı, 
önceki gün mey

dana gelen olay 
üzerine, Liman 
Başkanlığı gazete 
mize ilan vererek, 
zarar görenlerin 
Gemlik Liman 
Başkanhğı’na 
başvurmasını iste
di. Haberi 4’de

imbmm
CHP Belediye 
Meclis üyesi ve İmar 
Komisyonu Başkanı 
Arzu Karataş’ın 
Sosyal Yaşam Mer 
kezi karşı sokağında 
olan bürosu cuma 
akşamı kurşunlandı. 
Kurşunlama olayın
dan sonra, polisin 
yaptığı araştırmalar
da Borusan Fabrika 
sı’nda taşeronda 
çalışan kaynakçılık

ıı

yapan Çağdaş K. 
adlı kişinin binanın 
dışına üç el ateş 
ettiği belirlendi. 
Olayın Karataş’ın 
Borusan firmasında 
çalışan eşinin Çağ
daş K. yı işten 
çıkarttırdığı iddiası 
ile meydana geldiği 
öğrenildi. Silahıyla 
yakalanan şüpheli 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklandı.

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.co^

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Milliyetçi Hareket Partisi 3 aday adayı arasında temayül yoklaması yaptı

MHP’de sandıktan fltfnan Bıyıklı çıktı
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe binasında dün yapılan temayül yoklamasında, Adnan Bıyıklı 49, Zeki Saral 24, 
Ertuğrul Yavuz 20 oy aldı. MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, “Bu nihayi bir sonuç değildir. Sonucu Genel 
Merkezimiz, İl Yönetimimiz ve İlçe yönetimimiz birlikte verecektir.” dedi. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı 
Haşan Toktaş, konuşmasında “Gemlik’te neler oluyor. Bursa’nın 17 ilçe belediyesinden bir tek Gemlik 
Belediyesinde belediye kurşunlanıyor, başkanlık makam aracı kurşunlanıyor, seçimlerde hiç bir belediyede 
böyle adam ayartmalarla çeşitli vaadlerle, ruhsat sözleriyle başkanlık makamına oturulmamıştır.” dedi.
30 Mart 2014 tari
hinde yapılacak olan 
yerel seçimlere hızlı 
hazırlanan siyasi 
partilerden Milliyetçi 
Hareket Partisi, 
dün 3 aday adayı 
arasında partili 
görevli üyeler 
arasında temayül 
yoklaması yaptı. 
MHP İlçe 
Merkezi’nde yapılan 
temayül yoklamasın
dan sandıktan Dr. 
Adnan Bıyıklı çıktı. 
Dün, saat 10.oo 
MHP İlçe 
Merkezinde ilçe 
yönetim kurulu, 
kadın kolları, bele 
diye meclis üyeleri, 
il delegelerinin 
katıldığı temayül 
yoklamasında 
seçimler yapıldı.
116 üyenin katılacağı 
seçimlere 93 üye 
katıldı.
Üyeler, belediye baş 
kan aday adayları 
Zeki Saral, Ertuğrul 
Yavuz ve Adnan 
Bıyıklı için sandık 
başına gittiler. 
Saat 17.oo’de açılan 
sandıkta oylar tek 
tek gözden geçirildi. 
Çift oy kullanma 
görülmeyince ayrım 
işlemine geçildi. 
Oy ayrımında 
Adnan Bıyıklı 49, 
Zeki Saral 24, 
Ertuğrul Yavuz’un 
ise 24 oy aldığı 
görüldü.

DURDU, NİHAYİ 
SONUÇ DEĞİL

MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
temayül seçimlerinin 
sonuçlarının belli 
olmasından sonra 
yaptığı konuşmada, 
Pazar günü ve 
bayram arifesi önce
si partililerin zaman

ayırarak seçime 
gelmesinden dolayı 
teşekkür ettti.
Durdu, "Bu bir 
temayül yoklaması 
dır. Nihayi kararı 
Genel Merkezimiz, 
İl yönetimimiz 
ve İlçe yönetimimiz 
birlikte değer
lendirerek verecek
tir. 3 saygın aday 
adayımız sağduyu 
ile iyi niyetle Gemlik 
için girdikleri bu 
görevde örnek 
davranışlar sergile 
diler. İnşallah, 30 
Mart 2014 tarihine 
kadar bu birlik
teliğimiz devam 
edecektir.
Ben, 3 değerli 
arkadaşıma da 
teşekkür ediyorum. ” 
dedi.

ZEKİ SARAL 
ADAY 
ADAYLIĞINDAN 
ÇEKİLDİ
Daha sonra söz alan 
aday adaylarından 
Zeki Saral, örgütün 
tercihinin belli 
olduğunu, nihayi 
iradenin de 
bu olduğunu 
belirterek;
"Ben şahsım adına 
bu neticeyi kabul 
ediyorum.
Adnan arkadaşıma 
hayırlı olmasını dili 
yorum. Sonuna 
kadar kendisini 
destekleyeceğim. 
Gemlik halkı son 
kararı verecektir." 
dedi.

.ERTUĞRUL 
YAVUZ DA 
ÇEKİLDİ

Daha sonra söz alan 
aday adayı Ertuğrul 
Yavuz da Bıyıkh’yı 
kutladı ve Eylül 
ayının 20’sinden beri 
çalıştığını, Zeki 
Saral’ın bu partinin 
duayenlerinden 
olduğunu ve onun 
açıklamalarına 
katıldığını belirterek; 
"Adnan Bıyıklı 
arkadaşımı kutluyo
rum. Ben de ona 
destek sözü veriyo
rum. Nihayi kararı 30 
Mart 2014 günü mil
let verecektir." dedi.

GEMLİK TE 
NELER OLUYOR?

Temayül yokla
masının yapıldığı 
sırada partiye gelen 
MHP il Başkanı 
Haşan Toktaş, aday 

adaylarını biraraya 
getirerek birlik ve 
beraberlik göster
gesinde bulunduk
tan sonra yaptığı 
konuşmad, 
"Gemlik’te neler olu 
yor?” dedi.
Haşan Toktaş 
şöyle konuştu: 
"Yapılan bir temayül 
yoklamasıdır.
Bu kesin adayımız 
budur diyeceğimiz 
bir sonuç değildir. 
Bu partinin kanaat 
önderleri diyebile
ceğiniz kişilerin 
temennilerini, kim 
aday olursa olsun 
belirlemesidir.
3 tane birbirinden 
değerli, birbirinden 
kıymetli arkadaşımız 
hangisi aday olursa 
olsun, omuz omuza, 
gönül gönüle çalışa

caklarına inanıyo
rum. Gemlik 
Belediyesi’nin 
bu makus tarihinden 
kurtulmasını 
Allah bize nasip 
etsin istiyorum.” 
dedi.
Toktaş, daha sonra 
Bursa’nın 17 
belediyesi bulundu 
ğunu, hiçbirinde 
Belediyenin 
kurşunlanmadığını, 
başkanlık makam 
arabalarının kurşun
lanmadığını 
belirterek, 
"Gemlik’te neler 
oluyor Allah aşkına. 
Hiçbir belediyede 
böyle adam 
ayartma larla çeşitli 
vaadlerle, ruhsat 
sözleriylebaşkanhk 
makamına oturul- 
mamıştır.
Dolayısıyla Marmara 
nın parlayan yıldızı 
olan bu güzel ilçe 
miz Gemlik’in 
Belediyesi’ne 
Allah MHP’ye 
nasip edecektir 
diyorum.” dedi. 
3 aday adayı il 
Başkanı ve ilçe 
Başkanı birbirlerinin 
ellerini tutarak 
havaya kaldırarak 
birlik ve beraberlik 
pozu verdiler.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

MHP'nin adayı Adnan Bıyıklı...
Temayül yani eğilim yoklamalarını yapan 

partiler genelde demokratik bir yol izledik
lerini söylerler.

Gemlik’te diğer partilerde temayül yokla- 
ması yapılacak mı? X ; ,;

Şimdilik bilmiyoruz.
Ancak, AKP’de geçmişte yapılmıştı.
Mevcut yasalara göre, hiçbir siyasi parti 

tüm üyelerini davet ederek adayı belir
lemez.

Bu konuda anti demokratik yöntem 
izlenir hep...

İş ya genel merkeze bırakılır, ya da genel 
başkana.

Seçici taban değil, her zaman tavandır.
CHP geçtiğimiz hafta Mudanya ilçesinde 

daha demokratik bir ön yoklama yaptı.
Ön yoklamadan çok aday belirledi.
İl Başkanlığı da bu sonucu kabul etti.
Yöntem, partiye kayıtlı tüm üyeler sandı 

ğa gittiler. 7 aday içinden adayı belirlediler.
MHP bu yolu izlemedi.
İlçe Yönetimi, Kadın Kolları ve İl 

delegeleri temayüllerini ortaya koydu.
İlçe yönetimi kimi isterse, temayül o yön 

de olacağı belliydi.
Dün 116 kişinin 94'ü sandığa gitti.

49 kişi Adnan Bıyıkh’ya, 24 kişi Zeki 
Saral’a, 20 kişi de Ertuğrul Yavuz’a oy kul
landı.

İlçe Başkanı Osman Durdu ve İl Başkanı 
Haşan Toktaş, konuşmalarında bunun 
nihayi, yani aday belirlemesi olmadığını 
söylediler.

Ancak, sonuçların alınmasından sonra, 
Zeki Saral temayülün belirlendiğini, kendi 
sinin aday adaylığından çekildiğini, Adnan 
Bıyıkh’yı destekleyeceğini söyledi.

Diğer aday adayı Ertuğrul Yavuz da Zeki 
Sarai'ın düşüncesine katıldığını ve sonuna 
kadar Adnan Bıyıklı’nın yanında olacağını 
belirterek, örnek bir beraberlik sergilediler.

Dansı diğer partilere diyorum.
Dr. Adnan Bıyıklı, bizim mahallenin çocu 

ğudur.
Küçük yaşlarında ülkücü hareketi orta 

okul sıralannda, öğretmenleri Tuğman 
Çiğanoğlu’nun teşvikleriyle katıldı.

4 kardeş de o tarihte ülkücü hareket 
içinde oldular. Okudular, iyi eğitim aldılar. 
Tümü de önemli yerlerde görev aldı.

Adnan Bıyıklı 2009 seçimlerinde DYP 
den Gemlik Belediye Başkanlığı için aday 
adayı oldu. Şimdi gerçek yuvasına döndü.

Sanıyorum bu sonuç değişmeyecek ve 
Adnan Bıyıklı Genel Merkezce de aday- 
olarak kabul görecektik

MHP de seçim çalışmaları bayramdan 
sonra hız kazanacak.

Erken yola çıkan yol alır sözü boş bir 
söz değil.

Hayırlısı olsun.
Tüm okurlarımın bayramını kutluyorum.
Bayram tatiliGüreşince ailece dinlenece 

ğiz.
Gemlik’te değiliz.
Tatil sonrası buluşmak dileğiyle.

İşçi Partisi Andımızın okullarada okutulması için imza kampanyası başlattı

İP; “Her yerde andımızı okuyacağız”
İşçi Partisi Gemlik 
örgütü, bu kez 
Andımızın hükümet 
tarafından okullarda 
okunmasının yasak
lanmasını İstiklal 
Caddesi’nde 
protesto etti.
İşçi Partili gençlerin 
dağıttıkları broşür
lerde AKP iktidarı 
nın 11 yıllık Cumhu 
riyetin değerlerini 
ayaklar altına aldık
larını, daha önce 
milli bayramlarımızı 
yasakladıkları hatır
latılarak, ‘‘TC ibare
si ni tabelalardan 
silmeye çalışan, 
Türk milleti kavra 
mini Anayasadan 
silmeye kalkışan, 
PKK ile anlaşarak 
ülkemizi bölge 
girişimlerinde bulu
nan AKP hüküme
tinin son icraatı ise 
tam bir Atatürk düş
manlığıdır. AKP 
Faşist diktatörlüğü 
son olarak okullar

da okutulan Andımı 
zı yasaklamıştır.
Bu yasağı tanımı 
yoruz. Her yerde 
Andımızı okuya
cağız. Milli olan 
herşeye düşman 
AKP yi yıkacağız. 
Son sözü her 
zaman Türk milleti 
söyler. Tayyip, Türk 
Milletinin ayakları 
altında kalacaktır...
Yakındın., yıkılacak
lar...” denilen 
bildiriyi dağıttılar.
Öte yandan, Her 
zaman Halkbank

önünde imza kam
panyaları açan 
IP’lilere bu kez 
polis müdahalesi 
geldi. Masayı kaldır 
maları istendi.
İP’liler Andımızın 
yasağının kaldırıl
ması için başlattığı 
imza kampanyası 
ilgi görürken, kuru
lan imza standı 
İstiklal Caddesi’ne 
bakan Çarşı Deresi 
kenarında yapıldı. 
İP Gemlik İlçe 
Başkanı Muarrem 
Çelik, “Bu hareket

Roda Limanındaki 
sintine tankının pat
laması sonucu, 
Körfez’de deniz 
kirliliği meydana 
geldi.
Kirlilik nedeniyle 
körfez siyaha 
boyandı.
Önceki gün mey
dana gelen olay 
üzerine, Liman 
Başkanlığı gazete 
mize ilan vererek, 
zarar görenlerin 
Gemlik Liman 
Başkanlığı’na 
başvurmasını 
istedi.
Roda Limanındaki 
gemiye ait sintine 
tankındaki valfinin 
bozulması üzerine 
gemilerden çekilen 
sintine yağları 
Körfez’e boşaldı. 
Kirli yağ ve sular
dan çevre etkilenir 
ken, dalgalarla yağ 
ve kirli su Narlı 
Köyü sahilinde 
büyük zarara yol 
açtı.

Narlı sahilinde, 
denizin kirlenmesi 
yüzünden 200'e 
yakın balıkçının tek
nesi ve malzemeleri 
zarar gördü.
Denizdeki balıkların 
öldüğü görüldü. 
Denizde yüzen 
ördekler yağa 
bulandı.
Kirlilik üzerine 
zarara uğrayan 
Narh Köyü balıkçı 
lan, "Biz geçimimizi 
balıkçılıkla sağlı

Belediye Meclisinde 
Andımızı okumamız 
dan sonra partimize 
karşı AKP diktatör
lüğünün yeni bir 
girişimdir. Bunu 
nefretle kınıyoruz. 
AVM önüne İnsan 
Hakları Vakfına 
belediyenin çadırını 
kurduranlar, 
Andımız için imza 
kampanyası açan İP 
lilerin girişimlerini 
önlemeye çalıyor
lar. Bunda muaffak 
olamayacaklar” 
dedi.

yoruz. Milyonlarca 
lira zararımız oluş
tu. Tekneler ve 
metrelerce uzunluk
taki halatlar ile 
motorları atık yağa 
bulandı.
Denize açılamıyo 
ruz. Balıkçılık 
sezonu da yeni 
açıldı. Bizim için 
önemli bir dönemdi. 
Yetkililere sesleni 
yoruz. Bir an önce 
gelip gerekli 
temizliği yapsınlar"

diye konuştu. 
Bu arada kazanın 
yaşandığı firma 
yetkilileri ise, 
Narh limanına bir 
temiz leme ekibi 
gönderdi.
Hazırlıklarını 
tamamlayan temiz
lik timleri, botlarla 
denize açılarak, 
oluşan yoğun yağ 
tabakasını temizle
meye başladı.
Ekiplerin çalışması 
sürüyor.
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Sft Mft mi moltın im sıiım sistemini Mıı
İtalya’dan ithal edilen Pieralısı LeopardS adlı makinenin montaj çalışmaları tamamland'i^Deneme 

çalışmalarına başlandı. Az su ile çalışan sistemin ürün işleme kapasitesi günde 100 ton.
İlçemizin en eski 
zeytin yağ işlet
melerinden olan 
Tevfik Solaksubaşı 
ve oğullarına ait 
Solive Zeytinyağ 
Fabrikası yenilendi. 
Yalova Yolu 
3. kilometresindeki 
tesislerinde bulunan 
Solive Zeytinyağ 
Fabrikası İtalyan 
Pieralısı LeopardS 
marka dünyanın en 
gelişmiş yağ sıkma 
makinelerini satın 
alarak, montaj çalış
malarını tamamladı. 
Çok az su ile 2 farz 
ile çalışan daha fazla 
yağ çıkaran DMF 
sistem ile çalışan 
Pieralısı parçalama 
ve sıkma makinesi 
zeytinin kendi suyu 
ile çalışıyor.
İşletme sahip
lerinden Mahmut 
Solaksubaşı, 
gazetemize yaptığı

açıklamada işletme 
teknolojisini 
yenilediklerini, daha 
önce de Italyan 
Pieralısı makineleri 
kullandıklarını 
belirterek, “Bu maki
nenin özelliği daha 
kaliteli ürün elde 
etmesi ve daha yük
sek randımanla 
çalışmaktadır. Diğer 

makinelerin devir 
gücü üzerinde 
parçalanmış zeytini 
4 bin devirde piri
nası ile yağını ayın 
yor. Türkiye’ye ilk 
gelen makineyi 
biz aldık. Montaj 
çalışmalarını 
tamamladık. 
Deneme çalış
malarından sonra 

kısmet olursa, 
Kurban Bayramı 
ardından zeytin 
sıkmaya başlaya
cağız.” dedi. 
Solaksubaşı, 
“Pieralısı LeopardS 
makinanın gelen 
ürünü 600 kilogram
lık konteynerlerde 
forklift ile alıp banda 
döküyor. 10 ayrı

kişiye ait bölümlerde 
ürün toplanarak 
parçalama ve sıkma 
aparatlarına gönde 
riliyor. 2 farz ile 
çalışan çevreyi kir
letmeyen ekolojik 
olan bu makinaya 
çevre dostu diyebili
riz. Sulu sistem 
olmadığı için 
zeytinyağının 

kalitesi diğer maki 
nelere göre yüzde 
100 üstün. Aynı 
zamanda çevreye 
karşı yüzde 100 
dönüşümlü. Bu ma 
kinalar süratli ve 
verimi yüksek. 
Günlük zeytin 
işleme hacmi ise 
100 ton.” şeklinde 
konuştu.

W . BİRLİKTE YÖNETMEK İÇİN
DEMOKRASİ

GEMLİK İÇİN, HİZMET İÇİN VARIM

CHP
REÇETE
SOSYAL

• SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİNDE UYUMLU BİR KENT İÇİN,
• DENİZİN, ZEYTİNİN KORUNMASI İÇİN,
• YENİ PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR YARATMAK İÇİN,
• SAĞLIKLI KOŞULLAR İÇİNDE SPOR YAPILABİLEN BİR KENT İÇİN,
• SANAYİ ALANLARININ DENETİM VE KONTROLÜ İÇİN,
• PLANLI YAPILAŞMA VE DEPREM HASARINI EN AZA İNDİRECEK 

ÇALIŞMALAR YAPMAK İÇİN,
• GELİŞEN BİR KENT İÇİN,
• GEMLİK TE YAŞAYAN TÜM YURTTAŞLARA HİZMET ETMEK İÇİN,
• ESNAF SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN,
• DENETLENEBİLEN, HESAP VEREBİLEN BİR BELEDİYE OLMAK İÇİN
• BELEDİYE GELİR VE GİDERLERİ HERKES TARAFINDAN 

GÖRÜLEBİLECEĞİ ŞEFFAF BİR BELEDİYE İÇİN,
* BAHANE SUNMAK İÇİN DEĞİL HİZMET ETMEK İÇİN,

• KADINLARLA,
• GENÇLERLE,

Sokaklarında birlikte yürüdüğümüz Gemlik ’in 
geleceğine birlikte karar vereceğiz.

Yaratacağımız örnek kentin gururunu 
hep birlikte yaşayacağız.

Opr.Dr.B. KEMAL ASLAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAH 

ADAY ADAYI
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AYRINTI
Erhan İZGİ

DEMOKRATİKLEŞME Mİ YOKSA TEOKRATİKLEŞME Mİ?

Aylardan beri bir 
paketten söz edili 
yor.

Gerçekte paketin 
adı yanlış telaffuz 
ediliyor ya da biz 
yanlış anlıyoruz. 
Adına demokrasi 
paketi deniliyor; 
fakat içinden 
teokratik anlayışlar 
çıkıyor. Acaba 
kavramları biz mi 
birbirine karıştın 
yoruz?

Demokrasi de 
yince aklıma ilk 
gelen konu insan 
hakları ve basın 
özgürlüğüdür. 
Yasalar karşısında 
vatandaşların eşit 
hakka sahip 
olmasıdır.

Yargı dediğimiz 
kurumun uygula
malarında tarafsız 
olmasıdır. Adaletin 
gerçek anlamda 
topluma egemen 
kılınmasıdır.

Kadın erkek 
eşitliğinin tartış
masız kabul edilme

sidir. Bunlara daha 
nicelerini ekleyebili
riz.

Dünya'da gazete
cilerin yazdıkların
dan dolayı ceza
evine konduğu 
ülkelerin başında 
geldiğimize göre 
basın özgürlüğün
den söz edebilir 
miyiz?

Elbette ki hayır! 
Yüzlerce, binlerce 
insanı işlemediği 
bir suçtan dolayı, 
sahte delillerle 
suçlu ilan edip yıl
larca hapse 
mahkûm ederseniz 
adaletten, 
demokrasiden söz 
edebilir misiniz?

Bu sözler 
hukukçular tarafın
dan dile getiriliyor. 
Türkiye Barolar 
Birliği başkanı bas 
bas bağırıyor:

"Suç delilleri 
sahtedir, gerçek 
değildir." diye. 
Ama, kimin umu
runda?

"Deniz Feneri" 
davasının sorumlu
ları Almanya'da 
mahkûm edildi. Bu 
soygunun bir ayağı 
Türkiye'dedir denil
di. Ülkemizdeki 
siyasallaşmış yargı 
bu davanın üzerine 
bir şal çekti ve za 
man aşımına bırak
tı.

Şimdi siz adale tin 
gerçekten tecelli 
ettiğini kabul ede
bilir misiniz?
Elbette ki hayır! 
Hani yargı kurum
lan tarafsız 
çalışırdı?

Bırakın yargı işini 
yapsın, yargıya 
kimse karışmasın 
deniliyordu; fakat 
birileri yargının 
içine elini değil ko 
lunu sokmuş da 
kimsenin naberi 
olmamış!

Belediyelerde 
yaşanan yolsuzluk
lar gündeme 
geldiğinde siyasi 
iktidar hemen

gerekenin yapıl
masını istiyor; 
ancak bir şartla: 
Kendine ait 
belediyeler yolsuz 
luğa bulaşmışsa 
elinden geldiğince 
yavaş davranarak 
onları örtbas etm
eye çalışıyor, başka 
partinin 
belediyelerinde 
hemen yargı 
harekete geçiyor.

İktidarın son açık
ladığı teokratik 
paketten türbana 
özgürlük çıktı 
demokrasi adına. 
Anayasa konusun
da uzman olan 
yetkililer türbanla 
ilgili uygulamanın 
anayasa değişik
liğiyle olabileceğini, 
bakanlar kurulu 
kararıyla çıkarılması 
doğru değildir ve 
anayasaya aykırıdır 
dediler.

Sayın başbakan: 
"Türbanla ilgili 
kararla hâlâ 
uğraşan cahiller

var." deme gereği 
duydu.

Ben hukukçu 
değilim, uzmanların 
söylediklerini dikka
tle dinledim, konuy
la ilgili biraz bilgi 
edindim ve sonuca 
vardım.

Siz de cahillerin 
kim olduğunu 
öğrenmek istiyor
sanız biraz 
araştırın, söylenen
leri dikkatle yorum
layın ve cahillerin 
kimler olduğunu 
öğrenin.

Yetkili bir 
muhterem bir tele
vizyon kanalında 
program yapan 
genç bayanın giy
sisini beğenmeye 
rek bu kadar da 
olmaz diyor ve 
ardından genç 
bayan işinden uzak
laştırılıyor 
demokrasi adına. 
Yetkili ve mümtaz 
şahsiyetler kadın
ların kendilerine ait 
organlarıyla ilgilen
mekten bir 
vazgeçebilseler 
güzel şeyler olacak; 
ama nerde!

Teokratik paketten 
Kürtçede bulunan 
"x, w, Q" harflerinin 
kullanılmasına izin 
çıkmış.

Türkçe'de 29 harf 
meramımızı anlat
maya yetiyordu.

Bu harfleri zaten 
isteyen kullanıyor
du.

Bunun demokra 
siyle ne ilgisi var?

İzmit'te türbanlı 
veliler çocuklarının 
gittiği ilköğretim 
okulunun İmam 
okuluna çevrilme
sine karşı çıkarak 
yürüyüş yaptılar. 
Yetkililer hiç oralı 
olmadı; çünkü ajan
dalarında teokratik 
bir düzen vardı. 
Hükümet son yıllar
da imam okullarının 
sayısını ve öğren
cisini dört beş katı
na çıkardı.

4+4+4 masalıyla 
çağdaş ve bilimsel 
eğitimin de beli 
kırılarak amaca bir 
adım daha yak
laşıldı.

Şimdi siz karar 
verin hükümetin 
demokrasiyle uzak
tan yakından bir 
ilgisi var mı?

Yok, demokrasi 
onlar için bir tram
vay, istediğin 
durakta binersin 
istediğin yerde 
inersin, amaca var
mak için sadece bir 
araç.

İşte bu yüzden 
açıkladıkları paketin 
adı demokratik
leşme değil 
teokratikleşme 
paketidir.

Secimıle aıla» olacanamu Böreıılisine rehher
Devlet Personel 
Başkanlığı, 2014 yılı 
mahalli idareler 
seçiminde aday 
olmak isteyen kamu 
görevlileriyle ilgili 
rehber hazırladı. 
Rehbere göre, gele
cek yıl yapılacak 
olan mahalli idareler 
seçimine ilişkin 
süreç 1 Ocak 2014 
tarihinde başlaya
cak ve 30 Mart 2014 
Pazar günü de 
seçimler gerçek
leştirilecek. 
Seçimlerde aday 
olacak hakimler ve 
savcılar, yüksek 
yargı organları men
supları, yüksek 
öğretim kuramların
daki öğretim ele
manları, Yüksek 
öğretim Kurulu, 
Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu üyeleri, 
kamu kurumu ve 
kuruluşlarının 
memur statüsündeki 
görevlileri ile yaptık

ları hizmet bakımın
dan işçi niteliği taşı
mayan diğer kamu 
görevlileri, (Kamu 
idarelerinde görev 
yapan sözleşmeli 
personel ile 657 
sayılı Devlet Memur 
lan Kanununun 4/C 
maddesi kapsamın
daki geçici personel 
dahil), Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensu
pları (subay ve ast
subaylar), siyasi 
partilerin il, ilçe ve 
belde yönetim kuru
lu başkan ve üyeleri 
ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek 
kuruluşları ile 
sendikalar, kamu 
bankaları ile üst bir
liklerin ve bunların 
üst kuruluşlarının 
ve katıldıkları teşeb
büs veya ortaklık
ların yönetim ve 
denetim kurulların
da görev alanların 1 
Aralık 2013 Pazar 
gününden geçerli 

olacak şekilde en 
geç 29 Kasım 2013 
Cuma günü mesai 
saati bitimine kadar 
görevlerinden ayrıl
ma isteklerini içeren 
dilekçeyi kuramları
na vermeleri 
gerekiyor.
Aday olacaklar 
bu tarihten önce de 
istifa edebilecek. 
Emekli olduktan 
sonra aday olmak 
isteyen kamu 
görevlilerinin de be 
lirtilen süreler içeri 
sinde emeklilik tale 
binde bulunmaları 
gerekiyor. 
Anayasanın 76. 
maddesine isti
naden sürekli ve 
geçici işçilerin 
mahalli idareler 
seçiminde aday ola
bilmek için istifa 
etmelerine gerek 
bulunmuyor. 
Görevden ayrılma 
başvurusu yapan 
kamu görevlisine, 

dilekçenin alındığı
na dair bir belge 
verilmesi, dilekçenin 
kuruma geldiği tari
hten itibaren de en 
geç 10 gün içinde 
ayrılma isteğinin 
kabul edildiğinin 
dilekçe sahibine 
tebliğ edilmesi 
gerekiyor. 
Aday olmak için 
görevden ayrılmaya 
ilişkin talepler 
kurumu tarafından 
reddedilemeyecek. 
Görevden ayrılma 
dilekçesinin özel bir 
şekli bulunmuyor. 
Her dilekçede 
bulunması gereken 
şekil özelliklerinin 
yanında "30 Mart 
2014 tarihinde ger 
çekleştirilecek 
Mahalli İdareler 
Seçimlerinde aday 
olabilmek için 
görevimden ayrıl
mak istiyorum" 
şeklinde bir ifade 
yeterli olacak.

Ulaştırma, Deniz 
cilik ve Haberleş 
me Bakanlığı'nın 
bayram tatillerinde 
yaşanan trafik 
kazaları istatistik
lerinden elde ettiği 
verilere göre, 
bayram süresince 
meydana gelen 
trafik kazalarının 
yüzde 52'si 12.00- 
16.00 saatleri ara 
sında meydana ge 
liyor. Can kaybının 
en fazla olduğu 
trafik kazaları ise 
bayram tatilinin ilk 
ve son gününde 
yaşanıyor.
Bayram ve diğer 
tatil günlerinde 
şehirlerarası 
trafiğe çıkan araç 
sayısının artması 
ve dikkatsizlik 
nedeniyle trafik 
kazalarında artış 
yaşanıyor.
Kazalar en çok 
12.00-16.00 saatleri 
arasında

Bayram tatilleri 
süresinde mey
dana gelen trafik 
kazalarında, en çok 
can kaybı tatilin ilk 
ve son günlerinde, 
kazaların yüzde 
52'lik bölümü ise 
12.00-16.00 saatleri 
arasında oluşuyor. 
Kazaların yüzde 
29'u araçların 
hızını yol ve hava 
şartlarına uydur
maması, yüzde 21'i 
de araçların 
hızlarını kavşak- 
lara-dönemeçlere 
yaklaşırken azalt
maması nedeniyle 
gerçekleşiyor.
Toplam kazaların 
yüzde 50'si aşırı 
hızdan kay
naklanıyor. 
Kazaların yüzde 
15'i yanlış dönüş 
veya manevra 
yapma, yüzde 12'si 
şerit ihlali nedeniy 
le meydana geli 
yor.



Sjll

♦♦OztlıVekk YAŞAMIN İÇİNDE

Izgara Köfte 
İnegöl Köfte 

ı Kaşarlı Köfte

NEDEN KÖFTE Öztfİfck'TE YENİR?
Etleri çiftliğimizde üretiyoruz.

Hijyenik ortamda ISO 22000 Gıda Güv. Yön. Sis. 
uyguluyoruz.

Standart reçeteye göre hazırlıyoruz.

Siparişlerinizi en geç 12 dk.'da hazırlıyoruz.

*29 yildltsizleriçin köfte üretiyoruz.
www.ozdilek.com.tr

http://www.ozdilek.com.tr
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tMWH SUM i

2013-2014 Sezonu 
EBBL- TBL3 
7.grup'da mücadele 
edecek Sakarya 
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Gemlik Gücümspor 
arasındaki hazırlık 
maçı ilk devresi 39- 
44 ve İkinci devresi 
32-34 
Gücümspor'un 
üstünlüğü ile bitti. 
Sakarya Atatür spor 
salonunda Sakarya 
Büyük Şehir Beledi 
yesi Basketbol 
takımı Başkanı 
Akgün Altuğ, 
Kordinatör Cavit 
Akova Gençlik 
Hiz.ve Spor il 
Müdürü Salih Koşu, 
SASKF Genel 
Başkanı Hüseyin 
Kama, Gemlik 
Gücümspor 
Başkanı Tuğan 
Büyük başaran ve 
basketbol severler 
izledi.

Salon: Atatürk 
Sakarya Büyükşehir 
Belediyespor : 
Cihan, Onur, Barış, 
Sercan, Ercan, 
Selahattin, Can, 
Adnan, Tolga, 
Volkan, Ayberk, 
Mertcan

Antrenör:Ali Burgul 
Gemlik Gücüm Spor 
Levent, Olcan, 
Berkay, Emre, 
Oğulcan, Musab, 
Enes, Erdem, Can,

Antrenör.Ziya Güler
1.Periyot: 19 - 23

SSBSisasl

2.Periyot: 20 - 21
3.Periyot: 16 -12
4.Periyot: 16-22 
İlk Devre :39-44 Maç 
Sonucu : 73-78

Gemlik Gücümspor 
adına Ömer Gümüş 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
“Hazırlık dönemi 
ndeki 3. Hazırlık 

maçında oyuncular 
arasındaki uyum 
daha etkili amacımız 
lig başlamadan 
eksik kaldığımız 
noktaları çalışarak 
İlimizi ve İlçemizi en 
iyi şekilde temsil 
edeceğiz. Sakarya 
deplasmanında bize 
destek olan Müfit 
Akman’a, Gemlik

Belediyesi 
Ulaştırma Daire 
Başkanlığı’na ve 
Sakarya’da bulun
duğumuz sürede 
bize gösterdikleri 
misafir perverlik- 
lerinden dolayı 
Sakarya Büyük 
Şehir Belediyesi’ne 
teşekkür ederiz” 
dedi

İçimdeki 9 numaracı 
keşfeden olmadı"

Bursaspor un 
Arjantinli savunma 
oyuncusu Renato 
Civelli, fiziğinin 
uygun olması 
nedeniyle stoper 
olduğunu belir
tirken, "İçimdeki 9 
numarayı keşfeden 
olmadı" dedi. 
Bursaspor'un 
Arjantinli savunma 
oyuncusu Renato 
Civelli, fiziğinin 
uygun olması 
nedeniyle stoper 
olduğunu belir
tirken, "İçimdeki 9 
numarayı keşfeden 
olmadı" dedi. 
Kulübün resmi 
yayın organı 
Bursaspor 
Dergisi'ne açıkla
malarda bulunan 
Civelli, her futbol
cunun gol atmak
tan hoşlandığını 
anlatırken, çocuk
ların savunma yer
ine forvette yer 
almak istediklerini 

anlattı. Reneto 
Civelli, kendisinin 
de golcü olmayı 
arzu ettiğini ifade 
ederken, "Mecbur 
olduğum için stop
er oldum. Ben bu 
halimle stoper 
olmazsam ne ola
bilirim ki. Fiziğime 
baksanıza. Aslında 
açıkça söyleyeyim 
yıllardır zeki bir 
teknik direktörün 
gelip içimdeki 9 
numarayı görmesi
ni bekliyorum. 
Artık kariyerimin 
sonuna geliyorum 
ve bu olmayacak 
galiba, içimdeki 
9 numarayı bir türlü 
gören olmadı.
Her futbolcunun 

hoşuna gider gol 
atmak benim de 
çok hoşuma 
gidiyor. Zamanı 
gediğinde de 
denemeye 
çalışıyorum" diye 
konuştu.

ELEMAN
Spor Toto Erkekler 
Türkiye Kupası 
I.Etap A Grubu 
3.maçında Bursa 
İnegöl Belediyesi ile 
karşılaşan 
Fenerbahçe Grundig 
Erkek Voleybol 
Takımı, mücadele
den 3-0 galip ayrıldı. 
Spor Toto Erkekler 
Türkiye Kupası 1. 
Etap A Grubu 3. 
maçında Bursa 
İnegöl Belediyesi ile 

karşılaşan 
Fenerbahçe Grundig 
Erkek Voleybol 
Takımı, mücadele
den 3-0 galip ayrıldı. 
Bu galibiyetle sarı- 
lacivertliler, Spor 
Toto Erkekler 
Türkiye Kupası'nda 
çeyrek finale 
yükseldi. 
İzmir'in ev 
sahipliğinde gerçek
leştirilen 1. etap 
maçlarında A

grubunda mücadele 
eden Fenerbahçe 
Grundig, grubunda
ki 3. maçında İzmir 
Atatürk Spor 
Salonu'nda Bursa 
temsilcisi İnegöl 
Belediye'yi 3-0'lık 
skorla geçti.
Fenerbahçe, teknik 
molalara 6-8 ve 16- 
14 önde girdiği ilk 
seti 25-18 kaza
narak, skoru 1-0 
yaptı.

İlk setteki etkili oyu
nunu ikinci sete de 
taşıyan Fenerbahçe 
Grundig, 2. seti de 
25-21 kazanarak, 
rakibi karşısında 2- 
O'lık üstünlüğü 
yakaladı. 
Müsabakanın 3. ve 
son setinde de yük
sek bir performans 
ortaya koyan sarı- 
lacivertliler, seti 25- 
22 maçı da 3-0 
kazandı.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

OFİS PROGRAMLARINI 
İYİ KULLANABİLEN 

ÖN MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM 
GEMLİK

Tel:51420 21
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Sür üçüler diktat! Gişelerde 10 km lik ar ac kuyruflu var
Tem Otoyolu'nun 
Yeniçağ ve Gerede 
gişeleri önünde yak
laşık 10 kilometreyi 
bulan araç kuyruk
ları oluştu.
Tem Otoyulu'nun 
Ankara istikametin 
de yoğunluk yaşanır 
ken İstanbul istika 
metine ise ulaşım 
rahat sağlanıyor. 
Kurban Bayramı 
tatilini değerlendir 
mek için 1.5 milyon 
kişi perşembe 
gününden itibaren 
yollara düştü. TEM'in 
Yeniçağ ve Gerede 
gişelerinde 10 km 
kuyruk oluşurken 
köprü ve otoyollarda 
ücretesiz geçişler 
başladı.
Kurban bayramı 
tatilinin 9 güne çık
masıyla, büyük

şehirlerden tatil 
beldelerine ve 
Anadolu şehirlerine 
bayram göçü 
başladı. Otobüs 
biletleri tükendi. 
Karayolları, trafik 
yoğunluğunun 
önüne geçmek için

TEM ve D-100 
Karayolu’nun Istan- 
bul-lzmit arasında 
tüm onarım çalış
malarını durdurdu, 
ve Deniz İşletmeleri 
de Gebze-Eskihisar 
ile Yalova-Topçular 
arasına 17 gemiyle

24 saat kesintisiz 
seferler başlattı. 
YENİÇAĞ VE 
GEREDE GİŞELERİ 
ÖNÜNDE 10 
KİLOMETRELİK 
KUYRUK OLUŞTU 
TEM Otoyolu'nun 
Yeniçağ ve Gerede 

gişeleri önünde yak
laşık 10 kilometreyi 
bulan araç kuyruk
ları oluştu. Tem 
Otoyulunun Ankara 
istikametinde yoğun
luk yaşanırken İstan
bul istikametine ise 
ulaşım rahat 
sağlanıyor. 
ÜCRETSİZ 
GEÇİŞLER BAŞLADI 
Kurban Bayramı 
nedeniyle köprü ve 
otoyollardan ücret
siz geçiş 21 Ekim 
saat 03.00’de son 
bulacak.
Ücretsiz geçiş 
hakkında bilgi sahibi 
olan bazı vatandaş 
lar köprü gişelerinin 
hemen öncesinde 
araçlarını uygula
manın başlayacağı 
saati bekledi.
Kurban Bayramı 

tatili nedeniyle 
Bakanlar Kurulu 
tarafından alınan 
kararla 9 gün boyun
ca ücretsiz olan 
köprü ve otoyol 
geçişleri saat 01.00 
itibariyle başladı.
Ücretsiz geçişi bekle 
yen vatandaşlar ise 
uygulamadan menün 
olduklarını belirtti.
Karayolları görevlile 
ri tarafından, 
gişelere 'geçişler 
ücretsizdir’ yazıları 
asıldı. Durumdan 
haberdar olan 
sürücüler Boğaziçi 
Köprüsü girişinde 
ücretsiz geçişlerin 
başlayacağı saati 
bekledi.
Ücretsiz geçiş uygu
laması, 21 Ekim saat 
03.00’de son bula
cak.

Kurhaıı Bamamı'nıla tenreııi Mrleıenlere lıiıı Tl tea!
Türkiye'de Kurban 
Bayramı hazırlıkları 
sürerken vatandaşa 
ceza uyarısı geldi. 
Çevre müfettişlerinin 
81 ilde başlatacağı 
denetimlerde bağım
sız bölümleri kir
letenlere bin 
TL ceza kesilecek. 
Ceza miktarı 
kesim yeri işletenler 
için 40 bin lirayı 
bulacak. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı vatan
daşlara

"Çevrenizi kir
letmeden, hayvanı 
üzmeden kurban 
kesin" uyarısında 
bulundu.
Standarda uyun 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı 
Mehmet Emin 
Birpınar "Kurban 
Bayramı'nda 
dünyaya güzel 
bir fotoğraf 
verebiliriz" derken, 
standartlara 
uymayan kişiler 

hakkında da ihbar 
mekanizmasının 
devreye alınacağını 
bildirdi.
Standartlara aykırı 
hareket eden 
kişiler için ALO 
181 hattı aranarak 
ihbarda bulunula- 
bileceğini belirten 
Birpınar, denetim
lerin mümkün 
olduğu kadar 
vatandaşı üzmeden 
yapılması gerek
tiğine dikkat 
çekti.

1 1 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
G
E
M

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 1® 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyat Müd. 513 10 28

ULAŞIM

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (2*12) 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)E1

DENİZ UÇAĞI 813 56 13
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 O1 63

11 ________ DAĞITICILAR_________

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

■ 1 HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokey Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 50 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

1
1

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Takdi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40

I Gemlik Tekel 513 23 24
Manaetır Tskel 517 33 94

Akcan Petrol 
mar-pet î?;;
Tuncay Otogaa 0*13 ta 4S
Beyza Petrol s*|3 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4701 

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)

niMiııii
VENÜS 

SİNEMASI
ŞEYTANI RACİM 

1145-14.00-16.15- 
18.30-20.30 

NEVA 
13.15-15.15-17.15- 

20.00 
ŞİRİNLER 2 

12.00-16.00
REZERVASYON 

5133321



MILTON
U. düğün SALONU

GEMLİK KÖRFEZİNİN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA V HU

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE F ^Mr
EN GÜZEL ANLARINIZI | MJ 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ, <SM
Pustu Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giy dirine 
Çerez Nikah Masası

JSL İnternetten Canlı Ihyın 
Sahne - Işıkyösferisi 

"* jSF Servis ve eki/nnaniar
Sürpriz gösteriler

T-’î

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/manastinemlak

http://www.manastiremlakqemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastinemlak


Karhan, çocuk ve tatiP...
□ Kadri GÜLER
Günler, haftaları, aylar yılları 
kovalıyor.
İşte bir Kurban Bayramı daha geldi. 
Dini bir ibadet yerine getirilecek. 
Durumları uygun olanlar kurban 
kesecekler, hayır yapacaklar. 
Bayramların en güzel yanı, barış 
kardeşlik duygularını geliştirmesidir. 
İslam dünyasında süren yangın 
ne kardeşlik duygusunu ne de 
banşı getiriyor.
Irak, Mısır, Suriye, Afganistan'da 
iç savaşlar devam ediyor. 
Müslüman, müslümanın canını 
alıyor. Hıristiyanların silahlarıyla 
ve oyunlarıyla müslümanlar 
birbirini katlediyor.
Böyle bir ortamda, müslümanlar 
bayram yapacaklar.
Savaşın olmadığı yerlerde 
bayramlar coşkuyla kutlanır. 
Büyükler ziyaret edilir, evlerde 
bayram hazırlıkları yapılır.
Kurban İlkel toplumlardan beri var 
olan bir İnanç türüdür.
Kurban Bayramları biraz daha 
farklıdır. Eskiden tatlı sektörünün 

»bu kadar gelişmemiş olması 
nedeniyle# evlerde bayram 
baklavaları bir kaç gün 
önceden hazırlanırdı.
Konu komşu toplanır, birlikte neşe 
içinde un, su ve yağla buluşurdu. 
Narin ellerde oklavalar döner, 
hamur İncelir, incelir, sonra 
tepsilerde ceviz ve yağlarla kat 
kat dizilir.
Bizim evde, en az 4 tepsi baklava 
hazırlanırdı. Misafir baklavası 
diğerlerinden ayrıydı.

Bayram öncesi kalaylanmış bakır 
tepside yaparlardı misafir 
baklavasını. Bahkpazan'nda Eşref 
Amca'nın veya Eskişehirlilerin 
fırınına gönderilirdi pişirilmesi için. 
Üzeri nar gibi pişmiş baklavalar 
evlere geldiğinde, şerbetle 
buluşurdu tepsilerdeki hamurlar. 
Şerbetin çekilmesi baklavanın 
yemeye hazır olduğunun 
göstergesiydi.
Önce misafir baklavası kaldırılırdı 
üst kattaki odaya.
Karyolanın altına gizlenir, üzeri de 
bir bezle kapatılırdı.
Bu odanın kapısında asma kilit vardı. 
Kolay kolay annemden anahtar 
alınıp, o odaya bayrama kadar 
kimse giremezdi. Bayram öncesi 
tatlı İsteyenler, kenar hamurlardan 
hazırlanan küçük tepsi deki baklava 
ikram edilirdi.
Ama, hepimizin gözü misafir 
tepsisinde olurdu.
Kurban edilecek hayvanın önce 
den alınması, onunla çocuklar 
arasında dostlukların kurulması 
demekti. Kurban Bayramı sabahı 
İse o dostluklar bozulurdu.

Çocuklar hayvanların kesilmemesi 
için yaygarayı koparır, ağlamaya 
başlarlardı.
Anneleri onlara kurban kesilmesi ile 
ilgili erkek çocuklarının Allah için 
kurban edileceğini anlatırdı.
Hazret! İbrahim'in oğlu İsmail'i 
kurban edeceği sırada, bir 
meleğin elinde koçla gökyüzünden 
yeryüzüne İnişini ve İbrahim 
Peygamberin oğlunun kurban 
edilmesini nasıl önlendiğin öyküsü 
anlatılırdı çocuklara.
O zaman çocuklar susardı. 
Sevdikleri hayvanın kesilmesine 
sessiz kalırlardı.
Kurban Bayramları evlerde hep 
telaş demektir.
En güzel yanı ise kavurma yemek 
için dağılmış olan ailenin, baba 
evinde bir sofrada buluşması ve 
kavurmayı birlikte yemesidir. 
Aileyi bir araya getiren bayram 
yemeği sırasında mutfaktan gelen 
mis gibi kavurma kokusu, açlık 
duygusunu biraz daha arttırır. 
Bir yandan kavurma pişerken, 
öte yandan pilav da suyunu 
çekmeye başlar.

Dualarla oturulur sofraya, kaşıklar 
dalar kavurmaya, pilava..
Sonunda sofranın cilasıdır baklava. 
Dört gözle beklenen 
bayramın tatlısı...
Bu tablolar giderek yok oluyor. 
Dün, gazetelerde 7 milyon kişinin 
bayram için tatile çıkacağı 
haberini veriliyordu.
Bu, şu demekti.
Kurban Bayramı'nda 7 milyon kişi 
büyükleriyle ve yakınlarıyla bayram 
laşamayacaktı.
Bayram yerine dinlenecekler.
Yurt içi ve yurt dışı tatil 
merkezleri full dolu. 
Akdeniz turları bir ay önceden 
dolmuş. Antalya, Alanya, Didim, 
Çeşme, Alaçatı, Bodrum Marmaris 
otellerinde yer bulmak için son 
güne kalmışsanız işiniz zordur. 
Değişen toplum yapısı, gelenekler 
de de değişime neden oluyor. 
Tatil kültürünün giderek yaygınlaş 
ması, kredi kartı ile taksitli ödeme 
lerin kolaylaşması, geleneksel 
yaşam ve adetlerin yerine 
farklılığa itiyor.
Kurban Bayramı tatili uzun. 
Emekliye ve memura maaşlar 
erken ödendi.
9 günlük tatil ekonomide büyük 
durgunluğa neden olacak. 
Bayram sonrası ise para sıkıntısı 
yaşanacağı ortada.
Bizim gibiler yalnız tatili bayramlar 
da yapabiliyor.
Büyüklerle bir gün önceden 
bayramlaşıp, yollara düşülüyor. 
Kurban Bayramınızın mutlu 
geçmesini diliyorum.

3İaijrarmm^^utlu olsun |
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Tursa m t»«erıre seiiöririt sise sıimtısı siiriim
Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası’nın iç piyasaya ürün arzını kısması turşu, konserve ve meşrubat sektöründe krize neden oldu. Gemlikli 
turşu, konserve, zeytin ve zeytin ezmesi işletmecileri, kavanoz ve şişe bulmak için önce Mısır, sonra da Bulgaristan’dan ürün getiriyor

Konserve, turşu ve 
meşrubat sek
töründe cam 
kavanoz ve şişe krizi 
devam ediyor.
Türkiye’nin en 
büyük şişe ve cam 
üreticisi olan 
Paşabahçe Şişe 
Cam Fabrikası’nın 
konserve, meşrubat 
ve turşucu sek
törüne yaptığı çeşitli 
ebattaki kavanoz ve 
şişe satışlarının dur
ması ile sektör 

büyük sıkıntı 
çekiyor.
İlçemizdeki çeşitli 
konserve, zeytin 
ezmesi ve turşu 
yapan firmalar, 
Paşabahçe Şişe 
Cam Fabrikası’nın 
mal satışını 
durdurması üzerine 
ithal kavanoz ve 
şişe temin etme 
zorunda kaldığı 
bildirildi.
Solive Zeytinyağ ve 
Zeytin Ezmesi

İşletme Müdürü İlker 
Özkırım yaptığı açık
lamada, şunları 
söyledi: 
"Türkiye’deki kon
serve, meşrubat ve 
turşu imalatçılarının 
büyük çoğunluğu 
cam kavanoz ve 
şişe ihtiyacını
Paşabahçe’den 
sağlıyordu. Ancak, 
Paşabahçe’nin 
büyük oranda 
siparişler alarak, 
üretimini bu sipar

işlere programla
ması üzerine, iç 
piyasaya yeterli ürün 
vermemesi sıkıntıya 
yol açtı.
Önce, Mısır’dan 
getirilen şişe ve 
camlar Mısır’da 
yaşanan siyasi olay
lar nedeniyle, risk 
taşıyınca sektör bu 
kez Bulgaristan’dan 
ürün bulma yolunu 
seçti. Hiçbir firma 
istediği şekilde ve 
ölçüde şişe ve

kavanoz temin 
edemiyor. Bu sıkıntı 
hala devam ediyor.”

Rıfat Minare 
Konserve Kollektif 
Şirketi Sorumlusu 
Hakan Minare ise 
açıklamasında, 
"Firma olarak biz de 
şişe ve kavanoz 
sıkıntısı çekiyoruz. 
Ürettiğimiz şıraya ait 
tip şişeleri temin 
edemeyince 
Bulgaristan’dan ithal 

ettiğimiz bir litrelik 
farklı şişeleri kullan
mak zorunda kaldık. 
Paşabahçe’nin iç 
piyasadaki bu sıkın
tıyı görerek, 
planlana ve 
programlama yap
ması gerekir.
Sıkıntı devam ettiği 
sürece sektör hem 
daha pahalı hem de 
farklı kalitelerde cam 
ürünleri kullanmak 
zorunda kalacak” 
dedi.

Sivil ihbar timleri trafik denetiminde
Kurban Bayramı 
tatilinde kazaların en 
aza indirilmesi için 
harekete geçen 
Emniyet, karayol
larında görevli polis 
sayısını artıracak. 
Polis ekiplerinin bir 
kısmı, ‘sivil ihbar* 
timi olarak belirlenen 
noktalarda devriye 
atacak. Bu timler, 
kural ihlali yapan 
sürücüleri tespit 
ederek güzergâh 
üzerindeki çevirme 
ekiplerine bildirecek. 
Bayram tatillerinde 
yolların kana bulan
ması, güvenlik birim
lerini harekete geçir
di. Dokuz gün süre
cek Kurban Bayramı 
tatilinde trafik 
kazalarının en aza 
indirilmesi için 
önemli tedbirler 
alındı. Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
(EGM) tarafından 
illere gönderilen

genelgeye göre, 
bayram tatili 
sürecinde karayol
larında görevli polis 
sayısı artırılacak. Bu 
ekiplerden bir 
bölümü resmi ünifor
ma giyerken, geri 
kalan kısmı ‘sivil 
ihbar' timi olarak 
belirlenen noktalar

da devriye atacak. 
Söz konusu timler, 
şüpheli ve trafik 
ihlali yapan sürücü
leri anında tespit 
ederek en yakın 
ekiplere haber vere
cek. Kimi durumlar
da ise kural ihlali 
yapan sürücülerin 
plakalarına ceza 

kesilerek adreslerine 
gönderilecek. Ayrıca 
bayram sürecinde 
hiçbir polis, maç, 
toplantı ve konser 
gibi sosyal etkinlik
lerde görev almaya
cak. Genelgeye göre, 
trafik ekiplerinden 
uykusuz ve yorgun 
olduğu anlaşılan 

sürücülerin denetim 
noktalarında sıkı bir 
şekilde kontrol 
edilmesi de istendi. 
Bu kapsamda 
yorgun sürücüler, 
kısa süreli olarak 
araçlarından indirile
cek. Hareket eden 
sürücünün kan 
dolaşımının normale 

dönmesi sağlana 
cak. Yorgunluğunu 
atan sürücüye geçiş 
izni verilecek.
Çalışma ve dinlenme 
süresini ihlal eden 
ticari sürücülerin de 
araç kullanmalarına 
izin verilmeyecek. 
Ayrıca istanbul- 
Bursa-İzmir- 
Antalya-Adana- 
Kayseri-Sivas- 
Samsun karayol
larında 8 ekip, 
Bolu-Afyon-Adana 
karayolunda ise 3 
ekip helikopterle 
havadan kontrol 
yapacak.
Havadan yapılan 
denetimde trafik 
yoğunluğu ve 
kazalar anında 
merkeze bildirilerek 
gereken önlemlerin 
alınması sağlanacak. 
155 polis hattına 
yapılacak ihbar ve 
müracaatlar anında 
değerlendirilecek.
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"Kurban derilennin yüzde 4Q'ı cine aidimi'1
Acı tabloyu şu 
sözlerle gözler 
önüne serdi: "işle
nen derilerden yola 
çıkarak bir tahmin 
yapılırsa kurban deri 
lerinin yaklaşık yüz 
de 4O'ı çöpe gidiyor. 
Bu da ülkemizin hay
vancılık sektörü 
açısından önemli bir 
bir kayba ve zarara 
yol açmaktadır" 
İstanbul Deri ve Deri 
Mamulleri İhracatçıla 
rı Birliği (İDMİB) 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı Lemi Tolunay, 
"Kurban bayramları 
sonrası elde edilen 
deriler, kalite stan
dardı olmaması, son 
derece karışık ırklar
dan oluşması, ama 
törce kesim yapıldığı 
için hasarlı, kesikli 
ve delikli olması, 
endüstriyel anlamda 
yetersiz kalitede 
ham madde özelliği 
taşıması nedeniyle 
sektöre ve ülke 
ekonomisine yeter
ince katma değer 
sağlamıyor" dedi.

Tolunay, yaptığı 
açıklamada, Türk 
deri endüstrisinin 
büyükbaş ve küçük
baş hayvanlarda, 
belirli bir kalite stan
dardıyla üretim 
sürekliliğini sağlaya
bilecek, sürdürüle 
bilir ham maddeye 
gereksinimi olduğu 
nu söyledi.
Kurban bayramların
da, derilerin çok 
fazla ülke ekonomi
sine kazandırıla- 
madığına dikkati 
çeken Tolunay, 
"Kurban bayramları 
sonrası elde edilen 
deriler, kalite stan

dardı olmaması, son 
derece karışık ırklar
dan oluşması, 
amatörce kesim 
yapıldığı için hasarlı, 
kesikli ve delikli 
olması, endüstriyel 
anlamda yetersiz 
kalitede ham madde 
özelliği taşıması 
nedeniyle sektöre ve 
ülke ekonomisine 
yeterince katma 
değer sağlamıyor" 
ifadelerini kullandı. 
Tolunay, derilerin 
kesimden sonra 
özensiz şekilde 
tuzlanması ile stok
lama ve bekleme 
şartlarının yetersiz 

olması nedeniyle de 
ekonomik değerini 
kaybettiğini belirtti. 
Yetkili makamlar ile 
bu konudaki sek- 
törel birlik, vakıf ve 
derneklerin yıllardan 
beri görüşmeler yap
tığını anlatan 
Tolunay, buna rağ
men "ham deri 
değerlendirmesine 
ilişkin" bir yönet
melik, tebliğ veya 
yasa oluşturula- 
madığını kaydetti. 
Yılda bir defa elde 
edilen kurban deri
lerinin, hayvan ırkı 
ve kesim sırasında, 
itinasız davranma 

nedeniyle genel 
kalitesi düşük bir 
ham madde olarak 
sektöre girdiğini dile 
getiren Tolunay, "Bu 
nedenle standartı 
olmayan mal grubu 
olarak, üst kalite 
konfeksiyon veya 
deri ürünleri 
imalatında kullanıl
ma şansı son derece 
sınırlı olmaktadır. 
Türkiye, deri ürün
lerinde dünya 
pazarlarında kalite 
ve fiyat yönünden en 
üst segmentte 
bulunduğundan, kur
ban derilerinin ihra
cata yönelik kullanıl
ma oranı çok çok 
düşük kalıyor. İhra
cat yönünden katma 
değer yaratmıyor" 
diye konuştu.

- "Kurban derilerinin 
yüzde 4O'ı 
çöpe gidiyor" 
Lemi Tolunay, kur
ban derilerinin, ulus
lararası deri ticareti 
teamül ve kaliteler
ine uygunluğunu 
taşımaması, milyon

larca kesimden elde 
edilebilen derilerin 
belirli bir kalite stan- 
dartına sahip olma
ması nedeniyle 
çoğunlukla ikinci ve 
üçüncü kalite olarak 
değerlendirildiğini 
bildirdi. Tolunay 
ancak ayakkabı veya 
saraciye sektör
lerinde bu derilerin 
astarlık malzeme 
olarak kullanıldığını 
belirterek, büyükbaş 
kesimlerin çok az bir 
kısmının yine düşük 
kaliteli ham madde 
olarak, ayakkabı ve 
deri aksesuar sek
törlerinde kul
lanıldığını kaydetti. 
Derinin organik bir 
madde olduğunu bu 
nedenle kesimden 
sonra tuzlanması, 
katlama şekli, soğuk 
hava depolarında 
muhafaza edilmesi 
ve deri endüstrisi 
için ham madde 
olarak kullanılabilir 
şekle dönüştürülme 
sinin önemli bir 
değer zinciri oluştu
racağı vurgulandı.

GÜCÜN
^üzelhh, hirhh, 

heraherhhhohı,
T.OO9

GÜCÜ MSPORKULÜBÜ
her zaman hir önce İtinden

Gücümsporlu basketçilerimizin, 
velilerimizin, sponsorlarımızın, 

değerli Gemlik halkının ve 
spor camiasının 

Kurban Bayramı'nı kutlar, 
sağlık, mutluluk ve huzur dolu 

bir bayram dileriz.

GEMLİK GÜCİİMSPOR KULÜBÜ
Ömer GÜMÜŞ

YÜKSEK ELEKTRİK VE 
ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
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Bayramda et »e tuza tli kkat! flcemi kasaplara uyarı
Eskişehir Osman 
gazi Üniversitesi 
(ESOGÜ) Tıp 
Fakültesi Kardiyolo 
ji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Bülent Görenek, 
hastalığı, hipertan
siyonu ve çarpıntısı 
olanların Kurban 
Bayramı’nda fazla et 
tüketmekten kaçın
maları gerektiğini 
söyledi.
Avrupa Kardiyoloji 
Derneği Acil Kalp 
Hastalıkları Çalışma 
Grubu Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 
Avrupa Kalp Ritmi 
Birliği Eğitim Komite 
Üyesi de olan Prof. 
Dr. Görenek, yaptığı 
açıklamada, günü 
müzde yanlış beslen 
me alışkanlıkları 
sebebiyle artmış tuz 
tüketiminin önemli 
bir sorun haline 
geldiğini kaydetti. 
Kalp hastalarında 
fazla tuz aliminin 
ölümleri arttırdığının 
bilindiğini ifade 
eden Prof. Dr. 
Görenek, şöyle 
konuştu: "Maalesef

pek çok hasta bu 
gerçeğin farkında 
bile değildir.
Hastalarımıza ’tuz 
kullanımını azalt’ 
dediğimizde çoğu 
zaman sadece 
yemeğe sofrada 
ekilen tuzun azaltıl
ması gerektiğini 
anlıyorlar. Ancak, 
kalp ve tansiyon 
hastalannın yemek
lerine pişirilme 
sırasında da tuz çok 
az ilave edilmeli, 
hatta mümkünse hiç 
tuz ilave edilmeme
lidir. Çünkü zaten 
yemek için kul
lanılan besinler ve 
malzemelerin ken
disi azımsanamaya- 
cak ölçüde tuz içer
mektedir. Bunun 
yanı sıra hazır ya da 

pişirilmiş olarak alı
nan pek çok yiye
cekte de belli oran
larda tuz vardır. 
Ancak, bu gerçek 
çoğu zaman dikka
timizden kaçar. 
Örneğin ekmeğin 
bile hazırlanış! 
sırasında hamuruna 
tuz katılır. İşte kalp 
hastaları bu tür 
gıdaları tüketirken 
de çok dikkatli 
olmalıdırlar." 
Prof. Dr. Görenek, 
Kurban Bayramı’nda 
kalp hastalığı, hiper
tansiyonu ve çarpın
tısı olanların mutla
ka fazla et tüketmek
ten kaçınmaları 
gerektiğini 
belirterek, "Özellikle 
kavurma gibi fazla 
miktarda tuz

ilavesiyle hazırlanan 
etli yemekler çarpın
tıları artırabiliyor, 
tansiyonu yükselte
biliyor" dedi. Bu 
durumun özellikle 
evvelce kalp krizi 
geçirmiş ya da kalp 
yetersizliği yani 
nefes darlığı olan 
hastalarda daha 
tehlikeli sonuçlar 
doğurabildiğine 
işaret eden Prof. Dr. 
Görenek, şunları 
söyledi:
"Kurban Bayramı 
sırasında ya da 
hemen sonrasında 
sağlık durumlarında 
bozulma nedeniyle 
hastanelere başvu
ran hastaların 
önemli bir kısmında 
bayramda tuz 
tüketiminin arttığını 
gözlemlemekteyiz. 
Bu bakımdan zaten 
kolesterol içeriği 
fazla olan kırmızı 
etten hazırlanan 
yemeklere bir de 
tuz ilavesi yapılırsa 
hastalarımız için 
sıkıntılı durumlar 
ortaya çıkabil 
ıııeMedir.”

Avrupa Acil Tıp 
Birliği Konseyi Üyesi 
ve İzmir Alsancak 
Devlet Hastanesi Acil 
Servis Sorumlu 
Hekimi Uzman Dr. 
Ülkümen Rodoplu, 
Kurban Bayramı’nda 
hayvan kesiminde el, 
kol ve boyunda mey
dana gelebilecek 
bıçak kesilerinin ciddi 
sonuçlar doğurabile
ceğini bildirdi.
Dr. Rodoplu, Kurban 
Bayramı’nda en ciddi 
acil sağlık sorun
larının başında hay
vanların paniklemesi 
sonucu oluşan "çarp
malar" ve "kesiler"in 
geldiğini, her yıl yap
tıkları uyarılara rağ
men, geçen Kurban 
Bayramı’nın ilk günü 
İzmir’deki hastanelere 
kurban kesimi 
sırasında yaralanan 
745 yurttaşın geldiği
ni belirtti.
Vatandaşların Kurban 
Bayramı’nda dini 
vecibe olan kurban 
kesimini yerine 
getirirken tecrübeli 
bir kasaptan yardım 
almasının, hem hay

vanın acı çekmemesi, 
hem de insan sağlığı 
açısından son derece 
önemli olduğunu 
ifade eden Dr.
Rodoplu, "Hayvan 
kesmek çok zor bir 
müdahaledir. Ehil 
kişilerce, acele 
edilmeden kesilme
lidir. 'Hayvanı kesmek 
için sabahtan akşama 
kasabı bekleyemem’, 
'Ben çocukken ba 
bamdan görmüştüm’ 
veya ’15 yıl önce 
kesmiştim, yeniden 
deneyeyim’ gibi dav 
ranışlar doğru değil 
dir. Acemi kasap kesil 
eri, bayram günlerin 
de acil servislere en 
çok başvurulan du 
rumdur. Bu kesiler, 
ciddi ve kalıcı sağlık 
sorununa yol aça
bilir" diye konuştu.
Dr. Rodoplu, kanayan 
yaranın içinde bıçak, 
tahta parçası gibi 
yabancı cisim varsa 
çıkarılmamasını öne 
rerek, bunun çıkarıl
ması sırasında 
o bölgeye daha 
fazla zarar verilebile
ceğini söyledi

Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının 

Kurban Bayramı’nı en içten 
dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı ve mutlu bir bayram 
geçirmelerini dileriz.

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KREDİ 
KEFALET KOOPERATİFİ
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İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM ®EKSTİL 

TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ZGKİ KAPTAN

Bina, temel, fabrika hafriyatları 
Gölet İşleri hafriyatları 

Liman dolgu ve anroşman işleri 
Zemin dolgu ve stabilize işleri 
Kazı ve nakliye İşleri

Hazır beton, torba ve dökme çimento, kireç 
Liman tahmil tahliye, konteyner nakliye işleri

Gemlik Halkının Bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz

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

KURBAN BAYRAMI...
İlköğretim öğren

cisi karne aldığın
da, ortaöğretim 
öğrencisi üniver
site sınavını kazan 
dığında, memur 
adayı KPSS 
sınavında başarı 
gösterdiğinde, 
atama bekleyen 
bir memur adayı 
kurayı kazandığın 
da nasıl sevinç 
duyarsa; bir 
Müslüman da 
Allah'ın buyruk
larını yerine getir 
diğinde, namazını 
muntazam kılıp, 
oruç, zekat, fitre 
ve sadakalarını 
ödediğinde de 
aynı sevinç ve 
mutluluğu yüre 
ğinde duyar. 
Duyduğu bu mut
luluğu toplumla 
paylaşır. İşte bu 

sevinç ve mutlu
luğun paylaşıldığı 
günler Bayram 
günleridir.
Yarın, biz Müslü 

manlar Kurban 
Bayramı' m kut
layacağız. Vacip 
olan bir vecibe 
olan kurbanı, hali 
vakti yerinde olan
lar keserek Yüce 
Allah' a verdiği 
nimetlerin şükrü 
olarak şükran 
duygularını 
belirtecekler.
Tabi kesilen kur

banların ne kan
ları, ne etleri 
Yaradan'a ulaşa
cak. Ulaşacak 
olan Müslümanın 
iyi niyeti, buyruğu 
yerine getirmenin 
sevinci ile Allah' 
tan ecir ve müka 
fatını beklemek 

olacaktır.
Gelin görün ki 

bugün yüreklerde 
Bâyram sevinci 
duymak mümkün 
mü? Çok şükür 
ülkemiz hariç, 
İslam ülkeleri kan 
gölü.
Çoluk, çocuk 

demeden günah
sız insanlar sözde 
İslam mü cahitleri 
tarafından 
öldürülüyor. Haçlı 
orduları bile bu 
kadar Müslü man 
kanı dökmedi. 
Dinimiz insan 
öldürmeyi yasak
larken, katilin 
cehennemlik oldu 
ğunu belirtirken 
milyonlarca inşa 
mm, din kardeşini 
yok edenler nasıl 
Allah'ın rahmeti 
ve merhametini 

bekleyebilir.
Sakat kalanların, 

yakınlarını yitiren
lerin lanetleri hep 
üzerlerinde ola
cak. Bu gözü dön
müş, beyinleri ve 
vicdanları yok ol 
muşlar nasıl Müs 
lüman olabilir?
İslam'a kan ağla

tanların olduğu bir 
İslam dünyası 
nasıl Bayram ede
bilir.

Paylaştığı üzün
tü, keder, acı...

Tüm İslam alemi
nin büyük acılarını 
paylaşır, taziyele 
rimi sunarım.
Yaralı ve sakat 

kalmış din kardeş
lerime ıstırapsız 
bir yaşam dilerim.

Bayram ede- 
bilenlere Bayram 
kutlu olsun.

Devlette kariyer
imkanı 4,5 kat arttı
Devlette kariyer 
yapmanın imkanı 
yaklaşık 10 yılda 
4,5 kattan fazla 
arttı.
Kamuda 2003'te 8 
bin 774 olan kari 
yer unvanı sayısı, 
bu yıl 40 bin 
222'ye çıktı.
Alınan bilgiye 
göre, kamuda 
kariyer unvanların
da son yıllarda 
ciddi bir artış 
kaydedildi.
Kamudaki kariyer 
unvanları, uzman 
yardımcısı, uzman, 
kontrolör ve denet
men, müfettiş 
yardımcısı ve 
müfettişlikten 
oluşuyor.
Devlet, bu kadro
larda 2003 yılında 
8 bin 774 kişi istih
dam ederken, bu 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

yılın haziran ayı 
itibariyle istihdam 
edilenlerin sayısı 
40 bin 222'ye çıktı. 
Son 10 yılda 
kamudaki kariyer 
unvanlarında 
çalışanların 
sayısı 4,5 kattan 
fazla arttı.
Kariyer unvanların
da en fazla artış 
uzmanlıkta 
gerçekleşti. 2003 
yılında kamudaki 
uzman sayısı 
1.653'le sınırlıyken, 
bu sayı 2013'te 24 
bin 69'a çıktı.
Kamudaki uzman
lara 10 yıllık 
dönemde 22 bin 
416 kişi eklendi. 
Söz konusu 
dönemde uzman 
sayısında 14,5 kat
tan fazla artış 
kaydedildi.

S.S. 73 NOLU GÜZEL GEMLİK 
OTOBÜS VE MİNİRÜSCÜLER 

KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ

Gemlik Halkının
Kurban Bayramını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur dolu 
günler dileriz.

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

Ersen DALGIN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


SOLAKSUBAŞI LTD.ŞTİ. Yeni Yalova Yolu Umurbey San. Bölgesi 1,5 Km. Umurbey - .
Tel: O 224 514 92 42 Fax: O 224 514 92 62 www.solive.com.tr - www.zeytinagaci.com - bilgi@sonve.com.ir

http://www.solive.com.tr
http://www.zeytinagaci.com
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RavramoZdi Vine I :5W 8Ş^u^afdrdX^P hastabgı dmayan . Jık^ây^Uerimizin
«vSrimSieTen. J l , - J. . 1^-jiMblle
sevdiklerimizle özen-TO
le hazırlanmış büyük 
sofralarda buluşa
cak, bol bol sohbet 
ederken belki biraz 
da fazla kaçıracağız. 
Kızartma, tatlı, hamur 
işinin yanında 
Kurban Bayramı’nda 
sindirimi zor olan et 
tüketimi de artıyor. 
Yeni kesilmiş hay
vanların etlerindeki 
sertlik hem pişirme 
sırasında hem de sin 
dirimde zorluk yarat
acağını söyleyen Liv 
Hospital Gastroente 
roloji Uzmanı Doç. 
Dr. Binnur Şimşek 
“Özellikle mide ve 
bağırsak hastalığı 
olan kişiler kurban 
etlerini hemen tüket
memeli, buzdolabın
da birkaç gün beklet
tikten sonra, tercihen 
haşlama yöntemi ile 
pişirerek tüketmeli 
dir. Yağlı etlerin doy
muş yağ ve koles
terol içeriği daha 
yüksek olduğundan 
kalp-damar hastalığı,

sonuçlanacaktır. Bum ü m kü n ol d 11ğ u n ca mey da da get i rebi I i
kaçınmalıdır Eğer ybrlar. Öncesinde
reddedemiyor veya bilinen reflü hastalığı
vazgeçemiyorsak, olan bireyler mutlaka
açık çay ve düşük doktorlarının önerdi

^kafeinli kahve tüketZtf //ği'asit azaltıcı ilaçları 
^mey^^aJısmalıvız. [J ( kuUanmâya'jdey^n 
HazıFme&ruWtar^,»-r etmeliler//A// 77 mayın, öncelikle

7gazİLİçeceklei^e>-^^^,4kı^m^aaLs^pıîIârry tenfiei'ö. veya fırın 
y/sögajçiîıekı,/», ^'*^tatlıîarffilfty«her. O//yemekfe/ini tercih 

, /yyan/l^inlryaksine-A jn/un/ 4.
////h02to|//no|ay|aştır^'^ j Zl/5’ini tüketin.
'//mar.tuyylüKü ve< / /Bayram ikramlarının

gerekbjt/şe/kerkay- / en önemlilerinden

nedenle 4-5 farklı 
ziyarette tükettiğimiz 
miktarın bir porsiy
onu geçmemesine 
özen göstermeliyiz.
* Ana öğünleri aksat-

îkramljarda yenilen et 
vb tatlılar düzensiz 
beslenmeye veya 
öğün atlamaya sebep 
olnj^hahdır. Günlük 
3 ana öğünümüzü 
aksatmamalıyız.
Pişirme usulümüz de 
sebze ve etlerin

diyabet. hipbrtabsi karna oluştürafri jç^/7/ CÇbiri de baklava,
yonu olan kişİferde ( / btfMerâiçrEVve et V revani, kadayıf,
Kurban Bayramı’ndâ, Mödb/  ̂ iyb tulumba tatlısı gibi
yağ# ya daarjZ<OMe ağri'şîl^^^d///pyui^/^ğlayacak j /geleneksel şerbetli 
etleri tercih etmelidir, yol açabilir. içecekler su ve tatlılardır. Bir de

3yrabd{r£7J/ ^//Z///^Md^/menihcd,f -------------------
tüketmeli, aşırıya 2J5*3^kredÖ2e^md^^^u^flüyukolay-// ikram tabağı sihtfıiT-^ kendi suyu ve az 

çay- ^^MasfîranJaesinlerın^ mi/son/detodezör//
Doç. Dr.SnlW| y /CH^^azlı <Çec€ 
Şimşek bayramı | ' |tüketoıekten kaçının, 
rahat ge^çirnrenimpuf JHej^ajmp olduğu
noktalarını anıattıyhm, 
•Kurban eti yen- 
meden önce kahvaltı 
yapılmalıdır.
Kurban Bayramı 
sabahında mutlaka 
hafif bir kahvaltı 
yapılmalıdır/Aç || ||

„ . '^“'•»««taân’an.bpsinlenh'
//İ^ŞjiBazlı içecekler tüketimindeh/kaçının.

Sıkça görüleftVe.^^Z 
sorun oluşturabilen*

N // 77//J / / 7/ / / İ f a. J
mi son derece zor / /miktarda yağ kul- 
olâh ğıdalâr/â dol// //anılarak yapılan

gibi en sağlıklı içe- 
ceğimiz sû...
H^ı^tltüzıJK’olay- 
laştırır, tokluk 
hissimizi arttırabilir.
Bayram ikramların 
vazgeçilmezi olan

reflüden korunmak 
için katkı maddesi 
bol olan gıdalar, 
kızartmalar ve yağlı 
besinlerin tüketimin
den uzak durmalıyız. 
Çünkü öncesinde hiç

maltadır. U [J //tencere yemekleri
Jhhidrat ve yağ// veya fırın yemekleri 

kuşkusuz lezzeti de '
içeriği

vazgeçilmez olan bu 
besinlerin her misa 
firlikte bolca tüketil 
mesi sonucu hem 
ciddi kilo alımı hem

şeklinde olmalıdır. 
Kızartma ve ızgar
aları tercih 
etmemeliyiz.
* Ziyaretlere yürü 
yerek gidin, ikramları 
yavaş ve ölçülü . 
yiyin.

ıslnsîşüm ,)l9rmibn9h9ğ9b ününüiü t
mlıy r86r glyitebgrl TİBmnus nitygs şır nr

’sb ,rtii,3i9qoo>l srnnnlls» üyp» ıhıîs» nsasv çnip 
Ortaklarımızın veZeytin üreticilerimizin ygg ।

Kurban Bayramını kütler;
.ıui esenlik, mutluluk doluud

nice bayramlar geçirmelerini dileriz.
■■lii w nisimmliDİto’îü nitysS

Bi m
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ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
Yönetim Kurulu Adına

Yönetim Kurulu Başkanı
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KATIRLI KÖYÜ - GEMLİK
Tel: (0.224) 514 58 91- Fax: (0.224) 514 61 17

1981’den bugüne değişmeyen kalite
Yöresel Tat

ORJİNAL MARKALAR KUSURSUZ KALİTE SUNAR
Ortaklarının ürününü değerlendirmek, müşterilerine kaliteli ve özenle 
hazırlanmış zeytin sunmak hedefiyle 1981 yılında zeytin sektörüne 

giriş yapan Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi, daha sonra 
1997 yılında markalaşmaya geçerek, kooperatifçilik hizmetlerini 

kuşaktan kuşağa taşımayı hedef alarak 
bugünkü haklı ününü kavuşmuştur.

Zeytin üreticilerimizin ve tüketicilerimizin 
Bayramım en içten dileklerimizle kutlarız.

Katırlı Köyü Kalkınma Koop. 
Yönetim Kurulu Adına Başkan 
Hüseyin Hulusi BAYRAK
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PBlIslen sahte Mra marısı
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
bayram süresince 
havanın şöyle 
olması bekleniyor: 
“14 Ekim 2013 
Pazartesi (arefe) 
günü Doğu 
Karadeniz kıyıları ile 
Doğu Anadolu 
Bölgesinin güney
doğu kesiminin kısa 
süreli sağanak 
yağışlı diğer böl
gelerimizin parçalı 
ve az bulutlu geçe
ceği, hava sıcak
lığında önemli bir 
değişiklik olmaya
cağı tahmin ediliyor. 
15 ve 16 Ekim 2013 
Salı ve Çarşamba 
(Bayramın 1. ve 2. 
günleri) Yurtta 
yağış beklenmiyor. 
Doğu bölgelerimizin 
parçalı ve yer yer 
çok bulutlu, güney, 
iç ve batı bölgele 
rimizin az bulutlu ve 
açık geçmesi, hava 
sıcaklıklarının ise 2 - 
5 derece artması 
bekleniyor.
17 Ekim 2013

Perşembe 
(Bayramın 3. günü) 
yurdumuzun batı 
kesimlerinin parçalı 
ve çok bulutlu 
Marmara’ nın batısı 
ile Kıyı Ege’ nin 
sağanak yağışlı, 
diğer bölgelerimizin 
parçalı ve az bulutlu 
geçeceği, hava 
sıcaklığının batı 
bölgelerimizde 
değişmeyeceği, 
iç ve doğu bölgele 
rimizde artmaya 
devam edeceği 
tahmin ediliyor. 
18 Ekim 2013 
Cuma (Bayramın 4. 
günü) Yurdumuzun 
batı bölgelerinin 
parçalı ve çok 

bulutlu Marmara 
ve Ege 
bölgelerinde 
sağanak yağış 
geçişleri görüleceği, 
diğer yerlerin 
parçalı ve az 
bulutlu geçeceği ve 
hava sıcaklığında 
önemli bir değişiklik 
olmayacağı 
bekleniyor.
Kurban bayramı 
süresince hava 
sıcaklığının yurt 
genelinde 
mevsim normalleri 

civarında güney, iç 
ve batı bölgelerde 
birkaç derece 
üzerinde seyrede
ceği tahmin 
ediliyor".

Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi, 
yaklaşan Kurban 
Bayramı öncesinde 
vatandaşları, sahte 
paraya karşı dikkatli 
olmaları konusunda 
uyardı. Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi, yaklaşan 
Kurban Bayramı 
öncesinde vatan
daşları, sahte para 
ya karşı dikkatli ol 
maları konusunda 
uyardı.
Konuyla ilgili yapı 
lan açıklamada 
şöyle denildi: "Mü 
düdüğümüz, Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğünce 
yapılan çalışmalar
da; piyasaya sürü 
len sahte paraların 
birebir gerçek para 
ya benzetilerek üre 
tilmelerinden, sahte 
parayı piyasaya 
süren şahısların 
düzgün giyimli, ikna 
kabiliyetlerinin yük

sek olmasından ve 
halkımız tarafından 
banknotların halka 
yönelik güvenlik un 
surlarını tam olarak 
bilmediklerinden 
sahte para olayları 
meydana gelmekte
dir. Sahte paralar 
genellikle büfe, bak 
kal ve marketlerden 
alınan sigara, içki, 
çerez v.s karşılığın
da yüksek değer
lerdeki sahte ban
knot verilerek para 
üstünün gerçek pa 
ra olarak alınması, 
araçlara alınan akar 
yakıt karşılığı benzin 
istasyonlarına veril 
mesi, sinema ve ti 
yatro gişelerine veril 
mesi, şans oyunları 
oynatan bayilere 
verilmesi, canlı hay
van ticareti yapan 
kişilere ve seyyar 
satıcılara verilmesi, 
taksi ve ticari araç 
kullananlara veril 
mesi, eğlence mer 
kezlerinde hesap 
veya bahşiş olarak 
verilmesi, toplu 
ödemelerde para 
destelerinin arasına 

az sayıda sahte 
banknot konularak 
verilmesi yöntemleri 
ile piyasaya sürül 
mektedir. Özellikle 
Bayram önce sinde 
hayvan pazarlarında 
meydana gelebile
cek sahte para olay
larına karşı vatan
daşlarımızın yapmış 
oldukları para ahşve 
rişlerinde şüpheli 
durumlarla karşılaş 
tıklarında öncelikle 
paraların birden çok 
güvenlik özelliklerini 
ve gerçek olan 
parayla karşılıklı 
kontrol etmeleri, 
sahte paranın veren 
kişiye iade edilme 
mesi ve görevlilere 
teslim edilmesi, şah
sın eşgal, kimlik ve 
oto bilgilerinin 
tespit edilmesi, 
sahte parayı veren 
şahsı mümkün mer
tebe oyalayarak en 
kısa surede 155 
Polis İmdat veya 156 
Jandarma hattını 
arayarak güvenlik 
güçlerine bilgi vere 
rek yakalanmaları 
sağlanmalıdır."

Birlik ve beraberliğimizi, 
kardeşlik ve dostluğumuzu 

en sıcak şekilde 
hissedeceğimiz

Kurban Bayramınızı 
kutlar, sağlık 

ve mutluluklar dileriz.

MİMARLAR ODASI 
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

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

■ SEKTASIAMAK
Kuyumculuk Nak. Gemi Acenteliği İnş. 

Taah. Hay. Orm. Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

YOLUNUZ AÇIK.
YÜKÜNÜZ GÜVENDE OLSUN

a»

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN...
Borusan Liman Yolu 118. Sk. No : Bila 

Gemsaz-Gemlik/BURSA
Tel: (0.224) 519 03 50 Fax : 519 03 55
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ATASOY UNLU MAMULLER

Bayramınızı kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz.

Sağlıklı ve kaliteli gıda üretiminde 
"Beyaz Tabak" ödülüne layık görülen

Tarihi Çarşı Atasoy Fırını 
Gemliklilere hizmet vermekten 

gurur duyar

1224 533 00 Ot

Bayramınız 
Kutlu Olsun

IZGdM TZ1M/1DZ1
İMLİĞİNİN TZİDI 
DdMzlĞINIZDzl ML/KMK.

Güzelyalı Mh. A.Aslan Cd. No:107/B 
K.Kumla / GEMLİK Tel: 0.224 533 00 06

doris balik_restaurant@hotmail.com

mailto:balik_restaurant@hotmail.com
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'Sağlıklı hayvan tiiylerinaen belli olur1
Yarın Kurban 
Bayramı.
Peki kurban alırken 
nelere dikkat etmek 
gerekiyor. İşte “her 
yönüyle” uzman
larından öğütler. 
Kurban alacak 
vatandaşların ilk 
dikkat etmesi 
gereken konu 
hayvanların 
kulaklarındaki 
küpeler. Küpelerin 
üzerindeki numa 
ralar geçmişlerine 
ait bütün bilgileri 
içeriyor. İkinci 
dikkat edilebilecek 
konu da tüyleri 
tüylerin canlı ve 
parlak olması.
30 yıldır her bayram 
kurban kesen 
Besim Akgündüz 
kurban alacak 
vatandaşlara şu 
tavsiyelerde 
bulundu: 
“Dişine, gücüne, 
eline ayağına bakın. 
Bir de hayvanın 
güzel olması önem
lidir, 500 milyon 
fazla olsun diye 
düşünmek gerekir. ”

Satıcılar ise, 
kurbanlıklarını 
pazarlamadan 
önce hayvanın 
gözüne ve kulağına 
baktıklarını, kör 
olanları pazara 
getirmediklerini 
belirtti. Satıcılar, 
“Kulağı kesik, dişi 

eksik hayvan satıl
maz” diye konuştu. 
Veterinerler de 
şüphelenilen 
hayvanlar 
konusunda uzman
lardan destek isten
mesi gerektiğini;
belirtti; “Sağlıklı bir 
hayvanın tüyleri 

çok düzgün olur, 
genel durumu ve 
iştahı iyi olur. 
Hayvandan 
şüphe ediliyorsa, 
veteriner hekimlere 
başvurmak gerekir” 
dediler.

DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER 
Kesilecek hayvanın 
gözlerinin biri veya 
ikisi kör olmamalı, 
boynuzları ve kulak
ları dibinden kesil 
miş veya kırılmış 
olmamalı, dişlerinin 
çoğu veya tamamı 
olmayanlar, kuyruk
suz veya kuyruğu
nun yarısından 
fazlası olmayanlar 
alınmamalıdır.
Kesileceği yere yürü 
yemeyecek kadar 
aşırı zayıf, topal, 
hasta olan hayvanlar 
kurban olmaz.
Kurbanlıkların hami 
le olmayan hayvan
lardan seçilmesi 
gerekir. Kurbanı 
satın alan bazı kim
seler hayvanın 
hamile olduğu fark 

edemeyebilir. Hamile 
hayvan satın alındık
tan sonra doğum 
yaptıysa doğurduğu 
yavrunun da kesil 
mesi gerekiyor.
Bazı hayvan 
satıcılarının kurban
lık almayı planlayan 
vatandaşları 
yanıltmak amacıyla 
büyük baş hayvan
larının öndeki iki 
dişini söküp kapak 
attı gibi göstererek 
satmaya çalıştıkları 
belirtiliyor.
Hayvanın kurban 
olabilecek yaşı 
doldurması gerekir. 
Özellikle 
sığırların kapak 
atması halk arasında 
kurbanlık olması 
anlamına gelir. Her 
kurbanlık hayvan 
alıcısı hayvanların 
yaşını bilemez.
Bazı satıcılar hay
vanın dişlerinin 
döküldüğünü, kapak 
attığını gösterebil 
mek için hayvanın 
ön dişlerini sökerek 
satmaya çalışıyor. 
Kurbanlık hayvanın 

alınıp satılmasında 
karşılıklı güven, 
doğruluk ve 
dürüstlüğün 
esas olması 
gerekiyor. 
Müşterinin de 
satıcıya güvenmesi 
gerekir. Kurban 
satıcıları, Allah’tan 
korkan, dürüst, 
sağlam karakterli, 
ahlaklı kişiler 
olmalı, 
kurbanlık almaya 
gelen vatandaşları 
yanlış yönlendir 
memelidir.
Kurbanlık hayvan 
alacaklar mümkün 
olduğu kadar 
tanıdığı, bildiği, 
güvendiği kişiler 
ile başkalarının 
bulacağı dürüst 
kişileri arayıp 
bulursa 
yanılmamış olur. 
Hayvan satıcılarını 
kurban satışı 
konusunda 
daha dürüst 
davranmaya ve 
vatandaşlara doğru 
hayvan satmaya 
davet edildi.

COŞKUNLAR
Esat & Ahmet - Atalay - Arda COŞKUN

Tüm Dost ve Müşterilerimizin Kurban Bayramını 
Kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz»

İPEK 
SHOVVROOM 

Hamidiye Mah. Hanarkası Sok. 
No: 8/A GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 12 63 
Fax : (0.224) 514 80 28

TELEKOM (TURKCELL) 
İstiklal Cad. No : 21/C GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 06 00 
Demirsubaşı Mah. İskele Sok. 

No: 6 GEMLİK 
Tel : (0.224) 514 52 52

BEKO
Kayhan Mah. 2 Nolu Cad.

Fevzi Ateş Apt. No : 29 GEMLİK 
Tel : (0.224) 512 01 01 Fax : 514 25 25 

İstiklal Cad. No : 29 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 50 69 Fax : 513 86 40
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İkinci el otomobil alacaklar dikkat!
Bayram döneminde 
ikinci el taşıtlara 
rağbet artıyor.
Ramazan Bayramı'n 
da 369 bin taşıt alıcı 
bulurken, Kurban 
Bayramı'nda 380 
bin adet satış tah
min 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 rakamı 
nın 380 bini bul
ması bekleniyor. 
İkinci el satışları ile 
ilgili açıklamalarda 
bulunan Borusan 
Holding Manheim 
Türkiye Genel Müdü 
rü Zafer Terzioğlu, 
"İthalat bağımlısı 
otomobil sektörü, 
sıfır taşıtlarda kur 
kaynaklı bir artışa

tanık olacak. Bu 
durum, ikinci el 
satışlarını tavan 
yapmasına imkan 
tanımaktadır.
Bunun yanı sıra 
bayram dönemine 
girilmiş olması da 
ikinci elde ivmeyi 
güçlendirmiştir. 
Bayramlardan 1 ay 
evvel başlayan 
yoğunluğun bayra
ma iki hafta kala 
büyük bir talep hali
ni aldığını; ikinci el 
bedellerinde bir 
gerileme olduğunu 
görüyoruz." dedi.
Türkiye'de 2013'ün 
ilk 7 ayında toplam 
2,4 milyon adet 
binek ve hafif ticari 

satıldığını belirter 
Terzioğlu, sene 
sonuna kadar 2 
milyon taşıtın daha 
satılmasını bek
lediklerini bildirdi. 
ONLINE SATIŞ 
YÜZDE 40 ARTIŞ 
GETİRDİ
Şirket olarak online 
ve fiziki açık arttır
ma 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 
döneminde rakamın 
bin 500 adedi aşa
cağını umut edi 
yoruz." ifadelerini 
kullandı.
Terzioğlu ayrıca, 
Türkiye'de ikinci el 
satışlarının 2012'ye 
göre yüzde 10 büyü 
düğünü; Manheim 
Türkiye'nin satışını 
yüzde 40 oranında 
artırdığını dile 
getirdi.
Fiziki açık arttırma 
nın yanı sıra 2012' 
den bu yana online 
açık arttırmayı da 

başlattıklarını 
bildiren Terzioğlu, 
şunları kaydetti: 
"Satışımızın yüzde 
45’ini online açık 
arttırma oluşturu 
yor. 2012'den bu 
yana satışlarımız 
yüzde 40 artış elde 
etti. Bu artışta en 
büyük etken online 
açık arttırma yön
temidir. Biz, 
2008'den bu yana 
toplam 60 bin satış 
yaptık. 2013 sonu 
hedefimiz 15 bin 
adet satış rakamını 
yakalamak. 2014 
için bu rakam 20 
bini görecek. 2017 
itibari ile senelik 
ikinci el araç satış 
hedefimiz 50 bin 
adetlere ulaşacak." 
Sıfır taşıtlarda ilgi 
gören markaların 
ikinci el piyasasın
da da ilgi odağı 
olduğuna temas 
eden Terzioğlu, 
"Bursa'dan Adıya 
man'a kadar Türki 
ye'nin dört bir yanın 

dan 3 bin üyemiz 
bulunuyor. Bu üye 
terden bin 500'ü ol 
dukça aktif ve haf
talık ortalama bin 
100 üyemiz açık 
artırmaya katılıyor. 
Ölçeğimiz sayesin 
de sistemimize kaç 
arar girerse girsin 
bir gün içerisinde 
satma imkanı 
sunuyoruz. Özellik
le çeşit açısından 
zengin bir yelpaze 
sunmamız, müşteri
lerimizin yoğun 
ilgisini çekiyor." 
dedi. Manheim 
Türkiye'nin ikinci el 
satışlarının yüzde 
59,36'sının İstan
bul'dan oluştuğun
dan söz eden 
Terzioğlu, "İstan
bul'u yüzde 15,68 
ile Ankara izliyor. 
Ancak online 
satışlarımızın art
ması ile Anadolu 
illerinde satışlarımı 
zın da artmasını 
hedefliyoruz." şek
linde konuştu.

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

tüm halkımıza hayırlı olmasını; 
mutlu, sağlıklı, başarılı, 

bereketli ve kazançlı günler getirmesini dileriz

Yönetim Kurulu adına Başkan
İbrahim TALAN
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Serbest Kürsü
Mustafa Emre Özgen

Bıçaklarının biletmeden 
Maninin kesmeninSeçimleri Kesinlikle 

Kazanacak Şok Aday
Var mı öyle biri? Varsa nerede? 
Gemlik'te, Bursa'da, İstanbul'da, 

Türkiye'de?
2009'da Gemlik'te seçimi kazan

masına kesin gözüyle bakılan biri 
vardı, nitekim kazandı da...

İstanbul'da kazanması beklenen bir 
diğer aday, şimdinin CHP Genel 
Başkanı, aradaki farkı düşürse de 
başkanlık koltuğuna oturamadı.
Şanlıurfa'da AKP'den İstifa eden 

Ahmet Eşref Fakıbaba bağımsız 
girdiği seçimi kazandı mesela.

Her yerde bir şok aday, bir kilit isim 
var.

Bazı yerlerde bolca mevcut.
"Yerel seçimde partiye değil adaya 

bakılır" düşüncesi ile oy kullanan 
vatandaşın karşısında, seçimi 
kazandıktan sonrasına ilişkin tek bir 
somut söylemi olmayan, yapacağız 
edeceğiz falan filan şeklinde konuşan 
adaylar duruyor.
Siyaset yapmak aslında çok basit. 
Paran var mı?
Varsa tamam.
Cemaat, tarikat, hemşeri bağın var 

mı?
Var, çok güzel.
Gerisi, iki ateşli cümle, biraz sağa 

sola saldırmak, iki edebiyat parçala
mak.
Tamam, bu aday kesin kazanır. 
Ya kazandıktan sonra?
Yöntem değil, sonuç odaklı yapılan 

siyasette seçim kazandıktan sonrası 
yoktu.
Verilen sözler unutulur, broşürlerde 

vaat edilenler kâğıt üzerinde kalır. 
Konserdi, festivaldi, sokağın kenarın
da çeşmeydi derken vatandaş 
oyalanır.

Kazanmak nihai hedef, evet ama 
hedefe nasıl ulaşıldığının, ulaştıktan 
sonra neler yapılacağının hiç mi 
düşünmeye değer yanı yok?
Bizimki kazansın, iş buluruz ekmek 

yeriz.
Bizimkinden sonra?
Bir bakmışsın sekizinci partisin, ve 

yahut adayın yıpranmış, seçimlere 
bile girememiş.

Başlamışsın çare aramaya.
O da kolay, Çare Drogba.
Yani diyorsun ki benim kafam 

çalışmıyor, aklım yetmiyor, biri gelsin 
beni kurtarsın. Beleşçi seni.

Seçimler kazanılır, kaybedilir. 
Koltuk sahipleri değişir.
Koltuğun anlayışı değişmediği 

sürece muhafazakar rantçı ile laik 
rantçı arasında pek bir fark yoktur.

O yüzden seçimleri kazanacak şok 
aday filan yok.

Kurban Bayramları 
nın vazgeçilmez 
aletlerinden 
Kurban kesiminde 
kullanılan bıçak
ların inancımıza 
göre keskin olması 
gerektiğinden, 
bayram öncesi 
bıçak bileyicilerini 
sağda, solda köşe 
başlarında gör 
meniz mümkün. 
İlçemizin en 
büyük bıçak 
satıcılarından 
Recai Samanlı’nın 
Gazhane 
Caddesindeki 
Nizam Pasajı 
girişindeki 
işyerinin önünde 
bugünlerde seyyar 
bıçak satıcısını 
bulabilirsiniz.
Çelik kurban bıçak
larını usulüne 
uygun olarak 
bileyen bıçak usta
ları, bayram öncesi 
yoğun iş yapama

Resmi bayramlaşma 
yarın saat 16.oo’ıla

Yarın başlayacak 
olan Kurban 
Bayramı nedeniyle 
resmi bayramlaşma 
Belediye Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
saat 16.oo’da 
yapılacak.
Gemlik 
Kaymakamlığından 
yapılan açıklamada, 
kamu kurum ve 
kuruluş temsilcileri, 
siyasi partiler, sivil 
toplum kuruluşları, 
özel kuruluşlar ve 
halkın, Gemlik pro
tokolü ile bayram
laşmasının ilk 
ayağının saat 
16.00-16.30 arasın
da Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde yapıla
cağı bildirildi.
Daha sonra, pro

maktan yakınırken, 
çoğunluğun bu işi 
de diğer işleri 
mizde olduğu gibi 
bayram arifesine 
bıraktığını, son 
günde de yoğunluk 
yaşandığını 
söylediler.

tokol İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nü, 
ardından da ilçe 
Jandarma 
Komutanlığını 
ziyaret edecek. 
Kaymakam Cahit 
Işık ve diğer yöneti
ciler, saat 17.oo’de 
E Tipi Yarı Açık 
Cezaevi’ni ziyaret 
ettikten sonra, saat 

Kurbanlık hayvanın 
acı çektirmeden ve 
bir defada kesilme
si gerektiğini 
söyleyen bıçak 
bileme ustası 
İsmail Türkel, 
“Kurban kesecek
ler bıçaklarını

18.00’de de şehit 
ailelerini ziyaret 
edecekler.

KAYMAKAM CAHİT 
IŞIK’IN BAYRAM 
MESAJI 
öte yandan, İlçe 
Kaymakamımız 
Cahit Işık yayın
ladığı bildiri ile 
Gemlik halkının 

kontrol etsinler. 
Kör bıçakla 
kurbanlık 
kesmesinler.
Bıçağı kendilerinin 
bilemeleri halinde 
çelik özelliğini 
yitirecektir" 
dediler.

Kurban Bayramını 
kutladı. Işık’ın 
bayram kutlaması 
şöyle : “Birlik ve 
beraberliğin 
pekiştiği, dostluk, 
sevgi, saygı, barış, 
huzur ve yardım
laşmanın arttığı, 
küçüklerin sevin- 
dirildiği, büyüklerin 
gönüllerinin 
alındığını bir bayra
ma daha ulaşmanın 
sevincini ve 
coşkusunu hep bir
likte yaşayacağız. 
Aileleri ile beraber 
nice bayramlara 
erişilmesi temen
nisi ile tüm mesaj 
arkadaşlarımın ve 
halkımızın Kurban 
Bayramını kutlar, 
esenlikler dilerim."
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Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir.
Sevdikleriniz sizinle olsun.
Bayramınız kutlu olsun.
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Türkiye’nin ilk konservecilerinden Rifat Minare, dünyada enginar göbeğiyle de konserve yap

fiemlik in marka değerini yut
Çocukluk yıllarım

da Gemlik'in 
nüfusu 15 bin 
dolaylarındaydı.

O yıllarda, Gemlik 
bugünkü gibi koz
mopolit bir yapıya 
sahip değildi.

Babam, Halitpaşa 
Mahallesi'nde 
esnaftı.

Bakkaliye, tuhafi 
ye ve manifatura 
mağazaları vardı.

Kasabada esnaf 
ve imalathaneler 
ise parmakla sayıla
cak kadar azdı.

Gemlik'in o yıllar
da marka olan fir
maları, Kafoğlu, 
Alemdar, Bereket 
Sabunları ve Ender 
Zeytinleri bir de 
Rifat Minare 
Konserveleri vardı.
Yağhaneler de 

çoktu ama, marka 
haline gelen 
yağcımız yoktu.

Rifat Minare 
Konserve Fabrikası 
-o yıllarda 
imalathanelere fab
rika denirdi- 
Kayhan Mahallesi 2 
Nolu Cadde 
üzerindeydi.

Bugün aynı yerde 
Rifat Minare

m

Apartmanı ve pasajı 
var.

İlkokul çağlarımda 
Bahkpazarı'ndan 
öteye geçmemizi 
yasaklardı aileleri 
m iz.

Gemlik, Kayıkha 
ne, Yeni Mahalle 
Yokuşu, Çukur- 
bahçe, Hükümet 
Konağı, (bugünkü 
Gemlik Lisesi) 
Halitpaşa ve 
Kayhan Mahallesiy 
le, Bahkpazarı'ndan 
ibaretti.

İstiklal Caddesi ve 

deniz kenarlarında 
ticarethaneler vardı.

Zeytin depoları, 
bıçkıcılar, Kafoğlu 
ve Alemdarlar 
Sabun Fabrikaları 
bu yol üzerindeydi.
Yaz aylarına 

doğru, Rifat Minare 
Konserve Fabrika 
sı'nın çevresinde 
kadınlar enginar 
ayıklarlar, merakla 
fabrikanın kapısın
dan içeriye bakar, 
orada ne yapıldığını 
anlamaya 
çalışırdım.

Fabrika sahibi, iri 
yarı, kara kaşlı 
biriydi.

Rifat Minare
Fabrikası benim 
hep merak konum 
olmuştu.

Bugünkü söyleşim 
de, Gemlik'in marka 
değerini yükselten 
bu eski kuruluşun 
kurucusunun oğlu 
Adem Minare ile 
Rifat Minare Konser 
ve Fabrikası'm 
konuşacağım.

- Adem Bey, bize 
Rifat Minare

Ailesini tanıtır 
mısınız?

- Birinci Dünya 
Savaşı'ndan önce, 
Yunanistan, 
OsmanlI'nın yöneti
minde olduğundan, 
dedem Adem Ağa 
ve kardeşleri, 
Loros'ta yaşarmış.

Babam Rifat, 
orada doğmuş.

Dedem ticaretle 
uğraşırmış.

Kurtuluş Savaşı'n 
dan sonra 
Yunanlılar bozguna 
uğratılınca, Atatürk 

ile Venizelos antlaş
ma yapmışlar.
Yunanistan'da 

yaşayan Türkler, e 
isterlerse Türki. 
ye'ye, Türkiye'deki 
Rumlar da Yunanis 
tan'a gidebilirler 
diye..
Yunanistan'da can 

güvenliği kalmayın
ca, dedem ve 
kardeşleri herşey- 
lerini orada bıraka 
rak, Türkiye'ye göç 
etmişler.

Dedem ve ailesi 
Türkiye'ye son 
gemi ile gelmiş.

Geldikleri gemi 
onları Trilye, 
Mudanya ve 
Gemlik'te bırakmış.

Dedemlerin, 
Yunanistan'da 
durumları iyi 
olmasına rağmen, 
buraya fakir olarak 
gelmişler.

Adem Dedeme, o 
zamanda Gemlik 
Yeni Mahalle de bir 
küçük ev, bir de 1.5 
dönüm yer ver
mişler.

Dedem ve kardeş
lerinin, çocuklarıyla 
8 nüfusları varmış.

Bu nüfusla kendi
lerine tahsis edilen

n

m 
* 
>5

.Rifat Minare Çiftliğinde 
ürün toplayan işçi kadınlar

Rıfat Minare Konse rve Fabrikası nda 
1940 lı yıllarda çalıştan işçiler görülüyor.

Mı 
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kapmasıyla tanınıyor. Rıfat Minare yeni ürünleri Şıra ve Kızılcık Şerbetiyle de ününe ün kattı...

Ia§' eve sığamadıkları 
için sonradan, eski
den Rumların otur
duğu daha geniş 
bir evi Adem

$ Ağa'ya vermişler.
Aclem dedem, 

Loros'ta bakliyat, 
deri, yumurta 
toplar, bunları top- 
tancılara satarmış.

Dürüstlüğü ve 
t muhitinde sevildi 
a ğinden dolayı Türk 
iç olmasına rağmen, 

Yunanlılara ait 
belediyede ihale 
komisyonlarına 
bilirkişi olarak 
alınırmış.

Babam, Gemlik'e 
geldiklerinde, 16 

j. yaşındaymış.
- Minare soyadını 

nasıl aldınız?
- Soyadı kanunu 

çıktığında, dedem
( Adem Ağa'nın boyu 

uzun olduğundan, 
o'na 'Minare soya 
dım vermişler.

r Rifat Minare 
5 Gemlik'te ağabeyi 

Nusret ve küçük 
kardeşi Hüseyin 

• Minare ile birlikte 
a "Minarezadeler" 

adlı bir firma
■ kurarak zeytin ve 
ı turşu imalathanesi 

kurdular.
Fakat, kısa bir 

süre sonra kardeş
leri 'biz başka bir iş 
yapmak istiyoruz' 
diyerek kendi arzu
larıyla ortaklıktan 
ayrıldılar.

Firma yalnız Rifat 
Minare'ye kalmış 
olup, yeni ismi 
RİFAT MİNARE 
KONSERVE 
FABRİKASI

I OLARAK 
DEĞİŞMİŞTİR 
(1927).

- Babam birgün
* vapurla İstanbul'

dan gelirken, o yıl
ların meşhur Rum 
turşucusu Asmani 
ile karşılaşmış.

j Hanımıyla ayakta
I] kalmış olan Asmani 
( ve hanımına kalka- 
I rak yer vermiş.

Onlar aralarında 
I Rumca "Ne kadar 
| ’evyeni', -evyeni

görgülü demek 
Rumca’da - 'şişman 
ama kalkıp bize yer 
verdi' demişler.

Babam bu Rumca 
sözü anlamış.
Sonra 
''Beyefendiler biraz 
toplanın, gence de 
yer verelim'' demiş 
Asmani.

Babam da tesadü 
fen Asmani'nin 
karşısına oturmuş.

Asmani, babama 
"Beyefendi 
nerelisin?" demiş.

Babam da: 
'Gemlikliyim, müba 
delede Yunanis 
tan'ın Loros 
kasabasından göç 
ettik." deyince, "O 
zaman siz Rumca 
da biliyorsunuz. 
Bizim konuşmamızı 
anladınız. Sen de 
bizden sayılırsın." 
demiş.

Orada ahbap 
olmuşlar, Asmani 
ailesi ile.

Asmani, "Ben 
turşucuyum." 
demiş. "Benim iş 
yerim İstanbul 
Dolapdere’de. Gel, 
sana turşu nasıl 
yapılır göstereyim. 
Benim oğlum yok, 
seni sevdim." 
demiş.

Asmani, daha 
sonra kendi tecrü
belerini hünerlerini, 
babama anlatmış.

Babam da onun 
bilgileri ve kendi 
aile tecrübesinden 
de yararlanarak 
imalata devam 
etmiş.
Asmani, o tarihte 

Türkiye'nin en 
meşhur turşu
cusuymuş. Nasıl 
salamura yapılır, 
turşunun havası 
nasıl alınır, nasıl 
renklendirilir, nasıl 
aktarılır, hepsini 
babama aktarmış...

Asmani babama, 
"Gemlik bölgesinde 
sebze ve meyve bol 
olduğundan sen bu 
işi orada sürdürür 
sen çok başarılı 
olursun." demiş.Yenilikçi ve giri I 

şimci bir karaktere 
sahip olan Rifat 
Minare o sıralar 
henüz ülkemizde 
yetişmeyen bir 
kısım sebze ve 
meyvelerin tohum
larını şahsi 
gayretiyle ve Tarım 
Bakanlıklarının da 
yardımıyla yurt- 
dışından temin 
ederek, yurdumuza 
getirmiş, bunların 
ekim ve dikimleriyle 
bu yeni ürünlerin 
ülkemizde yetişme 
sini sağlamış ve bu 
sayede ülke zirai 
ekonomisine büyük 
katkıda bulunmuş
tur. Kendi tecrü
beleriyle 1946 yılın
da dünyanın ilk 
soyulmuş enginar 
göbeği konservesi
ni imal etmiştir. 
İmalatında kul
landığı ürünlerin 
tazeliği, kalitesi ve 
temizliğine aşırı 
özen gösteren Rifat 
Minare firmasının 
mamülleri yurt 
içinde büyük 
beğeni kazandığı 
gibi gerek direk 
olarak gerekse 
dolaylı yollarla yurt- 
dışına yaptığı ihra
catlarla da takdir 
toplamış ve 1947 
yılında Türkiye'nin 
dünyaya açılan ilk 
markası olmuştur.

Bu yıllarda 
Amerika'nın da 
Rifat Minare 
Fabrikası ürün
lerinin kalitesini 
takdir etmesi ve 
kullanması Türkiye 
ekonomisinin gurur 

I kaynaklarından 

olmuştur. Talepleri 
karşılama da yeter
siz kalındığında, bu 
kez Rifat Minare 
Çiftliği'nde 1960 
yılında daha büyük 
kapasitede daha 
modern bir fabrika 
inşaa edilerek, 
faaliyetler burada 
günümüze kadar 
sürdürülmüştür.

1930 yılının 
Temmuz ayında 42 
sene sürecek mutlu 
bir beraberliğe 
adım atarak, 
"Hikmet Tepedelen" 
hanımla evlen
miştir. Hayatının 
her aşamasında 
büyük güç aldığı 
eşi Hikmet hanımla 
beraber 8 çocuk 
dünyaya getir
mişlerdir.

Ticaret Odası, 
Okul Aile Birliği, 
Okul Yardımlaşma 
Sandığı gibi kuru
luşlarda başkanlık 
yapmış ve bu çalış
malardan da büyük 
haz duymuştur. 
Müessesesinde 
çalışan kimseler
den arzulu olanlara 
işinin inceliklerini 
zevk alarak öğretir
di. Bu nedenle, iş 
yerinde çalışan bir 
kısım kişiler bila
hare kendilerine ait 
işyerleri kurmuşlar 
veya başka işyer
lerinde üretime 
katkı sağlamışlar 
dır. Bu sayede 
ülkemizde zeytin ve 
turşu imalatı büyük 
çapta gelişmiş, yurt 
içi ve yurt dışı talep 
lerine cevap vere 
rek ülke ekonomi

sine katkıda bulu
nacak düzeye 
ulaşmıştır.

Son yıllarda 
çıkardıkları ürünler
le (közlenmiş patlı
can, domates, biber 
gibi), (şıra ve şer
bet gurubu gibi) 
piyasaya farklı bir 
giriş yaptılar.

Rifat Minare 
Gemlik'in bir marka 
değeridir.

Cumhuriyetin ilk 
yıllarından beri bu 
değer büyüyerek 
bu günkü duruma 
geldi.

Babamın mesleği
ni ben yürüttüm.

Şimdi de çocuk
larım bu görevi 
üzerlerine aldılar.

Onlar da benim 
gibi eğitimli, 
çalışkan, güvenilir 
gençlerdir.

Hakan Minare; 
Yüksek Gıda 
Mühendisi, Hikmet 
Minare ise; İngilizce 
bilgisayar ve 
işletme mezunudur.

Rifat Minare 
markası ve 
işletmesi onlardan 
da çocuklarına 
geçeceğini, daha 
da modern bir 
işletme haline 
getireceklerine 
inanıyorum.

Burada onlarca 
insan çalışarak 
evlerine ekmek 
götürüyor.

Ondan daha çok 
üreticiden mal ah 
yoruz katma değer 
yaratıyoruz.

Elektronik posta 
aracılığıyla 
satışlara başladık.

Rıfat Minare 
Gemlik'te yaşayan 
en eski ve en köklü 
markadır.

Rifat Minare 
Konserve Fabrikası 
Adem Nevzat 
Minare ve Ortakları 
olarak yollarına 
devam etmektedir.

- Sayın Adem 
Minare, ben çocuk
tum Rifat Minare 
markasını duydum.

Bugün hala 
Gemlik'te bu marka 
konserve turşu, 
reçel, meyve suları 
üretimi sürüyor.

Sizi ve işletmeyi 
bugünlere taşıyan 
çocuklarınızı kut
luyorum.
Gemlik'in marka 

değerlerine ihtiyacı 
var.

Bu konuda Rifat 
Minare bir öncüdür.
Teşekkür ediyo

rum.
- Ben teşekkür 

ederim.
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Gökhan özler, ödüle doymuyor
Geçtiğimiz hafta 
Bursa’da yapılan 
Dünya ve Avrupa 
Karate 
Şampiyonasında 
veteranlar dalında 
kata ve kumitede 
iki dünya bir 
Avrupa şampiyon
luğu alan Gökhan 
Özler, Gemlik’in 
gururu olmayı 
sürdürüyor. 
Sosyal yaşamı ve 
cemiyet hayatı ile 
Gemliklilerin 
sevgisini kazanan 
Gökhan Özler, Türk 
Kızılayı Gemlik 
Şubesi ve Türk 
Hava Kurumu 
Gemlik Şube Baş 
kanlığını yürütür 
ken kurduğu 
Gemlik Dojo 
Karate Do Spor 
Kulübü ile de genç 
sporcular 
yetiştiriyor.
Uzun yıllardan beri 
karate antrenörlüğü 
yapan ve

yetiştirdiği öğrenci
lerin katıldığı 
karşılaşmalarda 
başarıdan başarıya 
koşan Gökhan 
Özler’in son 
başarısı Bursa 
Büyükşehir

Belediye 
Başkanlığının 
düzenlediği ve ev 
sahipliği yaptığı 
Dünya Kulüpler 
arası Karate 
Şampiyonası ile 5, 
Avrupa SHOTOKAN 

Karate 
Şampiyonasında 
bayrağımızı gön
dere çektirerek, üç 
kez İstiklal 
Marşımızı okuttu. 
Gemlik Dojo Karate 
Do Spor Kulübü 

öğrencilerinden 
Müzeyyen 
Kılıçaslan ise Kata 
da Dünya 
üçüncülüğü elde 
etti. Katıldığı her 
karşılaşmada dere
ceye giren Özler ve 

ekibi, Gemlik’in 
gururu olmayı 
sürdürüyor.
Gökhan Özler, 
“Yeterli destek 
verilse, bu 
başarılarımız daha 
da artar." dedi

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

Elde Kalan Kuıhanlıkları El w Süt Kurumı Sahil Alacak
Türkiye Kırmızı Et 
Üreticileri Birliği 
Başkanı Bülent 
Tunç, elde kalan 
kurbanlıkların Et ve 
Süt Kurumu tarafın
dan satın alınması 
kararına ilişkin 
"Tüketicinin mağ
dur olmaması için 
piyasaya et sunan 
Et ve Süt Kurumu, 
üreticinin mağ
duriyetini de elde 
kalan kurbanlıkları 
satın alarak 
engelleyecek. Bu 
açıdan çok önemli 
bir karar" dedi. 
Tunç, yaptığı açıkla
mada Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanı Mehdi 
Eker'in elde kalan 
kurbanlıkların Et ve 
Süt Kurumu'nca 
satın alınacağına 
ilişkin açıkla

masının kendileri 
için "müjde" 
niteliğinde 
olduğunu söyledi. 
Et ve Süt 
Kurumu'nun artık 
piyasaya müdahale 

ettiğine dikkati 
çeken Tunç, "Et ve 
Süt Kurumu, müda
hale kurumu 
olmasının gereği 
olarak bu atımları 
yapacak.

Tüketicinin mağdur 
olmaması için 
piyasaya et sunan 
Et ve Süt Kurumu, 
üreticinin mağ
duriyetini de elde 
kalan kurbanlıkları 

satın alarak 
engelleyecek. Bu 
açıdan çok önemli 
bir karar.
Bakanlığımızın ve 
hükümetimizin 
üreticinin yanında 
olduğunun en 
büyük gösterge
sidir" diye konuştu. 
Bunun üreticiler 
için çok önemli bir 
karar olduğunu dile 
getiren Tunç, şun
ları kaydetti: 
"Üretici elinde 
kalan kurbanlıkların 
akıbetini düşünerek 
zor durumda 
kalmayacak. 
Satılmayanlar 
devletimiz tarafın
dan alınacak ve 
üreticinin kurbanı 
nın tekrardan mem
leketine götürme
sine gerek kalmaya
cak. Kurban Bayra 

mı öncesinde 
büyük bir bayram 
müjdesi bu. 
Kurban Bayramı 
için çok satıya hay
van satışa çıkarıldı. 
Tabbi ki bazı hay
vanlar satılacak, 
bazıları da satıla
mayacak.
Bu, ticaret 
sonuçta ama elde 
kalan kurbanlıklar 
nedeniyle 
üreticimiz büyük 
maddi kayıplara 
uğrayacaktı. Şu 
anda elde kalan 
kurbanlıklara 
gözünü dikmiş sim
sarlar var, bu hay
vanları çok ucuz 
fiyattan almayı bek
liyorlardı çünkü 
başka çare yoktu. 
Bu kararla simsar
ların hedefi gerçek
leşemeyecek."

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Erkekler öt stres atmak için alışveriş umut
Alışveriş tutkusu, 
yalnızca kadınlara 
ait bir alışkanlık 
değil. Yapılan 
araştırmaya göre, 
erkekler alışveriş 
konusunda, eleştiri 
yağmuruna tutulan 
kadınlarla yanşıyor. 
Kim Marketler Zinciri 
tarafından 1000 kişi 
üzerinde yapılan 
araştırmaya göre 
erkeklerin yüzde 55'i 
stres atmak için 
alışverişe gittiklerini 
belirtirken, market 
alışverişinde karar
ları yüzde 84 ile 
kadının verdiği 
ortaya çıktı. Ankete 
göre erkekler yüzde 
68 oranla ucuz bul
duğu marketten 
bayanlar ise yüzde 
67 ile sürekli güven 
diği yerden alışveriş 
yapmayı tercih ede 
rim cevabı cevabını 
vererek, erkeklerin 
ucuzluğa kadınlann 
ise güvene önem 
verdiğini ortaya 
koyuyor. Marka 
bağlılığından ziyade 

tüketicinin ucuz ve 
evine en yakın mar
keti seçtiği belirlenir 
ken bozuk ya da 
hatalı malda ise tüke 
ticinin hiç taham
mülü yok. Araştırma 
sonuçlarını değer
lendiren KİM Market 
ler Zinciri Genel 
Müdürü Hamit Ak 
çay, "Yaptığımız 
araştırmalar mağaza 
yatırımlarımıza yön 
veriyor. KİM Grup 
olarak yatırımlarımızı 
sadece Türkiye 
pazarı ile sınırlı tut
muyoruz. Global bir 
perakende zinciri 
olmak için yurt dışı 
yatırımlarına ağırlık 
verdik. Bilimsel me 
totlar ışığında mağa 
zalarımızı yeniden 
dizayn ediyoruz" 
diye konuştu.

ALIŞVERİŞTE 
KADININ SÖZÜ 
GEÇİYOR 
Kim Marketler 
Zinciri'nin 68 mağa 
zasında 1000 kişi 
üzerinde yapılan

'Alışveriş Eğilimleri' 
anket çalışması 
ilginç sonuçları da 
ortaya çıkardı. 
Araştırmaya katılan 
erkeklerin yüzde 55'i 
stres atmak için 
alışveriş yaptığını 
belirtirken bu oran 
kadınlarda yüzde 
64'e çıkıyor. Ankete 
katılanlar içerisinde 
Erkeklerin yüzde 55'i 
ürün satın alırken 
fiyata değil ihtiyacı
na öncelik tanıdığını 
belirtirken bayanlar
da ise ihtiyacın 
yanında ucuzluk da 
öne çıkıyor. Market 
alışverişini han
enizde kim yapar 
sorusuna ise verilen 
cevapta yüzde 84 

oranıyla kadınların 
söz sahibi olduğu 
ortaya çıkıyor.
Kadınları yüzde 13 
ile erkeler, yüzde 2 
ile çocuklar takip 
ediyor. Eğitim seviye 
si arttıkça market 
alışverişinde kadın
ların karar üstünlüğü 
erkeklere geçiyor. 
Buna göre ilköğre
tim ve Lise mezunu 
tüketicilerde market 
alışverişine yüzde 93 
oranla evin hanımı 
karar verirken 
Üniversite mezun
larında ise yüzde 57 
ile evin beyi karar 
veriyor.

Araştırmanın ortaya 
çıkarttığı ilginç 

sonuçlardan birisi 
de marka sadakati 
ile ilgili. Evli olanlar 
bekar olanlara göre, 
kadınlar erkeklere 
göre beğendiği/ 
alışveriş yapmış 
olduğu markete 
daha sadıklar. 
Kadınlarda süper
markete sadakat 
yüzde 67 erkeklerde 
ise sadece yüzde 17. 
Erkeklerin yüzde 68'i 
daha ucuz alışveriş 
için marka sadakatin 
den vazgeçerken, 
kadınların ise 
sadece yüzde 15'i bu 
nedenle sadakatleri
ni bozuyor.
Bekarlarda perak
endeciye sadakat 
yüzde 32 oranında 
iken bu oran evlil
erde yüzde 68 
düzeyine yükseliyor. 
Evli çiftlerin yüzde 
60 'ı market'in sanal 
alışveriş imkanı da 
sunmasını önemser 
iken, bekârların ise 
ancak yüzde 44'ü bu 
hususu önemsiyor. 
Bu durum evli çift

lerin yaşamış olduğu 
zaman darlığı ile 
bağlantılı gözükmek
tedir. ilk okul mezun
larının yüzde 13'ü, 
lise mezunlarının 
yüzde 46'sı, üniver
site mezunlarının ise 
yüzde 100'ü sanal 
alışverişi imkanını 
istiyor. Bu durumda 
üniversite mezunu 
olanların oranının 
hızla arttığı ülkem
izde ilerleyen yıllar
da sanal ortamda da 
kıyasıya rekabetin 
yaşanacağı rahatlık
la söylenebilir.
Araştırma sonuçları
na göre, tüketicilerin 
ezici çoğunluğu 
bozuk, son kullanma 
tarihi geçmiş ürünler 
konusunda oldukça 
bilinçli. Bilinç düzeyi 
eğitim düzeyi art
tıkça daha artıyor. 
Aldığı ürün bozuk 
çıkarsa okuryazar 
olmayanların yüzde 
83'ü, ilk okul mezun
larının yüzde 90' ı 
ürünü iade etmeyi 
tercih ediyor.

ALTAN TİCARET
Bin damla serilsin yüreğinize, 

bin mutluluk dolsun gönlünüze, 
bütün hayalleriniz ve umutlarınız 

Bayramda gerçek olsun.

iyi bayramlar....

HALuk ALtan
İstiklal Caddesi No: 49 GEMLİK 

Tel: 513 12 81 ■ 513 32 28 Fax : 513 42 98

Gemlik halkının 
Kurban Bayramını tebrik eder, 
özellikle esnaf kardeşlerimizin 
bayramını kutlar, bol kazançlar 

temenni ederim
GEMLİK 

ERZURUMLULAR 
KÜLTÜR ve 

DAYANIŞMA DERNEĞİ 
YÜNETİM KURULU 

ADINA RAŞKAN 
Kadir ÜZAYDIN
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300 BİN HAYVAN KAYIT DIŞI
Kaçakçılık özellikle 
Suriye ve Irak sınırın 
da yoğunlaşıyor. 
Türkiye'nin en büyük 
beş firmasından biri 
olan Şahbazlar Besi 
İşletmesi'nin yöne
tim kurulu başkanı 
Mehmet Şahbaz 
konu ile ilgili konuş
tu. Şahbaz'a göre, 
daha çok Suriye'den 
sağlıksız 4-5 yaşla 
rındaki koyunlar 
yurda sokuluyor. 
Sınırdan geçtikten 
sonra kaçakçı ya da 
koyunları alanlar 
'benim koyunum, 
unutmuş, küpe- 
lendirmemişim* 
diyerek veteriner 
hekimlere küpe tak
tırıyor. Onlar da hay
vanın kaçak olup 
olmadığına bakmak
sızın işlem yapıyor. 
Ancak bu hayvan
ların çoğu hastalık 
riski taşıyor, hatta 
şap virüsü getiriyor
lar. 'Onun için böl
gemiz şaptan kurtu
lamıyor' diyen 
Şahbaz, bir de uyarı
da bulunuyor:

'Ucuz kurbanlıklara 
şüpheyle bakılmalı.'

300 BİN HAYVAN 
KAYIT DIŞI

Hatay Damızlık
Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği

Başkanı Hikmet Çivi 
de ilde kayıtlı ve 
kayıt dışı hayvan 
sayısında büyük fark 
olduğunu belirtiyor. 
Şehirde 100-115 bin 
arasında kayıtlı hay
van bulunduğunu, 
kayıt dışı hayvan 

sayısının ise 300 
bine yaklaştığını 
ifade ediyor. 
Suriye'den getirilen 
kaçak hayvancılığın 
boyutunu ise şu 
sözlerle dile getiri 
yor: 'Bazen günde 2 
bin hayvan girerken 

bazen hiç geçmiyor. 
Bu, hayvan fiyat
larını olumsuz etk
iliyor. 2 yıl önceki 
hayvan fiyatları 
neredeyse yarı 
yarıya indi. Bu 
düşüşün nedeni 
kaçak hayvanlar.

Duyumlarımız, 
piyasadaki ucuz kur
banlıkların kaçak 
hayvanlar olduğu 
yönünde.’

KÜPELEME 
İŞLEMİNİ 
VETERİNER 
YAPIYOR

Daha önce Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü'nde olan 
küpeleme yetkisi, 21 
Şubat 2012 tarihi 
itibarıyla Veteriner 
Hekimler Odası'na 
verildi. Bu tarihten 
itibaren küpeleme 
işlemleri odaya 
kayıtlı özel veteriner 
hekimler tarafından 
yapılıyor.
Bakanlık yetkilileri 
ise denetim görevi 
yürütmeye başladı. 
Buzağılara 
doğumdan itibaren 
en geç 20 gün, 
kuzu ve oğlaklara 
ise 6 ay içinde 
küpe takılması 
gerekiyor. Aksi 
durumda para cezası 
uygulanıyor.

Yüreğinize damla damla umut, 
günlerinize bin tatlı 
mutluluk dolsun. 

Sevdikleriniz hep yanınızda olsun, 
yüzünüz hiç solmasın.

Kurban Bayramınız Kutlu Olsun...

GİRİT ve RUMELİ 
TÜRKLERİ KÜLTÜR ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

AHMET ÇAKMAK

Hep bir arada, sevgi dolu ve 
huzurlu nice bayramlar 

geçirmek dileğiyle, 
Kurban Bayramınız kutlu olsun! 

Mübarek Kurban Bayramı 
tüm ulusumuza kutlu olsun.

ÇAKMAK 
KUYUMCULUK ve 

TAVUKÇULUK LTU. ŞTİ.
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El pişirme «e saklama ııöntemleri
Kurban 
Bayramı'nda 
kesilen kurbandan 
misafire ikram 
etmek bir 
gelenektir.
Ancak bu ikramın, 
ev sahibini mahcup 
etmeyecek kadar 
lezzetli olması 
önemlidir. Et 
pişirmek kolay gibi 
görünse de etin 
lezzeti ve besin 
değeri pişirme yön
temlerine bağlı 
olduğu için oldukça 
zor bir iştir Usta 
aşçılara göre, et 
yavaş yavaş 
pişirilmeli ve tuzu, 
piştikten sonra 
ilave edilmeli. 
Aşçıların dikkat 
çektiği bir başka 
nokta da etlerin 
saklanması Çiğ et 
ve piş miş et bir
birine değmeyecek 
şekilde saklanmalı. 
Öte yandan, yemek 
yaparken et suyu

diyorkullanmayı seviyor
sanız, et sularını 
günlük tüketin Et 
suyunun defalarca 
kaynatılması, lezze
tinin bozulmasına 
sebep olur 
Halk arasında Ümit 
Usta olarak bilinen 
aşçı Ümit Ömer 
Sevinç, etin ilk 
başta orta ateşte 
pişirilme sini, kendi 
suyunu bırakmaya 
Roclorlırıı andan 

UIIMUII 

itibaren kısık ateşte 
pişirilmesi gerek
tiğini söylüyor Etin 
ince dövülmesi 
gerektiğini 
söyleyen Oktay 
Usta, "Et, soğan 
rendesi, zeytinyağı, 
tuz, karabiber ve 
yoğurt suyu 
karışımı ile terbiye 
edilmelidir Yoğurt 
suyu asitli olduğu 
için etin yumuşa- 
macını carilar"

Kurban etinin daha 
lezzetli olması için: 
Pişirmeden önce eti 
soğuk suda 20 
dakika bekletin 
Böylece etin kanı 
çıkacak ve rengi 
açılacak

Küçük dilimler 
şeklinde kesin 
Tavayı veya ızgarayı 
etleri yerleştirme

den önce ısıtın 
Yüksek ateşte 
pişirmeyin. Hem 
daha geç pişer hem 
de lezzetli olmaz 
Tuzu et piştikten 
sonra ilave edin 
Tuzu baştan katarsa 
nız, etin geç pişme
sine, suyunu salma 
sına sebep olur 
Etin yumuşak olma 
sim istiyorsanız, 
haşlama suyuna 2 
yemek kaşığı sirke 
katın
Yoğurt suyu ile 
eti terbiye edin 
Yoğurt suyu, 
asitli olduğu için 
etin yumuşamasını 
sağlar 
Baharatları, et 
yemek çeşidine 
göre pişme 
öncesinde veya 
sonrasında ilave 
edin Örneğin tas 
kebabında baharat
ları etle birlikte, 
orman kebabında 
ise yemek 

piştikten sonra 
ilave edin 
Pişmiş et ile çiğ 
etin birbirine 
değmeyecek 
şekilde saklanması 
gerekiyor. 
Çiğ et, buzdolabın 
en alt rafında, 
pişmiş et ise en üst 
rafta saklanmalı. 
Böylece çiğ et 
suyunun pişmiş 
et içerisine damla
ması sonucunda 
oluşabilecek riskler 
önlenecektir.
Ayrıca, dondurula
cak etleri tek kul
lanımlık porsiyon
lara bölün 
Pişmiş etleri 
sıcak iken derin 
dondurucuya 
bırakmayın 
Hangi amaçla 
kullanılacağına 
dair et poşetlerinin 
üzerine not 
yazarsanız 
daha sonra kolaylık 
olacaktır.

Tüm dost ve müşterilerimizin 
Kurban Bayramını kutlar, sağlık ve 

mutluluklar dileriz.

GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK 
İNŞAAT CID,i SANAYİ YE TİCARET 

PA* emük ANONİM ŞİRKETİ

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

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

Şube 4 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gazhane Cad. No : Bila GEMLİK

Tel : 0 224 513 14 00-514 34 34 Fax : 514 64 00
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BAYRAMLAR VE KURBAN
Bayram deyince aklı

ma öncelikle bir sevin
ci bir güzelliği paylaş
mak gelir.

Bütün Dünya toplum- 
larının kendilerine özgü 
böylesine güzel etkin
likleri vardır.
İslâm toplumlarında 

iki dinsel bayram var 
kutladığımız; ramazan 
ve kurbân bayramları. 
Her ikisinin de ayrı 
anlamı ve özelliği var.

Ramazan bayramı5 
otuz gün tutulan oru- 
cun ardından yaşanılan " 
bir sevincin ifadesidir. -■ 
Açlık çeken ihsanların 
durumuna böylelikle 
dikkat çekilerek yardım 
edilmesinin önemi vur
gulanmak istenir.

Kurbanın geçmişi çok 
eskilere dayanmak
tadır.

Genel anlamda kur
ban, "Tapım gereği ya 
da bir adağı yerine 
getirmek için kesilen 
insan ya da hayvan... 
Kurban palecjlitik çağ
dan berj doğaüstü 
güçlere' hoş görünmek, 
onlardan kötülüklere 
engel olmalarını iste
mek, yerine getirdikleri 
bir istekten ötürü 
teşekkür etmek için 
gerçekleştirilmiş'ainsel 
bir törendir." /

Kurban, en ilkel 
inançlardan en4* 
gelişmiş dinlere kadar 
tüm doğaüstü tapımın- 
da ortaktır.

Bu nedenle sadece bu 
güne özgü bir olay 
değildir.

Kurban kurumunun 
kaynağı üstüne çeşitli 
varsayımlar ileri 
sürülmüştür.

Kimine göre "kur
banın amacı insanla 
tanrı arasında bir 
hısımlık bağı kurmak, 
kimi incelemeciler de 
kurbanın tanrıların 
beslenmesi gerektiği 
inancından doğduğunu
ileri sürmüşlerdir. 1

yiyecek ve içecek 
olarak sunulur.

Bu daha çok ürünün 
bol olması bereketli 
plması amacına yöne
liktir.
"Kurban inancı adak 

inancıyla da bağlan
tılıdır. Antik 
Yunanlılarında yakar
ma^ şükran ve arınma 
kurbanları yaygındı."
"Romalılarda kurban

Bazı toplamlarda ilk “ en Önemli tapım 
doğan çocukların kur-M* eyleredir."; Özel tapım- 
ban edilmesiriin, ilk lardakartsız, tarla ve 

bahçelerden elde 
edilenlerle yapılan ilk 
ürünler bal, süt, şarap 
ve çörek sunulürdu 
tanrılara. Devlet .3 
tapımında kanlı kur
banlar (sığır, koyun, 
domuz ve keçi) gerçek- 
leştirilirdi.

"Yahudi Ve Müslüman 
geleneğindeki sünnet J 
zorunluluğunun, ilk; 
çağların insan
laştırılmış insan kur
banı olduğu sanılmak
tadır.

İlk çağ sünnetlerinde 
erkek çocukların 0rkek- 
iflprgenlerinin butunu

Ürünün daha bol 
olması için tanrıya ait 
blduğu kabul edilmiştir. 
İlkellerdi elde edilen 
ilk ürün ilk av 
doğaüstü gücün 
hakkıdır. Bu ilk ürün ve 
avlar doğaüstü .ğüçteh;>r, 
sonra toplumün şef ve 
rahiplerine aittir, onlar
dan arta kalanlar da 
halk arasında pay 
edilir.

İlkel toplumda çobâri, 
ilk doğan hayvanları, 
tanrılara ve şeflere ? 
sunar.

Bu bir çeşit değiş 
tokuştur.

hayvan kurbanının 
toprağı döllemek 
amacıyla yapıldığı 
sanısı doğmuştur." f \

İnsan kurbanı ilk 
çağların yakın dönem- * 
lerine kadar sürmüştür. 
Bunlardan da'anlamak
tayız ki tanrılar bile 
almadan vermemekte
dir.
Anlatılan öyküler 

mitolojik açıdan kurban 
ve adak kurumlarının 
gerekçelerini ortaya 
koymaktadır.
"Müslüman ülkelerde 

kurban yüzyıllardan 
beri sürüp gelen bir 
uygülarriadır. Kurban 
kesme yükümü, özellik
le İslâm dininde varlıklı 
Müslümanlaf için 
zorunlu kılınmıştır."

İslâm inançlarına göre 
Tanrı, peygamber ;

, İbrahim'i sınamak için 
oğlu İsmail'i kendişine 
kurban etmesini

« istemiş, İbrahim'de 
çocuğu tam keseceği 
sırada gökten bir koç 
indirmiş tanrı. İsmail'in 
yerine bu koçu kurban 
etmesini buyurmuş. 
İnsan kurban etme 
geleneği böylelikle 
Tanrı tarafından 
kaldırılmış. İslâm ’ 
inancına göre adak 
kurbanları da bilinriıek- 
tedir. Tanrıdan bir şey 
dilenir. Bu dilek,

ihtiyacı olanlara dağıta
bilir.

Kurban bayramlarında 
amaç yoksulları sevin- 
dimnek, et yiyemeyen- 
lere kurban eti vererek 
oeslenmelerini sağla
yarak onları mutlu 
etmektir.
Yıllardan beri kurban 

bayramlarında görmek 
istemediğimiz manza 
raları sık sık yaşıyoruz.
Acemi kasaplar sahne 

ye çıkıyor.
Kaçan kurbanlıklar 

otobanda sıkıntı 
yaratıyor.

Kurban kesilmemesi 
gerekli yerlerde, 
hijyenik olmayan 
ortamlarda kesilerek 
heryör kah ğolüne 
dönüyor.

Gerçekte kurban 
kesçcek ya da kestire
cek1 kişiler 
belediyelerin gösterdik
leri yerlerde ve yetkili, 
uzman kişilere bu işi 
yaptırmaları eri üf gün 
yol olmah.

Bence küçük çocuk
ların gözü'Önünde bu 
yapılrhamah.

J’-f Gerçekten d i ni m ize 
yaraşan güzellikte bu 
işleri yapmalıyız, 
sevıricimizi bütün 
toplürhla paylaşarak 
bayramı özüne uygun 
biçimde yaşamalıyız.
Büyükleri, hastaları, 

'“kimsesizleri, yardımagerçekleşirse.adayan
kişi kurban keser, • muhtaçları ve çocukları

Antik anlayışta kuralı-kesilirmiş, daha sonra 
ia göra.. "nfen ;>§Bmğelenek

tim u şatı I m ı ş?y e,,
na göre, "ben veriyo-
rum sen de ver," man
tığına dayahır. 1
Böylelikletanrılardan 
daha fazlası istenir.

Kurban, hemen 
hemen bütün inançlar
da kanlı ve kansız diye 
iki grupta görülür. 
Kanlı kurbanlar, insan 
ve hayvan kesiminden 
oluşur.

Kansız kurbanlar da

sadece deri parçasının

kestiği kurbanı ypkstiI * 
ve muhtaçlara dağıtır.

KurbâD"bayramı İslâm 
inancına göre kurban 
kesimi için zilhice 
'(ÂraÖT ay ların 12.si)

kesilrpeşiyle^ 13 a^r|ı|fJ öğününden
yetiriilmiştir. ^itibaren kesilebilir.

Bayramın 1. günü 
kesilmesi öğütlenmek- 
tedir.

Uygun düşmüyorsa 2. 
ve 3. günlerde de 
kesişebilin Varhjşlı kişj( 
ler kestikleri l|ürbanı\ [

Kybele rahiplerinin de 
erkeklik örgenlerini 
dibinden keserek 
yeryüzünü gebe bırak
mak için toprağa 
gömdükleri bilinmekte
dir."

Bundan da insan Ve

seyİn'dirmek insan 
olarak hepimizin boy- 
nunyn borcu olmalı. 
Bayramlar bir başka 
olaya da^yeşile olmak
tadır. i

Darg/nların barışması 
bayramlarda istenilen 
özlenen bir davranıştır.

Herkesin karnının 
doyduğu, acıların 
yaşanmadığı, mutluluk
ların yaşandığı nice 
güzel bayramlararulaş- 
manız dileğiyle^. H

Siz TatilfleyRen, Siher Suçlular BayramYanmasm
ESET Türkiye Ge 
nel Müdür Yardım -■ ■ 
cısı Alev Akkoyun Ş 
lu, "Kontrolsüz kul- 
lanılan’ibpÛekterj| «g x 
günümüzün '•
büyük virüs bulaş 
tırıcılan" açıklama 
sini yaptı. 
Akkoyunlu, bu 
dönemde internette 
bayram armağanı 
olarak ulaşan 
"imkansız" teklifler

ve mesajlar konu
* «sunda da uyanık a
| ol m ay a çağı rajak

bayramda güvende
'kalmak için 7öner-

™l'e büluhdu^. | 1
1. USB aygıtları ve 
diğer hafıza kart
larını virüslere

tarayın. Ayrıca USB 
i belleği takırjca 
Virüslerin bulaşa
bilmesine sebep 
alan AııtpRup ( rt 
(otomatik çalıştır) 
özelliğini devre dışı 
bırakın.
2. Sistem yamalar 
mı ihmal etmeyin:kjarşı kontrol edin:

TaşıhâbilİtL^flI^kY/i işletim sisteminde
lerı kullanmadan oluşan açıklar,
önce güncel bir 
virüs tarayıcı ne

siber suçlular
tarafından önemli

bir virüs( bulaştırma 
arpcı ölarâk değer
lendiriliyor. Bu 
nedenle bilgisâ- j; I \ 
yarın ızdamilgünJI » 
celleme uyarılarını 
dikkate alın ve sis- 
tem yamalarını yük
lemeyi ihmal 
etmeyin.
3. Önemli veri-<^ 
terinizi mutlaka 
yedekleyin ve 
güvenli bir ortamda

saklayın. Böylece 
bilgisayarınız ya da 
tabletiniz çalındığı 
veya kaybolduğu 
zaman verilerinizi 
de kaybetmemiş 
olursunuz.
4. İmkansız tek
liflere aldanmayın!

Kullanıcıların ilgisi
ni çeken "Bedava!" 
"Kazandınız!" gibi 
mesaj ve e-maillere 
karşı uyanık olun. 
Gerçek olamayacak 
kadar güzel görü
nen tekliflere itibar 
etmeyin!
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Kurban Bayramı için güvenlik tedbirleri alındı
İçişleri Bakanlığı, 
Kurban Bayramı 
tatili süresince alı
nacak trafik tedbir
lerine ilişkin genelge 
yayımladı.
İçişleri Bakanlığı, 
Kurban Bayramı 
tatili süresince alı
nacak trafik tedbir
lerine ilişkin genelge 
yayımladı.
Buna göre, bayram
da karayollarında 
görevli ekipler, trafik 
kuruluşlarının büro 
hizmetlerinde görevli 
personelle takviye 
edilecek, genel 
hizmet branştı 
polisler de trafik 
kural ihlallerine karşı 
daha hassas olacak, 
ihallerle ilgili gerekli 
tespit tutanağı 
düzenleyecek ve 
trafik ekiplerine 
teslim edecek. 
İçişleri Bakanı 
Muammer Güler 
imzasıyla 81 il 
valiliğine gönderilen 
genelgede, uzun 
süreli bayram tatili 
süresince, kara 
yollarında trafik 
yoğunluğunun

artış gösterdiği belir
tilerek, trafikte 
oluşan ihmal ve 
dikkatsizlikler sonu
cunda bayramda 
üzücü kazaların 
meydana geldiği 
ifade edildi.
Vatandaşların huzur 
ve güven içerisinde 
seyahat ede
bilmelerini sağlamak 
amacıyla mevcut 
trafik tedbirlerine ek 
olarak bazı tedbirler 
alındığı bildirilen 
genelgeye göre, tatil 
süresince karayol
larında görevli 
ekipler, trafik kuru
luşlarının büro 
hizmetlerinde görevli 
personelle takviye 
edilecek, bu sayede 
ekip sayısı art

tırılarak karayol
larının önemli 
kavşak, geçit ve 
kesişme noktaların
da sabit ekipler 
konuşlandırılacak. 
Trafik hizmetlerinden 
sorumlu birim amir
leri 11-12-13 Ekim ve 
19-20 Ekim'de bizzat 
güzergahlarda bulu
nacak ve alınan ted
birleri uygulatacak. 
Genelgeye göre, 
özellikle tatilin 
başlangıç ve bitiş 
günlerindeki yoğun
luk nedeniyle trafik 
ışıklarından dolayı 
tıkanıklık yaşanan 
karayollarında 
(Kocaeli-İstanbul ile 
Kırıkkale-Ankara 
arası, 
Afyonkarahisar

Özdilek kavşağı 
gibi) gerekli tedbirler 
alınacak, buralarda 
ilave ekipler 
görevlendirilerek, 
gerekiryorsa trafik 
ışıklarına müdahale 
edilmek suretiyle 
trafik akışı 
sağlanacak.
Önem arz eden yol 
kesimlerinde veya 
bölge trafik şube 
müdürlüğü amirlik
lerinde güzergah 
üzerinde olası kaza 
sonucu kapanan 
yolun, en kısa 
sürede trafiğe açıla
bilmesi amacıyla 
kurtarıcı araçlar 
hazır bekletilecek.

-Radarlı denetim 
Son yıllarda bayram 
tatillerinde meydana 
gelen trafik 
kazalarının önemli 
bir bölümünün hız 
ihlali, hatalı sollama, 
yakın takip, yorgun
luk, çalışma ve din
lenme süresi gibi 
nedenlerden mey
dana geldiği vurgu
lanan genelgede, bu 
ihlallerin önlenme

sine yönelik dene
timlere ağırlık verile
ceği, radarlı hız 
tespit ekiplerinin 
başta o yollar ve 
bölünmüş karayol
ları olmak üzere, hız 
ihlallerinin ve bu 
ihlaller sonucu trafik 
kazalarının yoğun
laştığı yer ve yol 
kesimleri ile tespit 
edilen saat dilim
lerinde seyir halinde 
denetimlerini 
sürdüreceği 
bildirildi.
Genelgeye göre, 
özellikle sabaha 
karşı uykusuzluk ve 
yorgunluk belirti
lerinin yoğunlaştığı 
ve doğu istikametine 
gidişte güneşin de 
etkisiyle sürücülerin 
olumsuz etkilendiği 
05.30-07.00 saatleri 
ve batı istikametinde 
ise akşam 17.00- 
18.30 saatleri arasın
da uzak yerlerden 
geldiği anlaşılan 
araç sürücülerinin 
denetim noktaların
da kısa süreli araç
tan inmeleri 
istenecek. Bu 

sayede belge kon
trolü yapılırken, 
aracın iç mekanında
ki havanın değişme
si, hareket ederek 
kan dolaşımı nor
male dönen 
sürücünün uyku ve 
yorgunluğunun bir 
nebze de olsa 
giderilmesi 
sağlanacak.
Yorgunluğu, 
uykusuzluğu veya 
süre ihlali tespit 
edilen sürücülerin 
bölge trafik kuru
luşlarında din
lenebilecekleri belir
tilecek; çalışma ve 
dinlenme süresi 
ihlali tespit edilen 
ticari araç sürücü
lerinin taşıt kullan
malarına müsaade 
edilmeyecek. 
Güzergahlarda ve 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı'na ait 
müşterek yol, 
kenarı denetim ista
syonlarında otobüs 
ve minibüsler 
üzerindeki denetim
lere ağırlık 
verilecek.

LÇUV,

için/

Kurban Bayramının kutlat, 
bayramın temlikimin, Bursa'mm, 

fütkiyMe n dünyamın 
bayırlar gatirmasini temenni ederim

için/.

ORHANGAZİ CAD. NO : 37 GEMLİK 
Tel : 0.224 513 44 84 

ORHANGAZİ CAD. 5/B GEMLİK 
Tel : 0.224 514 79 95

Gökay BİLİR
GEMLİK BELEDİYE MECLİS ÜYESİ 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
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Türk Sami Müziği Korosu neni sesler arıyor
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Sanat 
Müziği Korosu, 19 
yıldır kesintisiz 
olarak çalışmalarını 
sürdürüyor.
1994 yılında Gemlikli 
Türk Sanat Müziği 

'severler tarafından
kurulan Gemlik 
Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği 
bünyesinde Türk 
Sanat Müziği, Türk 
Halk Müziği, Gençlik 
Korosu ve Çocuk 
Korolarıyla Gemlikli 
müzikseverlere 
müzik sevgisini 
aşılıyor.
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Başkanı 
Sadettin Çiçek yap
tığı açıklamada, 
“Gemlik’teki Türk 
Sanat Müziği sev
dalıları 19 yıldır hiç 
ara vermeden Türk 
Sanat Müziği ve 
entrüman çahş- 
malannı yürütüyor
lar. Kurulduğumuz 
günden beri koro 
şefliğimizi yürütün 
Besteci Şef Erdinç 
Çelikkol ile 
Estrüman hocamız 
Haşan Soysal’m 
destekleriyle 
bugün 45 kişilik 

bir ekiple 
çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. 
Her yıl geleneksel 
hale getirdiğimiz 
Türk Sanat Müziği 
Cumhuriyet 
Konserimizi bu yıl 30 
Ekim 2013 günü 
yapacağız. Ayrıca, 
kış ve bahar 
konserlerimiz ile de 
Gemlikli Türk Sanat 
Müziği severlerinin 
karşısına çıkacağız. 
Önümüzdeki gün
lerde, Türk Halk 
Müziği ve Çocuk 
Korolarımızı yeniden 
oluşturacağız” dedi.

YENİ SESLER 
ALINACAK 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Başkan 
Yardımcısı Fikri 
Danış ise 45 kişilik 
koronun 
büyütülmesini iste
diklerini ve koroya 
bay ve bayan yeni 
sesler katmak iste
diklerini belirterek, 
“19 yıldır devam 
eden Gemliklinizin 
ve çevrenin gözde 
korosunda yeni 
genç sesler görmek 
istiyoruz. Bunun için 
kayıtlarımız devam 
ediyor” dedi

Geleneksel Körfez Gezeni 4 Kasım'ıla

Türk Sanat Müziğıi 
Korosu tarafından 
oluşturulan 
gelenek sel gezek 
kültürümüzü 
sürdüren Gemlik 
Körfez Gezeği, 4 
Kasım 2013 günü 
Atamer Turistik

Tesisleri’nde sezo
nun İkincisini 
yapacak. Körfez 
Gezeği Sorumlusu 
Fikri Danış, “Bu yıl 
Eylül ayında başladı 
ğımız ilk gezeğimiz 
büyük ilgi gördü. 
Salon tamamen 

doldu. İkinci gezeği 
mizi Kasım ayının ilk 
Pazartesi günü olan 
4 Kasım 2013 günü 
yapacağız. Türk 
Sanat Müziğini sev 
dirmek, yaşatmak ve 
yaşamak için kuru
lan ve OsmanlI 

döneminden beri 
devam eden bu kültü 
rümüzü Gemlik’te 
biz yaşatıyoruz. 
Saim Celayir ve 
arkadaşlarının entrü- 
manları eşliğinde 
sevilen Türk Sanat 
Müziği parçaları 

yanında gecemize 
katılan sesi ve 
müzik kültürü olan 
arkadaşlarımız 
ile solist olarak 
gezeğimize 
renk katıyorlar.
Gemlikliler, Körfez 
Gezeğini sevdiler ve 

katkılarını esirgemi 
yorlar. Gezekte elde 
ettiğimiz gelirler ile 
muhtaç öğrencilere 
burs Veriyoruz.
Onların müzik 
kültürlerinin 
gelişmesine katkıda 
bulunuyoruz” dedi.



" Siz Ülkenizin Şerefini Koruyun 
O Sizin Geleceğinizi Korur... “

RESMİ İNTERNET SİTESİ B B

HAK VE EŞİTLİK
PARTİSİ

Gemlik halkının Kurban Bayramını kutlar, 
haksızlık ve eşitsizliklerin yaşanmadığı 

bir toplum özlemi ile mutluluklar dileriz

HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE YÖNETİM KURULU ADINA 

İLÇE BAŞKANI MAHİR DAĞ
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SEBZE KONSERVELERİ 
ENGİNAR
BAMYA
MEYVE SULARI
ŞIRA
KIZILCIK ŞERBETİ
SULTAN ŞERBETİ

Gerçek Lezzetler Tam 
86 Yıldır Burada

Hisar Mah. Cumhuriyet Cad. 
No: 2 GEMLİK

Tel: 0 224 513 10 41 -513 04 23
www.rifatminare.com

KAHVALTILIK SOSLAR: 
LÜTENİTSA 

DOMATESLİM 
DOMATES SALÇASI 

BİBER SALÇASI
KÖZLENMİŞ ÜRÜNLER: 
KÖZLENMİŞ PATLICAN 

KÖZLENMİŞ BİBER

http://www.rifatminare.com
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Gemlik halkının ve sporcularımızın 
Bayramını kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz

TURAN ALKIŞ
GEMLİK BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU ADINA KULÜP BAŞKANI

SOSYAL YAŞAM MERKEZİ
DÜĞÜN, NİŞAN, KOKTEYL, GALA, TOPLANTI VE SEMİNERLER, MEZUNİYET BALOLARI 

KURUM YEMEKLERİ, SANATSAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
FUTBOL, YÜZME, FITNESS, VOLEYBOL, BASKETBOL, TENİS, SATRANÇ, JUDO

İletişim: 512 00 30
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______________________

Gemlikli hemşehrilerimizin 
Kurban Bayramınızı kutlar, 

sağlıklı, mutlu, huzurlu bayram 
geçirmelerini dileriz.

CHP
CUMHURİYET HALK PARTİSİ

GEMLİK BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

Necdet Ersoy - Mahir Gencer - Arzu Karataş- 
Ayfer Ağırbaş - Zafer Ülgen - Gürhan Çetinkaya -

Cemil Kurt - Fikret Çolakoğlu -
Yalçın Erdoğan - Binali Derin - Haşan Alyüz

MHP
Gemlik halkının ve partiliüyelerimizin 

bayramını en içten dileklerimle kutlar, 
aileleriyle mutlu bir yaşam dilerim

“SİZİN EN HAYIRLINIZ İNSANA VE 
İNSANLIĞA HİZMET EDENİNİZDİR"

Milliyetçi tjarekef Partisi Gemlik 
Belediye Başkan Aday Adayı
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BAYRAM ÖZEL
GEML KİN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETES

TÜRKİYE’NİN

BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 
2008

önce&nden daJja nud&ı ve ^ucııtfiı

Bursa -* CEnlik KumIa kAvşAqlN(k buluNAN Genlik Özdilek, hcM Genlik ve çevResİNdeki 

il ilçeleRdeki yesleşin BİrİmIerİ İçİn hen de seyAİiAT eJenIer İçİn keyifli aIişverİş ve 

dİNlENME MERkEZİdİR. J0.000 bİN ÇEŞİT ÜRÜNÜN SATİŞA 5UNülduqU hİpERUARkETİ, 

IuFe/RESTORAN klsnl VE ÇOCüklAR İÇİN STARpARk EqlENCE nERkEZİ VE UZMANlAR deNETİnİNdE 

hİznET VEREN ÜCRETSİZ ÇOCuk bAklM VE OyUN odASİ buluNMAkTAdlR. 

®

Oztlilek
"SiMjMİt bif

SİZİN MEMNUNİVETİNİZ BİZİM ÖDÜLÜMÜZ

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: (O 224) 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket, tabak, kupa ve madalya çeşitleri.

Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri. Kitap, dergi, katalog ve cilt işleri.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Gemlik’te inceleme yaptı

in Mııı Mil d M
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Uzun tatil bitti..
Kurban Bayramı tatili en uzun tatiller

den biriydi. O da bitti.
Bugün herkes işinin başında.
Aslında esnaf tatili o kadar uzun tutma 

dı.
Birçok işyeri açıktı.
Açık olmayan tek yer kamuya ait ku 

rumlardı.
Kamu çalışanları Cumartesi gününden 

başlayarak tam 9 gün tatil yaptılar.
Gemlik Körfez çalışanları olarak biz de 

6 gün tatil yaptık. Devamı sayfa 4’de

, aemilerın sıntınele
Roda Limanı nddepolandığı bir tank- 
rinden alınan a tıklaı mazot sızması Kör 
tan denize yağ, kın > tekneleri ile deniz 
fez’in kirliliğine ve ove kirlenmesine 
hayvanlarının oim Şehircilik Bakan
neden olmuştu. sl prof. Dr. Mehmet 
lığı Müsteşar Yaran jnceıenmesi için
Emin Birpınar kon Ljmanı’nda ve Narlı 
Gemlik’e geldi- meler yaP*/- 
Köyü’nde i^e'^e' t,Qlay lhmal değil, bir 
Genel Müdürü A»™'aktayız- Tum zarar- 
kazadır. Gereğin'/^ Haber, sayfa 2 de 
lan üstleniy°ruZ‘

Yağhüeiftiıı alınılan 
75 kııııısian başladı

2013-2014 zeytin ürün sezo
nunun yakında başlaması 
nedeniyle yağlık zeytin piya 
sası da açıldı. Haberi syf4’de

9 giinliik kaza bilançosu:
122ölii,681yaralı

Bayramı tatiline haf 
ta sonu tatillerinin 
de eklenmesiyle 9 
güne çıkan uzun 
tatilde olan trafik

kazalarında dün 
saat 17.00'ye kadar 
122 kişi öldü, 681 
kişi de yaralandı. 
Haberi sayfa 5’de

HkMilI
#

II II

Kurban Bayra 
mı’nın ikinci günü 
Şükriye Köyü’ne 
bayramlaşmaya 
giden Selçuk 
Gedik, dönüş 
yolunda yaptığı 
kazada, hayatını 
kaybetti.
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 
0 224 514 49 491 hatemsaglikokullari-c^l

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Gemlik’te inceleme yaptı

Körfez kirlenmesine Bakanlık el attı
Roda Limam’ndaki gemilerin sintinelerinden alınan atıkların depolandığı bir tanktan denize yağ, kirli su, 
mazot sızması Körfez’in kirliliğine ve balıkçı tekneleri ile deniz hayvanlarının ölmesine ve kirlenmesine 
neden olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar 
konunun incelenmesi için Gemlik’e geldi. Roda Limanı’nda ve Narlı Köyü’nde incelemeler yaptı. Roda 
A.Ş. Genel Müdürü Ali Açıl, “Olay ihmal değil bir kazadır. Gereğini yapmaktayız. Tüm zararları üstleni 
yoruz. Temizlik işlemi için Türkiye’nin en iyi şirketi ile çalışmalara başladık” dedi.
Roda Limanı’nda 
gemilerin sintine 
atıklarının toplandığı 
silolardan denize 
tonlarca yağlı suyun 
akması sonucu mey* 
dana gelen kirlilik 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanhğı’nca mer
cek altına alındı. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın emir
leriyle Bakanlık 
Müsteşar Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet 
Emin Birpınar 
Gemlik’e hafta 
sonunda geldi.
Birpınar, İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık ve Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz ile 
kirlilik kazasının 
yaşandığı Roda 
Limanına gitti. 
10 Ekim 2013 günü 
meydana gelen 
çevre kirliliğinde 
gemilerden toplanan 
sintine yağları, 
mazot, benzin ve 
kirli su atıklarının 
toplandığı 
siloların birinde 
meydana gelen 
kaçak ile Körfez 
yağ içinde kalmış, 
balıkçı tekneleri

ve denizdeki canlılar 
kirlilikten zarar gör
müşlerdi.

İNCELEME YAPTI

Müsteşar Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet 
Emin Birpınar 
ve beraberindekiler 
Roda Limanı’nda 
inceleme yaptı.
Bu arada ilgililerden 
kazanın nasıl mey
dana geldiğini 
öğrendi.
Daha sonra Narlı 
Köyü’ne giderek 
orada da incelemeler 
yaptı ve köylülerle 
konuştu.

TEMİZLEME DEVAM 
EDİYOR

Roda Limancıhk A.Ş. 
ilgilileri, kazanın 
nasıl meydana 
geldiğini araştırdık
larını, olayda kaşıtın 
bulunmadığını 
söylediler.
Körfez’in temizlen
mesi için hemen 
çalışmalara 
başladıklarını 
belirten ilgililer, 
her türlü zararı 
ödeyeceklerini 
söylediler.
Birpınar, denize 30 
ton kadar sintine 
atığının kaçtığını, 
şirketin 15 gün 

içinde tüm kirliliği 
temizleteceğini, 
kendilerinin de bu 
işlemi yakından 
izleyeceklerini 
söyledi.
Roda Limancıhk A.Ş. 
Genel Müdürü Ali 
Açıl ise yaptığı açık
lamada, olayın kaza 
olduğunu söyledi. 
Açıl, Roda olarak 
üzerlerine düşen.her 
şeyi yaptıklarını ve 
yapmaya devam 
edeceklerini belirtti.
Kazanın meydana 
gelmesinden sonra 
temizlik işlemini" 
hemen başlattıklarını 
ve bu konuda uzman 
şirketi devreye sok

tuklarını, olayda 
ihmalini bulunma 
dığını, bunun bir 
kaza olduğunu açık
ladı.
Ali Açıl, “Çevre kir
liğinin telafisi zor
dur. Ancak, bu gibi 
durumlar her zaman 
olabilir. Elimizden 
geleni yapmaktayız.” 
dedi.
Öte yandan, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı 
Müsteşar Yardımcısı 
Birpınar, 
Gemlik Fabrikalar
Bölgesi girişinde 
bulunan kömür 
depoları konusunda
ki bir soruya da 
yanıt verirken, 

işletme raporu 
olmayan bu depolar 
hakkında suç duyu
rusunda bulunul
duğunu, mühür feyki 
yaparak işletmeleri 
tekrar açtıklarının 
belirlendiğini 
belirterek, "Gemlik
Kaymakamlığına 
gerekli talimatlar 
verildi. Ya önlem ala
caklar, ya da başka 
bölgelerde işletme 
ruhsatı da alarak 
faaliyetlerini 
sürdürecekler.
Bu konuda da 
duyarlı çalışmalar 
yapıyoruz, konunun 
takipçisi olacağız." 
dedi.

Mııl açıklamam Mlı$ anlaşılılı"
Milliyetçi Hareket 
Partisi Belediye 
Başkan aday adayı 
Ertuğrul Yavuz, 
İlçe Başkanlığı’nın 
yaptırdığı temayül 
yoklamasından 
sonra, basında 
çıkan “Çekildi” 
sözlerinin yanlış 
anlaşıldığını 
belirterek, 
“Ben çekilmedim. 
Asıl teveccühün 
halkın teveccühü 
olduğunu söylemiş

tim.” dedi. 
Gazetemize açıkla
ma yapan Ertuğrul 
Yavuz, “Temayül 
yoklamasının 
yapıldığı gün, ilçe 
yönetim kurulu, 
kadın ve gençlik 
kollarının da bulun
duğu sandıklarının 
açılmasından 
sonraki konuşmam
da çekildim diye 
bir söz söylemedim. 
Oradaki konuşmam 
yanlış anlışılmış.

Basında çekildim 
şeklinde çıkan 
sözlerimde 
yoklamanın daha 
geniş olarak 
üyelerine de söz 
hakkı tanınmasının 
gerektiğine 
değindim. Asıl 
teveccühün 
halkın teveccühü 
olduğunu da 
sözlerime 
eklemiştim.
Bu “çekilme” olarak 
algılanmış. İlçe

Başkanımızın da 
belirttiği gibi, 
nihayikarar 
kamuoyu yokla
maları ve genel 
merkez, il ve ilçe 
başkanlıklarının 
değerlendirmesi 
ile nihayi sonuca 
gidilecektir. 
Bu sebeple biz 
kaldığımız yerden 
çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. ” 
dedi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Uzun tatil bitti..
Bizler, günlük gazete çıkaranlar ancak 

dinlenmeyi tatillere sığdırabiliyoruz.
Bu bayramı fırsat bilip, Akdeniz’den, 

Ege’ye yaklaşık 2 bin kilometreye yakın 
yol yaptık.

Aslında bu dinlenmeden çok gezi oldu.
Direksiyon başında geçen 23 saat nasıl 

dinlenme olur ki?
Yine de şikayetçi değiliz.
Bu gezi ile ilgili sanırım birkaç günlük 

dizi yazısı çıkabilir.
Ama şansa bakın ki, Alanya da sevgili 

dostum Ercan Çizmeci’nin yanında geçir 
diğim 2 gün sonunda hava bozdu.

Gök yarıldı, Akdeniz’e yağmur ve 
felaket olarak indi.

Bize de başka diyarlara göç etmek 
düştü.

Denizli Sarayköy de, Termal Otel İşlet
meciliği yapan dostumuz Kadir Başoğlan 
’ın daveti üzerine Umut Termal’e gittik.

Bu ziyaret, bir bakıma da sağlık ziyareti 
olarak geçti.

Ama orada da yağmur yakamızı bırak
madı. Neyseki son 2 gün günlük güneşlik 
geçti. Hem kaplıca suyunun, hem de Spa 
tedavisinin yararlarını gördük.

Gemlik’e dün akşam saat 21.00’de 
geldik. İlk işimiz, evimize bile gitmeden, 
gazetenin çıkması için bilgisayarın başına 
yol yorgunluğunu atmadan oturmak oldu.

Bugün sizlerle birlikte olacağız.
Bayram tatilinde, verdiğimiz ekimizde 

yazdığımız gibi, insanlar iş yaşamının 
getirdiği stresten kurtulmak için kendini 
tatil beldelerine atmış.

Gittiğimiz her yerde bunu gördük.
Çünkü tüm oteller ve kaplıcalar günler 

önceden dolmuştu.
Sezon kapanırken, işletmeciler asıl 

bayramı yapanlar oldu.
Direksiyon sallarken geçtiğim her me 

kanda yurdun yerel seçim atmosferine 
girdiğini de gördüm.

Bu konuda en geride kalan ilçelerden 
biri Gemlik.

Bunu gözlemledim.
Gemlik’teki partiler daha adaylarını 

belirlemiş bile değiller.
Sanırım bugünden sonra hızlı yol alına 

cak ve öncelikle belediye başkan adayları 
belirlenecek.

Sonra hızlı bir propaganda dönemine 
gireceğiz.

Önemli olan, hani siyasi partiden olursa 
olsun, halka dönük, halka tepeden bakma 
yan, vizyonu olan, projeleri olan adayların 
belirlenmesi, Gemlik için kazanç olacaktır.

Gemlik halkı kendini yönetecek beledi 
ye başkan adaylarını bekliyor.

Uzun tatil bitti.
Şimdi iş zamanı..
Şimdi siyaset zamanı..
Önümüzdeki aylar çetin geçecek.
Sandığa inananlar sınav verecek.
İnanmayanlar alavereye dalavereye 

devam edecek.

Yağlık zeytin atımları hızlanıyor...

2013-2014 zeytin 
ürün sezonunun 
yakında başlaması 
nedeniyle 
yağlık zeytin 
piyasası da 
açıldı.
Bölgemizde zeytin
lerin kararması 
nedeniyle, dip 
zeytinlerinin 
toplanmasına da 
başlandı.
Zeytin sezonuna 
girilmesiyle ilçe 
mizdeki yağ fabri 
kalan da kapılarını * 
açarak yağlık zeytin 
atımlarına baş 
ladılar.
İlk yağlık zeytinlerin 
fiyatlarının 70-75
kuruştan alındığını 
söyleyen yağhane 
işleticileri, Gemlik 
dışından da yağlık 
zeytini getirilerek 
sıkılmaya baş
landığını söylediler. 
Ege bölgesinde 
zeytinlerin 
karararak toplan
maya başlamasıyla

yağlık zeytin piya 
sasında canlanma 
başladığını belirten 
alıcılar, Gemlik 
zeytininden kaliteli 
yağ elde edilebilme
si ıçıri zeytinin 
olgunlaşmasının 
beklenmesi gerek
tiğini söylediler. 
Bu yıl da küçük

baremli zeytinlerin 
yağlığa ayrılması 
nedeniyle, 
yağlık zeytin fiyat
larının zeytinin 
kararmasıyla 
birlikte yükselebile
ceğini belirtiliyor.
Akhisar ve 
çevresinde 
Gemlik tipi zeytin

ağaç larının 
sayısının 
artması nedeniyle 
yağlık zeytin mikta 
rında da artış ola
cağı için yağ 
piyasasını bölgeler 
deki ürünlerin azlığı 
veya çokluğunun 
belirleyeceği 
bildirildi.

Kurban Bayramı’nın ikinci günü Şükriye Köyü’nden bayramlaşmadan 
dönen Selçuk Gedik kaza yaptı. Başından yaralanan sürücü

II Selçuk Gedik hayatını kaybetti.

Olümlii ima hamamı zehir itli
Kurban Bayramı’nın 
ikinci günü Şükriye 
Köyü’ne bayramlaş
maya giden Selçuk 
Gedik, dönüş yo 
lunda aracının kon
trolü kaybolunca 
kaza meydana 
geldi.
Bayramı zehir eden 
olay Gedik ailesini î 
ve Şükriye Köyü 
halkını yasa boğdu. 
İki çocuk babası 
Selçuk Gedik, 
Şükriye Köyü’ndeki 
bayramlaşma son
rası Gemlik’e doğru 
kendi kullandığı 
araçla yola çıktı. 
Bozuk köy yolunda 
direksiyon 
hakimiyetini kaybet
tiği öğrenilen 
Selçuk Gedik’in kul

landığı araç takla 
attı.
Başından yaralanan 
Gedik’in öldüğü 
öğrenildi.

GÖZYAŞLARIYLA 
TOPRAĞA VERİLDİ

Kaza ile ilgili olarak 
soruşturma başla 
tılırken, hayatını 
kaybeden Selçuk 
Gedik’in cenazesi 
ölüm nedeninin ke 
sin belirlenmesi için 
Bursa Adli Tıp Kuru 
muna gönderildi. 
İkinci çocuğu bir ay 
önce dünyaya gelen 
Selçuk Gedik, Kur 
ban Bayramının 
üçüncü günü 
gözyaşları arasında 
toprağa verildi.
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İMilııılilMtalMilIM
Bayramı tatiline 
hafta sonu tatil* 
terinin de eklen
mesiyle 9 güne 
çıkan uzun tatilde 
olan trafik kazaların
da 122 kişi öldü, 681 
kişi de yaralandı. 
Kurban Bayramı tati
line hafta sonu tatil
lerinin de eklenme 
siyle 9 güne çıkan 
uzun tatilde yurt 
genelinde meydana 
gelen trafik 
kazalarında 122 kişi 
öldü, 681 kişi de 
yaralandı.

9 KİŞİ 
DAHA ÖLDÜ 
Tatilin soh günü 
olan dün saat 
17.00'ye kadar 
çeşitli illerde mey
dana gelen 13 trafik 
kazasında 9 kişi 
öldü, 57 kişi de 
yaralandı.
Böylece, tatilin 8 
gününde meydana 
gelen kazalarda ölen 
113 kişiyle birlikte, 
bu bayram tatilinde

ki ölü sayısı 122'ye 
ulaştı. Yine 8 günde 
yaralanan 624 kişiye 
bugün yaralanan
ların eklenmesiyle 
toplam yaralı sayısı 
681'i buldu.

ACI TABLO
Kurban Bayramı'nda 
9 günlük tatilde 
meydana gelen 
trafik kazalarında 

ölen ve yaralanan
ların sayısı gün gün 
şöyle:
12 Ekim Cumartesi:
10 ölü, 142 yaralı.
13 Ekim Pazar: 23 
ölü, 63 yaralı.
14 Ekim Pazartesi 
(Arife): 4 ölü, 29 
yaralı.
15 Ekim Sah 
(Bayramın 1. günü): 
9 ölü, 47 yaralı.

16 Ekim Çarşamba 
(Bayramın 2. günü): 
32 ölü, 81 yaralı.
17 Ekim Perşembe 
(Bayramın 3. günü): 
18 ölü, 127 yaralı.
18 Ekim Cuma 
(Bayramın 4. günü): 
12 ölü, 101 yaralı.
19 Ekim Cumartesi:
5 ölü, 34 yaralı.
20 Ekim Pazar: 9 
ölü, 57 yaralı

BIlDO'ya sürpriz zam

Bursa Deniz 
Otobüsleri İşlet
meciliği (BUDO) 
ulaşım ücretlerine 
yüzde 10 zam yaptı. 
Mudanya-Avşa- 
Tekirdağ sefer
lerinin ise kış 
mevsimi boyunca 
yapılmayacağı 
öğrenildi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
bünyesindeki 
BUDO'nun fiyatları
na zam yapıldı. 
Mudanya-Kabataş 
arasında başlayan 
seferlerle birlikte 
şimdiye kadar 450 
binden fazla yolcu 
taşıyan BUDO'da 

bilet fiyatları yüzde 
10 zamlandı. Yeni 
bilet tarifesine göre 
Mudanya-Kabataş 
arasryolculuk 18 
liradan 20 liraya 
yükseldi. Mudanya- 
Kabataş arasındaki 
indirimli (öğrenci, 
gazi-şehit yakını, 
engelli, çocuk, 65 
yaş ve üzeri ile 
basın) biletler ise 
16 liradan satılacak. 
Öte yandan 
Mudanya-Avşa- 
Tekirdağ sefer
lerinin geçici 
bir süre (kış mevsi
mi boyunca) yapıl
mayacağı da 
bildirildi.

1 II I a ı

HeiUes

CHP
REÇETE
SOSYAL

• SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİNDE UYUMLU BİR KENT İÇİN,
• DENİZİN, ZEYTİNİN KORUNMASI İÇİN,
« YENİ PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR YARATMAK İÇİN,
• SAĞLIKLI KOŞULLAR İÇİNDE SPOR YAPILABİLEN BİR KENT İÇİN,
• SANAYİ ALANLARININ DENETİM VE KONTROLÜ İÇİN,
. PLANLI YAPILAŞMA VE DEPREM HASARINI EN AZA İNDİRECEK 

ÇALIŞMALAR YAPMAK İÇİN,
• GELİŞEN BİR KENT İÇİN,
• GEMLİK TE YAŞAYAN TÜM YURTTAŞLARA HİZMET ETMEK İÇİN,
• ESNAF SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN,
• DENETLENEBİLEN, HESAP VEREBİLEN BİR BELEDİYE OLMAK İÇİN,
• BELEDİYE GELİR VE GİDERLERİ HERKES TARAFINDAN 

GÖRÜLEBİLECEĞİ ŞEFFAF BİR BELEDİYE İÇİN,
* BAHANE SUNMAK İÇİN DEĞİL HİZMET ETMEK İÇİN,
• KADINLARLA,

W

i

, «GENÇLERLE,

DEMOKRASİ
f b|rl|kte YÖNETMEK İÇİN

Sokâkİârıhda birlikte yürüdüğümüz Gemlik ’in 
geleceğine birlikte karar vereceğiz.

Yaratacağımız örnek kentin gururunu 
hep birlikte yaşayacağız.

Opr. Dr. B. KEMAL ASLAN 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN 

ADAY ADAYI
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Bursa Centlilı Meclisi İtalya'da
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
üyeleri, İtalya’da 
düzenlenen ‘Sosyal 
Baskıya Karşı 
Sosyal Medya’ 
(Social Media 
Against Social 
Oppression) konulu 
projeye katıldı.
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
üyeleri Hakan 
Darılmazlar, Hatice 
Beytekin, Ömer 
Çevik, Mehmet 
Kağan Kotoş, Ayça 
Mine Aşlakçı, Esma 
I şığı bol ve Çağla 
Nur Günal AB 
Gençlik Programları 
kapsamında 
İtalya'nın Calabria 
Eyaletinin Badolato 
Bölgesi’nde 
Badolato Gençlik 
Danışma 
Merkezi’nin 
(Consulta Giovanile 
Ulixes Di Badolato) 
ev sahipliğinde 
yapılan ‘Sosyal 
Baskıya Karşı 
Sosyal Medya’ 
(Social Media 
Â.aainşt Social 
Oppression) konulu

TİYATRO FESTİVALİ BftSLIYOB
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Uluslararası 
Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları 
Birliği’nin katkıla 
rıyla Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm 
Vakfı’nca 
düzenlenen 
18’inci Uluslararası 
Bursa Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 
Festivali 21 Ekim 
Pazartesi günü 
saat 14.00’da 
Kent Müzesi 
önünde düzen
lenecek

projeye katıldı. Ev 
sahibi İtalya’nın 
yanı sıra Türkiye, 
İsveç ve 
Litvanya’dan toplam 
28 gencin katıldığı 
projede, Türkiye ve 
İsveç'ten gelen eğit
menler projenin 
atölye çalışmalarını 
yönetti. Proje çalış
malarında toplum 
tarafından dışlanan 
toplulukların sosyal 
haklarının korun
masında sosyal 
medyanın kullanıl
ması değer

törenle başlıyor. 
Festival 
kapsamında 
Türkiye’nin yanı 
sıra 9 ülkeden 
toplam 19 oyun 
ve gösteri, 
7 Atölye çalışması 
ve 1 Söyleşi / 
panel 
gerçekleşecek. 
Dünyanın çeşitli 
ülkelerinden 
gelen topluluklar 
sergileyecekleri 
müzikli ve danslı 
gösterilerle 
BursalIlarla 
buluşacak.

lendirildiğini 
söyleyen Hakan 
Darılmazlar, 
“Toplumların bu 
sorunlara empati 
kurabilmesinde 
uygulanan Augusto 
Boal'un geliştirdiği 
"Theatre of the 
Oppressed” 
(Ezilenlerin 
Tiyatrosu) yöntemi 
uygulanarak yörede 
yaşayan halka bu 
sorunlar anlatıldı. 
Bu tiyatro bölgenin 
meydanında gerçek
leştirildi.

Seyirci ve oyuncu 
ayrımının ortadan 
kalktığı bu yeni tiya
tro anlayışında 
izleyici olan yerel 
halk kimi zaman 
sorunun, kimi 
zaman da çözümün 
bir parçası oldu. 
Projede ayrıca 
dünyaca ünlü 
Japon aktör 
Haruhiko 
Yamanouchi tarafın
dan iki gün boyunca 
gönüllü gençlere 
drama eğitimi 
verildi” dedi.

Ciicümspor:79 
AfyonkarahisaıJÇ

Gemlik Gücümspor 
Türkiye Basketbol 
ligleri EBBL/TBL3 
ligine hazırlıkları 
kapsamında EBBL/ 
TBL3 takımlarından 
Afyonkarahisar 
Belediyesi ile 
yapılan hazırlık 
maçı Gemlik İlçe 
spor salonun pro
gramı yoğun 
olmasından dolayı 
Orhangazi İlçe spor 
salonunda yapıldı. 
Orhangazi Gençlik 
Hiz. ve Spor İlçe 
Müdürü Sayın 
Rıdvan Güvenir ve 
çok sayıda basket
bol sever tarafından 
izlenen müsabaka 
nın ilk çeyreği 
Afyon Belediyenin 
22-23 üstünlüğü 
tamamlandı.
İkinci çeyrekte başa 
baş geçen maç 17- 
17 sona erdi.
Maçın üçüncü 
çeyreğinde Gemlik 
Gücümspor 21-16 
önde tamamlandı. 
Dördüncü çeyrekte 
19- 20 Afyon 
Belediye üstünlüğü 

ElEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova YOİU 2. KM.
GEMLİK

Tel:514 20 21

maçı kazanmasına 
yetmedi.
Gemlik Gücüm 
Spor maçı 79:76 
kazanmayı bildi. 
Salon: Orhangazi 
İlçe Atatürk Spor 
Salonu 
Hakemler : 
Murat TUNÇ , 
İ.Çağrı HEKİMOĞLU 
Gemlik
Gemlik Gücüm 
Spor : Karpart/ 
Dindar /Çokur / 
Yunu / Bayraktar Z 
Güler / Arın / Efe / 
Yoldaş / Altan / 
Aslan
Afyonkarahisar 
Belediye : Şenel / 
Topçu / Akdemir / 
Kalaycıoğlu / Abay / 
Ünsür / Kurtar / 
Kökel / Taşkın Z 
Gürbüz /Gürle 
ZOrçu
Faul : Gemlik 
Gücüm Spor’da 
Yoldaş / Altan 
1-Periyot = 22:23 2- 
Periyot=17 : 17 
3-Periyot= 21 : 16 4- 
Periyot= 19 : 20 
İlk Devre ■ 39:40 
Maç Sonu = 79:76

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 
■■

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



Öztlifek
YAŞAMIN İÇİNDE

Izgara Köfte 
İnegöl Köfte 
Kaşarlı Köfte

NEDEN KÖFTE ÖztIİfck'TE YENİR?
Etleri çiftliğimizde üretiyoruz.

Hijyenik ortamda ISO 22000 Gıda Güv. Yön. Sis. 
uyguluyoruz.

Standart reçeteye göre hazırlıyoruz.

Siparişlerinizi en geç 12 dk.'da hazırlıyoruz.

*29 yildlTsizleriçin köfte üretiyoruz.
_ www.ozdilek.com.tr

http://www.ozdilek.com.tr
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GEMLİKSPOR UZATMALARDA YIKILDI

Seyfettin Şekersöz

Grubunu lider biti 
rerek birinci kümeye 
çıkmayı garantileyen 
Gemlikspor evinde 
oynadığı ve ilk 
yarısını 2-0 önde 
kapadığı son 
maçında uzatma 
dakikalarında yediği 
golle sahadan 4-3 
mağlup ayrıldı. 
U-19 ligi ikinci küme 
5. grupta şampiyon
luğunu garantileyen 
kırmızı beyazlılar 2-0 
önde götürdükleri 
maçta kalelerinde 5 
dakikada 3 gol gör
erek mağlup duruma 
düştüler. Beraberliği 
bulmalarına rağmen 
karşılaşmanın uzat
ma dakikasında 
yedikleri gole engel 
olamayınca sahadan 
4-3 yenik ayrıldılar. 
Karşılaşmaya iki 
takımda atak 
başladı.
Değirmenlikızık 
ataklarını önleyen 
Gemlikspor 15. 
dakikada Mert'in 
kaleciden dönen 
topunu Erkin'in 
tamamlamasıyla 
1-0 öne geçti. 
17. dakikada sağdan 
gelişen atakta 
Tuncay kalecinin 
yanından attığı golle 
skoru 2-0 yaptı. İki 
farklı geriye düşen 
Sarı siyahtılar, 19. 
dakikada 
Gemlikspor'da 
Okan'ın ceza sahası 
içinde Mert'i 
düşürmesiyle penaltı 
kazandı. Caner'in 
kullandığı atışta 
kaleci Ender'in 
tokatladığı top yan 
direğe de vararak 
kornere çıktı. 37'de 
köşeye giden topu 
Gemlikspor kalecisi 
Ender tokatlayarak

dışarı tokatlayarak 
gole izin vermedi. 
43. dakikada bir 
pozisyondan daha 
faydalanamayan 
Değirmenlikızık 
karşısında 
Gemlikspor ilk yarıyı 
2-0 önde kapadı. 
İkinci yarıya 2 farklı 
üstünlüğün 
rahatlığıyla top 
çeviren ve rakibin 
üzerine fazla git
meyen Gemlikspor 
karşısında 
Değirmenlikızık farkı 
kapatmak için kont 
ratak futbol oyna
maya başladı. 60. 
dakikada Mert'le 
farkı bire indiren sarı 
siyahlılar 62. dakika
da oyuna yeni giren

Ferhat'ın sağdan 
getirerek Mert'e 
kazandırdığı topu bu 
futbolcu kendisinin 
ve takımının ikinci 
golü olarak ağlara 
gönderdi ve skoru 2- 
2 yaptı. Beraberliği 
yakalayan ve gali
biyet sayısı için 
Gemlikspor kalesine 
yüklenen 
Değirmenlikızık 65. 
dakikada 
Abdullah'ın golüyle 
3-2 öne geçti.
Savunması oyundan 
düşen ve hata yap
maya başlayan 
Gemlikspor 5 
dakikada kalesinde 
gördüğü 3 golden 
sonra golü 
düşünmeye başladı.

83. dakikada Berkay 
yaklaşık 20 metre
den güzel vurdu ve 
kalecinin üstünden 
ağlara giden topla 
kırmızı beyazlılar 
eşitliği sağladı 3-3 
Maçın orta hakemi
nin 2 dakika uzatma 
verdiği anda hızlı 
kontratakla 
kalesinde bir gol 
daha gören 
Gemlikspor sahadan 
4-3 mağlup ayrıldı.

SAHA : Gemlik İlçe 
HAKEMLER : Melih 
Göstericiler 6, Ali 
Kahrıman 6, Emre 
Altın 6,

GEMLİKSPOR : 
Ender 5, Ali 5, Tugay 
5 Okan 5, Yusuf 5, 
Furkan 3, (Batuhan 
Ayten 4) Erkin 5, 
Yücel 6, Tuncay 6, 
Mert 6, Berkay 6,

DEĞİRMENLİKIZIK : 
Uğur 5, Abdullah 6, 
Atakan 5, Enes 5, 
Faruk 5, Müslüm 6, 
Caner 6, Emre 5, 
(Aşkın 3) Yusuf 4, 
Mert 8, Mustafa 6, 
(Ferhat 5) 
GOLLER : Dk. 15. 
Erkin, Dk. 17.

Tuncay, Dk. 83. 62-90+1 Mert,
Berkay, Dk* 65- Abdullah,
(Gemlikspor) Dk. 60- (Değirmenlikızık)
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Maliye Bakanı Meh 
met Şimşek, denetim 
personelinin yılın 9 
ayında 5,3 milyar 
liralık vergi kaybı 
tespit ettiğini ve bu 
kayba neden olan 
mükellefler adına 
10,6 milyar lira ceza 
kesildiğini söyiedi. 
Şimşek, 
incelemelerini etkin 
ve verimli bir şekilde 
sürdüren Vergi 
Denetim Kurulunun 
(VDK), yılın 9 ayında
ki çalışmalarını 
değerlendirdi.
Kurulun, kayıt dışına 
neden olan tüm sek
törlerde yoğun dene
timler yaptığını ve 
vergi kaybına müsaa 
de edilmediğini vur
gulayan Şimşek, 
yılın 9 ayında

yapılan vergi incele 
meleri sonucunda 
ekiplerin. 5 milyar 
322 milyon 727 bin 
lire, tutarında vergi

*ru.yoj tespit ettiğini 
açıkladı. Şimşek, 
buna karşın vergi 
kaybına neden olan 
soz konusu mükellef 
ler adına 10 milyar 
559 milyon 154 bin 
lira tutarında vergi 
cezası kesildiğini

açıkladı.
Geçen yıl gerçek
leşen rakamlara da 
değinen Şimşek. 
2012'nin tamamında 
4,5 milyar liralık 
vergi kaybı tespit 
edildiğini ve 8.8 mil
yar liralık vergi ziyaı 
cezası kesildiğini 
hatırlattı.
Bu rakamların da 
vergi incelemesinde 
etkinliğin arttığını 

gösterdiğini belirten 
Şimşek, "VDK, her 
geçen yıl etkinliğini 
ve verimliliğini 
artırıyor. Geçen yılın 
tamamında 4,5 mil
yar liralık vergi kaybı 
tespit edilirken, bu 
yılın sadece
9 ayında söz konusu 
rakam 5,3 milyar lira 
olarak gerçekleşti. 
Ayrıca, ortaya çıkan 
tabloya bakıldığında, 
söz ko nusu tutar
ların. yılın sonu 
itibarıyla daha da 
artması bekleni yor" 
diye konuştu.
Vergi Denetim 
Kurulu Organize 
Vergi Kaçakçılığı ile 
Mücadele Grup 
Başkanlıklarında 
"kayıt dışılıkla 
mücadele" 

çerçevesinde 15 ana 
başlık altında araştır
ma ve inceleme 
yapıldı. İnceleme 
yapılan ve devam 
eden alanlar/sektör- 
ler şöyle:
-KDV'de yaşanan 
kayıt dışı,
-İthalat ve ihracatta 
yüksek gösterilen 
bedeller,
-İnşaat sektöründe 
görülen kayıt dışı, 
-Kaçak akaryakıt 
sektörü, 
-Franchising 
sözleşmeleri, 
-Haksız KDV iadesi 
alarak kamuyu 
zarara uğratanlar, 
-Turizm acenteleri, 
-İmtiyaz ve işletme 
hakkı devir 
sözleşmelerinin 
vergi kanunları 

karşısındaki 
durumları, 
-Tefeciler,
-Gözlük sektörü, 
-Elektrik dağıtımı 
sektörü,
-Factoring şirketleri, 
-Kaçak çay, 
-Antrepo rejimi kap
samında yapılan 
ticaret,
-Gümrük Müşavirliği 
ile yetkilendirilmiş 
müşavirliklerin 
faaliyet gösterdiği 
alanlarda neden 
olunabilecek 
muhtemel vergi 
kayıp ve kaçağının 
tespiti.
Kurulun bugüne 
kadar yoğun dene
tim yaptığı sektör- 
ler/alanlar ise şöyle: 
-10 numara yağ, 
-Lüks araç,

Ulaştırma. Denizcilik 
’ve Haberleşme
Bakanı Binali 
Yıldırım, "1 Aralık-1 
Nisan arasında kış 
lastiği olmayan yük 
ve yolcu taşıyan 
ticari araçların yola 
çıkmasına müsaade 
edilmeyecek" 
dedi.
Yıldırım, yaptığı 
açıklamada, 8 Kasım 
2012 tarihli Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
giren Araçların 
Yüklenmesine İlişkin 
Ölçü ve Usuller İle 

Tartı ve Boyut Öl 
çüm Toleransları 
Hakkında Yönet 
meliğe göre, ticari 
araçlara 1 Aralık-1 
Nisan arasında kış 
lastiği takma 
zorunluluğu geti 
rildiğini anımsattı. 
Kış ayla rında yollar
da hem insanları 
mağdur etmemek 
hem ticaretin 
aksaması nın önüne 
geçmek için önlem 
aldıklarını belirten 
Yıldırım, "Aslında 
kış aylarında yolları 
kapatan kar değil, 

önlem almayan 
araçlar" dedi. Kış 
şartlarına göre 
önlem almamış, kış 
lastiği olmayan 
araçların zaman 
zaman yolun 
tamamen kapan
masına neden olduk
larını ifade eden 
Yıldırım, şöyle 
konuştu:
"Bu durum yolların 
tamamen kilitlenme
sine, insanların mağ
dur olmasına neden 
oluyor. Bu tip sıkın
tıların önüne 
geçmek için birçok 

önlem alıyoruz. Son 
olarak bir yönet
melik yayımladık ve 
bu yönetmeliğe 
göre, yolcu ve eşya 
taşıyan ticari 
araçlar kış lastiği 
takmadan yola çıka
mayacaklar. Hususi 
otomobillerin henüz 
kapsama alın
madığını da bu 
vesileyle belirtmek 
isterim. 1 Arahk'tan 
itibaren 1 Nisan'a 
kadar kış lastiği 
takılmayan yük ve 
yolcu taşıyan ticari 
araçl arın yola çık

masına müsaade 
edilmeyecek.
Böylelikle önemli 
ölçüde, kış aylarında 
yaşanan yol kapan
malarının, araçların 
yollarda kalmasının 
önüne geçilmiş 
olacak." 
"Kış aylarında karla 
mücadele yerine kış 
şartlarına hazırlıksız 
araçlarla mücadele 
ettiklerini" anlatan 
Yıldırım, "bu yıl 
tedbirsiz yola çıkan 
araçların daha sıkı 
denetleneceğini" 
kaydetti. Son 11 

yılda trafiğe çıkan 
araç sayısı yüzde 
125 artmasına 
rağmen aldıkları 
tedbirler ve yapılan 
bölünmüş yollar 
sayesinde trafik 
kazalarında can 
kaybının azaldığına 
dikkati çeken 
Yıldırım, kışın artan 
kazaların daha da 
azaltılması 
kapsamında kış 
lastiğinin zorunlu 
hale getirildiğini, 
bu kurala uymayana 
para cezası uygu
lanacağını söyledi

!
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Kaymakamlık 513 10 51
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Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Mud 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Mud. 513 14 14
Müftülük 5.13 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver, Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Mud, 513 10 45
İlce Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd, 513 18 46
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IDO imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94
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Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 O1 63

HASTANELER
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Otobüs Terminali (18 Hat)
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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 10 79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 45
Bcyza Petrol 513 01 03s

Devlet Hastanesi 517 34 00
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Körfez Taksi 513 18 21
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Yazı işi. Md. 513 45 21-111
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Gemliktea çalınan 
otımıiMl Maıala

Mndy
Otomobili çalıp, memleketi 
Hatay'ın Reyhanlı llçesi'ne 
gitmeye çalışırken, Adana’da 
yakalandı. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Coğrafi işaret, marka, patent
Ticaretin şekilleri değişti.
Çocukluğumdan beri ticaretle uğraşan 

bir ailenin içinde geçti ömrüm.
Babam mahallenin bakkalıydı.
Manifatura ve züccaciye ürünleri de 

satardı apartmanının altındaki mağazasın
da...

Bakkal ve diğer mağazaların ürünleri 
genelde toptan olarak İstanbul’dan ah 
nırdı.

Galata Köprüsü’nün yayında bulunan 
Salı Pazarı civarından alınan mallar 
ambar motorlarıyla Gemlik’e taşınırdı.4’de

■ Hemşire "Acil Tıp Teknisyeni

_________ sl salonunda dün yapılan 
Gemlik Ticaret Borsa g değgri olan zeytinin 
toplantıda, Gemlik n biıgiiendirme toplan- 
coğrafi işareti konusu konuşan Endüstri
tısı yapıldı. Top a<”f Yltmaz, coğrafi işaret. 
Yüksek Mühendisi^ konulannda geniş açık- 
menşei, marka, ma"™ lik ^ytmambalaılarm- 
lamalarda bulundu. S ^ ^ası muş^ı memnu

tinin alınması gerelal9 _________________

Piknik yerlerinde mesire alanlarında, 
devlet yolu, il yolu ve köy yol kenarlarında, 

deniz kıyısında, liman ve barınaklarda, cadde ve 
sokaklarda, köy meydanında içki içilmeyecek

Açık alanlarda 
alkol alınmayacak 
yerler helll oldu

İlçe Kaymakamlığı 
ndan yapılan yazılı 
açıklamada, vatan
daşların huzur ve 
güveninin sağlan
ması ve meydana 
gelebilecek olayları 
önlemek amacıyla, 
halka açık alanlar
da alkollü içki 
içilmesinin 5442 
sayılı il idare 
Kanununun 31. 
maddesinin (e), 32. 
madesinin (b) ve 
(c) fıkraları yasak
landığı belirtildi. 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık imzalı bil
gilendirme yazısın
da kamuya açık 
olan parklarda, 
meydanlarda ve

piknik yerlerinde 
mesire alanlarında, 
devlet yolu, il yolu 
ve köy yol kenar 
larında, deniz kıyı 
sında, liman ve 
barınaklarda, cadde 
ve sokaklarda, köy 
meydanında, su 
kaynaklarının başın 
da, kamuya hizmet 
veren ticarethane 
lerde ve her türlü 
araçlarda ve açıkta 
alkollü içki satılma 
sının yasaklandığı, 
yasağa uymayan
ların Kabahatlar 
Yasasının 32. mad
desine dayanılarak 
para cezası ile 
cezalandırılacağı 
belirtildi.

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 49 | hatemsaglikokullafl^^I

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.kavlak.com.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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tını W miıiMiımı İIIİMİKI milli
Gemlik Ticaret Borsası Salonunda dün yapılan toplantıda, Gemlik’in marka değeri olan zeytinin coğrafi 
işareti konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Endüstri Yüksek Mühendisi Arife 
Yılmaz, coğrafi işaret, menşei, marka, mahreç konularında geniş açıklamalarda bulundu. Gemlik zeytin 
ambalajlarında coğrafi işaretin kullanılması müşteri memnuniyetini arttıracağını söyleyen konuşmacı, 
Uluslararası piyasada da Gemlik zeytininin patentinin alınması gerektiğini belirtti

Gemlik Ticaret 
Borsası’nda dün 
yapılan toplantıda, 
Gemlik Zeytininin 
Coğrafi işaretinin 
kullanımı konusunda 
bilgi verdi.
Saat 10.30’da 
yapılan toplantıya 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, 
Ticaret Borsası 
Başkanı Ilhan 
Acar, Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Katırlı 
Köyü Tarımsal 
Kalkınma Kooperati 
fi Başkanı Hulusi 
Bayrak, üreticiler, 
işadamları, zeytin 

tüccarları, muhtarlar, 
okul müdürleri 
katıldılar.
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
'Ilhan Acar, toplan
tının açılışında yap
tığı konuşmada, 
bölgemizin simgesi 
haline gelen 
zeytinimizin 30 bin 
ailenin geçim kay
nağı olduğunu, 
bölgeye ve Türkiye 
ekonomisine katma 
değer sağladığını 
belirterek, "Gemlik 
zeytininin coğrafi 
işaretini ve loğosu
nun tanıtımı için 
BEBKA kredi
lerinden yararlan
mak için hazır
ladığımız proje beğe
nildi ve borsamıza

325 bin lira hibe 
para ayrıldı.
Bu parayı, Gemlik 
zeytininin tanıtımı, 
coğrafi loğosunun 
tanıtımı ve bor- 
samıza geniş 
kapsamlı bir labo- 
ratuvar kurmak 
için harcayacağız. 
dedi.

ULUSLARARASI 
TESCİL ALINMALI 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık ise konuş
masında, Gemlik’in 
Bursa genelinde 
zeytiniyle markalaş- 
mada diğer ilçeler
den bir adım önde 
olduğunu söyledi. 
Işık, şöyle konuştu: 
"Gemlik zeytini 
lezzeti ve kalitesiyle 

bölgemizin ve 
Türkiye’nin bir 
değeri haline geldi. 
Sınırlan zorluyor 
dünya markası oldu. 
Gemlik zeytininin 
farklılığından dolayı 
Ticaret Borsamızca 
bu özelliklerinden 
dolayı Coğrafi tes
cilini elde etti. 
Bundan sonra 
yapılacak olan ulus
lararası pazarda da 
bunun tescilinin 
alınmasıdır.” 
Bursa Valiliği adına 
“Menşei Bursa” pro
jesini yürütücülerin 
den Filiz Cilingir’in 
modaratörlüğünde 
yürütülen toplantının 
konuşmacısı 
Endüstri Yüksek 
Mühendisi Arife

Yılmaz ise konuş
masında Coğrafi 
işaretin ne olduğunu 
anlattı. Yılmaz, 
Coğrafi işaret, 
menşei, marka, 
mahreç konularında 
geniş açıklamalarda 
bulundu.
Gemlik zeytini 
coğrafi işaretinin 
alınmasında danış
manlık yapan proje 
hazırlayıcısı Uludağ 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doçent Dr. 
Sertaç Topuzlu ise 
konuşmasında 
coğrafi işaret alırken 
çekilen zorlukları ve 
BEBKA projesi 
konusunda bilgiler 
verdi.
Ambalajlarda Gemlik 

zeytininin coğrafi 
işareti uygulanması
na başlanacağını, 
bunun için bilgisa
yar sistemindeki 
hazırlıkların ve 
barkotların 
basımının tamam
landığını söyledi. 
Topuzlu, "BEBKA 
projesinde elde 
ettiğimiz yardımla 
Gemlik zeytininin ve 
coğrafi işaretinin 
tanıtımı için yoğun 
bir çalışma programı 
hazırladık.
Tanıtım çalışmaları
na hız vereceğiz. 
Coğrafi işaret uygu
lamasında denetim 
çok önemlidir. 
Bu konuda gevşeklik 
yaşanırsa amaca 
ulaşılamaz” dedi.

CTSO’na aidat taksiderinıle son gün 31 Ekim
31 Ekim tarihine kadar oda aidat ve munzam aidatlarını 

ödemeyen üyelere gecikme zammı uygulanacağı belirtildi
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 
yapılan açıklamada, 
Odaya munzam 
aidat borcu taksidi 
bulunanların son 
ödeme günü 31 
Ekim 2013 günü 
olduğu hatırlatıldı. 
Ticaret ve Sanayi 
Odaları’nda üyelerin 

yıllık aidat ve mun
zam aidatların 2 tak
sitte ödeneceği hük
münün hatırlatıldığı 
açıklamada, yıllık ve 
munzam aidatların 
ilk taksitinin ödeme 
tarihinin 30 Haziran 
2013 de sona erdiği, 
İkinci taksiti ise 31 
Ekim 2013 tarihinde 

sona ereceği bildiril
di. GTSO’dan 
yapılan açıklamada, 
Yasa ve Yönetmelik 
hükümlerine göre 
süresin de öden
meyen aidatlara, 
6183 sayılı Yasa 
uyarınca gecikme 
zammı uygulacağı 
anımsatıldı.

Açıklamada şöyle 
denildi: "Üyeleri 
mizin bu durumdan 
ötürü mağdur olma
maları için aidatlarını 
zamanında yatırma 
lan gerekmektedir. 
Üyelerimiz 513 10 
23 nolu telefondan 
borç bilgilerini öğre
nilebilir.”
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taliflMIllllMMlIlIMttlIllll
Bursa'da çalışan 
22 yaşındaki M.K, 
Gemlikli arkadaşı 
Adem Uzun’un 
anahtarını üzerinde 
bıraktığı otomobili 
çalıp, memleketi 
Hatay'ın Reyhanlı 
llçesi'ne gitmeye 
çalışırken, Adana' 
da yakalandı. 
Gözaltına alınan 
zanlı K., "Bayram 
gezmesi için araba 
lazımdı, ödünç 
aldım. Bayramdan 
sonra teslim ede
cektim." dedi. 
Adem Uzun adlı 
şahsa kayıtlı 
16 UY 882 plakalı 
otomobili çalındı. 
Aracı GPS siste
minden takip eden 
Uzun, bir akaryakıt

istasyonunda park 
halinde olduğunu 
tespit edip polise 
bildirdi. Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü, Adana Asayiş 
Şubesi ekipleri ile 
iletişime geçerek, 
aracın bulunmasını 
sağladı. Otomobili 
çalan M.K da yaka 
lanarak, gözaltına 
alındı.

Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
ifadesi alınan M.K, 
"Bayram için mem
leketime dönecek
tim. Param da 
yoktu. Arkadaşımın 
otomobilini ödünç 
aldım, işyerindeki 
iki bilgisayarı da 
içine koyup 
Adana'ya kadar 
geldim. Benzin

bitince de akaryakıt 
istasyonunda 
çalışan pompa 
cılara bilgisayarları 
verdim.
Karşılığında da 
yakıt aldım.
Bayram bittikten 
sonra Bursa'ya 
dönüp, otomobili 
iade edecek, bil
gisayarların 
parasını da vere
cektim" diye 
konuştu.
Sorgusunun ardın
dan adliyeye sevk 
edilen M.K tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı. Otomobil 
ise Bursa'dan 
Adana'ya çağrılan 
Adem Uzun'a tes
lim edildi.

İMIMİIIIİIMHİİIİIİIIİIIİ
Orhangazi’de, mide 
bulantısı ve karın 
ağrısı şikayeti ile 
gittiği 3 sağlık 
kuruluşundan da 
evine yollanınca 
hayatını kaybettiği 
ileri sürülen yaşlı 
kadının şüpheli 
bulunan ölümü 
üzerine savcılık 
tarafından soruş
turma başlatıldı. 
İddiaya göre, 
Orhangazi'ye bağlı 
Gedelek Köyü’nde 
yaşayan 80 yaşın

daki Asiye Can, 
Kurban Bayramı 
öncesinde şiddetli 
karın ağrısı şikayeti 
ile Orhangazi'deki 
özel bir sağlık 
kuruluşuna 
götürüldü.
Burada çeşitli tahlil 
ler yapılan yaşlı 
kadın evine gön
derildi. Evde ağrıla 
rı devam eden 
Asiye Can, bu kez 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Burada da çeşitli 
tahliller yapılan 
Can, tekrar evine 
gönderildi. Yaşlı 
kadının ağrıları din
meyince yakınları 
Asiye Çan'ı bu kez 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hasta 
nesi'ne götürdü. 
Burada pankreas 
iltihaplanması 
teşhisi konulan 
kadın çeşitli 
tahlillerin ardından 
evine gönderildi. 
Yaşlı kadın gece

evde fenalaşarak 
hayatını kaybetti. 
Yaşlı kadının 
ölümünü şüpheli 
bulan Orhangazi 
Cumhuriyet 
Savcılığı soruştur
ma başlattı. Yaşlı 
kadının cesedi 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.
Yaşlı kadının yakın
ları, sağlık kuruluş 
lan hakkında şika 
yetçi olacaklarını 
açıkladı.

Sokak ortasında 
silahlı dehşet

İznik ilçesine bağlı 
Boyalıca kasabasında 
meydana gelen olayda 3 
kişi yaralandı.
Olay, önceki gece saat 
23.00 sıralarında mey
dana geldi. İddiaya göre, 
Gürbüz G. (45) ve 
husumetlisi Yahya T., 
kasaba meydanında 
karşılaştı. Yahya T, yanın
da bulunan av tüfeğini 
Gürbüz G’ye doğrultarak 
ateşledi. Olayda Gürbüz 
G., yanında bulunan 
amcasının oğlu Sefa G.

(45) ile o esnadan 
yoldan geçmekte olan 
Mustafa D. çıkan saç
malardan yaralandı. 
Yahya T. olay 
yerinden kaçarken, 
yaralılar ambulansla 
İznik Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Ayakta tedavi edilen 
yaralıların sağlık durum
larının iyi olduğu öğre
nilirken, jandarma, üç 
kişiyi yaralayan Yahya 
T'nin yakalanması için 
çalışma başlattı.

—n---------------------------------------------

ft Mıhla
Uludağ Üniversitesinde say
manlık binasının kapısının zor
lanması üzerine yetkililer hare 
kete geçti. Yapılan incelemeler 
de kapının sadece zorlanıp bira 
kıldığı tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, sabah 
saatlerinde üniversitenin say
manlık kısmına gelen yetkililer, 
kapının zorlandığını fark ederek 
durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, 
yetkililerle birlikte incelemeler 
de bulundu. Kısım yetkilileri, 
polis ekiplerine içeride eksik 
malzeme olmadığını söyledi. 
Bunun üzerine kapıdan parmak 
izi alan ekipler, olayla alakalı 
soruşturma başlattı.

Mehmet Yılmaz, Refik Turgut
Başbakan Yardımcısı Bülent Annç'ın 

AKP içindeki otoritesi pek sorgulanamaz 
sanıyorum. Partinin ağır toplarından oldu 
ğu su götürmez bir gerçek.

Üstelik Bursa milletvekili. AKP'nin 
Bursa'daki "büyüğü"...

Annç'ın Gemlik'e çoğu kez geldiğini bili 
yoruz. Deniz uçağının açılışı, Büyük 
Kumla Barajı, partisinin organizasyon
ları...

Hal böyle olunca, yerel seçimlere etki 
etmeyeceğini düşünmek, büyük yanılgı 
olur.

Politikaya değil, kişiye odaklı kazanılan 
yerel seçimlerde, AKP'nin göstereceği 
aday, diğer partilerinin adımlarına etki 
edecek.

Gemlik seçmeni bilinçlidir.
Belediye başkanlığı ile meclis üyeliğine 

farklı partilere oy veren seçmen çoktur 
örneğin.

Hizmet ve popülarite de Gemlik seçmeni 
nin tercihlerini büyük oranda etkiledi hep.

Seçmenin sesine kulak mı verilecek, 
yok sa parti büyüklerinin dediği mi ola
cak?

AKP için ikinci seçenek, yani parti 
büyük terinin sözü etkili olacaksa, çok 
düşünme den söyleyebiliriz ki, 2014 yerel 
seçimle rinde aday Refik Yılmaz olacaktır.

CHP'li belediye döneminde, Gemlik ziya 
retlerinde ilçe belediye başkanına haber 
vermeyen Büyükşehir'in Refik Yılmaz'a 
verdiği desteği,

Yerel basında kimi gazetelerin sayfaları 
geçin, bütün gazeteleri Yılmaz'a ayırması 
m,

En önemlisi de "Gemlik'te adayımız 
Refik Yılmaz'dır" diyen Bülent Arınç'ı 
düşündüğümüzde Yılmaz, diğer aday 
adaylarına kapıları kapatmış görünüyor.

Öte yandan, Mehmet Turgut ne 
yapacak? 2009 yerel seçimlerinde kendi
sine yapılan haksızlığı içine sindirdi mi?

Ya da sindirecek mi?
Yaşı ilerlemiş bir siyasetçi olmasına 

rağmen, halen Gemlik'te sayılan ender 
isimlerden.

Üstelik yeniden aday adayı.
Biraz araştırdığımızda "Gemlik tarihi 

boyunca yapılan hizmetten fazlası benim 
dönemim de gerçekleşti.

Kültür Merkezi ve Manastır Sahili bun
lara örnektir" dediğini görüyoruz.

Kendisini ihanet uğramış gibi mi görü 
yor?

Bağımsız seçimlere girebileceği bile 
söyleniyor.

Bülent Annç'ın sözleri bu kadar 
açıkken, ben olsam Refik Yılmaz'ın 
karşısına dikil mem.

Refik Yılmaz'ın yerinde olsam, Mehmet 
Turgut'u karşıma almam.

Ama koltuk bu, insana neler yaptırabile
ceğini hatırlamıyor musunuz, başkan 
vekilliği seçimlerinden?

GemlikK^rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Osman Durdu, Roda Limam’ndaki 

kazadan sonra diğer kuruluşlarla ilgili ne yapıldığını sordu.
ıV

Coğrafi işaret, marka, patent..
Ambar motorlarından o tarihlerde ge 

len mallar arasında Ülker Bisküvileri ilgimi 
çekiyordu.

Ülker, bugün dünyanın birçok ülkesin 
de tanınan önemli bir markadır.

Akif Çamaşır suları, Madlen Çikletleri, 
Puro Sabunları, Apikoğlu Sucukları, Tarih 
kazak ve hırkaları gibi birçok marka aklım
da kalanlar.

Geriye doğru baktığımda, bunlardan bir 
kaç tanesinin günümüzde kadar yaşadığı 
nı görüyorum.

Ülker, Apikoğlu, Madlen gibi...
Diğerleri yok oldular gittiler.
Marka tanıtımını en büyük simgesidir.
Ürünle eşdeğerdir.
Markanın bir başkası tarafından kulla 

nılmaması için, yasalar tarafından koruma 
altına alınması tescille olur.

Bunun için Türk Patent Kurumu’na baş 
vurulur.

Gemlik zeytini de başlı başına bir addır.
Ama Gemlik zeytinini Gemlik ve civa 

rında yetiştiren ve bunu ambalajlayarak 
herkes satabilir. Satış sırasında kulanılan 
marka önemlidir.

Gemlik Zeytininin adını dünden bugüne 
yükselten isimler denince aklıma önce 
Ender Zeytinleri gelir.

Televizyonun Türkiye ye gelmediği gün 
lerde, her sabah TRT reklamlarında Ender 
zeytinlerinin reklamlarını dinlerdik.

Ender adı bir markaydı ve Gemlik zeyti
ni ile özdeşti.

Sonra Durmaz zeytinlerinin adı İstanbul 
Halk, yolcu gemilerinde otobüslerinin üze 
rinde okunur oldu.

1980’li yıllardan sonra Gemlik zeytinini 
tanıtan markalar çoğaldı.

Pazarlarda zeytin satarak başlayan 
serüvenler, marketlere ve şarküterilere ya 
yılarak büyüdü.

Bu arada Marmarabirlik’in adını unut
mamak gerekir.

Günümüzde pazar ağı büyüdü.
Gemlik zeytin ağacı, Gemlik ve yöresi 

nin sınırlarını aşarak, Türkiye nin dört bir 
yanına fidan olarak gitti.

Bugün o fidanlar büyüdü, ürün oldu.
Gemlik zeytininin ünü, yöresinin ikli

minden, toprağından kalitesinden kaynak 
lanıyor.

Gemlik zeytini kendi rakibini yarattı.
Bugün diğer yörelerde yetişen zeytinle 

Gemlik ve yöresinde yetişen zeytini ayırt 
edebilmesi için, hakiki Gemlik zeytininin 
ambalajlarına konacak işaretle diğerlerin 
den ayrılması mümkün.

Dünya ticaretinde adına coğrafi işaret 
denen uygulama ile gerçek ile gerçek 
olmayan böyle ayrılıyor.

Gemlik zeytini için geçde olsa Ticaret 
Borsası zeytinimizi coğrafi işaretine ka 
vuştu.

Bundan sonrası uygulamada.
Asıl zorluk burada. Bunu başarabilir 

sek, Gemlik zeytini diğerlerinden kendini 
korur, yoksa işimiz zor.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Gemlik 
Roda Limam’nda 
meydana gelen 
kaza ve sonrasında 
yaşanan deniz 
kirliliği ile ilgili 
olarak yaptığı açık
lamada, çevrede 
bulunan diğer riskli 
kuruluşlar ile ilgili 
ne gibi önlemler 
alındığını sordu. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu açıklamasın
da şu görüşlere yer 
verdi: 
"Geçtiğimiz 
günler de özel bir 
limanda, 
Körfez'dek i gem ile 
rin atık yağlarının 
depolandığı tankta 
ihmal ve teknik 
sorunlardan dolayı 
yaşanan sızma neti 
cesinde ülke kamu 
oyunun da gün
demine gelen 
büyük bir çevre 
felaketi yaşan-

TCİ HAREt^hPARTİSİ

mıştır.
Bölgede buna 
benzer çok daha 
fazla risk taşıyan 
yüzlerce tonluk 
yanıcı, parlayıcı ve 
yok edici kimyasal 
içeren tesisler 
bulunmaktadır. 
Çevre Bakanlığı 
ve Roda 
Limanındaki yetkili 
lerin gereken 
hassasiyeti 
gösterdiğine inan

mak istiyoruz.
Kamuoyunu tatmin

edecek şekilde 
aydınlatmalılar. 
Çevre Bakanlığı 
yetkililerin Yılfert' 
teki amonyak tank 
lan için, MKS'deki 
kimyasal tanklar 
için, BP'deki 
kimyasal tanklar 
için ne düşünmek
tedirler.
Gemlik Körfezi ve 
Gemlik halkı 
deprem riski 
yanında kimyasal 
felaket riski ile iç 
içe yaşamaktadır.

Bu durum 
uykularımızı 
kaçırmaktadır. 
Bu tankların çevre 
açısından risk 
oluşturduğu gün
deme getirildi 
ğinde, verilen 
cevaplar hep şöyle 
olmuştur; 
"Uluslar arası 
standartlarda 
güvenlik tedbir
lerinin alındığı, 
Çevre Bakanlığı 
tarafından sıkı 
denetim yapıldığı" 
söylenir.
Yağ değil de, 
amonyak sızmış 
olsaydı, Gemlik 'te 
bırakın insanı, canlı 
kedi kalır mıydı? 
Bölge ciddi şekilde 
denetlenip kamu 
oyuna bilgi veril 
melidir. Bölgede 
ruhsatsız işletmeler 
bulunmaktadır. 
Gereken işlemler 
bir an önce yapıl
malıdır. Gemlik'in 
geleceği her şey
den önemlidir."

BAHÇIVAH ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde çalışmak 

üzere;
Bahçe, Peyzaj işinden anlayan 

Referans verebilecek, 
BAHÇIVAN alınacaktır.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 
GEREKMEKTEDİR.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş
Açmalar Mevkii, Gedelek- 

Orhangazi / BURSA 
Tel:0-224-586 00 05

KAYIP
GAZİ 

ÜNİVERSİTESİ 
ULAŞTIRMA 
BAKANLIĞI 
KARAYOLU 

TAŞIMACILIK 
FAALİYETLERİ 

MESLEKİ 
YETERLİLİK 
İNCELEME 

DEĞERLENDİRME 
VE GELİŞTİRME 

MERKEZİ 
ULAŞTIRMA 

BAKANLIĞINDAN 
ALDIĞIM 

SRC 3 - SRC 4 YÜK 
TAŞIMACILIĞI 

BELGEMİ 
KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. 
OSMAN ÇAKIR

Gemlik Körfez

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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AYRINTI
Erhan İZGİ

ÜLKEMİZDEN DÜŞÜNDÜRÜCÜ MANZARALAR

Bana göre Türkiye 
gerçekten garip bir 
ülke. Çağdaş Dünya 
ile aramızda büyük 
çelişkiler var. 
Demokrasi dışı 
yapılan uygulamalar 
topluma demokratik 
leşme diye sunulu 
yor. Siyasi iktidar 
işini gücünü bıraktı 
türbanla yatıp tür
banla kalkar oldu. 
Şimdiye dek insan
ların özel yaşamın
da zaten türbana 
kimse bir şey demi 
yordu. Amaç, bir 
simge olarak kullan
mak ve toplumu siz
den ve bizden diye 
rek ikiye bölmekti.
Yıllar önce gümüş 

yüzük ve badem 
bıyıkla başlayan dış 
görüntü türbanla 
kendini bütünleştir
di. Bunun mücade
lesi insan hakları ve 
özgürlükler adına 

yapılıyordu. Neymiş 
efendim: "İnancına 
göre yaşamak!" ' 
Sonunda anayasa 
mn gerekli hüküm
leri de hiçe sayıla 
rak türbanın okulla 
ra ve devlet kuram
larına da sokulması 
gerçekleştirildi.

Bu olaydan sonra 
bazı öğrenciler 
Yıldız Teknik 
Üniversitesinde der
slere kara çarşaf ve 
feraceyle girmeye 
başladı. Amaç bu 
noktaya varmak ve 
bir Arap toplumu- 
nun kılık ve kıyafeti
ni çağdaş Türk 
toplumuna dayat
maktı. Böylelikle 
cumhuriyetin laik ve 
demokratik yapısını 
ortadan kaldırmak, 
teoloji (din) eğitimi 
ne üniversitelerde 
zemin hazırlayarak 
doğmaların egemen 

olmasını sağlamak
tı. İlkokul ve 
ortaokullarda din 
ağırlıklı dersler 
neredeyse zorunlu 
hale getirildi, imam 
okullarının sayısı 
artırılarak bu alanda 
başarı sağlandı.

Suriye'den gelen 
göçmenlere kanat 
açan Türkiye kendi 
yoksullarını unuttu. 
Ülkenin dört bir 
yanına 500 bin 
Suriyeli gönderildi. < 
Bu resmi açıklama, 
gerçekte bir mily
onun üzerinde 
Suriyeli ülkemizde 
yaşıyor. Bir 
eksiğimiz buydu, 
çok şükür onu da 
yerine getirdik. 
Bunca Arap ve 
Müslüman ülke 
varken neden 
yüzbinlerce göçmen 
ülkemize kabul 
ediliyor?

On binlerce 
Suriyelinin İzmir'e 
yerleştirildiğini ve 
hemen TC vatan
daşı kimliklerinin 
verilmekte olduğu 
nu öğreniyoruz. 
Amaç İzmir'de 
belediye başkanlığı 
seçimini kazanmak
mış. Böyle bir uygu
lama şeytanın bile 
aklına gelmez; ama 
bizim aklımıza gelir.

Yurt dışında liseyi 
bitiren öğrenciler 
Türkiye'de sınava 
girmeden istedikleri 
üniversitelere gide
bilecekmiş. Oh, ne 
güzel! Türkiye'de 
yüzbinlerce öğrenci 
sınav kazanmak, iyi 
bir üniversiteye 
gidebilmek için 
kucak dolusu para 
dökecek ve gecesini 
gündüzüne katarak 
çalışacak ve çoğu 
zaman da istediğine 
ulaşamayacak! 
Adalet bunun nere 
sinde? Bu ülkenin 
gençleri adeta ceza
landırılmıyor mu?

Fransa'nın başken
ti Paris'te liseli 
öğrenciler, Kosova 
kökenli iki 
öğrencinin polis 
tarafından oto

büsten indirilerek 
sınır dışı edilme 
işini protesto etmek 
için caddelere 
döküldü.

Eylemler şenlik 
havasında gerçek
leşti. Polis öğren
cilere gerekli 
hoşgörüyü göster
diği için kimsenin 
burnu bile kana
madı. Sonunda bu 
olay parlamentoya 
yansıdı. Yetkili 
bakan, iki öğrencin 
onuruyla oynayan 
polisler hakkında 
işlem başlatıldığını 
söyledi.

Bizde yaşanan 
gezi olaylarını bir 
düşünün, polisin 
öğrencilere sıktığı 
biber gazını, tazyikli 
suyu ve kullandığı 
jopu aklınıza getirin! 
Yaralanan, ölen 
gençleri düşünün 
ve karar verin, 
hangi ülkede gerçek 
demokrasi ve insan 
hakları var?

Aylardan beri 
ODTÜ'de siyasi ikti
dar ağaçları sökerek 
yol geçirmek istiyor. 
Öğrenciler ve öğre
tim üyeleri olaya 
karşı çıkıyor, hukuk 
açısından hak

larımızı arayacağız 
diyor.

Ankara Büyük 
şehir belediyesine 
ait onlarca iş maki
nesi gece polis 
eşliğinde ODTÜ 
bahçesine girerek 
ağaçları söküp yol 
geçirmeye çalışıyor. 
Belediye başkanı: 
"Benim için sürpriz 
oldu, Ankara halkı
na yol hayırlı 
olsun." Millet saf, 
aptal ya bu sözlere 
inandı!

Hükümet duymaz
dan geliyor.
Yaşananlar düşünen 
insanlarda hayret ve 
endişe yaratıyor. 
Hukuksuzluğun 
egemen olduğu 
topluma korku 
tohumları ekiliyor ki 
bu durum ülkenin 
ne büyük felaketlere 
gebe olduğunun 
habercisidir.

Dünyada, 
yetiştirdiği aydın
larını, gençlerini, 
sanatçılarını, 
yazarlarını ve 
gazetecilerini 
hiçe sayan ve 
onların geleceğini 
karartan bir iktidar 
gördünüz, duy
dunuz mu?

I il ı I I

CHP
REÇETE
SOSYAL

• SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİNDE UYUMLU BİR KENT İÇİN,
• DENİZİN, ZEYTİNİN KORUNMASI İÇİN,
• YENİ PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR YARATMAK İÇİN,
• SAĞLIKLI KOŞULLAR İÇİNDE SPOR YAPILABİLEN BİR KENT İÇİN,
• SANAYİ ALANLARININ DENETİM VE KONTROLÜ İÇİN,
. PLANLI YAPILAŞMA VE DEPREM HASARINI EN AZA İNDİRECEK 

ÇALIŞMALAR YAPMAK İÇİN,
• GELİŞEN BİR KENT İÇİN,
• GEMLİK TE YAŞAYAN TÜM YURTTAŞLARA HİZMET ETMEK İÇİN,
• ESNAF SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN,
• DENETLENEBİLEN, HESAP VEREBİLEN BİR BELEDİYE OLMAK İÇİN,
• BELEDİYE GELİR VE GİDERLERİ HERKES TARAFINDAN 

GÖRÜLEBİLECEĞİ ŞEFFAF BİR BELEDİYE İÇİN,
• BAHANE SUNMAK İÇİN DEĞİL HİZMET ETMEK İÇİN,

• KADINLARLA,
, »GENÇLERLE,

DEMOKRASİ . B|RLlKTE yönetmek IçIn

Sokaklarında birlikte yürüdüğümüz Gemlik ’in 
geleceğine birlikte karar vereceğiz.

Yaratacağımız örnek kentin gururunu 
hep birlikte yaşayacağız.

Opr. Dr. B. KEMAL ASLAN 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN

ADAY ÂDÂYI
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Muraiolıa ve Adliye Yolu ııarlie lası döşendiII

Gemlik Belediye 
si'nin Köylere 
Yönelik Alt Yapı ve 
Yatırım atağı 
sürüyor.
Her Köye Futbol 
Sahası yapım çalış* 
malarının yanı sıra, 
yol, parke taşı 
döşeme, köy mey
danı ve alt yapı 
çalışmalarını da 
devam ettiren 
Gemlik Belediyesi, 
Haydariye Köyü'nün 
parke taşı döşeme 
çalışmalarının ardın
dan Muratoba ve 
Adliye Köylerinin de 
yol sorununu kök
ten çözdü.
Muratoba-Seçköy

Sosyal Güvenlik 
Kurumu (Sgk) Bursa 
İl Müdürlüğü, 
arşivlerde fiziki 
ortamda bulunan 
bordro bilgilerinin 
sisteme yüklen
mesiyle 115 sigortalı 
yakınına hak 
sahibi olarak maaş 
bağlanmasını 
sağladı.
SGK Bursa İl 
Müdürlüğünden alı
nan bilgiye göre, 
yapılan çalışma 
sonucu vefat eden 
anne, baba ve 
eşlerinden dolayı 
aylık almaya hak 
kazanan hak 
sahipleri 
müdürlüğe davet 
edilerek, müracaat
larının alınması 
sonrasında maaş 
bağlanması işlem
lerine başlandı.

yolunu genişletip, 
parke taşı ve asfalt 
çalışmalarını bitiren 
Gemlik Belediyesi, 
Adliye Köyü girişine 
de yol genişletme, 
istinat duvarı yapımı 
ve yol düzenleme

Başlangıç olarak ilk 
hak sahibi olan 
Hamide Akbaş, 
müdürlüğe gelerek 
aylık bağlanması 
müracaatında 
bulundu. 1982 
yılında vefat eden 
eşinden dolayı dul 
aylığı almaya hak 
kazanan Hamide 
Akbaş, İl Müdürü 
Ahmet Metin'i 

çalışması yaptı. 
Köy yolları çalış
malarını Belediye 
Meclis Üyesi Aslan 
özaydın ile birlikte 
gezen ve inceleme 
lerde bulunan 
Gemlik Belediye 

makamında ziyaret 
ederek duyduğu 
memnuniyeti ifade 
etti. 30 yıldır devlet 
dairelerinde 
karşılaşmadığı güler 
yüzü, ilgiyi şimdi 
görebildiğini ifade 
eden Akbaş, güler 
yüzün yanı sıra 
işlemlerin çok 
çabuk ilerlediğini ve 
bundan çok

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Muratoba 
Köy yolu yağmur 
oluğu çalışmalarının 
da önümüzdeki gün
lerde tamam
lanacağını 
müjdeledi.
Haydariye Köyü'nün 
ardından Muratoba 
ve Adliye Köylerinin 
de yol çalışmalarını 
bitirdiklerini ifade 
eden Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
ayrıca bu iki köyün 
de köy meydanı 
çalışmalarında son 
aşamaya geldiklerini 
söyledi.

etkilendiğini 
belirtti.
Akbaş, "SGK'daki 
değişimi duyuyor
dum, inanmıyor
dum. Yaşadım 
görünce inandım. 
Türkiye'deki 
gelişmeleri 
Danimarka'dan 
görebiliyoruz. 
Ülkemin bu hale 
gelmesi beni çok 
mutlu etti, para hiç 
önemii değir dedi. 
Ahmet Metin, aslın
da uzun yıllar önce 
yapılması gerekeni 
yerine getirdiklerini 
ifade ederek, 
''Vatandaşımıza 
hizmet için 
buradayız. Yapılan 
işlemlerin tamamı 
vatandaşımızın 
memnuniyeti 
içindir” diye 
konuştu.

Zabıta denetimleri
devam ediyor

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekiplerinin işyeri 
denetimleri sürüyor. 
Bayram öncesi 
hızlanan denetimler, 
bayram sonrasında 
da hız kesmiyor.
Zabıta Müdürü 
özcan Aslan yöneti
minde esnafları 
gıda ve hijyenik 
koşullarda üretim 
konusunda 
denetlerken, haksız 
rekabetin önüne 
geçecek yaptırım
ları da uygulayan 
Gemlik Belediyesi

KAYIP
FİRMAMIZ ADINA GEMLİK GÜMRÜK 

MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 16.09.2013 
TARİH VE 13160400EX068182 SAYILI 
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ ZAYİ 

OLMUŞTUR.HÜKÜMSÜZDÜR.
KUZU FLEKS METAL HORTUM 

SAN. VE TIC. A.S

ELEMAN

Zabıta Müdürlüğü 
Ekipleri, evrak 
kontrolü yapmayı 
da ihmal etmiyor.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ın direk
tifinde, bayram 
öncesi yapılan 
kontrollerin bayra
mdan sonra da 
devam edeçeğini 
vurgulayan Zabıta 
Müdürü Özcan 
Aslan, Gemlik 
halkına yönelik 
hizmetlerin süre
ceğini sözlerine 
ekledi.

KAŞCDC B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
matbâacilik - YAYINCILIK - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

OFİS PROGRAMLARINI 
İYİ KULLANABİLEN 

ÖN MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM 

GEMLİK 
Tel:51420 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


NEDEN KÖFTE Özflİfck'TE YENİR?
Etleri çiftliğimizde üretiyoruz.

Hijyenik ortamda ISO 22000 Gıda Güv. Yön. Sis.
uyguluyoruz.

Standart reçeteye göre hazırlıyoruz.

Siparişlerinizi en geç 12 dk.'da hazırlıyoruz.

^29 yildirsizler için köfte üretiyoruz.
. •’ ■ www.ozdilek.com.tr

http://www.ozdilek.com.tr
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GEMİİK IHtlİ Wl» 0-15'E Mil BMI

Seyfettin Şekersöz

İlk hafta maçlarıyla 
start alan U-15 yaş 
ligine şampiyonluk 
parolasıyla start 
veren Gemlik 
Belediyespor rakibi 
Çotanakspor'u ilk 
yarısını 3-0 önde 
kapadığı maçta 6-0 
yenerek farklı gali
biyetle başladı. 
Gemlik derbisinde 
baştan sona üstün 
oynayan Gemlik 
Belediyespor'da 
M ura t can 
kaydettiği 4 golle 
maçın yıldızı oldu. 
Karşılaşmaya hızlı 
başlayan 
Belediyespor 
henüz 2. dakikada 
Muratcan'ın 
soldan getirip kale 
içine kestiği topa 
Batuhan'ın ayak 
koymasıyla 
1-0 öne geçti. 
Üstün oyununu 
golden sonra da 
sürdüren Gemlik 
Belediyespor 13. 
dakikada Onur 
Başaran'ın sağ çizgi
den ortaladığı topa 
Muratcan kaleciden 
önce ayak koyarak 
farkı 2-0 yapan golü 
ağlarla buluşturdu. 
Maçın 23'üncü

dakikasında yine 
Muratcan kendisinin 
ikinci takımının 
üçüncü golünü 
ağlarla buluşturdu 
ve Belediyespor ilk 
yarıyı 3-0 önde 
kapadı.
İkinci yarıda yine 
fırtına gibi esen 
Gemlik Belediyespor 
37. dakikada 
Alihan'ın düzgün 
vuruşuyla 4-0 öne 
geçti. Maçta rakibine 
üstünlüğünü iyice 
hissettiren 
Belediyespor 47. 
dakikada Alihan'ın 
köşe atışında 
Muratcan iyi yüksel
di ve kafa ile topu 

ağlara göndererek 
skoru 5-0 yaptı. 
Rakip kaleyi abluka 
altına alan Gemlik 
Belediyespor'da son 
noktayı Muratcan 
koydu ve 66. dakika
da attığı golle 
Gemlik Belediyespor 
sahadan 6-0 galip 
ayrıldı.

SAHA : Gemlik Suni 
HAKEM : Semih 
Yolşen 6, 
ÇOTANAKSPOR : 
Mert 2, Resul 2, 
Mustafa Turhan 2, 
Mustafa Küçük 2, 
(Oğuzhan 1) Recep 
3, Furkan 3, Yasin 2, 
(Ahmet 1) İsmail 2,

Halit 1, Alperen 2, 
(Burak 1) Emre 2, 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Mustafa 3, Alihan 6, 
Oğuz 5, (Ferhat 3)

Metcan 5, (Adem 4) 
Furkan 5, Ali 5, 
(Onur Ayvaz 4) 
Batuhan 5, (Berkay 
2) Onur Başaran 4, 
(İlhan 4) Muratcan 8,

Akif 7, Fatih 7, 
GOLLER : Dk. 2. 
Batuhan, Dk. 13-23- 
47-66 Muratcan, Dk. 
37. Alihan, (Gemlik 
Belediyespor)
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Türkiye 16 basamak birden yükselecek
Türkiye'nin, dünya 
genelinde tasarru
fların ekonomik 
büyüklüğe oranı 
bakımından 16 
basamak yükselmesi 
bekleniyor.
Son dönemde 
Bireysel Emeklilik 
Sistemi (BES) ve 
uzun vadeli mevdu
atlar gibi alanlarda 
tasarruf oranlarını 
artırmaya yönelik 
düzenlemeler yapan 
Türkiye'nin, dünya 
genelinde tasarru
fların ekonomik 
büyüklüğe oranı 
bakımından 16 
basamak yükselmesi 
bekleniyor.
Dünya Ekonomik 
Forumu'nun (WFE) 
2013-2014 dönemini 
kapsayan "Küresel 
Rekabet Raporu"n

dan derlediği bil
gilere göre, bir önce
ki dönemde yüzde 
12,5 ile 115. sırada 
olan Türkiye'nin, son 
açıklanan rapordaki 
sıralama değer
lendirildiğinde tasar
ruf oranlarını 2,2 
puan artırarak yüzde 
14,7'ye yükseltmesi 
ve 146 ülke arasında 
99. sıraya çıkması 

tahmin ediliyor. 
- Türkiye, ABD ve 
Ingiltere'yi geride 
bırakacak 
Türkiye'nin, 
önümüzdeki yıl 
tasarruf oranları 
bakımından birçok 
Afrika ve az gelişmiş 
Asya ülkelerinin yanı 
sıra ABD ve Ingiltere 
gibi gelişmiş ülkeler 
ile Yunanistan,

Portekiz, Kıbrıs Rum 
Kesimi gibi AB üyesi 
ülkeleri geride bırak
ması öngörülüyor. 
Son açıklanan rapo
ra göre Portekiz'in, 
tasarrufların ekono 
mik büyüklüğe oranı 
açısından 106, ABD 
112, Ingiltere 123, 
Yunanistan 124, Kıb 
rıs Rum Kesimi 134. 
sırada yer alıyor. 
Tasarruf oranları 
açısından dünyada 
ilk sırada yüzde 63,1 
ile (2011 verilerine 
göre) Güneydoğu 
Asya'da bir ada 
devleti olan Timor- 
Leste yer alırken, bu 
ülkeyi Kuveyt (yüzde 
62,2), Katar (yüzde 
55,4) izledi.
Dünyanın en büyük 
2. ekonomisi olan 
Çin, yüzde 49,5 ile

Libya ve Suudi 
Arabistan'ın ardın
dan 6. sırada 
kendine yer buldu. 
- BES'teki ilerleme 
ve uzun vadeli mev
duata teşvik etkili 
oldu 
Türkiye'nin tasarruf 
oranlarının artmasın
da son yıllarda BES 
ve uzun vadeli mev
duata teşvik edici 
düzenlemeler etkili 
oldu.
BES'e katkı payı 
ödeyenlere yüzde 25 
devlet desteği uygu
laması 1 Ocak 
2013'te yürürlüğe 
girerken 31 Aralık 
2012 ile 4 Ekim 2013 
arasını kapsayan 
yaklaşık 10 aylık 
dönemde sisteme 
katliamların sayısı 
yüzde 24,3 artarak 3 

milyon 887 bin 811 
kişiye ulaştı. Söz 
konusu dönemde 
biriken fon tutarı da 
yüzde 20,6 artış 
gösterek 24,5 milyar 
liraya çıktı.
Tasarruflara artırıcı 
etkide bulunan diğer 
bir uygulama da 
bankaların uzun 
vadeli mevduatları 
ile ilgili yaşandı. 1 
Ocak 2013'te yürür
lüğe giren yeni 
uygulamaya göre, 
Türk Lirası mevdu
atın faiz getirisi ve 
katılım hesaplarına 
ödenen kar paylan 
üzerinden alınan 
yüzde 15'lik stopajın 
oranı 6 ay-1 yıl arası 
vadede yüzde 12'ye, 
1 yılın üstündeki 
vadede yüzde 10'a 
çekildi.

Turizmciler iti bayram arası düğün namı
Türkiye'de Gezi 
Parkı ile yaşanan 
toplumsal olaylar, 
Ramazan ayının tem
muza denk gelmesi 
ve komşu ülkelerde 
yaşanan tüm gergin
liklere rağmen 
turizmcilerin yüzü 
bayram tatilleriyle 
güldü.
Türkiye Otelciler 
Federasyonu 
(TÜROFED) Başkan 
Yardımcısı, Ege 
Turistik İşletmeler ve 
Konaklamalar Birliği 
(ETİK) Başkanı 
Mehmet İşler, "İki 

bayram arası düğün 
olmaz derler ama, 
turizmciler olarak iki 
bayram havası adeta 
düğün havasında 
geçen bir süreç 
yaşadık" dedi. 
Türkiye'de bacasız 
sanayi turizm sek
törü, tüm yaşanan 
olumsuz şartlara 
rağmen bayram tatil
lerindeki yoğunlukla 
moral buldu.
Ramazan Bayramı 
ve Kurban Bayramı 
tatilerinde yerli 
turistlerin yoğun 
ilgisiyle turizm tesis

lerinde yüzde yüz 
doluluk yaşanması 
turizmcileri sevindir
di. TÜROFED 
Başkan Yardımcısı 
ve ETİK Başkanı 
Mehmet İşler, Türki 
ye'nin petrolünün 
turizm olduğunu ve 

yaşanan tüm olum
suzluklara rağmen 
ülkenin turizminin 
kırılganlığı yendiğini 
söyledi. Gezi 
Parkı'yla başlayan 
toplumsal olayların 
dinmesiyle birlikte 
ağustos ayından 

itibaren yabancı tur
ist sayısında artış 
yaşandığını 
söyleyen İşler, 
Ramazan ve Kurban 
bayramı tatilleriyle 
birlikte yerli turistle 
otellerde yüzde yüz 
dolululuğa 
ulaşıldığını belirtti. 
Türkiye'nin turizm 
sezonunu artı puan
la kapatmasını bek
lediklerini kaydeden 
işler şunları söyledi: 
"Ramazan Bayramı 
ile yerli turistte 
başlayan hareket 
Kurban Bayramı ile 

zirve yaptı. İki 
bayram arası düğün 
olmaz derler ama, 
turizmciler olarak iki 
bayram arası adeta 
düğün havasında 
geçen bir süreç 
yaşadık. Turizm iç 
piyasada kendi ken
dini doyurmaya 
başladı. Eskiden 
bayramlarda aile 
ziyaretleri olurken, 
şimdi değişen 
sosyal yapıyla aile 
üyeleri hep birlikte 
tatile çıkarak 
yorgunluk atmaya 
başladı."
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

_________ B LASIN_________
DENİZ UÇAĞI 513 55 13
Pegasua Akmls Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Sözer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 46
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç______________ 512 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 63
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

RESMİ DAİRELER
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 611 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tas. 513 23 94

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

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

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 OTORÜSÜ

tUİHtMGemlik Körfez
__________OTORÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habeş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Erg az 513 88 43
İp ra gaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Ukltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Ukltgaz 513 80 00
Akça gaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Oto gaz 013 1O <O
Beyza Petrol 013 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4703 

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 

ŞEYTANI RACİM 
1145-14.00-16.15- 

18.30-20.30 
NEVA 

13.15-15.15-17.15- 
20.00 

ŞİRİNLER 2 
12D0-16.00 

REZERVASYON 
5133321



TEL & FAX: 0224 517 3310 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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Sene kadın srtat 
ortasında silahla 

nuruldn
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir 
kişi, 26 yaşındaki eski yenge 
sini bacağından silahla vurdu.

Haberi sayfa 3’de

Eski Minibüs Garajı’ndan, Kordonda bulunan Moda Sokak önüne kadar
1000’lik beton kanalizasyon borusu döşenecek

B Migl^MİMI Wl
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Köylere seçim yatırımı
30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan 

yerel seçimler nedeniyle belediyelerin 
köylere seçim yatırımları devam ediyor.

Yerel seçimlerden sonra yürürlüğe gire
cek olan Yerel Yönetimler Yasası ile Özel 
İdare’nin yaptığı hizmetleri, Büyükşehir 
Belediyeleri yapacak.

Sizin anlayacağınız, özel idarelerin tüm- 
varlıkları Büyükşehir Belediyelerine devre 
dilecek. Büyükşehir Meclisi, karar organı 
olacak.

Yani köylere hizmeti belediyeler götüre
cek. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı şir
ketlerinden BUSKİ tarafından eski Minibüs 
Garajı’ndan Moda Sokağa kadar 1000 lik ka 
nalizasyon döşeme çalışmaları başladı. 
Çalışmaların, Ahmet Dural Meydam’nda 
trafiğin aksamaması için, Hükümet Konağı 
önündeki köprünün tamamlanması ve trafi 
ğe açılması ile devam edeceği öğrenildi.4’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, Askeri Hara 
alanının özelleştirilmesini istedi 

M'tolMlIlieilOİM 
alanlarına ihtiyacı raf

Ticaret ve Sana 
yi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, yap
tığı açıklamada, 
Gemlik’in depo
lama ve antrepo 
alanlarına ihtiya 
cı olduğunu 
söyledi. Akıt, 
1000'lik imar 
planlarının artık 
tamamlanması 
ve limanlara 
yakın bölgel

yonu belli olmuş
tur. Gemlik’in ivedi
likle depolama 
alanlanna ihtiyacı 
vardır." dedi. 2’de

erdeki arazilerin 
Depolama ve Ant 
repo olarak değer
lendirilmesidir. 
Gemlik’in yeni viz

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

Hemşire »Acil Tıp Teknisyeni

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

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gemlik 
0 224 514 49 491 hatemsaglikokullari.com

http://www.kavlak.com.tr
23_Ekim_2013_%25c3%2587ar%25c5%259famba_www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
hatemsaglikokullari.com
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, 
Askeri Hara alanının özelleştirilmesini istedi

Akıt, “Gemlik’in depolama 
alanlarına ihtiyacı var”

»IIlMİlliralMfcMİ

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
yaptığı açıklamada, 
Gemlik’in depolama 
ve antrepo alanları
na ihtiyacı olduğunu 
söyledi.
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Akıt 
açıklamasına şöyle 
devam etti: 
“Gemlik Sanayisi, 
Limanları, Serbest 
Bölgesi, Lojistik Hiz 
metleri ile Türki 
ye'nin en önemli 
ticaret merkez
lerinden biri konu
muna gelmiştir. Her 
geçen gün yeni 
yatınmlar yapılmak
ta, bir çok yeni 
yatınmcı ilçemize 
gelmektedir.
Türkiye'nin 2023 yılı 
vizyonu kapsamında 
uygulamaya 
konacak; otoyol, 
tren yolu, vb. yeni 
projeler ile beraber 
daha da güçlenecek 
ve büyüyecektir. 
Fakat bu büyüme ile 
beraber, bir çok 
sorunda beraberin 
de getirmektedir. 
Bunların en başında 
hiç şüphesiz ki 
Depolama ve 
Antrepo sahalarımı 
zın yetersizliğidir. 
Bu konuda acil 
önlemler alınma

lıdır. Bunların başın
da 1000'lik imar 
planlarının artık 
tamamlanması ve 
limanlara yakın böl
gelerdeki arazilerin 
Depolama ve Ant 
repo olarak değer
lendirilmesidir. 
Gemlik'in yeni viz 
yonu belli olmuştur. 
Gemlik'in ivedilikle 
depolama alanlarına 
ihtiyacı vardır.
Bölgemizde bulunan 
ve 600 dönümlük 
arazisi ile Gemlik'in 
en gözde yer
lerinden bir tanesi 
olan Askeri Hara 
özelleştirilmeli ve bu 
alan Gemlik'in gele
ceği açısından 
değerlendirilmelidir. 
Bu bölge lojistik 
üssü olarak 

tasarlanmalıdır. 
Yapılacak hava 
alanı ile hem kargo 
hem yolcu uçak
larının kullanımı 
sağlanma lıdır. 
Ayrıca, demiryolu 
bağlantısı sağla
narak limanlarımızın 
ve diğer sanayi 
tesislerinin yük
lerinin taşınmasında 
kullanılmaya başla
malıdır.
Denize kıyısı 
olmayan ilçelerde 
bile Lojistik Köyü 
projeleri konuşul
maktadır.
Gemlik hiç şüphesiz 
ki stratejik konumu 
itibari ile Lojistik 
Köyü olmaya aday 
en büyük değerdir 
ve Lojistik Köyü 
olmalıdır.”

Milliyetçi Hareket 
Partisi Belediye 
Başkan Aday Adayı 
Ertuğrul Yavuz, 
Küçük Kumla ve 
Umurbey 
Mahallelerini 
ziyaret etti.
Kurban Bayramı 
süresince mahalle 
bazında gezilerini 
sürdüren ve aday 
adaylığından çekil 
mediğini söyleyen 
Ertuğrul Yavuz, 
Küçük Kumla Köy 
içindeki kahvehane 
lerde muhtarlar 
Kemal Karadeniz, 
Abdullah Satı ve 
Kumlalılarla bulu 
şutu.
Yavuz yaptığı 
konuşmada, Küçük 
Kumla’nın sorun
larını bildiğini 
belirterek, şunları 
söyledi:
“-Küçük Kumla her 
gün büyüyen ve yaz 
kış ikametinin 
çoğaldığı bir 
mahal lemiz.
Adaylığım kesin
leşirse, Gemlik 
Belediye Başkanı 
seçildiğim takdirde 
Kumlalıların

BiHÇim mmvoR
Şirketimiz bünyesinde çalışmak 

üzere;
Bahçe, Peyzaj işinden anlayan 

Referans verebilecek, 
BAHÇIVAN alınacaktır.

sası

Gemlik’te oturanlar
dan farkı olmaya
caktır. Gemlik’te ne 
varsa Kumla da da 
olacaktır.
Sizlerin yıllardır 
beklediğiniz doğal 
gaz sorununuzu 
öncelikle ele alıp 
çözeceğim.
Botaş da yıllarca 
yöneticilik yaptım.

İlk yapacağım 
hizmetlerin başında 
Kumla’yı doğal gaza 
kavuşturmak 
olacak.” 
Kumlalılarla sohbet 
eden Ertuğrul Yavuz 
daha sonra da 
Umurbey’e giderek 
orada da vatandaş 
larla buluştu, sorun
larını dinledi.

27 Hıim'de saatler neti alınııor
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, saat
lerin ileri-geri 
alındığı uygulamayı 
çeşitli yönleriyle 
değerlendirdiklerini 
belirterek, mevcut 
uygulamanın 
devamı yönünde 
karar aldıklarını

bildirdi.

27 EKİM 
PAZAR GÜNÜ 
SAATLER GERİ 
ALINIYOR 
Bakanlar Kurulu 
kararı doğrultusun
da gün ışığından 
daha fazla yararlan
mak amacıyla

saatler 31 Mart 
Pazar günü saat 
03.00'ten itibaren 1 
saat ileri alınmıştı. 
Yaz saati uygula
masının sona 
ermesiyle 27 Ekim 
Pazar günü 
bu kez 04.00'ten 
itibaren saatler, 1 
saat geri alınacak

m
 ASIM KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 

BÖLÜMÜNDEN ALMIŞ OLDUĞUM DİPLOMAMI 
KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

ARDA COŞKUN

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 
GEREKMEKTEDİR.

EFENDIOGLU MERMER A.Ş
Açmalar Mevkii, Gedelek- 

Orhangazi / BURSA 
Tel:0-224-586 00 05
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İHI tem Mili IIlMtl Mil Millili
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir kişi, 
eski yengesini 
bacağından silahla 
vurdu.
Edinilen bilgiye 
göre, Seçkin 
Sitesi'nde ikamet 
eden 26 yaşındaki 
Melek A., eşi 
Servet T'den bir 
süre önce boşandı. 
Servet T, ağabeyi 
Rahmi T. ile 
beraber H.H.’ye ait 
özel otomobille 
eski karısının evine 
gitti. Site içerisinde 
yaşanan sözlü 
tartışma sırasında 
Rahmi T., kardeşi 
nin eski eşini 
tabanca ile sağ diz 
kapağının üzerin 
den vurarak 
yaraladı. 
Rahmi T. ile

Ineaöl'ıle oMı bı çatlı dehseı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde okulda 
kavga eden öğren
cilerden biri bıçakla 
yaralandı 
Edinilen bilgiye 
göre, Dumlupınar 
İlköğretim Okulu 8. 
sınıf öğrenci
lerinden O.Ö. ile 
H.Ş. arasında tenef
füste tartışma çıktı. 
Tartışma, öğrenci
lerin arkadaşlarının 
da katılması ile 
kavgaya dönüştü. 
Okuldaki diğer 
öğrencilerin araya 
girmesi ile kavga 
sona ererken, O.Ö. 
evinden bıçak alıp 
yeniden okula 
döndüğü sırada 
kavga ettiği H.Ş. ile

Kar maskeli hırsızlar yakalandı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir akaryakıt 
istasyonundan 12 bin lira değerinde sigara 
ve 500 lira nakip para çalarak güvenlik 
kameralarına yakalanan hırsızlar jandar
manın nefes kesen takibiyle gözaltına 
alındı. Zanlıların hırsızlık yapmak için oto
mobil kiraladıkları ve 6 hırsızlık olayının faili 
oldukları da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye 
göre, geçtiğimiz günlerde Yenişehir-Bilecik 
karayolunun 2. kilometresindeki akaryakıt 
istasyonunda saat 04.00 sıralarında mey
dana geldi. Yüzlerindeki kar maskeleriyle

akaryakıt istasyonuna gelen iki soyguncu, 
görevli Ramazan Yılmaz'ı eter koklatarak 
bayılttı. Daha sonra markete yönelen soy
guncular, 12 bin lira değerinde sigara ile 
kasada bulunan 500 lira nakit parayı alarak 
kaçtı. Olaydan sonra akaryakıt almaya 
gelen bir müşterinin yardımıyla uyanan 
Ramazan Yılmaz, soygunu fark ederek 
durumu jandarmaya haber verdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri güven

lik kameralarını inceleyerek, olayla alakalı 
çok yönlü soruşturma başlattı.

kardeşi Servet T, 
geldikleri 
otomobille 
kaçarken, bir çocuk 
annesi Melek A, 
sağlık ekibinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

karşılaştı. İki öğren
ci arasında yeniden 
tartışma çıkarken, 
iddiaya göre H.Ş. 
sınıf arkadaşı 
O.Ö.'nün elindeki 
bıçağı almak 
istedi. Arbede 
sırasında O.Ö., 
kendi elindeki

Emniyet ekipleri, 
olay yerinden 
kaçan özel otomo
bili Mobilyacılar 
Sanayi Bölgesi'nde 
park halinde buldu. 
H.H.’nin olayın 
ardından T. kardeş
leri Osmanbey 
Caddesi üzerinde 

bıçakla sol dizinin 
üstünden yara
landı. Kanlar 
içerisinde kalan 
öğrenci, olay yerine 
çağrılan 112 ekib
inin ilk müda
halesinin ardından 
İnegöl Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırılarak 

aracından indirdiği 
tespit edildi.
Yapılan geniş 
çaplı araştırmada, 
Rahmi T. ile kardeşi 
Servet T. yakala
narak gözaltına 
alındı. T. kardeş
lerin sorguları 
devam ediyor.

tedavi altına alındı. 
O.Ö., buradaki 
tedavisinin ardın
dan Bursa'ya 
sevk edildi. Firar 
eden H.Ş. ise 
emniyet ekipleri 
tarafından kısa 
sürede yakalanarak 
gözaltına alındı.

Freni patlayan 
kamyonet 

dehşet saçtı

Bursa'da Uludağ'ın 
eteklerinde Reşat 
Nuri Güntekin'in 
Çalıkuşu romanıyla 
bilinen Zeyniler 
Köyü yolunda freni 
patlayan bir kamyo
net, önce bariyer
lere çarptı, sonra 
da takla attı.
Ortalığın savaş 
alanına döndüğü 
kazada bir kişi 
ölürken, 3 kişi yara
landı. Kaza sonrası 
hafif yaralı kurtulan 
sürücü, "Bir 
arkadaşımızı kay
bettik" diyerek 
gözyaşlarını tuta
madı.
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Yıldırım ilçesi 
Zeyniler köyü yol
unda saat 11.00 
sıralarında mey
dana geldi.
Oğuzhan Gür 
idaresindeki 16 NZ 
257 plakalı plakalı 
inşaat yüklü 
kamyonet, Zeyniler 
köyünde muhtarlık 
ve belediye hizmet 
binası inşaatından 
sonra yola çıktı. Dik 
yokuştan inen 
kamyonet, frenin 
boşalması sonucu 
kaza yaptı.
Kamyonet önce 
bariyerlere çarptı 
ardından da takla 
attı.
Kaza sonrasında 
sürücü Oğuzhan 
Gür (28) araç için

den kendi imkanları 
ile çıkarken, araç 
içindeki yaralılar 
etrafa saçıldı. 
Soyismi tespit 
edilemeyen Ruhi 
isimli bir çalışan ise 
araçtan atlamak 
isterken bariyerlere 
çarparak yamaçtan 
aşağıya uçtu. 
Bariyerlerin başına 
ağır darbe verdiği 
bu kişi olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Yaralılardan İdris 
Haluk da, kazanın 
şiddetiyle bariyer
leri aşarak uçuruma 
yuvarlandı. Ağır 
yaralanan Haluk, 
itfaiyenin halatlarıy
la bulunduğu yer
den çıkartıldı. 
Kazada yaralanan
lardan Erdoğan 
Yağmurlu'ya 112 
sağlık ekipleri kalp 
masajı yaparak 
müdahale etti. Ağır 
yaralı şahıs, ambu
lansla Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kaza sonrasında 
araçtan yaralı 
olarak kurtulan 
Oğuzhan Gür, 
"Kazanın nasıl 
olduğunu anlaya
madım. Aracın freni 
boşaldı. Bariyerlere 
çarptık ve devrildik. 
Araçta 4 kişiydik. 
Bir kişiyi kaybettik. 
Çok kötü" diyerek 
gözyaşlarını tuta
madı.

BM abone oldunuz «?
IMUlMlfflMIIIM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış , ___ *
Eski Minibüs Garajı’ndan, Kordonda bulunan Moda Sokak önüne kadar 

1000’lik beton kanalizasyon borusu döşenecek

B liiıteiiilırtıiiiitt
Köylere seçim yatırımı...

Peki, yasa yürürlüğe girmeden, beledi 
yeler hangi yasaya dayanarak köylere 
hizmet götürüyorlar?

Gemlik Belediye Meclisi de köylere hiz 
met götürülmesi için Başkanlık makamına 
yetki verdi.

Bu yetkiyi hangi yasaya dayanarak 
verdi?

Gemlik’in bütçesini gidip köylere harca
manın yasal dayanağı nedir?

Özel İdare Kurumu halen kaldırılmış 
değil.

Bütçesi ile programlandığı gibi köylere 
yatınmı bu kurum yapmakta.

Bu durumda, Belediyenin yürütme 
kurumu olan Başkanlık makamı ve Gemlik 
Belediye Meclisi suç işlemekte.

Gemlik’te yapılacak hizmetler bitti de mi 
Gemlik halkının bütçesi, köylere harcan
maktadır?

En basidi, bizim işyerimizin bulunduğu 
sokak kentin merkezindedir.

Ama bu sokağa belediye uğramıyor.
Yıllardır yazıyoruz.
Köşesinde 4 yıldızlı bir otelin bulundu 

ğu, yabancıların bu otelde kaldığı Bora 
Sokağı’ndan bir belediye başkanı veya yet 
kilisi geçti mi?

Gelsinler, değişen Gemlik’in kaldırım
larını görsünler.

Hizmeti önce kent içine yapacaksın.. 
Sana bağlanan eski beldelere yapacaksın.

Seçimler yaklaştıkça burnunun ucun
dakini görmeyip, en uzak köye yol ve 
kaldırım yapmak yasal değil.

Belediye suç işliyor.
Hatırlayın.
Fatih Mehmet Güler, İstiklal Caddesinde 

15 yıl yapılmayan kaldırımları ihale ederek 
yaptırdı diye başına gelmeyen kalmadı.

Bu hizmet Büyükşehir Belediyesi’nin 
miş!

Oysa o tarihte, İstiklal Caddesi’ni Bü 
yükşehir Belediye hizmet alanına alındığı
na dair Büyükşehir Belediyesi Meclis 
kararı yoktu.

Fatih Mehmet Güler ve arkadaşları bu 
nedenle yargılanıyorlar.

Gemlik Belediyesi’nin hizmet alanı ol 
mayan köylere, yasanın yetki verdiği tarih 
ten önce yatırım yapması hatadır, suçtur.

Bu konu köyler bizim köylerimizi değil 
mi gibi sözlerle savuşturulacak bir konu 
değildir.

Belediyeler yasalarla çalışır.
Keyfi kararlarla iş yapılırsa sonucuna 

da katlanılır.
Bu konu bir süredir kafamı karıştırıyor

du.
Hadi belediyeyi ele geçirmiş olan kişiler 

bunu kendilerine yatırım diye yapıyorlar, 
diğer muhalefet partileri bu konuyu bilmi 
yorlar mı?

CHP’nin görevden uzaklaştırılan bele 
diye başkanı için açılan davaları bir 
düşünün.

Bu işi Fatih Güler yapsaydı başına neler 
gelirdi acaba?

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
şirketlerinden 
BUSKİ tarafından 
eski Minibüs 
Garajı’ndan Moda 
Sokağa kadar 1000 
lik kanalizasyon 
döşeme çalışmaları 
başladı.
Çarşı Deresi ıslah 
çalışmaları sırasın
da yıkılan eski 
Minibüs Garajı 
içinde yeraltına 
döşenen 1000 lik 
kanalizasyon beton 
boru döşeme işleri, 
Özer Eczanesi’nin 
bulunduğu binanın 
kamulaştırılama- 
ması nedeniyle 
yarım kalmıştı. 
BUSKİ bu kez 
şebeke projesini

Yılmaz ve Yavuz AKP’den
aday adaylığını açıkladı

Yerel seçimler yak
laştıkça, siyasi par
tilerde aday adayla 
rı da belli olmaya 
başladı.
Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nde dün 
akşam düzenlenen 
törende, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Selim 
Yavuz, belediye 
başkanlığı için aday 
adaylığı başvurusun 
da bulundular.
AKP İlçe binasında 
saat 19.oo da yapı 
lan aday adaylığı 
açıklama töreninde 
konuşan AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, Selim 
Yavuz’ un AKP’nin 
kurulu şundan 
beri hizmet verdiğini 
belirterek, “Genel 
Merkezimiz kendisi
ni adaylık için 
uygun görürse, 
görevini layıkıyla 
yapacağından 
şüphemiz yoktur. 
Gemlik’te 
yaşayanlar 
AKP’nin kazan
masını istiyor. 
Çünkü, hizmetin

değiştirerek yıkılan 
binaların bulun
duğu boş arsadan 
Merkez Solaksu 
başı Camii önüne 
kadar kazı çalış
ması yaparak

AKP ile geleceğini 
biliyorlar.’’ dedi.

Merkezimiz de son 
kararını verecektir.1 
dedi.

YILMAZ, ADAY 
ADAYLIĞINI
AÇIKLADI 
Refik Yılmaz ise 
yaptığı konuşmada, 
bugünün önemli 
olduğunu 
dikkat çekerek, 
“Teşkilatımın 
huzurunda aday 
adaylığımı açıklıyo
rum. Büyükşehir ve 
ilçe teşkilatımın 
desteği ile hizmete 
devam ettik.
Adaylık için ilçe teş 
kilatımızın görüşüne 
ihtiyaç vardır. 
Temayül yoklaması 
ile sonuca gidilecek
tir. Genel 

şebekeyi yolun 
karşısına döşedik
ten sonra, İskele 
Caddesi’ni takiben 
çay bahçelerinin 
önüne kadar 
döşeme işlemini

TURGUT ve ŞAHİN 
DE BAŞVURUDA 
BULUNACAK 

Mehmet TURGUT Enver ŞAHİN

sürdürecek.
Alınan bilgilere 
göre, burada sık 
sık tıkanmaların 
yaşandığı Moda 
Sokak önündeki 
pompa istasyo 
nuna kadar 1000 lik 
kanalizasyon boru
larının döşeneceği
ni, böylece uzun 
yıllar kanalizasyon 
taşması sorununun 
yaşanmayacağı 
bildirildi.
Çalışmaların, 
Ahmet Dural Mey 
dam’nda trafiğin 
aksamaması için, 
Hükümet Konağı 
önündeki köprünün 
tamamlanması ve 
trafiğe açılması ile 
devam edeceği 
öğrenildi.

Öte yandan, AKP’ 
den aday adayı ol 
duklarını basına 
açıklayan eski 
Belediye 
Başkanlarından 
Mehmet Turgut ve 
AKP eski ilçe baş 
kanlarından Enver 
Şahin’in de resmi 
başvurularını 
önümüzdeki 
günler de yapacağı 
öğrenildi.
AKP’den yeni aday 
adaylığı başvuru
larının da olması 
bekleniyor.
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MtfPninyereiiktidarına özlemduyanfüm , 
paıiili^rle birlikte ve Gemlik halkının yol \ 
arkadaşlığında, gizlere hizmet etmeye talibiz.

MUH. ERTUGRUL YAVUZ
MHP Gemlik Belediye Başkan A.Adayı

GEMLİK İÇİN, HİZMET İÇİN VARIM

CHP

REÇETE 
SOSYAL

SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİNDE UYUMLU BİR KENT İÇİN, 
DENİZİN, ZEYTİNİN KORUNMASI İÇİN, 
YENİ PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR YARATMAK İÇİN, 
SAĞLIKLI KOŞULLAR İÇİNDE SPOR YAPILABİLEN BİR KENT İÇİN, 
SANAYİ ALANLARININ DENETİM VE KONTROLÜ İÇİN, 
PLANLI YAPILAŞMA VE DEPREM HASARINI EN AZA İNDİRECEK 
ÇALIŞMALAR YAPMAK İÇİN, 
GELİŞEN BİR KENT İÇİN, 
GEMLİK TE YAŞAYAN TÜM YURTTAŞLARA HİZMET ETMEK İÇİN, 
ESNAF SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN, 
DENETLENEBİLEN, HESAP VEREBİLEN BİR BELEDİYE OLMAK İÇİN, 
BELEDİYE GELİR VE GİDERLERİ HERKES TARAFINDAN 
GÖRÜLEBİLECEĞİ ŞEFFAF BİR BELEDİYE İÇİN, 
BAHANE SUNMAK İÇİN DEĞİL HİZMET ETMEK İÇİN, 
KADINLARLA,

, • GENÇLERLE,

DEMOKRASİ
• BİRLİKTE YÖNETMEK İÇİN

Sokaklarında birlikte yürüdüğümüz Gemlik ’in 
geleceğine birlikte karar vereceğiz.

Yaratacağımız örnek kentin gururunu 
hep birlikte yaşayacağız.

Opr. Dr. B. KEMAL ASLAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN 

ADAY ADAYI
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Dershanelere ibare için 1 ay süre «eıilecek
Dershanelere, 
tabelalarındaki 'TC 
Milli Eğitim 
Bakanlığı' ibaresini 
kaldırmaları için bir 
ay süre verilecek. 
Dershanelere olan 
ihtiyacı yok etmek 
için sınav sistemini 
değiştiren Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
ikinci aşama için 
gerekli olan yasal 
düzenleme çalış
masında son aşa
maya geldi.
Taslakta Özel Öğre
tim Kurumlan 
Kanunu'ndaki 'ders 
haneler' başlığı 
çıkartıldı. Kanunun

başlangıç kısmında
ki 'dershane' söz 
cüğü de aynı şekilde 
yasadan ayıklandı. 
Değişikliğin ardın

dan mevcut ders 
hanelerin hiçbiri 'TC 
Milli Eğitim 
Bakanlığı' ibaresini 
kullanamayacak.

Dershanelerin 
tabelalarından bu 
ibareyi kullanması 
yasa dışı hale 
gelecek.
Haberine göre; 
Dershanelerin 'TC 
Milli Eğitim 
Bakanlığı' ibaresi 
içeren tabelalarını 
indirmeleri için bir 
ay gibi süre 
öngörülüyor. Son 
şeklinin verilmesi 
için Başbakanlığın 
bilgisine sunulan 
taslak onay alırsa 
Hükümet Tasarısı 
haline getirilip 
Bakanlar Kurulu'n 
dan geçirilerek

Meclis'e sevk edile
cek. Özel Okula 
dönüşecek ders 
hanelere verilecek 
teşviklerle ilgili ise 
çalışma sürüyor. 
Konunun Maliye 
Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı ve 
Belediyeleri 
ilgilendiren yönleri 
olduğu öğrenildi. 
Özel okula 
dönüşmek isteyen 
dershanelere tahsis 
edilecek arsalar 
konusuyla ilgili farklı 
kuramların da 
görüşü alındı. 
Dershanelerin özel 
okul olarak eğitim

vermesini kolay
laştırmak için 
düşünülen bir diğer 
yöntem de özel 
okulların şartlarıyla 
ilgili yönetmelikteki 
katı düzenlemelerin 
yumuşatılması. 
Bu çerçevede, spor 
salonu, dinlenme 
alanları, bahçe 
metrekareleri gibi 
standartlarda 
kolaylaştırmaya 
gidilecek. İlk etapta 
ders hanelerin 
bulunduktan binalar
da özel okula 
dönüşebilmesinin 
önünün açılması 
planlanıyor.

UNUTMADIK
Ne seni unutacak kadar 

zaman geçecek, 
Ne de geçen zaman 

Seni unutturmaya yetecek. 
UNUTTUK SANMA!.... 

Zaman alışmayı öğretecek bize, 
UNUTTURMAYI ASLA... 

23.10.2009 GÖKMEN

MM ■
YÜKSEK CİROLU 

RESMİ KURUMUN SU 
ANA BAYİİ 

DEVREN SATILIKTIR 

osımm
İlhan TEKİN ve Evlatları - Gemlik

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 
^1 __
GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
matbâacilik -yayincilik - REKLANicıuK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ _vVww gemlıkkörfezgazetesi .com

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER

Yalova Yolu 2. KM. 
GEMLİK

Tel:51420 21



------- i—

Izgara Köfte
İnegöl Köfte 

Kaşarlı Köfte

NEDEN KÖFTE ÖztfİIek'TE YENİR?
Etleri çiftliğimizde üretiyoruz.

Hijyenik ortamda ISO 22000 Gıda Güv. Yön. Sis. 
uyguluyoruz.

Standart reçeteye göre hazırlıyoruz.

Siparişlerinizi en geç 12 dk.'da hazırlıyoruz.

* 29 yıldırsizler için köfte üretiyoruz.
■ ■ www.ozdilek.com.tr |

http://www.ozdilek.com.tr
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Beden Eğitimi öğretmenleri Okul 
Sporları Bilni Yönelim Sistemi 

Konuşumla Bilnilendirildi

Be$lkta$-G.Saray derpişinde 
karar belli oldu!

Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl 
Müdürlüğü tarafın
dan il merkezi ve 
ilçelerdeki okullar
da görev yapan 
beden eğitimi 
öğretmenlerine 
Okul Sporları 
Bilgi Yönetim 
Sistemi konusunda 
bilgi verildi 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl 
Müdürlüğü tarafın
dan il merkezi ve 
ilçelerdeki okullar
da görev yapan 
beden eğitimi 
öğretmenlerine 
Okul Sporları Bilgi 
Yönetim Sistemi 
konusunda bilgi 
verildi.
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafın
dan başlatılan yeni 
bir uygulamayla

Sanııhıoıı göresci 2116'Ha Hıratıyor
2009 ve 2010 yıl
larında 84 kilogram
da dünya şampi 
yonluğu başarısı 
elde eden milli 
güreşçi Selçuk 
Çebi, 2016 Rio 
Olimpiyatlarının 
ardından mindere 
veda etmeye hazır
lanıyor.
Grekoromen Güreş 
Milli Takımının 
dünya şampiyonu 
sporcusu Selçuk 
Çebi, evinin 
kapılarını açtı. 
Evinin bir odasını, 
kazandığı sayısız 
madalya, kemer, 
kupa ve plaketlerle 
dolduran Çebi, 2016 

artık beden eğitimi 
öğretmenleri lisans 
çıkarabilecek.
Konuyla ilgili 
Atatürk Spor 
Salonu'nda yapılan 
bilgilendirme 
toplantısına katılan 
öğretmenler, salo
nun girişinde kuru
lan stantlarda önce 
bilgilerini güncelle- 
di. Okul sporlarına 
hangi branşlarda 
katılacaklarına dair 
formların da 
alındığı toplantıda, 
öğretmenlere yeni 
sistem uygulamalı 
olarak tanıtıldı. 
Okullara verilen 
kullanıcı adı ve 
şifreyle sisteme 
girerek müs
abakalar için lisans 
çıkarabilecek olan 
beden eğitimi 
öğretmenlerine, 

yılına kadar çıka
cağı şampiyona ve 
2016'daki olimpiyat
ta ödüllerine ve 
kariyerine yenilerini 
eklemeyi hedefliyor. 
Birçok şampiyon
adan başarıyla 
dönen Çebi, 2016 
yılında mindere 
veda edip gençlerin 
önünü açmak iste
diğini söyledi. 
Talihsiz bir sakatlık 
yaşanmaması duru
munda 2016 yılında 
aktif sporculuk hay
atını sonlandırmayı 
planladığını anlatan 
Çebi, şöyle konuş
tu: "Bu zamana 
kadar çıktığımız 

toplantıda ayrıca 
kura çekimleri, 
müsabakalar diğer 
konularda da bilgi 
verildi. Öğretmen
lerin ilgiyle izlediği 
toplantıda yaptığı 
konuşmada, 
Bursa'nın Okul 
Sporları Çoklu 
Branş lisanslı 
öğrenci katılım 
sayısında 
Türkiye'de lider 
olduğunu ve 
bu başarıda 
öğretmenlerin 
büyük emeği 
olduğunu belirten 
Okul Sporları Şube 
Müdürü Hamza 
Çelik, yeni sistemle 
işlemlerin daha 
rahat bir şekilde 
yapılacağını 
vurgulayarak öğret
menlere başarılar 
diledi.

birçok şampiyon
adan başarıyla 
döndük. Bu başarı 
larımın içerisinde 
2009 ve 2010 yıl
larındaki dünya 
şampiyonlukları var 
ancak insanoğlu 
her zaman daha 
fazlasını ister. Bu, 
insanoğlunun 
yapısında olan bir 
şey. Bizim için 
hedefler de hiçbir 
zaman bitmiyor. 
Ben de önce dünya 
şampiyonluklarıma 
yenilerini eklemeyi 
istiyorum. Bunun 
için de çahşmala 
rımı sürdürüyo
rum.”

Türkiye Futbol 
Federasyonu'nun 
Süper Lig'in 5. haf
tasında oynanan 
Beşiktaş- 
Galatasaray 
maçına ilişkin 
kararı belli oldu. 
Spor Toto
Süper Lig'in 5. haf
tasında Atatürk 
Olimpiyat Stadı'nda 
oynanan ve 
Galatasaray'ın 2- 
1'lik üstünlüğüyle 
devam eden maçın 
son anlarında 
sahaya çok sayıda 
Beşiktaş taraftarı 
girmiş ve hakem

Catatasaıa» 108. uılııı tulİBör
Galatasaray'ın 108. 
kuruluş yıl dönümü 
etkinlikleri, 25 Ekim 
Cuma günü 
kulübün kurucusu 
Ali Sami Yen'in 
mezarını ziyaretle 
başlayacak.
Sarı-kırmızıh 
kulüpten yapılan 
açıklamada, 108. 
kuruluş yıldönümü 
etkinliklerinin 25 
Ekim Cuma günü 
Ali Sami Yen'in 
Feriköy 
Mezarlığı'ndaki 
kabrinin ziyaret 
edilmesi ile başla 
yacağı ve 26 Ekim 
Cumartesi günü de 
Galatasaray 
Lisesi'nde tören 
düzenleneceği 
kaydedildi. 
Galatasaray 
Lisesi'nde Atatürk 
anıtına çelenk kon- 
rulması ve saygı

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜND€ DAV€TİY€ BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
korar vermeyin ...

41 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

Fırat Aydınus maçı 
tatil etmek zorunda 
kalmıştı.
Konuyla ilgili olarak 
toplanan Türkiye 
Futbol Federasyonu 
yetkilileri de bu 

duruşuyla başlaya
cak törende, 
Galatasaray 
Kulübü Başkanı 
Ünal Aysal'ın 
konuşması sonrası, 
en yaşlı üye tarafın
dan yaş kütüğüne 
108. yıl plaketi 
çakılacak. Kulüp 
divan kurulunda 50. 
üyelik yıllarını 
dolduranlara berat 
ve madalyalarının

maça ilişkin nihai 
kararı belirledi.
Alınan karara 
göre söz konusu 
maç, Galatasaray'ın 
lehine hükmen 3-0 
şeklinde tescillendi 

verileceği törende, 
geride kalan yıl 
içinde kazanılan 
ödül ile kupalar da 
Galatasaray 
Müzesi'ne teslim 
edilecek.
Organizasyonun 
sonunda geleneksel 
Galatasaray pilavı 
yenilecek ve 
Galatasaray 
Müzesi ziyaret 
edilecek.
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Geçici İşçilerin Çalışma Süresi Yeniden Düzenleniyor
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
2009'da, işçi 
istismarına yol aça* 
cağı için veto ettiği 
kiralık işçi düzen
lemesini yeniden 
Meclis'e getiriyor. 
3+3 GELİYOR

* Önceki düzenlemede 
1 yıl olan geçici 
çalışma süresi 6 
(3+3) ayı geçemeye
cek. Zaman'ın haber
ine göre, özel istih
dam bürolarına işçi 
kiralama yetkisi 
veren düzenlemeyle 
izne ayrılan kişinin 
yerine bürolardan 
sağlanan işçinin 
çalıştırılması amaç 
lanıyor.
DÜZENLEME 
YASALAŞTIRILACAK 
Özel istihdam büro

larına işçi kiralama 
yetkisi veren düzen
leme ile geçici süre 
ile izne ayrılan 
kişinin yerine istih
dam bürolarından 
sağlanan işçinin 
çalıştırılması 
amaçlanıyor. İşv
erenin, günlük ya da 
saatlik işler için de 
istihdam büroları 
aracılığıyla geçici 
işçi çalıştırması 
sağlanacak. İşçi 
kiralama sisteminde 
çalışanın maaş, 
kıdem tazminatı, iş 

güvenliği, sigorta 
prim gibi yüküm
lülüklerini işveren 
yerine özel istihdam 
büroları üstleniyor. 
İşveren ise istihdam 
bürosuna ödeme 
yapacak. Sendikalar 
düzenlemeyi 'kölelik 
düzeni meşrulaşıyor' 
gerekçesiyle sert 
şekilde eleştiriyor. 
Hükümet yeni istih
dam sağlayacağı, 
işverenin yükünü 
hafifleteceği ve kayıt 
dışını azaltacağı 
gerekçesiyle özel

istihdam bürolarına 
işçi kiralama yetkisi
ni veren düzenle
meyi yasalaştırmak 
istiyor.
Çalışma Bakanlı 
ğı'nın önümüzdeki 
günlerde Meclis'e 
getirmeye hazırladığı 
pakette kıdem tazmi
natında fon sistem
ine geçilmesi, 
taşeron işçilerle ilgili 
düzenleme ve 
doğum teşvikleri 
başlıklarında pek 
çok madde var. Özel 
istihdam bürolarına 
işçi kiralama yetkisi 
veren düzenleme de 
pakette yer alacak. 
Çalışma hayatında 
uzun yıllardır 
tartışılan ve 
sendikaların şiddetle 
karşı çıktığı düzen
leme ile çalışma hay
atının esnekliğe

kavuşturulması 
amaçlanıyor. Çalış
ma Bakanlığı, Meclis 
gündemine getire
ceği düzenlemede 
itirazların önünü 
kesmek için pek çok 
iyileştirici adım ata
cak. Buna göre izne 
ayrılan bir çalışanın 
yerine alınacak geçi
ci işçinin ücreti de 
önceki ile aynı ola
cak. İstihdam büro
ları aracılığıyla işe 
alınma süresi 1 yıl 
yerine 3+3 ay olmak 
üzere en fazla altı ay 
olacak. İşveren 6 
aydan uzun süren 
işler için işçi kirala
ma yöntemine 
başvuramayacak. Bu 
durumda kalıcı 
olarak eleman 
çalıştırmak zorunda 
olacak.Bu sistemde 
özel istihdam büro

ları, verilen hizmet 
karşılığında aldıkları 
ücretin bir kısmı ile 
işçinin maaş ve sig
ortasını karşılarken 
bir bölümü kendiler
ine kalacak. Bu 
nedenle sendikalar 
düzenlemeye sert 
tepki gösterip istih
dam bürolarının işçi 
üzerinden kâr 
sağlayacağını iddia 
ediyor. İşçi kirala
maya ilişkin bir 
başka eleştiri nok
tası ise bu sistemin 
işverenin kalıcı istih
dam sağlamasını 
önleyeceğine yöne
lik. Uzmanlar, geçici 
işleri istihdam büro
larından kiraladıkları 
işçiler eliyle yapan 
şirketlerin bu pozis 
yonlar için artık 
daimi eleman alma 
yacağını belirtiyor

Domates ve biberde fiyatlar arttı
Antalya Toptancı 
Hali'nde domates 
ve biber fiyatları 
geçen yıla göre 
ortalama yüzde 40 
arttı.
Açıklamalarda 
bulunan Antalya 
Büyükşehir 
Belediyesi
Toptancı Hal Müdürü 
Rıza Uysal, yayla 
üretiminin iyice 
azaldığını, örtü 
altı üretimin pazara 
gelmemesi 
nedeniyle biber ve 
domatesteki yüksek

fiyatların devam 
ettiğini, diğer 
ürünlerin fiyatlarının 
ise mevsim 
normallerinde 
olduğunu söyledi. 
Geçen yıla göre 
halde yüzde 
30-35 civarında 
ürün azlığı bulun
duğunu belirten 
Uysal, "Yaklaşık 
10-15 gün sonra 
örtü altı üretim 
pazara gelir, örtü 
altı üretim gelince 
fiyatlar normal 
seyrine döner"

dedi.
Antalya'daki üre

timin yaklaşık yüzde 
40'ının Rusya'ya

ihraç edildiğini 
belirten Uysal, 
Rusya'daki 
Pokrovsky Sebze 
Hali'nin kapalı 
kalmaya devam 
etmesinin AntalyalI 
üreticileri endişe
lendirdiğini dile 
getirdi. Uysal, 
"Rusya'daki 
sorun devam 
ederse ve ürünler 
Rusya'ya gönder- 
ilmezse 10-15 gün 
sonra meyve 
sebze fiyatları bu 
kez taban yapabilir" 

açılmasında 
bulundu.
Antalya Toptancı 
Hali'nde renkli 
dolma biberin 
kilogram fiyatı 
5-6 lira, dolma ve 
sivri biberlerin 
kilogram fiyatı 
3-3,50 lira arasında 
değişiyor.
Çeri domatesin 
kilogramı 7-8 lira 
aralığında 
değişirken, kokteyl 
domates fiyatı 4,50- 
5,50 lira arasında 
seyrediyor

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMUK ~
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. ®13 10 28

ULAŞIM
DEHİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegauus Akmls Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Haat.
Mer.Bağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 

ı Konur Tıp Mrk.

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

RESMİ DAİRELER

Telefon Arıza
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ işletme 
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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 
Zabıta 
BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

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

VAPUR - FERİROT
Yalova 
Topçular 
Esklhisar

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

OTORÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4704 

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)

NİKSİHİIİ
VENÜS 

SİNEMASI
ŞEYTAN-IRACİM 

11.45-14.00-16.15- 
18.30-20.30 

NEVA 
13.15-15.15-17.15- 

20.00
ŞİRİNLER 2 

12.00-16.00

REZERVASYON 
5133321
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Btırsa'da 55 Sanıklı 
Gezi Olayları Davası 

Ertelendi
Taş ve şişe atarak 4 polisi 
yaraladıkları ve valilik binası
na zarar verdikleri suçlama 
sıyla haklarında dava açılan 
55 tutuksuz sanığın yargılan
masına devam edildi. Syf 8’de

10 Ekim Gecesi Roda Limanı’nda valf arızası sonucu denize sızan sintine atıkları, 
Körfez’de kirlenmeye neden olmuştu. Olaydan en çok Narlı Köyü sahili zarar görmüştü...

larlı Sahillerindeki kirlilik temizlendi-

Çevre ve duyarlılık...
Roda Limanında geçtiğimiz günlerde 

meydana gelen sintine atıkları kaçağı, 
Körfezimizin kirlenmesine neden olmuştu.

Sanayinin olduğu bölgelerde, bu tür olay 
lar beklenebilir.

Ne kadar önlem alınırsa alınsın, teknik 
bir hata veya dikkatsizlik, her zaman bir 
çevre faciasına yol açar. Dünyada bunun 
bir çok örneklerini gördük.

BP'nin Okyanustaki rafinerisinde meyda 
na gelen kaçak, tarihinin! en büyük çevre 
kirliliğini yaratmıştı.

Bu olay, BPye pahalıya mal oldu.D.4’de

Roda Limancılık 
Şirketinde 10 Eki m‘i 
11 Ekim'e bağlayan 
gece yarısı meydana 
gelen çevre kirliliği, 
şirket yetkililerinin 
titiz çalışması sonucu 
11 günde temizlendi. 
Roda Limancılık 
Genel Müdürü Ali 
Açıl ve Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, dün Narlı 
Köyü Iskelesi’nde 
ortak basın açıkla
ması yaptılar. 
Çalışmaların tüm 
giderlerinin Roda 
Limancılık 
Şirketi tarafından 
karşılandığını 
söyleyen ,, _
Başkanvekili Yılm >

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

SH ş ’ s

Hemşire Acil Tıp Teknisyeni

Roda yetkililerine titiz 
çalışmalarından 
dolayı, Narh Köyü 
halkına da gösterdik
leri sabır ve yardım
larından dolayı 
teşekkür etti.

Roda Limancılık 
Genel Müdürü Ali 
Açıl, "Kesinlikle 
ihmal söz konusu 
değildir. İyileştirici 
tedbirlerimizi 
aldık. 10 gün içinde 

çevre kazasının 
izlerini tamamen 
sildik” dedi.
Yılmaz ve Açıl, daha 
sonra iki adet ördeği 
denize bıraktılar.
Haberi sayfa 2’de

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gem*' 

0 224 514 49 49| hatemsaglikokullarî.co^

hem hayat kurtar 
HEM DE HAYATINI 
Meslek, sahibi öğrenciler yetiştiriyor, 
geleceklerini güvence altına alıyorüz.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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10 Ekim Gecesi Roda Limanı’nda valf arızası sonucu denize sızan sintine atıkları, 
Körfez’de kirlenmeye neden olmuştu. Olaydan en çok Narlı Köyü sahili zarar görmüştü... 

Narlı Sahillerindeki kirlilik temizlendi..

Gemlik'te kurulu 
bulunan Roda 
Limancıhk Şirketinde 
10 Ekim'i 11 Ekim'e 
bağlayan gece yarısı 
meydana gelen 
çevre felaketi, şirket 
yetkililerinin titiz 
çalışması sonucu 
11 günde temizlen 
di.
Gemilerden alınan 
sintine atıklarının 
toplandığı tanklar
dan birinde meydana 
gelen valf arızası 
sonucu, Roda 
Yetkililerine göre 11 
ton, Çevre Bakanlığı 
Müsteşarlığı açıkla
malarına göre de 30 
ton gemi atığı 
denize yayılmıştı. 
Çevre kirliliğine 
neden olan atıklar
dan en çok Narlı 
Köyü sahilleri zarar 
görmüştü.

ANINDA MÜDAHELE

Meydana gelen deniz 
kirliliğinin temizlen
mesi için Roda A.Ş.
Çevre Temizleme 
lisansı olan profes 
yönel bir şirketle 

temasa geçerek, 50 
kişilik bir ekiple 
temizlenme çalış
malarını başlattı. 
11 günde tamam
lanan temizleme 
işlemleri sonucu dün 
Roda Limancıhk A.Ş. 
Genel Müdürü Ali 
Açıl ile Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz Narlı Köyü 
iskelesi önünde 
ortak bir basın 
toplantısı yaptılar. 
Yılmaz ve Açıl, çevre 
kirliliğine neden olan 
kazanın izlerinin 
temizleme sonunda 
tamamen silindiğini 
söylediler.
Narh Köyü Muhtarı 
Salim Özdemir'in de 
katıldığı basın toplan 
tısında konuşan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Roda yetki 
lilerine titiz çalış 
malarından dolayı, 
Narh Köyü halkına 
da gösterdikleri sa 
bir ve yardımların
dan dolayı teşekkür 
etti.
Çevre Bakanlığı’na 
bağlı dünyaca ünlü 
uzman bir firmanın

Roda Yetkililerince 
olayın gerçekleş 
meşinin hemen 
ardından ilçeye 
davet edildiğini hatır
latan Refik Yılmaz, 
yaklaşık 10 gün 
içinde kazanın tüm 
izlerinin silinmesinin 
sevincini yaşadık
larını söyledi. 
AB normlarının

sadece ticaret ve 
siyasette değil, sana 
yi ve limancıhk sek
töründe de geçerli 
olduğunu belirten 
Refik Yılmaz, 
"Kirleten Temizler" 
sözünün bu çevre 
kazası sonrasında 
da geçerli olduğunu 
ve çalışmaların tüm 
giderlerinin Roda

Limancıhk 
Şirketi tarafından 
karşılandığını açık
ladı.
Bir daha böyle 
önlemlerin yaşanma
ması için denetim
lerin ve teknik 
güvenlik çalışmala 
rının artırılmasından 
yana olduklarını vur
gulayan Yılmaz, bun
dan sonra sintine 
atıklarının da daha 
iyi muhafaza edilip, 
bertaraf tesislerine 
de daha güven le 
götürülmesi gerek
tiğine dikkat çekti.

ÇEVREYE 
DUYARLIYIZ

Roda Limancıhk 
Genel Müdürü Ali 
Açıl'da konuşmasın
da, firma ve sektöre 
bakış açısından 
içlerinde deniz aşkı 
bulunduğunu ifade 
ederek, Narh gibi 
Marmara'nın en 
güzel sahil köyle 
rinden birisinin kısa 
sürede temizlenme 
sinin mutluluğunu 
yaşadıklarını bildirdi. 
Kaza sonrasında 

firma olarak potan
siyel suçlu anlamına 
gelmeyeceklerini 
belirten Ali Açıl, 
kazanın teknik 
incelemesinin 
sürdüğünü 
ancak bir valf 
üretim hatası son
rasında patlamanın 
gerçekleş tiğine 
inandıklarını söyledi. 
ISO 9000 belgeli fir
manın her türlü 
duyarlılığı ve titiz 
çalışmayı üstlendiği
ni de açıklayan 
Genel Müdür 
Ali Açıl, "Kesinlikle 
ihmal söz konusu 
değildir. İyileştirici 
tedbirlerimizi 
aldık. 10 gün içinde 
çevre kazasının 
izlerini tamamen 
sildik.
Bu çalışmalanmız 
Türkiye ve dünyada
ki tüm limancıhk ve 
sanayi kuruluşlarına 
da örnek olsun" 
dedi.
Basın açıklama 
larının ardından iki 
adet ördek Yılmaz ve 
Açıl tarafından 
denize bırakıldı.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’

GemlikKSrfez
ıııUi'lı İli cinim ılnıl iihtiiI

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA A “s™MBf-ŞA
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP
DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİM; 

X""'\ GEMLİK İÇİN HER ALANDA 
; •• PROJELERİMİZ HAZIR

Projelerimizi, önümüzdeki günlerde 
sîzlere sunacağız, birlikte tartışacağız.

Her proje, ilgili kurum 
ve kuruluşların görüşü 

I alınarak hazırlanmıştır. 

SİZLERİN ONAYINI
ALACAĞIMA 

^İNANCIM TAMDIR 
Amacımız, doğa cenneti kentte, halkı ile 

bütünleşmiş, kimseyi ötekileştirmeden 
halkıAĞfğSSn ibadet sayan yönetimi

Atay GÜNGÖR
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 

BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI 
EĞİTİMCİ-EMEKLİ BÜROKRAT ,

sîzlerle birlikte kurmaktır

/ŞS/ZL/Ğ/N, YOLSUZLUĞUN, 
YOKSULLUĞUN OLMADIĞI, 

BARIŞ VE KARDEŞLİK DUYGUSU 
/£E BİRLİKTE, İNSANCA ZENGİN

YAŞAMIN VAR OLDUĞU
F HALK İKTİDARI İÇİN.^
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Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız;

Yıldız, "Kimse SFnin yükselişini
engelleyemeyecektir"

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, yap
tığı basın açıkla
masında, bir kısım 
medya organlarının 
Türkiye’de sadece 
3 parti seçime gire
cekmiş gibi haber 
yaparak kamuoyu 
nu yönlendirmeye 
çalıştığını be 
lirterek, “Kimse 
ama hiç kimse 
Saadet Partisi’nin 

yükselişini engelle 
yemeyecektir.” 
dedi..
Türkiye’de çarpık 
bir adalet sistemi 
olduğunu, sadece 
3 partinin hazine 
yardımı aldığını 
belirten Yıldız, 
“Biz, Saadet Partisi 
olarak üyelerimiz 
ve halkımızın 
destekleri ile birlik
te diğer partilerle 
başa baş mücadele 
ediyoruz.

Ülkemizin her 
yerinde olduğu gibi 
Gemlik'te de yerel 
seçim 
Saadet Partisi ve 
Belediye Başkan 
adayımız Sedat 
Özmen ile diğer 
parti ve adayları 
arasında 
geçecektir.
Bizler, güzel 
Gemlik'imizi 
halkımızla birlikte 
yönetmeye 
hazırız.” dedi.

Uludağ Üniversite
si, Durmazlar A.Ş. 
ile işbirliği pro
tokolü imzaladı 
Rektör Kamil Dilek 
ile Durmazlar 
Makine Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin 
Durmaz’ın imza 
koyduğu protokol 
uyarınca, iki kurum 
arasında bilgi ve 
teknoloji alışverişi 
yapılacak, öğren
cilere staj ve burs 
imkanı sağlanacak. 
Uludağ Üniversite
si Rektörü Dilek, 
bu protokol 
imzalanmadan 
önce Durmazlar ile 
zaten işbirliği 
içinde bulunduk
larını ifade etti. 
Dilek, Durmazlarla 
olan işbirliğinin, 
kamuyla işbirliğine 
de öncülük ettiğini 
söyleyerek, 
“Bu protokolün, 
üniversitemizin 
akademik birimleri

ve UÜ Teknoloji 
Transfer Ofisi ile 
Durmazlar arasında 
çok önemli pro
jelere öncülük ede
ceğine inanıyo
rum” dedi. 
Durmazlar Makine 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Durmaz, 
kendilerinin 
makine alanında
Bursa’da, hatta 
Türkiye’de öncü 
olduklarına dikkat 

çekti* Özellikle 
yabancı rekabetin 
büyük önem 
taşıdığı alanlarda 
endüstriyel 
AR-GE’nin çok 
önemli olduğunu 
hatırlatan Hüseyin 
Durmaz, Uludağ 
Üniversitesi ile 
yapacakları işbir
liğinin büyük önem 
kazandığını söyledi 
ve “Üniversite ile 
daha güzel işler 
yapmak istiyoruz” 
dedi.
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6TS0 üyelerini HM 
fuarına gütüreceK

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 
yapılan açıklamada 
“LOGIST EURASIA 
2013 Fuan”nın 
İstanbul TÜYAP 
Fuar Merkezi’nde 
açılacağı bildirildi. 
İlçemizde gelişen 
lojistik hizmetleri 
nedeniyle GTSO 
üyelerinin yararla 
nacakları önemli bir 
fuarın açılacağı 
belirtirildi.
Yapılan açıklamada, 
14-17 Kasım 2013 
tarihlerinde İstanbul 
TÜYAP'da gerçek
leşecek olan 6. Lojis 
tik Endüstrisi, Taşı 
macıhk, Yükleme, 
Boşaltma, İstifleme, 
Depolama, Araç, Do 
nanım Sistem ve 
Teknolojileri fuarına 
katılmak isteyen 
üyelerin, fuara 
ücretsiz olarak katı 
hmı GTSO tarafın
dan sağlanacağı 
belirtildi.

Fuara katılmak iste 
yenlerin Ûda'ya baş 
vurmaları veya 
www.gtso.org.tr 
adresindeki formu

en geç 25 Ekim 
2013 Cuma gününe 
kadar doldurup 
kuruma iletmeleri 
istendi.

MHCIMH MMIYO»
Şirketimiz bünyesinde çalışmak 

üzere;
Bahçe, Peyzaj işinden anlayan 

Referans verebilecek, 
BAHÇIVAN alınacaktır.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 
GEREKMEKTEDİR.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek- 

Orhangazi / BURSA 
Tel:0-224-586 00 05

PTT Gemlik Müdürü Ali Dalkıran ve Şef Emin Pehlivan 
Atatürk Anıtındaki törenden sonra Kaymakam Cahit Işık ve 

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz'ı makamında ziyaret ettiler. 

PTrniu173, fcunılus 
yıldönümü kutlandı
Türkiye Posta 
Telgraf Teşkilatının 
Kuruluşunun 173. 
yıldönümü tüm yurt
ta olduğu gibi 
Gemlik'te de kut
landı.
PTT Gemlik Müdürü 
Ali Dalkıran ve Şef 
Emin Pehlivan 
Atatürk Anıtına 
çelenk koyduktan 
sonra, Kaymakam 
Cahit Işık ve 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz'ı 
makamında ziyaret 
ettiler.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı ziyaretinde 
konuşan PTT 
Müdürü Ali 
Dalkıran, teşkilatın 
173. kuruluş 
yıldönümünü birlik 
ve beraberlik 
içerisinde kutla
manın büyük onu
runu yaşadıklarını 
söyledi.
Kurumun 1840 yılın

da zor şartlarda ve 
kısıtlı imkânlarda 
başladığını hatırla
tan Adnan Sert, 
"Hizmet serüvenin 
de daima ülkemizin 
en ücra köşelerine 
dahi hizmet 
götürmeyi ilke 
edinmiş ve bu ilke 
doğrultusunda 
bugün itibariyle yurt 
sathında 4 bin 
500'ün üzerinde iş 
yeri ve bin 100'ün 
üzerinde PTT Matik 
(ATM) cihazı ile 
hizmetlerini 
sürdürmektedir.

Kurumumuz tekno 
İoji alanındaki tüm 
yeniliklerden de 
istifade etmek 
suretiyle, 2004 yılın
dan itibaren yaptığı 
atılımlar ile de 
Türkiye'nin en 
büyük tahsilat 
merkezi olmuştur" 
dedi.
GemliK belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, Ali 
Dalkıran ve 
Emin Pehlivan 
nezdinde tüm 
PTT çalışanlarını 
kutladı.

Sanayi İsletmelerinin Sicil 
Kaydını Yapması İstemli

Bursa Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji il 
Müdürlüğü işlet
melerin sanayi 
sicile tescilinin
yapılması konusun
da uyarıda bulundu. 
Bursa Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji il 
Müdür Vekili M. Latif
teniz tarafından 
'apılan yazılı açıkla
mada; sanayi işlet
melerinin sicil kay- 
lının yapılmasının 
»nemi vurgulandı. 
Açıklamada 6 bin 
48 sayılı Sanayi 
»içil Kanununun 
’nci maddesinde 
anayi işlet
melerinin; "Bir mad- 
lenin vasıf, şekil, 
lassa veya terkibini 
makine, cihaz, tez- 
iah, alet veya diğer

vasıta ve kuvvet
lerin yardımı ile 
veya sadece el 
emeği ile kısmen 
veya tamamen 
değiştirmek veya bu 
maddeleri işlemek 
suretiyle devamlı ve 
seri halinde imal 
veya istihsal eden 
yerlerle madenlerin 
çıkarılıp işlendiği 
yerler sanayi 
işletmesi ve buralar
da yapılan işler 
sanayi işleri sayılır." 
şeklinde tarif 
edildiği belirtilerek; 
"Kanunun 2'nci 
maddesinin ise; 
sanayi işletmeleri 
nin iktisat ve ticaret 
vekaletinde tutula
cak sanayi siciline 
kayıt ettirilmesi ve 
mukabilinde alı

nacak sanayi sicil 
vesikasının icabında 
selahiyetli 
memurlara ibraz 
olunması 
mecburidir." denildi. 
Bursa Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji İl 
Müdür Vekili M. Latif 
Deniz açıklamasın
da; "Bu itibarla 6948 
sayılı Sanayi Sicil 
Kanunu hükümle 
rine uyulması 
zorunlu olup, halen 
mevzuat hükmü 
kapsamında faaliyet 
gösterip işletmeleri
ni, sanayi sicile 
tescil ettirmemiş 
olanların Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürlüğüne 
başvurmaları gerek
mektedir." uyarısın
da bulundu.

http://www.gtso.org.tr


Sayfa 624 Ekim 2013 Perşembe GemlikKHrfez

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış

Çevre ve duyarlılık..
Gemlik, gelişmiş sanayisi ile çevre kirli 

liği riski taşıyan yerlerden biridir.
Bunun bir örneğini geçtiğimiz günlerde 

yaşadık.
Gemilerin sintinelerinde birikmiş kirli 

su, yağ, mazot gibi atıklar, Çevre Yasası ve 
AB normları gereği, limanlarda karada 
oluşturulan tanklara çekirerek, yönetmen
liklere göre imha edilir.

Liman firmaları bu hizmet için gemiler
den ücret alır.

Roda limanında yaşanan olayda bir 
kasıt olmadığı belli.

Teknik raporlar bunun dışında olur mu 
bilmem.

Görülen, teknik bir hatadan kaynakla 
nan bir durum.

Bu firmaya pahalıya mal olurken, çevre 
ye de pahalıya mal olabilirdi.

Roda’ya göre 11 ton, Çevre Bakanlığı 
yetkililerine göre 30 ton atık, denize akmış.

Kirlilik, ister kasıtlı, ister kasıtsız olsun, 
neden olan kurumlar, kirliliği ortadan kal 
dırmak zorundadır.

Roda, bu konada hızlı davranarak akıntı 
ile Narlı Köyü sahillerine giden pisliği te 
mizletti.

Dün, temiziliğin sonuçlarını göstermek 
için, Roda Limanı Genel Müdürü Ali Atış, 
Belediye Başkanvekili’ni de Narh’ya davet 
etmiş.

Basını da tabii....
Basın önemli.
Çünkü bu kirlilik konusu, basın yoluyla 

Türkiye ye ve dünyaya duyurdu.
Bu firmalar için olumlu bir durum değil.
Kusurların giderildiğini, çevreyi eski 

haline getirdiklerini de dün yine basın 
yoluya duyurdular.

Gerçekten deniz dün pırıl pırıldı.
Akdeniz ve Eğe’nin maviliğine sahipti.
Balık sürüleri iskele civarında net görü 

türken, medüzler (deniz anaları) de denizin 
keyfini çıkarıyorlardı.

Kirleten ciddi masraflar yaparak çevreyi 
eski haline getirmiş.

Bu güzel bir çaba..
Ancak yetersiz.
Roda Limanında meydana gelen olay 

bir kaza da olsa, bundan sonra işletme 
daha dikkatli olmalıdır.

Bu ve buna benzer kiril i k yaratacak 
konularda daha sıkı önlemler almalıdır.

Gemlik bölgenin en büyük liman ve 
lojistik kenti oldu.

Diğer limanlar da bu konuda sıkı dene
timden geçirilmeli.

Bunun dışında,Gemlik Gübre’deki 
amonyank tankları, Mar mara Kimyadaki 
kimyasal tankları, BP’deki benzin tankları 
çok ciddi denetimlerden geçirilmeli.

Denetimlerle ilgili olarak, Çevre Bakan 
lığı kadar, Gemlik Belediyesi de eğitilmiş 
özel ekipler kurmalı.

Daha büyük facialar yaşamadan ciddi 
önlem ve denetimler yapılmalı.

Halk bilgilendirilmeli.

Kurşunlu da 29111 sayılı Toplantı ve Yürüyüş Yasası’ndaki açık hava toplantı 
yerleri, gösteri ve yürüyüş güzergahları ve dağılma yerleri açıklandı

Kursunlii'da toplantı ve
iliriiyüs giizerpahlan telli oldu
ilçe Kaymakam 
hğı’ndan yapılan 
açıklamada, 
Kurşunlu Atatürk 
Mahallesi’ndeki 
toplantı ve 
yürüyüş yerleri 
belli oldu.
Yapılan açıklama
da, toplantı alanı 
olarak, Atatürk 
Mahallesi Yusuf 
Güneş Parkı, 
iskele Meydanı, 
Toplanma ve 
Toplanma Yeri: 
Öğretmen Fehmi

Tuna Caddesi kadar. istikametine ve
üzerinde bulunan Tahtalı Çarşı önün Gemlik istikametine
eski Belediye den iskele doğru giden yol.
Binasının önü. Meydanı, Yusuf Afiş Asılacak
Sahil Yolu Güneş Parkına Yerler:
üzerindeki 54. kadar olan sahil Şükrükaya,
SS Özel Kurşunlu yolu. Cumhuriyet ve
Kooperatifi önü Dağılma Noktası ve Atatürk
Yürüyüş istikametleri: Mahallelerinde
Güzergahı: Yusuf Güneş bulunan reklam
Atatürk Mahallesi, Parkı’ndan Atatürk panoları.
iskele Meydanı, Caddesi’nden, Pankart Asılacak
Yusuf Güneş Gündoğdu yolu Yerler:
Parkından istikametine, Yusuf Güneş Parkı
başlanılarak sahil Öğretmen Fehmi içinde bulunan
yolunu takiben Caddesi’nden elektrik direkleri ve
Tahtalı Çarşı önüne Mudanya ağaçlar.

EınMl öğretilen ircaı mimli
Kovu MiişlıiM kitap yaptı

Kurşunlu Nursel 
Çağlar ilköğretim 
Okulu 
Müdürlüğü’nden 
emekli olan 
Ercan Kavuk, 
doğduğu yer olan 
Iznik’in Müşküle 
Köyü’nü kitap 
haline getirdi. 
Emekli olduktan 
sonra doğduğu 
Müşküle Köyü 
hakkında araştır
malar yapmaya 
başlayan Ercan
Kavuk, Müşküle’nin 
coğrafi durumu, 
tarihi, muhtarlığını, 
OsmanlI arşivlerin 
deki Müşküle Köyü 
ile ilgili belgeleri, 
işadamlarını, şehit
lerini, gazilerini, 
Balkan, Birinci 
Dünya ve Kurtuluş 
Savaşı’ndaki 
Müşküle’yi, köy 
geleneklerini, 
oymalarını, köy 
halkının nostaljik

fotoğraflarını, 
köyün tanınmış 
ailelerini, spor 
külüplerini, avcı 
larını, Gemlik’teki 
esnaflarını, Avukat 
larını, zeytin ve 
zeytinciliği, üzümü, 
hayvancılığı, toprak 
işlemesini, delileri
ni, aza seçilmesini, 
köy bayramlarını, 
basında Müşküleyi, 
köyünün 
fotoğraflarını bir

Ercan Kavuk, 
kitabın hazırlan
masında kendisine 
sponsorluk yapan
lara teşekkür etti.

kitapta topladı. 
Müşküle -1 adını 
verdiği kitabın 2. 
cildini de hazır
ladığını söyleyen

Gemlik KBrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN



ÖzffiMc
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Izgara Köfte

NEDEN KÖFTE Öx«fİ!ck‘TE YENİR?
Etleri çiftliğimizde üretiyoruz.
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Bursa'da, Gezi 
Parkı olaylarına 
destek amacıyla 
Atatürk 
Caddesi'nde 
düzenlenen göster
iler sırasında taş ve 
şişe atarak 4 polisi 
yaraladıkları ve 
valilik binasına 
zarar verdikleri 
suçlamasıyla hak
larında dava açılan 
55 tutuksuz sanığın 
yargılanmasına 
devam edildi. 
İstanbul Taksim' 
deki Gezi Parkı'nda 
ağaçların kesilme^- 
sine karşı çıkan
ların başlattığı 
direnişe destek 
vermek amacıyla 2 
Haziran tarihinde 
Reşat Oyal 
Kültürparkı'nda 
toplanan yaklaşık 5 
bin kişi, sloganlar 
atarak Atatürk 
Caddesi'ne yürüdü. 
Gecenin ilerleyen 
saatlerinde sayıları 
30 bine ulaşan ve 
caddeyi trafiğe 
kapatan protestocu 
gruba polis müda
hale etmezken, 
iddiaya göre alkol 
almaya başlayan 
yüzleri maskeli bir 
grup, Atatürk 
Caddesi'nde bulu
nan valilik binasına 
şişe ve taş atmaya 
başladı. Polis bu 
kişilere, TOMA'lah 
yönlendirerek 
tazyikli su ve biber 
gazı ile müdahale 
etti. Olaylarda, 
valilik binası ve bir

22 kapak «olcu Makalandı
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde, yasa dışı 
yollardan 
Yunanistan'a git 
meye çalışanz22 
kaçak yakalandı. 
Alınan bilgiye göre, 
ihbar üzerine 
harekete geçen 
ekipler, Tatkavaklı 
Melde Bayırı mevk- 
isindeki polis hatıra 
ormanında yürüyen 
bir grupla karşılaştı. 
Yapılan incelemede, 
10'u Afganistan, 
12'si Bruma uyruklu 
toplam 22 kaçağın, 
Esat Y, Abdullah Y.

polis aracı hasar 
görürken, 4 polis 
memuru ise hafif 
yaralandı.
Gözaltına alınan 55 
kişi ise savcılık ve 
çıkarıldıkları 
mahkeme tarafın
dan tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

3 İLE 9 YIL ARASI 
HAPİS İSTEMİ 
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından 
haklarında 'kanuna 
aykırı toplantı ve 
gösteri yürüyüşler
ine katılmak', 'göre
vi yaptırmamak için 
direnmek' ve 'kamu 
malına zarar ver
mek' suçlarından 3 
yıl ile 9 yıl arasında 
değişen hapis 
cezaları istenen ve 
dün yargılanmaları
na başlanan 55 
tutuksuz sanığın 
yargı lanmasına 
devam edildi.
Bursa 5. Asliye 
Ceza 
Mahkemesi'ndeki 
duruşma, sanık 
sayısının fazla 

ve Ersin M. tarafın
dan İzmir üzerinden 
yasa dışı yollarla 
Yunanistan'a 
götürülmek isten 
diği tespit edildi, 
kaçaklar,

olması nedeniyle 
iki güne bölündü. 
Dün duruşmaya 
çağrılan 31 sanık
tan hazır bulunan 
27 kişinin ifadesi 
alınırken bugün 
ifadesi alınması 
gereken 24 sanığın 
16'sı duruşmaya 
katıldı. Mahkeme 
ayrıca davada 
müşteki olan 4 
polis memurunu da 
dinledi.

'2 BİN 500 LİRA 
ZARARIM OLDU' 
Duruşmada dinle
nen sanıklardan 
S.Ö. olayların 
yaşandığı cadde 
üzerinde her gece 
işportacılık yap
tığını belirterek, 
"Zabıtalar gittikten 
sonra o caddede 
bir şeyler satıyor
dum. Saat 01.00 
sıralarında olaylar 
patladı. Sağdan 
soldan biber gazı 
yağmaya başladı. 
Caddenin ortasında 
ateş yanıyordu.
Mallarımı toplayıp 
kaçmak istedim.

Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastane 
si'nde sağlık kont 
rolünden geçirildik
ten sonra Emniyet 
Müdürlüğü 
Yabancılar Şube

Arkamı 
döndüğümde 
duvardan seken 
biber gazı 
göğsüme geldi. 
Yere kapandım. 
Mallarım orda 
kaldığı için polise, 
'Mallarımı alayım' 
dedim, polis de 'Biz 
karışmayız* dedi. 
Bu sırada ne 
olduğunu anla
madan gözaltına 
alındım. Serbest 
kaldığımda mallar 
yerinde değildi. 
Olay nedeniyle 2 
bin 500 lira maddi 
zararım oluştu. 
Suçlamaları kabul 
etmiyorum" diye 
konuştu.
Davanın müşteki
leri diğer üç polis 
memuru da olaylar 
sırasında atılan 
yabancı maddeler 
nedeniyle yara
landıklarını ifade 
ederek şahıslardan 
şikayetçi olduk
larını belirttiler. 
Mahkeme duruş
mayı eksikliklerin 
giderilmesi ertele
di.

Müdürlüğü'ne teslim 
edildi. "Göçmen 
kaçakçılığı" yaptık
ları öne sürülen 3 
zanlı ise ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
Zanlıların \ 
kaçaklardan, yurt 
dışına götürmek 
için kişi başı 2 bin 
dolar aldıkları, 
bulundukları otobüs 
arızalanınca başka 
bir araç bulmak 
üzere yaya olarak 
yola devam ettikleri 
öğrenildi.

Gece Bekçisinin 
Son Sözü "Ölmek 

istemnıorum" Oldu
KOAH hastası 
Şaban Ateş nefes 
alıp vermesi zor
laşınca cep tele
fonuyla 112 Acil 
Servisi arayarak, 
"Çok kötüyüm 
ölmek istemiyorum, 
beni kurtarın" dedi. 
Bursa'da odun 
pazarından gece 
bekçiliği yapan 
KOAH hastası 67 
yaşındaki Şaban 
Ateş nefes alıp ver
mesi zorlaşınca cep 
telefonuyla 112 Acil 
Servisi arayarak, 
"Çok kötüyüm 
ölmek istemiyorum, 
beni kurtarın" dedi. 
Görevliler, Ateş'in 
adresini belirlemek 
için zamanla yarış 
başlattı. 15 dakika 
süren araştırmada 
bulunan Şaban 
Ateş, müdahlelere 
rağmen kurtarıla
madı.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Soğanlı 
Mahallesi Odun 
Pazarında gece 
bekçilisi, 'Kronik 
Obstrüktif Akciğer' 
(KOAH) hastası 
Şaban Ateş, saat 
01.48'de 112 Acil 
Servis'i arayarak 
"Çok kötüyüm 
ölmek istemiyorum, 
beni kurtarın" 
diyerek telefon 
kapandı. Adresi 
almak için telefon 
numarasını 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
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defalarca arayan 
ancak cevap ala
mayan 112 Komuta 
Kontrol Merkezi 
görevlileri çağrının 
hangi baz istas 
yonundan geldiğini 
ve koordinatlarını 
belirledi.
Soğanlı Botanik 
Park yakınlarından 
sinyalin geldiğini 
belirleyen görevliler 
acil yardım isteyen 
kişinin bulunması 
için polis ekip
lerinden de destek 
istedi. Bölgeye 4 
polis aracı ve 2 
ambulans sevk edi 
lerek yardım 
isteyen kişinin 
bulunması için 
araştırma başlatıldı. 
15 dakika süren 
aramalarda ekipler 
odun depoları 
içinde bulunan 
bekçi kulübesinin 
kapı girişinde yatan 
Şaban Ateş'i buldu. 
Sağlık ekiplerinin 
yaptığı tüm müda
halelere rağmen 
Şaban Ateş öldü. 
Polisler baraka 
içinde yaptıkları 
araştırmada Şaban 
Ateş'in nefes alıp 
vermekte zorlandığı 
sırada kullandığı 
Nebilatör cihazı ve 
ilaçlarını buldu. 
Cumhuriyet Savcılı 
ğı tarafından olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı
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Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı 
(SGK) yayımladığı 
duyuru ile vakıf 
üniversiteleri dahil 
sözleşmeli tüm 
sağlık hizmeti 
sunucularının yüzde 
200 fark ücreti ala
bileceklerini açık
ladı.
Bir süredir gün
demde olan özel 
hastanelerin yüzde 
200’e kadar fark 
ücreti almalarına 
izin veren karar 
Bakanlar 
Kurulu’ndan çıkmış, 
fakat özel has
tanelerin alabilecek

leri fark ücreti 
oranını belirleyen 
“Özel Hastaneler İle 
Vakıf Üniversite 
Hastanelerinin 
Puanlandırılması Ve 
İlave Ücret Alınması 
Hakkında Yönerge” 
sebebiyle bu fark 
ücretini nasıl alacak

ları netleşmemişti. 
Konuyu gündeme 
taşıyan saglikak- 
tuel.com haber site
si, BURSAD Genel 
Sekreteri Dr. Feza 
Şen’in açıklamaları
na yer vermiş, 
özel hastanelerin 
yüzde 200 fark 

ücreti alabilmeleri 
için SGK’nın konu 
ile ilgili duyuru 
yayımlaması ve ilgili 
yönergenin değiş 
tirilmesi veya yürür
lükten kaldırılması 
gerektiğini 
belirtmişti.
Haberin yayınlan
masından sonra 
Özel ve Vakıf 
Hastanelerin 
Puanlandırılması ve 
ilave Ücret Alınması 
Hakkında Yönergeyi 
iptal eden SGK, 
konu ile ilgili bir 
duyuru yayımla
yarak SUT fiyat
larının iki katına 

kadar ilave ücret 
alınabileceğini açık
ladı.
SGK’nın duyurusun
da şunlara yer 
verildi, “29/1/2010 
tarihinde yayım
lanan 'Özel 
Hastaneler ile Vakıf 
Üniversite 
Hastanelerinin 
Puanlandırılması ve 
İlave Ücret Alınması 
Hakkında Yönerge' 
Kurum Başkanlık 
Makamının 
21/10/2013 tarihli 
olurları ile yürürlük
ten kaldırılmıştır. 
22/10/2013 tarihin
den geçerli olmak 

üzere Kamu 
idaresi sağlık 
hizmeti sunucuları 
dışındaki vakıf 
üniversiteleri dahil 
Kuruntumuzla 
sözleşmeli tüm 
sağlık hizmeti 
sunucuları genel 
sağlık sigortalısı ve 
bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerden 
Sağlık Hizmetleri 
Fiyatlandırma 
Komisyonunca 
belirlenen sağlık 
hizmetleri 
bedelinin en fazla iki 
katına kadar ilave 
ücret alabilecek
lerdir.”

UNUTMADIK...
Ne seni unutacak kadar 

zaman geçecek, 
Ne de geçen zaman 

Seni unutturmaya yetecek.
UNUTTUK SANMA!....

Zaman alışmayı öğretecek bize,
UNUTTURMAYI ASLA...

23.10.2009 GÖKMEN

İlhan TEKİN ve Evlatları - Gemlik

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

m mı
YÜKSEK CİROLU 

RESMİ KURUMUN SU 
ANA BAYİİ 

DEVREN SATILIKTIR

053276823»
ELEMAN

OFİS PROGRAMLARINI 
İYİ KULLANABİLEN 

ÖN MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM.
GEMLİK 

Tel:514 20 21

tuel.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Giiciimspor Kulübü: 81
Nilüfer Eğitim Kurumlan: 56

Gemlik Gücüm 
Spor genç takımı 
22 Ekim 2013 Sah 
günü karşılaştığı 
Nilüfer Eğitim 
Kurumlan arasında
ki maça Buğra, 
Mert, Hakan, Kaan, 
Batuhan A.,beşlisi 
ile başlarken 
Nilüfer Eğitim K. 
Soner, Ömer, 
Tunahan, Faruk, 
Oğuzhan beşlisi ile 
başladığı mücade
lenin ilk periyotu 
21/7 İkinci periyot 
18-14 üçüncü peri 
yot 25-20 dörtüncü 
periyot 17-15 önde 
tamamlayan Gemlik 
Gücüm Spor maçı 
81-56 kazanmayı

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜND€ DAV€TİV€ BASILIR

YILLIK -TECRÜBEMİZ
İLEI-IİZMETİMİZDEYİZ

Zengin çeşit 
kcıtcıloçjlcırımızı ç>örm<scJ6n 

k cır cır verm&v*n •••

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
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bildi.
Gücümspor: 
Anıl (-), Buğra (24), 
Fatih (-), Tufan (11), 
Mert (9), Hakan (6), 
Kaan (2), Batuhan 
(10), Emre (-), 
Yavuz (5), Alp (10), 
Atakan (4) 
Nilüfer Eğitim K. 
Berk (5), Soner (2), 
Ömer (5), Samet 
(5), Emre (-),.
Tunahan (10), 
Faruk (6), Oğuzhan 
(23), Ali (-), 
5 Faul : 
Samet/Tunahan 
(Nilüfer Eğitim K.) 
Müsabaka sonunda 
Gücümspor alt yapı 
antrenörü Sabri 
Şelçuk, "Ligdeki ilk 

müsabakamız 
olduğu için kazan
mamız önemliydi. 
Oyuncularımız 
antrenmanda 
çalıştığımız 
sistemin üzerinden 
oynamaları 
teknik ekibi 
sevindirdi.
Genç sporcu- 
lanmızı ilçemizi en 
iyi şekilde temsil 
edecekleri lig 
müsabakasında ve 
milli takımlarda 
oynama onuru 
sahip olmak 
için velilerin 
desteği ile daha 
çok çalışmamız 
gerekiyor” 
dedi

Bursaspor Teknik 
Direktörü Christoph 
Daum, iyi futbol
cuyu iyi antrenörün 
ortaya çıkardığını 
belirtirken, 
"Bursaspor benim 
için yalnızca 
mağlubiyet ya da 
galibiyet demek 
değildir" dedi. 
Daum, Bursaspor'u 
terncih etmesinin 
ilk sebebi olarak 
coşkulu taraftarı 
gösterdi. Daum, 
Bursaspor'un 
inanılmaz bir 
taraftara sahip 
olduğunu belirtirken 
şunları söyledi: 
"Son senelerde bu 

kadar başarılardan 
sonra beklentinin 
büyük olduğunu 
normal olarak 
karşılıyorum. 
Bu burada şampi 
yonluk yaşandı. 
Taraftar, bunu 
her zaman 
yaşamak istiyor. 
Taraftarımızın 
desteği çok 
büyük, ama 
sonuçlar gelmediği 
zaman da tepkileri 
de oluyor. Biz de 
kendimizden ve 
takımdan çok şey 
bekliyoruz. Tüm

Bursa Oto Show fuarı 5-10 Kasım’ıla
Bursa 8. Otomobil, 
Ticari Araçlar, 
Motosiklet, Bisiklet 
ve Aksesuarları 
Fuarı, 5-10 Kasım 
2013 tarihleri 
arasında kapılarını 
açıyor.
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzen
lenecek fuarın özel 
davetliler ve basın 
mensupları için 
olan açılışı ise 4 
Kasım 2013 
Pazartesi günü 
yapılacak.
İki yılda bir gerçek
leşen Bursa 
OtoShovv Fuarı, 
2011 yılında 122 bin 
490 kişi tarafından 
ziyaret edildi.
Bu yıl 4 ayrı salon 
ve fuayeden oluşan 
bir alanda 150 bin 
ziyaretçi hedeflen! 
yor.

maçları analiz ediy
oruz ve nasıl bir 
seviyeye getiririz 
ona bakıyoruz. 
Taraftarlar, yönetim, 
takım, birlikte biz 
bir aileyiz. Ama 
ailede de herkes 
hem fikir olmaya
biliyor. Bazen 
problemler çıka
biliyor. Bu da 
gayet normal. 
Bursaspor benim 
için sadece bir 
mağlubiyet ya da 
galibiyet demek 
değildir. 
Bursaspor'u ne 
kadar sevdiklerini 
biliyoruz. Taraftarın 
mesajını aldık ve 
kesinlikle bu mesajı 
yerine getirmeye 
çalışacağı^." 
"İSTİKRARI 
YAKALAMAK 
İSTİYORUZ"

Tüyap Bursa 
Fuarcılık A.Ş. Genel 
Müdürü Sayın İlhan 
Ersözlü, 
"Sektördeki önemli 
markaların en son 
modellerinin 
sergileneceği, yeni 
modellerin Türkiye 
ve Bursa tanıtımının 
yapılacağı OtoShow 
Fuarı’nda gözler 
Bursa’ya çevrile
cek. Bursa ve böl
gesindeki otomobil 
tutkunlarının bek

Daum, "Ertuğrul 
Sağlam 
Bursaspor'da çıtayı 
yükseltti ve takımı 
şampiyonluğa 
ulaştırdı. Bu konuda 
neler düşyünüyor- 
sunuz" sorusuna şu 
karşılığı verdi: 
"Biz Bursaspor'u 

belirli bir seviyeye 
getirip istikrarı 
yakalamak isti 
yoruz. Bursaspor 
un belirli bir yerde 
bulunması için bun
ları istikrar 
çizgisinde yapmak 
istiyoruz. Uzun bir 
şey yaşamak istiy
orsanız istikrarı 
yakalayacaksınız. 
Bunları Bursaspor'a 
vermek istiyoruz. 
Uzun vadeli 
şeyleri yaşamak ve 
yaşatmak 
istiyoruz." 

lediği fuar, binek 
araçlar, spor oto
mobiller, 4x4 
araçlar, SUV’lar, 
klasik otomobiller, 
aksesuarlar ve 
ticari araçlar kap
samı ile çok geniş 
bir kesime hitap 
edecek.
Birbirinden şık 
stantlar ile fuara 
katılacak firmalar 
son model araçla 
rını sergileyecek” 
dedi.
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Trafikteki araç sayısı 116 milyonu geçti
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, bu yıl 
ağustos sonu 
itibarıyla trafiğe 
kayıtlı araç sayısı 17 
milyon 653 bin 281 
oldu.
Trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı ağustos
ta, temmuza göre 
yüzde 35,5 
azaldı.TÜİK, 2013'ün 
ağustos ayına ilişkin 
motorlu kara taşıtları 
istatistiklerini açık
ladı. Buna göre, 
ağustos sonu 
itibarıyla trafiğe 
kayıtlı toplam 17 
milyon 653 bin 281 
taşıtın yüzde 
51,4'ünü otomobil, 
yüzde 16,4'ünü 
kamyonet, yüzde 
15,3'ünü motosiklet, 
yüzde 8,7'sini trak
tör, yüzde 4,3'ünü

kamyon, yüzde 
2,3'ünü minibüs, 
yüzde 1,4'ünü oto
büs, yüzde 0,2'sini 
ise özel amaçlı taşıt
lar oluşturdu.
Ağustosta 86 bin 
274 taşıtın trafiğe 
kaydı yapılırken, 
trafiğe kaydı yapılan 
bu taşıtlar arasında 
otomobil yüzde 55,8 
ile ilk sırada yer aldı. 
Bunu sırasıyla yüzde 
23,3 ile motosiklet, 
yüzde 11,8 ile kam 
yönet, yüzde 5 ile 

minibüs, otobüs, 
kamyon ve özel 
amaçlı taşıtlar, yüzde 
4 ile traktör takip 
etti.
Trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı ağustos
ta, temmuza göre 
yüzde 35,5 azaldı.
Bu azalış otomobilde 
yüzde 36,8, otobüste 
yüzde 62,9, kamyo
nette yüzde 42,9, 
kamyonda yüzde 
49,8, motosiklette 
yüzde 25,7, özel 
amaçlı taşıtlarda 

yüzde 66,8, traktörde 
yüzde 25,8 olarak 
gerçekleşti.
Minibüste ise yüzde 
11,6 artış görüldü. 
Ağustosta geçen 
yılın aynı ayına göre 
trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı, yüzde 
5,4 azaldı. Bu azalış, 
otobüste yüzde 53,8, 
kamyonette yüzde 
33, kamyonda yüzde 
26,6, motosiklette 
yüzde 7,5 olarak 
gerçekleşti.
Otomobilde yüzde 
6,8, minibüste yüzde 
13,4, özel amaçlı 
taşıtlarda yüzde 
10,8, traktörde yüzde 
7,6 artış oldu. 
Bu yıl ocak-ağustos 
döneminde 784 bin 
586 taşıtın trafiğe 
kaydı yapıldı, 164 
bin 718 taşıtın ise 
trafikten kaydı silin

di. Böylece trafikteki 
toplam taşıt sayısı 
619 bin 868 arttı. 
Ağustosta 379 bin 
679 taşıtın devri 
yapıldı. Devri yapılan 
toplam 379 bin 679 
taşıt içinde otomobil 
yüzde 67,5 ile ilk 
sırada yer aldı. 
Otomobili sırasıyla 
yüzde 15,7 ile kam 
yönet, yüzde 6,9 ile 
minibüs, otobüs, 
kamyon ve özel 
amaçlı taşıtlar, yüzde 
6,5 ile motosiklet, 
yüzde 3,3 ile traktör 
takip etti.
Ağustos sonu 
itibarıyla trafiğe 
kayıtlı 9 milyon 73 
bin 773 otomobilin 
yüzde 41,5'i LPG’li, 
yüzde 31,9'u benzin- 
li, yüzde 26,1'i dizel 
yakıtlı araçlardan 
oluştu.

Yakıt türü bilin
meyen otomobillerin 
oranı ise 
yüzde 0,5 oldu. 
Trafiğe en fazla 
(1501-1600) motor 
silindir hacimli oto
mobillerin kaydı 
yapılırken, ocak- 
ağustos döneminde 
trafiğe kaydı yapılan 
445 bin 442 otomo
bilin yüzde 37,3'ünü 
(1501-1600), yüzde 
20,4'ünü (1300 ve 
altı), yüzde 18'ini 
(1401-1500), yüzde 
16,6'sını (1301-1400), 
yüzde 5,6'sını (1601- 
2000), yüzde 1,6*sını 
(2001 ve üstü) motor 
silindir hacmine 
sahip araçlar oluş
turdu. Motor silindir 
hacmi bilinmeyen 
otomobillerin oranı 
ise yüzde 0,4 olarak 
gerçekleşti.

Kurbanlıklara 5,5 milyar lira harcandı
Türkiye Ziraatçılar 
Derneği (TZD) Genel 
Başkanı İbrahim 
Yetkin, Kurban 
Bayramı'nda geçen 
seneye göre daha 
fazla hayvanın 
kesildiğini belirterek, 
bayramda yaklaşık 
5,5 milyar liralık kur
banlık satışı gerçek
leştiğini bildirdi. 
TZD Başkanı Yetkin, 
yaptığı açıklamada, 
bu yıl Kurban 
Bayramı'nda hayvan 
varlığı anlamında bir 
sorun yaşan
madığını, kurbanlık

fiyatlarının da geçen 
yılki fiyatlarla hemen 
hemen aynı düzeyde 
gerçekleştiğini 
belirtti
Et ve Süt Kurumu 
yetkilileri ve sektör 
temsilcilerinden 
aldığı bilgilere göre, 
bu bayramda geçen 
yıla göre daha fazla 
kurban kesildiğini 
ifade eden Yetkin, 
şunları kaydetti: 
"Bu sene hayvan 
pazarlarındaki kur
banlıklar neredeyse 
ilk günden bitti. 
Kurban satışındaki

artış oranı yüzde 
10'u buluyor. Daha 
çok büyükbaş hay
van satışında artış

görüldü. Geçen yıl 
Kurban Bayramı'nda 
785 bin 134 büyük
baş, 1 milyon 976

bin küçük baş hay
van kesilmişti. Bu 
sene bayramda 850 
bin civarında büyük
baş, 2 milyon 200 
bin civarında da 
küçükbaş hayvan 
kesimi yapıldı. Bu 
rakamlar ışığında 
bayramda yaklaşık 
5,5 milyar liralık kur
banlık satışı gerçek
leşti."
Hayvan pazarlarının 
da geçen yıla göre 
oldukça düzenli 
olduğunu vurgu
layan Yetkin, "Bu 
sene kurban pazarını 

gezerken gebelik 
testi için ultrason 
getirdiklerini 
gördüm, çok hoşu
ma gitti. Bu ciddi bir 
yenilik mutlaka 
yaygınlaşmalı" dedi. 
Yetkin, her Kurban 
Bayramı'nın ardın
dan olduğu gibi et 
fiyatlarının bir süre 
düşük seyredeceğini 
ifade ederek, 
"Bayramın etkisi 2-3 
ay sürer, sonrasında 
et fiyatları yine nor
mal seviyelerine 
ulaşır" diye 
konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye T10
Polis İmdat T55
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanboroğlu-Esadaş 61-4 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

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

BELEDİYE

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. 51314 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

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

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

VAPUR - FERİBOT

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

_________ OTOBÜS_________
Şehirlerarası 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat) 

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22^9
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 41 SAYI : 4705

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)

tElIlİKSBİlİ
VENÜS 

SİNEMASI 
ŞEYTAN-IRACİM 

11.45-14.00-16.15- 
18.30-20.30 

NEVA 
13.15-15.15-17.15- 

20.00 
ŞİRİNLER 2 

12.00-16.00

REZERVASYON 
5133321
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MwümMi
Gemlik Polisi Orhangazi Gem 
lik yolunda durdurduğu bir 
araçta yaptığı kontrolde genç
lerin uyuşturucu bağımlılığı 
sağlayan Bonzai adı verilen hap 
buldu. Araçta bulunan 2 kişi 
polisçe gözaltına alınarak hak
larında inceleme başlatıldı.

Enver Şahin aday adaylığı 
başvurusunu yaptı...

Karbonsan fabrikasında meydana gelen olayda, 9 işçi ölümden döndü
İHIMI

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

'■YİT 4$1

Gözler CHP, MHP VE AKP’de
30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel 

seçimler için aday adayları giderek belir 
ginleşiyor.

Saadet Partisi adayını açıkladığı için 
sorunu olmayan bir parti.

Yerel seçimlerde ilçemizde yarışa katı 
lan partiler, CHP, AKP, MHP ve SP 
olacak.

CHP’de yarış, aday adaylığı için resmi 
başvurusunu yapan Atay Güngör, 
Kemal Aslan ve beklemede plan Esnaf 
Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim 
Talan arasında olacak. Devamı 4’de

Orhangazi’deki Karbonsan fabrikasında 
azot tankında bakım yapan 9 işçi gazdan 
zehirlendi, işçilerden tankın içinde olan 4'ü 
getirildikleri Gemlik Devlet Hastanesi 
bahçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 
(UMKE) tarafından arındırmadan geçirildi 
sonra da tedaviye alındı. Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı. Haberi sayfa 2’de

aftıînidi
AKP’de beledi 
ye başkan aday 
adaylığına adı 
geçen Enver 
Şahin dün res 
mi başvurusunu 
yaptı. AKP bele 
diye meclis üye 
ligi, ilçe başkan
lığı da yapan 
Enver Şahin, 
2009 yerel se 
çimlerinde de 
aday adayı ol 
muştu. Şahin ile 
birlikte aday 
adayı sayısı 3’e 
yükseldi. 4’de

HEM HAYAT KURTAR 
HEM DE HAYATINI 
Meslek 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.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
hatemsaglikokullari.com
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DıtaınâlıaılılılıiMiı lallu Semlirte Ktfavi etildi
Orhangazi’deki 
Karbonsan fab
rikasında azot 
tankında bakım 
yapan 9 işçi gazdan 
zehirlendi. 
İşçilerden tankın 
içinde olan 4'ü geti 
didikleri Gemlik 
Devlet Hastanesi 
bahçesinde Ulusal 
Medikal Kurtarma 
Ekibi (UMKE) tarafın
dan arındırmadan 
geçirildi sonra da 
tedaviye alındı. 
5 işçinin ise 
kaldırıldıkları özel 
hastanede tedavisine 
başlandı.
Olay, saat 11.30 
sıralarında göl yolu 
üzerinde faaliyet 
gösteren Karbonsan 
fabrikasında mey
dana geldi. 
Sınai gazlar, kimya 
sallar, gıda mad
deleri, Lpg, akarya 
kıt, kimyevi madde 
taşınması için dorse 
ve tanker üretimi 
yapan fabrikada, 
azot tankı bakımı 
sırasında içerde 
çalışan ekipten yanıt 
alamayan işçiler 
arkadaşlarına yardım 
için tanka girdi. 
İçeride çalışan ve 
tanka giren işçiler
den Gökhan Köksoy 
(37), Ali Osman

Yakın (35), Ümit Pala 
(33) ve Çetin İçli (28) 
azot gazından zehir 
lendiğini gördüler. 
Fabrikaya Orhan 
gazi, İznik ve 
Gemlik'ten çok sayı
da ambulans ile 
itfaiye ve polis ekip
leri yönlendirildi. 
Gazdan etkilenen 
işçilere ilk müdahale 
fabrikada yapıldı. 
Zehirlenen personel 
ambulanslarla Orhan 
gazi ve Gemlik'teki 
hastanelere kaldırıl 
dı. Aynı birimde 
çalışan Furkan Kıllı, 
Emre Lülevelizade, 
Necdet Pala, Yusuf

Tosun ve Murat 
Bakır da Orhanga 
zi'deki özel bir sağlık 
kuruluşuna götürül 
dü. Durumları diğer 
işçilere göre biraz 
daha iyi olan 5 işçi 
özel sağlık kuru
luşunda gözetim altı
na alındı. Azot gazın
dan zehirlenen işçil
er ile onlara müda
hale eden 112 Acil 
Servis ekipleri için 
Gemlik Muammer 
Ağım Dev let 
Hastanesi girişin de 
arıtma işlemi yapıldı. 
UMKE Medikal 
görevlileri, acil 
servise girişinde

azot zehirlenmesine 
karşı medikal arın 
dırma yaptı.
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi bahçe 
sinde bulunan 
medikal arıtma tesis
lerinde özel kıyafetli 
personel tarafından 
arıtmadan geçen 
işçiler daha sonra 
acil serviste müşa
hede altına alındı. 
Olayı haber alan işçi
lerin arkadaşları ve 
yakınları da hasta 
neye akın etti. 
Fabrika yetkilileri de 
hastaneye gelip gaz
dan etkilenen

çalışanlar hakkında la ilgili soruşturma
bilgi aldı. Polis olay- başlattı

Marmarahirlik’te rekolte beyanlarında rekor bekleniyor
Marmara Zeytin 
Tarım Satış Koope 
ratifleri Birliğine 
(Marmarabirlik) yeni 
sezonda şu ana 
kadar 60 bin ton 
rekolte beyanı 
geldiği, bu rakamın 
beyanname kabul
lerinin tamam
lanacağı 30 Ekim'e 
kadar 70 bin tonu 
aşacağının tahmin 
edildiği bildirildi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, yaptığı açıkla
mada, 2013-2014 iş 
yılı ürün alım dönemi 
öncesi üreticilerin 
teslim edeceği zeytin 
miktarı ve rekolte 
durumlarının tespi
tine yönelik 23 
Eylül'de başlayan 
"Rekolte Beyanna 
mesi" kabul işlemi

nin, 30 Ekim 
Çarşamba sona ere
ceğini belirtti.
Asa, kooperatif ana 
sözleşmesi gereğin 
ce her ortağın mutla
ka rekolte beyan
namesi vermesinin 
zorunlu olduğunu ve 
rekolte beyan etme 
yen ortaklardan 
kesinlikle ürün alın
mayacağını vurgula
yarak, şunları kay
detti: 
"Kooperatiflerimizin 
bulunduğu Gemlik, 
Mudanya, Erdek, 
Orhangazi, İznik, 
Edincik, Mürefte ve 
Marmara Adası böl
gesinde, bu yıl 130 
bin ton civarında 
sofralık zeytin rekol 
tesi bekleniyor. 
Dolayısıyla bölge 
mizde sofralık 
zeytinde 130 bin ton

rekolte tahmin edili 
yor. 'Yok yılı' olan 
geçtiğimiz yıla göre 
yüzde 50'den fazla 
bir rekolte artışı var. 
Bu, Marmarabirlik'e 
yapılan rekolte 
beyanlarına da yan
sıdı. Zeytin kalite 
açısından da genel 
olarak güzel.
2011'deki gibi ince 
kalibreli zeytin olma 
dığını görüyoruz."

Marmarabirlik'e 
yapılan rekolte 
beyanlarına da deği
nen Asa, "2013-2014 
iş yılı ürün alım 
döneminde şu ana 
kadar 60 bin ton 
rekolte beyanı geldi. 
Bu rakamın beyan
name kabullerinin 
tamamlanacağı 30 
Ekim'e kadar 70 bin 
tonu aşacağını tah
min ediyoruz” değer
lendirmesinde 
bulundu.
Asa, beyan edilen 
ürünlerin ne kadarı 
nın alınacağının, bir
liğin yetkili kurulları 
tarafından piyasa 
koşulların dikkate 
alınarak yapılacak 
değerlendirme 
sonunda belir
leneceğini ifade 
ederek, Marmarabir 
lik'in geçen yıl alım 

yaptığı 45 bin ton 
sofralık zeytin karşı 
lığında, üretici ortak
larına 137 milyon lira 
ödeme yaptığını 
hatırlattı.

"5 bin 500 ton 
ihracat hedefliyoruz"

Avrupa ülkelerine 
sofralık zeytin ihra
catını, uzun yıllar tek 
dağıtıcı kanalıyla 
yapan birliğin 
stratejisini 
değiştirdiğini ve çok 
bayili sistemle 
pazardan daha fazla 
pay almayı hede
flediğini belirten 
Asa, tuz oranını 
azalttıkları ürün 
çeşitlerinin de 
Türklerin yoğun 
yaşadığı "etnik 
pazarlar" dışında 
önemli önemli

başarılar kazandığını 
söyledi.
Asa, bu sayede bir
liğin ihracat gelir
lerinin ortalama 15 
milyon dolar 
seviyesinden 28 
milyon dolar hede
fine yaklaştığını 
hatırlatarak, 
krize rağmen 
Avrupa'daki ihracat 
artışının ise yüzde 
35'leri bulduğunu 
belirtti.
"Bu yıl 5 bin 500 
ton ihracat 
hedefliyoruz" diyen 
Asa, ihracat yaptık
ları ülkelerin ulusal 
zincir marketlerinin 
raflarına girmek için 
yoğun çaba har
cadıklarını, İsviçre, 
Avusturya ve 
Ingiltere'de bunu 
başardıklarını 
sözlerine ekledi
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sîzlerle birlikte kurmaktır

ICHPİ" 

DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİM; 
GEMLİK İÇİN HER ALANDA 

PROJELERİMİZ HAZIR
Projelerimizi) önümüzdeki günlerde 

sîzlere sunacağız, birlikte tartışacağız.

Her proje, ilgili kurum 
ve kuruluşların görüşü .t alınarak hazırlanmıştır.

SÎZLERİN ONAYINI 
ALACAĞIMA

İNANCIM TAMDIR
Amacımız, doğa cenneti kentte, halkı ile 

bütünleşmiş, kimseyi ötekileştirmeden 
halkına hizmeti ibadet sayan yönetimi

Atay GÜNGÖR İŞSİZLİĞİN, YOLSUZLUĞUN, 
YOKSULLUĞUN OLMADIĞI, 

BARIŞ VE KARDEŞLİK DUYGUSU

CUMHURİYET HALK PARTİSİ Z£F B/W//C7E, /MSA/VCA Z£NG/N
BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI Ar YAŞAMIN VAR OLDUĞU

EĞİTİMCİ-EMEKLİ BÜROKRAT HALK İKTİDARI İÇİN. AS&
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Keıli «e huşlar barınaklarına lıavMslu
Gemlik Belediye 
si'nin Endüstri 
Meslek Lisesine 
hazırlattığı 7 adet 
Kedi ve 30 adet 
Kuş Evi Hayvan 
severler tarafından 
mutlulukla karşı
landı. Yaklaşan kış 
ayları öncesinde 
sokak hayvanlarını 
korumaya yönelik 
Kedi ve Kuş Evleri 
Hayvan Hakları 
Koruma Haftası 
kapsamında belir
lenen yerlere ko 
nuldu. Gemlik 
Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürü Halit 
Seymen ve HAY- 
TAP Gemlik temsil
cisi Ümran Akya 
vaş gözetiminde 
kedi ve kuş evleri 
hayvan severlerin 
talepleri doğrul
tusunda belirlenen 
merkezlere yer
leştirildi. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, sosyal 
belediyecilik 
hizmetleri kap

samında daha 
önce de sokak hay
vanlarının aşılan
ması, bakımı ve 
korunmasıyla bes 
lenmesi konuların
da hizmet yaptık
larını hatırlatarak, 
yaz aylarında da su 
ve mama odak
larını ilçenin belirli 
bölgelerine yer
leştirdiklerini kay
detti. Gemlikli 
Hayvan Severlerin 
haklı taleplerini de 
yerine getirerek 
kedi ve kuş evlerini 
yaptırdıklarını 
belirten Refik 
Yılmaz, dünya hay
van hakları koruma 
gününü de kutladı. 

Gemlikli Hayvan 
Severler ve HAY- 
TAP Yöneticileri ile 
birlikte Endüstri 
Meslek Lisesinde 
yaptırılan Kedi ve 
Kuş Evlerini teslim 
alan Refik Yılmaz, 
Sağlık İşleri Müdür 
lüğü kanalıyla bu 
evleri belirlenen 
bölgelere yer
leştirme talimatı 
verdi. HAYTAP 
Gemlik Temsilcisi 
Ümran Akyavaş, 
sorumlu ve duyarlı 
davranışından 
dolayı Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz'a teşekkür 
etti.

Gemlik Belediye 
si'nin Kültürel 
Etkinlikler kap
samında ilçeye 
davet ettiği gazete
ci yazar 
Abdurahman 
Dillipak, "Türkiye 
Nereye Gidiyor?" 
konulu söyleşi de 
ilçe halkının 
karşısına çıkacak. 
25 Ekim Cuma 
Akşamı 11 Eylül 
İlkokulu yanındaki 
Ömer Kahraman E 
Hizmet Binası 
Düğün Salonunda 
gerçekleşecek olan 
söyleşi saat 19.30 
da başlayacak. 
Gemlik Belediye 
si'nin Kültürel 
Etkinlik 
Programlarının hız 
kesmeyeceğini 
ifade eden Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
Türkiye'nin önde 
gelen siyasetçi, 
gazeteci, yazar, 
bilim adamı ve

düşünürlerini 
ilçede ağırlamaktan 
gurur duyduklarını 
söyledi.
Abdurahman
Dillipak'ın, "Türkiye 
Nereye Gidiyor?" 
konulu söyleşisine 

de tüm ilçe 
halkını davet eden 
Refik Yılmaz, semi
ner, söyleşi, kon
ferans ve panel
lerin devam ede
ceğini sözlerine 
ekledi.
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Meclisi haşkanlıgı seçimi yamldı
Milli Eğitim 
Bakanlığı 
Demokrasi Eğitimi 
ve Okul Meclisi 
Yönergesi 
gereğince İlçemiz 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesinde 
Okul Öğrenci Meclis 
başkanlığı seçimi 
yapıldı.
Seçim, Okul Sandık 
Kurulu gözetiminde 
gerçekleşti.
Adaylar kendilerine 
tanınan süre 
içerisinde afişlerle, 
sınıflarda yaptıkları 
tanıtım faaliyetleri 
ile propaganda 
çalışmalannı 
tamamladılar.
Bilişim Teknolojileri 
Öğretmeni Yalçın 
Çerman ve 
Muhasebe ve 
Finansman Öğret
meni Nevin Kara 
gözetiminde yapılan 
seçim süreci sorun
suz olarak tamam
landı. Okul müdürü 
Hüseyin Otsay, 539 
öğrencinin 2 aday

arasından meclis 
başkanını belir
lemek amacıyla oy 
kullandığını söyledi. 
Otsay, demokrasi 
eğitimi kapsamında 
yapılan seçimle 
öğrencilere seçme 
ve seçilme ile oy 
kullanma etkinlik
lerinin öğretilme 
sinin amaçlandığını 
belirterek, "Geniş 
anlamda ise 
demokratik haklarını 
kullanmayı, iyi 
vatandaş olma özel
liklerini kazandır

mayı hedefliyoruz" 
dedi.
Adaylar kendilerine 
tanınan sürede 
afişler yardımıyla 
tanıtım faaliyetleri 
ve propaganda 
çalışması yaptığını 
anlatan Otsay, 
çekişmeli ve 
heyecanlı geçen 
seçimde adaylardan 
11/A Sınıfından 
Anıl Ege'nin 283 
oyla meclis 
başkanlığına 
seçildiğini 
kaydetti.

Gemlikli Gaziler ftnıtlıalıir e gitti

Gemlik Belediye 
si'nin Kültürel 
Etkinlikler Projesi 
kapsamında daha 
önce İstanbul ve 
Kıbrıs gezilerine 
götürülen Bursa ve 
Gemlikli Gaziler, bu 
kez Başkent Anka 
ra'da Ulu Önder 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün Anıt 
Kabrini ziyaret ettil
er. Muharip Gaziler 
Derneği Bursa

Yeni Mahalle ve Halitpasa 
Mahallesi sakinleri Istanhul'da

Şubesi 
Teşkilatlanma 
Başkanı Çetin 
Dizdaroğlu, Gemlik 
Şube Başkanı Kadir 
Tan ile birlikte 35 
gazi ve eşlerinin 
katıldığı gezi 
oldukça coşkulu 
geçti.
Anıt Kabir'de bir 
dönem Gemlik 
Askeri Veteriner 
Okulu Eğitim 
Merkezi Komutan 

lığında da görev 
yapan Tümgeneral 
Mehmet Ali Toroslu 
tarafından 
karşılanan gaziler, 
Anıt Kabrin yanı 
sıra, 1.ve 2. Mecliste 
de incelemelerde 
bulundular. Anıt 
Kabri gezen ilkokul 
öğrencileriyle soh
bet edip, şakalaşan 
gaziler ve eşleri bol 
bol hatıra fotoğrafı 
çektirdiler.

MHÇIBH »MHIYOR
Şirketimiz bünyesinde çalışmak 

üzere;
Bahçe, Peyzaj işinden anlayan 

Referans verebilecek, 
BAHÇIVAN alınacaktır.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 
GEREKMEKTEDİR.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek- 

Orhangazi / BURSA 
Tel:0-224-586 00 05

Mahalle sakinlerini 
biraraya getirerek, 
dostluğun kurul
masını sağlayan 
Halitpaşa Mahallesi 
Muhtarı Sevim 
Koçdemir ile Yeni 
Mahalle Muhtarı 
Nazmi Sevim, 
mahalle sakinlerini 
İstanbul’a götürdü. 
4 otobüs ile 180 
kişiyi İstanbul’a 
götürdüklerini 
söyleyen Halitpaşa 
Mahallesi Muhtarı 
Sevim Koçdemir, 
ikinci kez düzen
ledikleri gezide, bu 
kez Eyüp Sultan 
Camii, Sultan 
Ahmet, Fatih, 
Eminönü Camii, 
Mısır Çarşısını 
gezdiklerini, yat ile 
ile Boğaz turu 
yaparak çok güzel 
bir gün geçirdikleri
ni söyledi.
İki mahalle muhtarı 
olarak mahalle

sakinlerimizi 
biraraya getirip, 
dostluğun 
pekişmesini

sağladıklarını 
söyleyen Koçdemir, 
gezilerin devam 
edeceğini belirtti.

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

Güne Bakış

Gözler CHP, MHP ve AKP'de
İbrahim Talan görevinden istifa edip, 

CHP’den aday adayı olmadı.
CHP Genel Merkezi’nin yaptıracağı 

anketlere mutlaka bu konuda bir soru ekle 
necektir.

CHP İlçe Başkanlığının daha önce yap
tırdığı ankette, İbrahim Talan’ın adı yoktu.

Talan adı gündeme gelince, İlçe yönetici
leri ve İl yöneticileri ile görüşmeler yapıldı.

Böylece İbrahim Talan’ın adı CHP’d e bir 
bakıma resmileşti.

Talan, Gemlik’te tanınan ve bilinen bir 
isim.

5 dönemdir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ 
nın Başkanlığını yapıyor.

Talan’ın aday adayı olma gibi bir beklen 
tisinin olduğunu sanmıyorum.

Aynı, Fatih Mehmet Güler gibi, doğrudan 
adaylık verilirse bu yarışta rol alacağını 
düşünüyorum.

CHP safından en yoğun tanıtım çalışma 
sini ise Atay Güngör yapıyor.

Güngör’ün çalmadığı kapı yok..
CHP’de aday sorunu Kasım ayının başın

da belli olur diye bekliyorum.
MHP’de 3 aday adaylı bir yarış başladı.
İlçe Örgütünün geçtiğimiz günlerde yap

tırdığı temaül yoklamasından Adnan Bıyıklı 
çıktı.

O gün yapılan toplantıda, aday adayların
dan Ertuğrul Yavuz ve Zeki Saral, ilçe teşki 
latının tercihini, kendilerinden yana kullan
maması üzerine, yarıştan ayrılma mesajı ver
mişlerdi.

Bunun için Bıyıkh’yı kutlamışlardı.
Sonradan bizim de yazdığımız “Çekilme” 

haberini bir çeşit yalanladılar ve yola devam 
dediler.

Demirel’in,”Dün dündür, bugün bugün” 
sözü unutulmadı.

Zeki Saral dan çok Ertuğrul Yavuz yoğun 
bir çalışma içinde.

Dün akşam, Umurbey Kayalar Kafe de 
muhtarlarla buluştu.

Zeki Saral ise Kazım Bulut’la yaptığı söy 
leşide, bana tam çekilmiş gibi görünmedi.

Genel Merkez’in yaptıracağı anketlerde 
adının önde çıkması halinde, o da aday aday 
lığını sürdüreceğe benziyor.

Sonuç olarak, MHP’deki 3’lü yarış devam 
ediyor diyebiliriz.

Gelelim AKP’ye...
AKP’nin aday adayları aylar önceden bel

liydi.
İlk aday adaylığını, eski Başkan Mehmet 

Turgut açıkladı.
Turgut, 2 döneme belediye başkanlığı 

yaptı.
2009 seçimlerinde yine aday adayı oldu.
Aday adaylığı konuşlanlar arasında Refik 

Yılmaz, Enver Şahin vardı.
Bunlar da resmi başvurularını ard arda 

yaptılar. Selim Yavuz daha önce de adaylık
ları duyulan bir isimdi, başvurusu süpriz 
sayılmaz.

Gözler Mehmet Turgut ve Gökay Bilir ’in 
başvurularında.

AKP’de, başka süpriz aday adayları çık
mazsa, asıl yarışma bu partide yaşanacak. 
Sonucu partililer değil, Ankara belirileyecek.

Adayların ortaya çıkmasıyla, Gemlik’te 
belediyeyi kimin alabileceği az çok belli ola- 
cak. Yerel seçimlerde adayın kimliği, parti- 
lerin önüne geçiyor çünkü.

Enver Şahin aday adaylığı başvurusunu yaptı...

Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nde yerel 
seçimler yaklaşır 
ken Enver Şahin’in 
başvurusuyla aday 
adayı sayısı 3’e 
yükseldi.
Ak Parti’de eski 
belediye meclis 
üyesi, ilçe başkanı 
ve 2009 yerel 
seçimlerinde aday 
adayı olan Enver 
Şahin, dün AKP İlçe 
başkanlığında 
düzenlenen törenle 
aday adaylığı 
başvurusunu yaptı. 
Enver Şahin, başvu 
ru dilekçesini İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz’a verdi. 
Yılmaz, konuş
masında, “Bizim 
ithal adaylara ihti 
yacımız yok. Bu bizi 
farklı kılıyor ve 
önde götürüyor. 
Enver Şahin’i tüm 
Gemlik halkı yakın
dan tanıyor, baha 
önce AKP İlçe 
Başkanlığı görevini 
başarıyla yürüten 
ve meclis üyeliği 
yapan Şahin, teşki
latçılığın ne olduğu 
nu çok iyi bilen 
biri." dedi.
Enver Şahin ise 
basına yaptığı yazılı 
açıklamada şunları 
şöyledi: 
“Şirin ilçemiz Gem 
lik’e kimi Girit’ten,

kimi Batum’dan, 
Makedonya ’dan, 
Bosna’dan, 
Arnavutluk’tan, 
Kosova’dan kimi 
Karadeniz’den, İç 
Anadolu’dan, Ege’ 
den Doğu Anadolu’ 
dan, Akdeniz’den, 
kısaca ülkemizin 
tüm bölgelerinden 
göç ederek buraları 
kendimize yurt edin 
mişiz. Aynı yolun 
yolcusu aynı dağın 
yeli olmuşuz. 
Kız almışız kız ver
mişiz, birbirimizle 
dost olmuşuz, işte 
biz buyuz. Hepimiz 
Gemlikli olmuşuz. 
Yok, birbirimizden 
farkımız, ayrımız 
gayrımız. Hangi 
partiden aday olur
sa olsunlar, bu 
adaylar bu yöreler
den çıkar. Gemlik 
için çalışmaya 
uğraşırlar, kimi 
başarır, kimi 
bulaştırır. Partiler

ne kadar güçlü 
olursa olsun, yerel 
de insanlar kişiye 
göre de oy verir. 
Geçmişten herkes 
kendine ders çıkar
mak zorunda. Her 
aday ben seçimi 
kazanırım diye yola 
çıkar, ama en doğru 
ve şaibesiz adayı 
önce teşkilatlarımız 
sonra halkı mız 
doğru tespit etmek 
zorunda. Bu 
doğruyu teşkilatla 
rımızın doğru tespit 
edeceğine yürekten 
inanıyorum. 
Haritanın üzerinde 
Cennetin Dünya 
daki Mahallesi gibi 
gözüken bu şirin 
ilçemize bu zamana 
kadar hizmet eden 
değerli belediye 
başkanlarıma 
teşekkür ediyorum. 
Yeter ama yetmez 
mantığıyla Gemlik’e 
zaman kazandırmak 
için bugün tam

zamanı. Milletin 
derdiyle dertlenen, 
Acısını ve sevincini 
paylaşan, Sürekli 
öğrenmeyi kendi
sine ve ekibi için 
bir kültür edinen, 
Ekibini heyecan
landıran ve motive 
eden, iyi bir gözlem 
ci olabilen, her 
daim vatandaşın 
sorunlarıyla ilgile
nen, insana değer 
veren, ekibine 
güvenen ve güven
lerini kazanan, 
takdir etmesini ve 
paylaşmasını bilen, 
engellerden yıl
mayan, heyecanını 
ve cesaretini kay
betmeyen, karar
larında bilgiyi temel 
alan ve bilgiyi pay- 
laşabilen, mantığa 
olduğu kadar kalp 
lere de hitap ede
bilen, atananın 
değil, kazananın 
sözü geçen, şaibe 
ye bulaşmamış 
modern ve özü inşa 
na dayalı, sözünün 
eri bir belediye 
başkanı için önce 
genel merkezimizin 
teşkilatlarımızın ve 
halkımızın desteği 
ile birlikte üretecek, 
birlikte seçecek, 
birlikte yönetecek, 
birlikte başaracağız 
ve Gemlik kazana 
cak diyorum."

lllllllllllllllMftS«lllMlllllll
Cumhuriyet Halk 
Partisi İl ve ilçeler 
Kadın Kolları yöneti
cileri yerel seçim 
startını Gemlik’te 
verdiler. 
Dün, saat 11.oo de 
Bursa CHP il Kadın 
Kolları Başkanı 
Ayşe Şahin ve yöne
timi ile Bursa’nın 17 
ilçesinin kadın kol
ları başkanları ilçe 
mize gelerek, 
Gemlik CHP Kadın 
Kolları başkanlığını 
ziyaret ettiler. 
İl Kadın Kolları 
Başkanı Ayşe 
Şahin kadın
siyasetçilerin----------------- ueıııım ten yeıeı--------eren ulumuzu uıaft------- dağıttılar.'

E®
dinamiği 
ve her 

en aktif 
ı kadınların 
dikkat

seçimlerin startını 
veriyoruz.
Gemlik Belediyesini 
haksız, hukuksuz bir 
şekilde Belediye 
Başkanımızı görev

elimizden aldılar. 
Çeşitli hilelerle 
halktan oy alarak 
seçilemeyenler 
Belediye Başkanlık 
koltuğuna oturdular. 
Önümüzdeki seçim
lerde çok çalışarak 
Gemlik Belediye 
Başkanlığını 
yeniden kazana 
cağız. Bu bizlerin 
elinde" dedi.
CHP’li kadınlar daha 
sonra 29 Ekim 
Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle 
birlikte istiklal 
Caddesi’nde 
esnafa Türk bayrağı
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Özdilvk
YAŞAMIN İÇİNDE

Izgara Köfte 
İnegöl Köfte 
Kaşarlı Köfte

NEDEN KÖFTE Ö%rfİIck‘TE YENİR?
Etleri çiftliğimizde üretiyoruz.

Hijyenik ortamda ISO 22000 Gıda Güv. Yön. Sis. 
uyguluyoruz.

Standart reçeteye göre hazırlıyoruz.

Siparişlerinizi en geç 12 dk.'da hazırlıyoruz.

* 29 yıldırsizieriçin köfte üretiyoruz.
. www.ozdilek.com.tr

http://www.ozdilek.com.tr
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Zeytinlikte feci ölüm
Orhangazi’de, 
zeytin toplarken 
ağaçtan düşen 
yaşlı kadın hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Orhangazi’de 
yaşayan Firdevs 
Çelik (62), yakınları 
ile birlikte Çakırlı 
beldesi altındaki bir 
tarlaya zeytin topla
maya gitti. Burada 
zeytin toplamak 
için merdivene 
çıkan Firdevs Çelik,

merdivene çarpan 
Firdevs Çelik ağır 
yaralandı.
Olay yerine 
çağrılan ambu
lansla Orhangazi 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan Çelik, 
buradaki ilk müda
halenin ardından 
Bursa Devlet 
Hastanesi’ne sevk 
edildi. Çelik, 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.

9 Kişinin Öldüğü 
Hastane Yangınında 

üçüncü Paper da 
Mahkemeye Ulaştı

Bursa’nın Karaca 
bey ilçesinde, bir 
öğrenci, inmek 
isterken düştüğü 
okul servisi mini 
büsünün altında 
kalarak yaralandı. 
Alınan bilgiye göre 
kaza, Esentepe 
Mahallesi’nde 
okullar bölgesinde 
meydana geldi. 
Öğrenci servisiyle 
Karacabey Anadolu 
Lisesi’ne gelen 9. 
sınıf öğrencisi 
Kübra A. (14), okul

önünde servis düştü. Servis
minibüsünden minibüsü şoförü
inmek isterken yere Lokman A., düşen

öğrenciyi görmey
erek aracı hareket 
ettirdi. Minibüs, 
Kübra A.’nın ayak
larının üzerinden 
geçti.
Ayaklarında ezikler 
ve kırıklar olan 
Kübra A, 
Karacabey Devlet 
Hastanesi’nde 
tedavi altına alındı. 
Öğrencinin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirilirken, 
servis şoförü 
gözaltına alındı.

Bisiklet sürücüsü, yolcu
indiren taksi dolmuşa çarptı
Bursa’nın Osman 
gazi ilçesinde bir 
bisiklet sürücüsü, 
yolcu indiren taksi 
dolmuşa çarparak 
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre 
bisiklet sürücüsü 
Ahmet T. (27), 
akşam saatlerinde 
Haşimişcan 
Caddesi'nde 
yolcu indiren Halil 
Çeken (48) idaresin
deki 16 D 7630 
plakalı ticari 
dolmuşa çarptı. 
Yere yığılan Ahmet 
T. acılar içinde 
kıvrandı.
112 ekiplerinin yap
tığı müdahale sonu
cu kolunun kırık

olduğu tespit edilen hastaneye polis olayla ilgili
bisiklet sürücüsü kaldırılırken, soruşturma başlattı.

Bursa'da, Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma Hastane 
si'nde 26 Mayıs 
2009'da çıkan ve 9 
hastanın ölümüyle 
sonuçlanan yangın
la ilgili açılan dava 
kapsamında bilir 
kişi tarafından 
hazırlanan 3. rapor 
da mahkemeye 
ulaştı. Yangından 
sonra mahkemece 
görevlendirilen bilir 
kişi tarafından hazır 
lanan birinci rapor
da; dönemin has
tane başhekimi ve 
yangının çıkış yeri 
olan görüntüleme 
merkezi doktoru
nun 8'de 2 kusurlu 
olduğu vurgulanır 
ken ikinci raporda 
sanıklar hakkında 
herhangi bir kusur 
bulunmadığı dile 
getirilmişti.
Mahkemeye ulaştın 
lan üçüncü raporda 
ise sanıkların olayla 
ilgili herhangi bir 
kusuru bulun
madığı savunuldu. 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde 26 
Mayıs 2009'da 2. 
Bodrum katında 
elektrik kablolarının 
için için yanmasıyla 
oluşan duman, en 
üst kattaki genel 
cerrahi, kardiyoloji 
ve yeni doğan yo

ğun bakımlarına 
dolmuş, dumandan 
nefes alamaz hale 
gelen yoğun bakım 
hastaları itfaiye ve 
hastane personeli 
nin müdahaleleriyle 
tahliye edilmişti. 9 
kişi, yaşam destek 
ünitelerinin tam 
çalıştırılmaması ve 
yoğun dumandan 
etkilenerek hayatını 
kaybetmişti. Yangı 
mn ardından Cum 
huriyet Savcısı'nın 
soruşturmasının 
tamamlanmasıyla 
hastane eski müdür 
yardımcısı Mehmet 
Genç, eski teknik 
işlerden sorumlu 
müdür yardımcısı 
Yakup Güler ve 
elektrik elektronik 
mühendisi Süley 
man Karapınar, 
görüntüleme 
merkezinin sahibi 
Dr. Erol Kılıç, 
hastanenin eski 
başhekimi Osman 
Naci Çelik ile eski 
hastane müdürü 
Salim Özdağ 
hakkında Bursa 3. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
'Taksirle yangına ve 
birden fazla kişinin 
ölümüne sebebiyet 
vermek' suçundan 
15'er yıla kadar 
hapisle cezalandırıl
maları istemiyle 
dava açıldı.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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200 bin öğrenciye af müjdesi
2011'de çıkan son 
“öğrenci affı” kanu 
nundan sonra mağ
dur olan ve üniver
sitelerle ilişiği 
kesilenlerle ilgili 
olarak Meclis 
harekete geçti. 
Üniversitelerden 
çeşitli sebeplerle 
ilişiği kesilen öğren
cilerin Meclis'ten 
beklediği umutlu 
haberi Milli Eğitim 
Komisyonu Başkanı 
Fikri Işık verdi. Işık, 
"af niteliğinde" ola
cak, lisans ve yük
sek lisans öğrenci
lerinin üniversiteler
ine geri dönüşünü

sağlayacak düzenle
menin Milli Eğitim 
Bakanlığı, YÖK ve 
Ak Parti ayağı 
olduğunu belirterek, 
"Bu yönde gelen 
tüm talepleri değer
lendiriyoruz" dedi. 
Haberine göre; Milli 
Eğitim Bakanlığı ile 

YÖK'ün 2011'deki 
"aftan" bu yana kaç 
öğrencinin üniver
sitelerle ilişiğinin 
kesildiğini belir
lemek için çalışma 
yaptığı öğrenildi.

25 Şubat 2011'de 
yapılan düzenleme 

pek çok lisans ve 
önlisans öğrencisini 
mağdur etti. 25 
Şubat 2011'den 
sonra ilişiği kesilen
ler, sosyal medya 
aracılığıyla seslerini 
duyurmaya başladı. 
Mağdurlar, kasım 
sonrası çıkacak affın 
kendileri için sene 
kaybı anlamına 
geldiğini, bu neden
le affın bir an önce 
çıkmasını istiyor. 
Üniversitelerine geri 
dönmek isteyen 
öğrencilerin talep
lerini MEB ve YOK 
gündeme alarak bir 
çalışma başlattı.

Eski Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer, 
25 Şubat 2011-25 
Mayıs 2012 arasında 
ilişiği kesilen öğren
cilerin sayısını 106 
bin 791 kişi olarak 
açıkladı.
Ancak aradan geçen 
sürede ilişiği kesilen 
öğrenci sayısının 
Ekim 2013 itibarıyla 
200 bine yaklaştığı 
öne sürüldü. 25 
Şubat 2011'den bu 
yana üniversiteler
den ilişiği kesilen 
lisans ve yüksek 
lisans öğrencilerin 
ilişik kesme neden
leri arasında maddi 

yetersizlik, ailevi ve 
sağlık sorunları yer 
aldı. 2011'deki affın 
2012 ve 2013'te 
mağdur olanları kap
samaması nedeniyle 
Meclis'in yeni af 
yasası üzerinde 
çalışmaya başladığı 
öğrenildi. Af 
bekleyen öğren
cilere ilk mesaj 
Işık'tan geldi. Işık, 
"Bir hukuk fakültesi 
öğrencisi tvvitter'dan 
bana harcını yatıra
madığını ve ailevi 
sorunları olduğunu, 
bu nedenle üniver
siteyle ilişiğinin 
kesildiğini yazdı.

UNUTMADIK...
Ne seni unutacak kadar 

zaman geçecek, 
Ne de geçen zaman 

Seni unutturmaya yetecek.
UNUTTUK SANMA!.... 

Zaman alışmayı öğretecek bize, 
UNUTTURMAYI ASLA...

23.10.2009 GÖKMEN

İlhan TEKİN ve Evlatları - Gemlik

ımaamı
YÜKSEK CİROLU 

RESMİ KURUMUN SU 
ANA BAYİİ 

DEVREN SATILIKTIR 

05327682370

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK İSİ! (0.224)513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM. 
GEMLİK 

Tel: 514 20 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Barsaspor'ıla Totku Konyaspot 
Maçı Hazırlıkları sürüyor

EBBL 1.haftada 
Cumertesi günü 
Saat 1Ş,30 Gemlik 
Spor Salonunda 
Gücümspor ile 
Bilecik Belediye 
spor ile yapılacak 
müsabaka 
ilçemiz adına 2.lig’e 
çıkmak için verile
cek önemli bir 
sınav verilecek. 
Gücümspor Basın 
Sözcüsü Ömer 
Gümüş şu

UEFA, Emmanuel Eboue'vi
Maçın Adamı Seçti

UEFA, Galatasa 
ray'ın Kopenhag'ı 
mağlup ettiği maçta 
Emmânuel Eboüe'yi 
maçın adamı seçti. 
Şampiyonlar 
Ligi'nde 
Galatasaray'ın 
Danimarka futbol 
takımı Kopenhag'ı 
3-1. yendiği maçta 
başarılkbir perfor
mans sergileyen 
Emmanuel Eboue, 
geceye damga 
vUrdu. Eboue'nin 
müthiş performansı 
UEFA tarafından 
takdirle karşılandı 
ve Fildişüi 
oyuncu maçın 
adamı seçildi.

İKİ GOLÜN 
ASİSTİNİ YAPTI 
MAÇIN ADAMI 
SEÇİLDİ 
UEFA, 
Galatasaray'ın 
Kopenhag'ı 3-1'lik 
skorla geçtiği 

açıklamada 
bulundu.
"26 Ekim Cumartesi 
günü saat 15:30'de 
Gemlik Spor 
Salonunda Bilecek 
Belediye Spor ile 
karşılaşacağız.
Bu maçta'ilçemizi 
yanımızda görmeyi 
umut ediyoruz.
Tüm taraftarlarımızı 
Gücümspor'a sahip 
çıkmasını istiyoruz. 
Gemlik gibi güzel 

sergiledi.dün akşamki 
Şampiyonlar Ligi 
mücadelesinin 
ardından Emmanuel 
Eboüe'yi maçın 
adamı seçti.
Maçın bitiminde 
yapılan değer
lendirmede sarı-kır- 
mızılıların Fildişili 
futbolcusu, maçın 
en iyi oyuncusu 
seçilirken, tecrübeli 
sağ bek, Kopenhag 
karşılaşmasında 
Galatasaray'ın 
attığı iki golün 
asistini yaparak 
etkili bir performans 

bir ilçemiz basket- 
boldan, elini 
ayağını çekmek 
zorunda kalmaması 
için tüm basketbol 
severleri ve Gemlik 
halkını 
Gücümspor'u 
desteklemeye davet 
ediyoruz. Maç 
hakkında detaylı 
bilgileri 
www.gücümspor. 
com adresinden 
öğrenebilirsiniz ”

SNEİJDER DE 
BÜYÜK BEĞENİ 
TOPLADI 
Galatasaray'ın, 
Kopenhag karşısın
da ikinci golüne 
imza atan
VVesley Sneijder, 
oynadığı oyunla 
büyük alkış 
aldı ve Hollanda 
basınında 
geniş yer buldu 
ancak UEFA, 
2 golde asist 
yapan Eboüe'yi 
seçti.

Spor Toto Süper 
Lig'de deplasmanda 
Torku Konyaspor ile 
karşılaşacak 
Bursaspor, hazırlık
larını sürdürdü. 
Özlüce 
Tesisleri'nde, Teknik 
Direktör Christoph 
Daum gözetiminde 
gerçekleştirilen 
antrenman, Alman 
teknik adamın, fut
bolcularıyla yaptığı 
toplantı dolayısıyla 
30 dakika geç 
başladı.
Sakatlığı süren 
Ozan İpek dışında 
tam kadro gerçek
leştirilen ve yak
laşık 2 saat süren 
idmana ısınma

(ı Mas m, Ih> il m

Şampiyonlar 
Ligi'ndeki sükseli 
Kopenhag gali
biyetiyle grup ikin
ciliğine fırlayan 
Galatasaray'da kes
enin ağzı sonuna 
kadar açıldı. 
Şampiyonlar 
Ligi'nde Kopenhag'ı 
Arena'da konuk 
eden Aslan, ilk 45 
dakikasında müthiş 
oynadı ve attığı 
gollerle sahadan 3- 
1 galip ayrıldı. Sarı- 
kırmızılılara gali
biyeti getiren golleri

koşularıyla 
başlayan yeşil- 
beyazlı oyuncular, 
daha sonra iki 
gruba ayrılarak yarı 
sahada hucüm ve 
savunmaya yönelik 
taktik çalışması 
yaptı.
Antrenmanda teknik

Melo, Sneijder ve 
Drogba attı.

KESENİN AĞZI 
AÇILDI
Kopenhag karşısın
daki etkili oyununu 
Felipe Melo, VVesley 
Sneijder ve Didier 
Drogba'nın harika 
golleriyle süsleyen 
Galatasaray'da, 
yöneticiler de kes
enin ağzını açtı.

1 MİLYON 
EURO'LUK PRİM 

heyet ve oyuncu
ların neşeli olduğu 
görüldü.
Bursaspor, Torku 
Konyaspor maçı 
hazırlıklarını basına 
kapalı yapılacak 
antrenmanla 
sürdürecek

Bilindiği gibi 
Galatsararaylı fut
bolcular iç sahada 
galip geldiklerinde 
200 bin dolar prim 
alıyorlar. Ancak 
yönetim, karşılaşma 
öncesi UEFA'nın 
tarafından verilen 1 
milyon euroluk 
primle fubolcuları 
motive etti.
GalatasaraylI fut
bolcular, Kopenhag 
galibiyetiyle cepler
ine 1 milyon euro 
koyacak.
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Çalışan Hataya doğum izni müjdesi
Hükümet doğum 
teşvikine yönelik dü 
zenlemeyle sosyal 
sigortalı çalışanla 
nnın babalık iznini 
10 güne çıkaracak. 
Böylece SSK'lı çalı 
şanların babalık 
izni memurlarla 
eşit olacak.
Doğum yapan bayan 
memurların ise 
yarım gün mesai 
yapması sağlanacak. 
Yarım mesai yapan 
kadın, yarım maaş 
alacak. Uzun süredir 
üzerin de çalışılan 
yasal düzenlemeyle, 
eşi doğum yapan 
çalışa na verilen 
babalık izninde 
memur-işçi ayrımı 
kaldırılıyor. Mevcut 
uygulamada memur 
lar 10, SSK'lılar ise 
sadece 3 gün doğum

izni kullanabiliyor. 
Doğum teşviklerinin 
yanı sıra kıdem 
tazminatı, taşeron 
işçi ve esnek çalış
mayla ilgili düzen
lemeleri içeren yasa 
tasarısıyla SSK'lı 
erkeklerin kullandığı 
bu izin 10 güne 
çıkarılacak. Ayrıca 
doğum yapan kadın 
memurların yarım 
gün mesai yapması 
sağlanacak ve kendi
lerine maaşlarının 

yarısı ödenecek. 
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 
ile Çalışma Bakan 
lığı'nın bir süredir 
üzerinde çalıştığı 
doğum teşvikleri, 
kıdem tazminatı, 
taşeron işçi ve 
esnek çalışmaya 
ilişkin düzenlemeleri 
de içeren bir paket 
olarak Meclis'e 
sunulacak. Temel 
parametreleri 
itibarıyla Ekonomi

Koordinasyon Kuru 
lu'nda (EKK) görü 
şülen pakete ilişkin 
teknik çalışma sürü 
yor. Çalışma Bakan 
lığı kaynaklarından 
edinilen bilgiye göre 
pakette doğum 
teşviklerine ilişkin 
önemli ayrıntılar yer 
alacak. Bu düzen
lemelerin en önem 
(ilerinden biri, do 
ğum sonrası baba 
lara verilen izne 
ilişkin olacak. 
Düzenleme ile baba 
lık izninde memur 
işçi ayrımı kalkacak. 
Bütün çalışan erkek
ler, eşleri doğum 
yaptığında 10 gün 
izin kullanacaklar. 
Halen memurlarda 
10 gün olan babalık 
izni, işçilerde 3 gün. 
Doğum teşvikleri

kapsamında anne 
lerin doğumdan 
sonra kullandığı 16 
haftalık izin 18 haf
taya çıkarılacak. Bu 
sürenin 24 haftaya 
çıkarılması üzerinde 
de duruluyordu. 
Ancak işverenin şid
detli itirazı nedeniyle 
kadınların doğum 
izni süresi 18 hafta 
ile sınırlandırıldı. İşv
erenler doğum 
izninin 24 haftaya 
çıkarılması duru
munda kadın çalı 
şanları yerine erkek 
çalışan tercih ede
ceklerini duyurmuş
tu. Aynı şekilde pa 
ketle birlikte doğum
dan sonra kısmi za 
manii veya yarı 
zamanlı çalışma 
şekli devreye soku
lacak. Memur anne 

ler, yarım maaşla 
yarım gün çalışabile
cekler. Bu süre ço 
cuk ilkokula başla 
yıncaya kadar uzaya
bilecek. Ancak anne 
bu sürenin istediği 
bölümünde yan 
zamanlı çalışabilme 
tercihine sahip ola
cak. Aynı düzenle
menin özel sektörde 
de geçerli olabilmesi 
için esnek çalışma 
düzenlemesi 
devre ye sokulacak. 
Bu düzenleme ile 
özel istihdam büro
larına geçici iş ilişk
isi kurulması yetkisi 
verilecek. Böylece 
doğum iznine çıkan 
annenin yerine, özel 
istihdam büroların
dan geçici süreli 
çalışan sağlanabile
cek

Otoda vergi sistemi sil hastan değişiyor
Avrupa ülkelerinin 
büyük bölümünde 
uygulanan emisyona 
dayalı motorlu taşıt
lar vergisi Türkiye'ye 
de geliyor.
Avrupa ülkelerinin 
büyük bölümünde 
uygulanan emisyona 
dayalı motorlu taşıt
lar vergisi Türkiye'ye 
de geliyor. Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek'in talimatıyla 
geçtiğimiz Mart ayın
da başlatılan çalış
maların ardından 
yeni sistem 2014 
bütçesinde hedef

olarak yer aldı.
Meclis Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
görüşülmeye 
başlanan 2014 Mali 
Yılı Bütçe Yasa 
Tasarısı'nın 
gerekçesinde,"İklim 
değişikliği ve artan 
hava kirliliği ile 
mücadele kapsamın
da Özel Tüketim 
Vergisi (ÖTV) ile 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi'nde (MTV) 
motorlu taşıtların 
emisyon salınım- 
larını dikkate alan 
yeni düzenlemeler

yapılacaktır' denildi. 
AB ülkelerinde, "kir
lettiğin kadar öde" 
diye ifade edilen 
araçların kilometre

başına açığa çıkart
tıkları karbondioksit 
değerine göre vergi 
hesaplanıyor.
Halen motorlu taşıt

ların vergilemesinde 
taşıtların yaşı ile 
motor silindir hacmi 
dikkate alınıyor.
Yaşı küçük, motor 
hacmi büyük araçlar 
için daha fazla 
MTV alınırken; motor 
hacmi düşük, yaşı 
büyük araçların ver
gisi kademeli olarak 
düşüyor. Mevcut 
vergileme siste
minde aracın kul
landığı yakıt türünün 
benzin, dizel ya da 
LPG olduğuna bakıl
madığı gibi bu yakıt
larla araçların çevr

eye ne düzeyde 
karbondioksit 
saldığı da 
vergilemede hesaba 
katılmıyor.

KİRLETTİĞİN 
KADAR ÖDE!
Bütçe gerekçesinde 
yer alan yeni 
vergileme sistemi 
ise mevcut uygula
mayı büyük ölçüde 
ortadan kaldırıp 
tamamen çevreye 
duyarlı ve ileri 
teknolojiyi teşvik 
eden yepyeni bir sis
tem öngörüyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 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-Eeadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

I Konur Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

RESMİ RAİRELER
Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu 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

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

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

OTOBÜS

Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

Şehirlerarası 261 54 00

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
Akçen Petrol 79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz si 3 16 4S
Beyza Petrol 813 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 41 SAYI : 4706 

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 

ŞEYTANI RACİM 
1145-14.00-10.15- 

18.30-20.30 
NEVA 

13.15-15.15-17.15- 
20.00 

ŞİRİNLER 2 
12.00-10.00

REZERVASYON 
5133321
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GemlikKSrfez

KAVLAK
^^^» DOĞANIN HÂZİNESİ E

Srzivui J naturel
sızma

I zeytinyağı

ZEYTİN&ZEYTİNYAĞI 
KESTANE ŞEKERİ 

YÖRESEL REÇELLER 
KOZMETİK

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
26 Ekim 2013 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

de

Yürüyüşü düzenlendiGemlik  ̂

X^</and”enfe^* şune tum yurtseverler davet edildi

hini w* Mü
îelediye Başkanvekilinin, Cumhuriyet yürüyüşü afişlerinin toplatmasına tepki gösterdiler

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İP’in eylemleri...
İşçi Partisi Gemlik İlçe yöneticileri bir avuç 

kişidirler.
Ama bu kişileri hergün İstiklal Caddesinde 

bir konuda imza toplarken görürsünüz.
Hiçbir siyasi partinin yapmadığı işleri bu 

bir avuç kişi yapar.
Yurtseverdirler, Kemalisttirler, devrim

cidirler, cesurdurlar, çalışkandırlar, yürek
lidirler, mücadelecidirler.

Bu bir avuç yürekli insan AKP’nin yolsuz 
luk, hukuksuzluk ve bölücülüklerine her 
ortamda tepki koyuyorlar Devamı 6'da

_ ı.-fc TGB’li gençler, dun 
İşçi Partisi ve Ge binasına giderek,
saat 14.oo’de tfe Cumhuriyet yürü
Pazar günü yap1 toDıatılması konusunu 
yüşü aüş " tzsriiIer. Bu arada, TG ' 
görüşmek ıŞte°'okjHnin odasına girerek, 
gençler, Başkan*6*' erini astılar. İP ve 
toplatılan af&"djve içinde ‘‘Mustafa 
TGB’liler belediy „ «Kahrolsun AKP 
Kemal'in aŞ^aantan attılar. Sayfa 6'da 
diktatörlüğü sloy

İlçemizde bulunan Sollac Ambalaj Çeliği 
Sanayi A.Ş. fabrikasına, kimliği belli 
olmayan kişilerce, 2 el kurşun sıkıldığı 
belirlendi. Olayın önceki gece meydana 
geldiği sanılıyor.
Orhangazi’den Gemlik’e gelişte, çevre 
yoluna dönerken, yol kenarında bulunan 
fabrikanın duvarlarında kurşun izleri 
görülmesi üzerine polis soruşturma 
başlattı. Soruşturma çokyönlü olarak 
sürdürülüyor. İlçemiz son zamanlarda 
ard arda gelen kurşunlanma olayları ile 
gündemi gelmişti. Bir yenisinin daha 
olması üzüntü yarattı. 

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 Geml>k 
0 224 514 49 49 | hatemsaglikokullari-c0111

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ertuğrul Yavuz çalışmaları hızlandırdı
MHP Belediye Başkan aday adayı Ertuğrul Yavuz, önceki akşam Umurbey Kayalar Kafe d$ köyye mahalle muhtar
larıyla biraya gelerek görüşlerini anlattı. Yavuz, “Yerel yönetimlerde amaç toplumun kanaat1 önderlerinden fikir
lerini almak, projeleri ona göre gerçekleştirmektir. Benim için yumunilk adımı da muhtarların fikirlerini dikkate 
almaktır.” dedi. MHP İlçe Başkanı Osman Durdu ise, “İktidar muhtarlıkmüessesesini itibarsızlaştırdı” dedi.

Türkiye Muhtarlar 
Derneği Gemlik 
Şubesi ve MHP 
Gemlik Başkanlık 
Divanı, aday adayı 
Ertuğrul Yavuz'un 
organize ettiği 
yemekte bir araya 
geldi.
Umurbey Kayalar 
Kafe'de gerçekleşen 
organizasyonda, 
mahalle ve köy 
muhtarları ile 
MHP'liler mahalli 
sorunlar üzerinde 
durdular.

İŞİMİZ GEMLİK 
SEVDAMIZ GEMLİK

Yemek sonrası söz 
alan MHP aday adayı 
Ertuğrul Yavuz 
"Mahalli idarelerin 
yerinden yönetimi 
toplumumuz için çok 
önemlidir.
Gemlik sanayisi ve 
coğrafi konumu göz 
önüne alındığında 
çok fazla gelişmesi 
gereken bir ilçe. 
Ne yazık ki yatırım
ların yerinde yapıl-

mamasından dolayı 
bu sağlanamamış. 
Yerel yönetimlerde 
amaç toplumun 
kanat önderlerinden 
fikirlerini almak, pro
jeleri ona göre 
gerçekleştirmektir. 
Benim için bunun ilk 
adımı da muhtarların 
fikirlerini dikkate 
almaktır.
Mahallenin veya 
köyün sorunlarını en 
iyi bilen onlardır.
Onlarla istişare 
yapılmadan yatırım 
yanlış olur.
Gemlik Marmara'nın 
incisi fakat Gemlik'te 
çoğu soruna doğru 
çözüm bulunmuyor. 
Gemlik'in girişi plan

sız yapılaşmanın en 
net örneği olarak göz 
önünde duruyor.
Dışarıdan gelenler 
Gemlik'e nereden 
gireceklerini sormak 
zorunda kalıyor. 
Türkiye'nin pek çok 
yerinde doğal gaz 
olmasına rağmen, 
Gemlik'te Kumla gibi 
önemli Turistik 
mahallede 
doğalgaz yok.
Köylerimiz de bu 
hizmetten henüz 
nasibini alamamış 
durumda.
Aday olayım veya 
olmayayım, bunları 
düzeltmek adına 
teşkilatımıza destek 
vereceğim.

anlayışım, millete 
hizmet için adanmış 
bir ömürdür" dedi.

Bu yerel seçimde 
MHP çatısı altında 
siyaset yapmanın 
ülkenin geleceği için 
en doğru karar oldu 
ğuna kanaat getirdik. 
Üst düzey bürokratik 
görevlerde bulun
dum, Türkiye'nin en 
önemli kurumlannda 
yöneticilik yaptım. 
Bu bilgi birikimimi 
ve tecrübemi mem
leketim olan Gemlik' 
te kullanmak için 
yola çıktım. 
Gemlik'e zaman 
ayırıyorum, Gemlik'i 
önemsiyorum. 
'İşimiz Gemlik, sev
damız Gemlik' sloga 
nıyla yola çıktık. 
Benim Belediyecilik

DURDU ÖNEMLİ 
OLAN HALKIN 
TEMAYÜLÜDÜR

MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, yaptığı 
konuşmasında, 
devletin ilk ayağının 
muhtarlar olduğunu 
belirterek, "Mevcut 
hükümet muhtarlık 
müessesesini 
itibarsızlaştırmıştır. 
Gemlik'te, Türkiye'de 
olduğu gibi etkili 3 
siyasi parti vardır. 
Diğer iki parti halkın 
kendine verdiği 

emanete sahip çıka
madı. Gemlik’in 
durumu ortada.
Yapılan kamuoyu 
araştırmalarında 
da görüyoruz ki, 
MHP Gemlik'te ikti
darla çekişiyor.
Gemlik halkının 
denenmişlere bizi 
tercih edeceğinden 
eminiz.
Genel Merkezimiz 
Orhaneli ve Gemlik' 
te kamuoyu yokla
ması yapacak.
Bizim için de en 
önemli değerlendir 
me bu olacaktır" 
dedi.

MUHTARLARDAN 
DESTEK

Türkiye Muhtarlar 
Derneği Gemlik Şube 
Başkanı Necmettin 
Şanlı, "Gemlik her 
zaman en iyisine 
layıktır. Aday adayı 
mız, inşallah aday 
olur, inşallah Bele 
diye Başkanı olur" 
sözleri davetlilerden 
alkış aldı.

Kaymaltamlsılıgazetemizizitfaretetii
İlçemiz Kaymakamı 
Cahit Işık, gazete 
mizi ziyaret etti. 
Kaymakamımız Canit 
Işık ve İlçe Emniyet 
Müdürü Erol Gülen, 
gazetemiz tesislerini 
gezerek baskı maki- 
nalarını hakkında 
gazetemiz sahibi 
vebaşyazan Kadri 
Güler’den bilgiler 
aldı.
Kadri Güler’in eski 
Gemlik fotoğrafları 
arşivini de inceleyen 
Işık, "Bunları sergile. 
Gemlik halkı eski 
Gemlik’i tanısın.” 
dedi.
Yakında sergi aça
cağını, arşivi genel 
bir konuma sokmak 
istediğini söyleyen 
Kadri Güler ise, "Bu 
konuda elimdeki 
fotoğrafları çoğalt
maya çalışıyorum.
Sergide gösterilecek

fotoğrafların ayrıca 
kataloğunu hazırlıyo
rum. Baskı çalış
maları tamam
landığında sergiyi 
açacağım. Amaç, 
dünün Gemliğ’ini 
bugünün Gemlikli 
terine tanıtmak ola
cak." dedi.
Kaymakam Cahit 
Işık ve İlçe Emniyet

Müdürü Erol Gülen’e 
baskı makinaiarını 
ve baskı tekniğini 
anlatan Güler, 
"Baskı teknolojileri 
çok hızlı değişiyor. 
Yeni teknolojileri 
yakalamak maddiya
ta dayanıyor. Elimiz 
dekilerle en iyisini 
yapmaya garet edi 
yoruz. ” dedi.

SlİltMİİlİlİMİllMl

İlçemizde yeni 
açılan özel Hatem 
Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi’nin 
önünü çevrenin pis 
suları bastı. 
Gemlik Orhangazi 
yolunun 3. kilomet 
resinde bu yıl 
hizmete açılan özel 
Hatem Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi’nin girişinde 
çevredeki işyerleri 

ve Umurbey sırt
larından gelen pis 
sular okulun girişini 
ve yanındaki zeytin
liği bastı.
Okul ilgilileri, gün
lerdir akan suların 
koku yaptığım ve 
çevreyi rahatsız 
ettiğini söyledi. 
Okul civarındaki 
işyerlerinde 
kanalizasyon 
şebekesinin bulun

maması nedeniyle 
açılan kuyularda 
toplanan pisliklerin 
de sık sık taştığını 
söyleyen ilgililer, 
soruna bir an önce 
çözüm bulunmasını 
istediler.
Pis suların okul 
çevresinde bulun
ması sağlık açısın
dan olumsuzluklara 
neden olduğu 
bildiriliyor.
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DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİM;
GEMLİK İÇİN HER ALANDA 

PROJELERİMİZ HAZIR 
~ Projelerimizi, önümüzdeki günlerde

sizlere sunacağız, birlikte tartışacağız.
snnilli Her proje, ilgili kurum 
VUI ElılNl ve kuruluşların görüşü 

GEMLİK alınarak hazırlanmıştır.

SÎZLERİN ONAYINI 
A ALACAĞIMA

^^ÎNCIM TAMDIR
Amacımız, doğa cenneti kentte, halkı ile 

bütünleşmiş, kimseyi ötekileştirmeden 
halkına hizmeti ibadet sayan yönetimi I

Â'sîzlerle birlikte kurmaktır I
İŞSİZLİĞİN, YOLSUZLUĞUN, I 

İŞtesyLLUĞUN OLMADIĞI, I
■ BA/?/Ş VE KARDEŞLİK DUYGUSU I

CUMHURİYET HALK PARTİSİ I

BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI gf I
EĞİTİMCİ-EMEKLİ BÜROKRAT HALK İKTİDARI IÇIN..S^U

E
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Harmarabirlik, yağın yağını çıkaracak!

Başkanı Hidamet giye göre heyet, Bari kentlerinde, bu
Asa'nın verdiği bil- İtalya'nın Lecce ve alanda hayata

Marmarabirlik, 
atıklarından enerji 
üretiminin 
yanısıra zeytin 
çekirdeğinden 
yakıt, prinadan yağ 
ve gübre elde 
edilmesi ile ilgili 
yeni bir projeye 
daha başlıyor. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Üyelerinden, 
Şevket KARAGÖZ, 
Cengiz SAYIN, 
Hüseyin PEKER ve 
genel müdür 
İbrahim 
MİNARECİ, kooper

atif temsilcileri, 
teknik görevliler ve 
kamu kuruluların
dan uzmanların yer 
aldığı heyet, 
Uluslararası Zeytin 
ve Zeytinyağı 
Konseyi (I0C) 
tarafından, hibe 
desteği alınarak 
İtalya'ya düzenle
nen teknik inceleme 
gezisine katıldı. 
Marmarabirlik

geçirilmiş projelerin 
uygulamalarını 
yerinde inceledi. 
Asa, Lecce'de 
organik zeytinyağı 
üretimi yapan ve 
tümüyle güneş 
enerjisiyle çalışan 
Da Agricoltura 
Biologica Masseria 
Stali tesisini ziyaret 
ettiklerini söyledi. 
Marmarabirlik'te de 
zeytin atıkları ve 
salamura suyundan 
elektrik enerjisi 
üretecek TÜBİTAK 
onaylı 1 milyon 600 
bin lira hibe destek
li projeye ışık tuta
cak teknik 
incelemeler yap
tığını kaydeden 
Asa, Bari kentinde
ki incelemelerine 
ilişkin de şu bilgi
leri verdi: 
"Bari'de zeytinyağı 
sıkımında iki fazlı 
sistemden sonra 
pirina ve ikinci 
ekstraksiyon tesisi
ni inceledik.

Bu sistemle piri
nadan yağ, çekird
ekten yakıt elde 
ediliyor ve ayrıca 
gübre üretiliyor. 
Bizim de bu doğrul
tuda projemiz 
bulunmakta. 
Projemizin 
uygun görülmesi 
halinde, çevre kirlil
iği açısından ilgili 
Bakanlık mevzuatı 
kapsamında 
zeytin kara suyu
nun arıtılması ve 
pirina atıklarının 
bertaraf edilmesi 
için kurulması 
planlanan ikinci bir 
tesis ile Bursa- 
Balıkesir böl
gesinde günde 
700 ton, yılda ise 
binlerce ton 
pirinayı işleyerek 
gelir elde etmeyi 
hedefliyoruz. Ayrıca 
üretilecek gübreyi 
de ortaklarımıza 
daha ucuz 
bedellerle kullandır
mayı planlıyoruz."
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Minik kulaçlar Cumhuriyet için yarıştı
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı etkinlikleri 
çerçevesinde minik 
kulaçlar Cumhuriyet 
için yarıştılar, 
Dün saat 10.30’da 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Kapalı 
Yüzme Havuzu’nda 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen yüz 
me yarışları, serbest 
ve sırtüstü kategori
lerinde yapıldı. 
Yarışmalara 126 
sporcu öğrenci 
katıldı.
Hakemlik görevini 
Beden Eğitimi 
Öğretmenlerinin 
yaptığı yarışmalar
da, minik yüzücüleri 
izlemeye gelen 
velilerin alkışları hiç 
durmadı.
Kız Erkek ayrı ayrı 
yapılan yarışmaların 
ödülleri 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayra 
mında verilecek. 
Minik - Küçük - 
Yıldızlar kategori
lerinde gerçekleşti 
rilen yarışlarda 
dereceye giren 
öğrencilerin isimleri 
şunlar:

90. YIL SERBEST VE 
SIRT ÜSTÜ STİL 
YÜZME YARIŞLARI

SONUÇLARI

Ferdi Minik Kızlar 
Kategorisi:

25 m. serbest stil

1) Ezgi Uslu 
(Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu)
2) Ecem Bütün 
(Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu)
3) Melisa Çelik 
(Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu)

25 m. sırtüstü stil

1) Ezgi Uslu 
(Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu)
2) Ecem Bütün 
(Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu)
3) Eylül Kaya (11 
Eylül İlköğretim 
Okulu)

Ferdi minik erkekler 
kategorisi

1) Ahmet Girenay 
(Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu)
2) Ege Koni 
(Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu)
3) Alp Koç 
(Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu)

25 m. sırtüstü stil

1) Ahmet Girenay 
(Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu)
2) Yılmaz Efe 
Dalkılıç (Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu)
3) Baran Görücü 
(Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu)

Ferdi Küçük kızlar 
kategorisi

25 m. serbest stil

1) Secem Tunaboylu 
(Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu)
2) Eda Aydın.
(Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu)
3) Aslı Keşkek 
(Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu)

25 m. sırtüstü stil

1) Eda Aydın.
(Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu)
2) İlkim Ayça Şahin 
(TSO Gazi İlköğretim 
Okulu)
3) Ebru Sakarya 
(Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu)

Ferdi küçük erkekler 
kategorisi:

25 m. serbest stil

1) Alpar Bayrak 
(TSO Gazi İlköğretim 
Okulu)
2) Çağan Öztürk 
(100. Yıl ilköğretim 
Okulu)
3) Ahmet Hocaoğlu 
(Özel Aykent İlköğre

tim Okulu)

25 m. sırtüstü stil

1) Alpar Bayrak 
(TSO Gazi İlköğretim 
Okulu)
2) Çağan Öztürk 
(100. Yıl İlköğretim 
Okulu)
3) Ahmet Hocaoğlu 
(Özel Aykent İlköğre
tim Okulu)

Yıldız kızlar kate
gorisi

25 m. serbest stil

1) Rahime Arıburnu 
(Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu) 
2) Gizem Malatya 
(TSO Gazi İlköğretim 
Okulu
3) öykü Sağlam

(Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu)

25 m. sırtüstü stil

1) Rahime Arıbumu 
(Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu) 
2) Gizem Malatya 
(TSO Gazi İlköğretim 
Okulu
3) Öykü Sağlam 
(Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu)

Yıldız erkek kate
gorisi

25 m. serbest stil

1) Alp Beşe 
(Cumhuriyet ilköğre
tim Okulu)
2) Alperen Türker 
(Cumhuriyet ilköğre
tim Okulu)
3) Furkan Karataş 
(Cumhuriyet ilköğre
tim Okulu)

25 m. sırtüstü stil

1) Alp Beşe 
(Cumhuriyet ilköğre
tim Okulu)
2) Furkan Karataş 
(Cumhuriyet ilköğre
tim Okulu)
3) Alperen Türker 
(Cumhuriyet ilköğre
tim Okulu)
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
Belediye Başkanvekilinin, Cumhuriyet yürüyüşü afişlerinin toplatmasına tepki gösterdiler 

hmbmmİP’in eylemleri...
AKP’nin TSK’ye yönelik girişimleri nede 

niyle hep destek için sokaklardaydılar.
Askerlerin yargılanmaları sırasında hep- 

destek oldular..
Taksim olaylarına destek oldular...
Andımızın kaldırılışına tepkiliydiler.
T.C.lerin kaldırılışını hoş görmediler...
İmza topladılar, afiş bastırdılar, el ilanları 

dağıttılar, yürüyüşler düzenlediler...
Bunları kesintisiz yapıyorlar.
Hangi siyasi partiden bu tür aktif eylemler 

görüyorsunuz.
Göremezsiniz.
Onlar AKP’ye tepkilerini ancak, lafla yapı 

yorlar.
İP’liler halk içinde eylemlerle...
Ekim ayı başında Belediye Meclisine gi 

ren 3 İP’li, mecliste Andımızı okudular.
Bir anda herkes neye uğradığını şaşırdı.
Bu benim meslek yaşantımda Belediye 

Meclisinde ilk kez gördüğüm bir eylemdi.
İP İlçe Başkanı Muarrem Çelik, yaptıkları 

eylemlerin hukuksuz hiçbir yanı olmadığını, 
demokratik anayasal haklarını kullandıklarını 
söylüyor.

Milli Merkez Komitesi içinde de bulunan 
Muarrem Çelik, 27 Ekim Pazar günüfyarın) 
yapılacak Cumhuriyet yürüyüşünü de organ
ize eden kişidir.

Afişler bastırdı.
İstiklal Caddesi’nde her türlü afişi göre

bilirsiniz.
Çünkü en çok insan İstiklal Caddesinde 

hareket halindedir.
Afişler burada daha etkilidirler.
Önceki gün, Belediye Zabıta ekipleri bu 

afişleri toplayarak yırtıp çöp kovalarına 
atmış.

Bunu bir gazeteci arkadaşımız görün
tülemiş.

Ama haberini patronu gazetesine koy
mamış.

Refik Yılmaz’ın haberlerinden koyacak 
yerleri kalmadığı için olsa gerek.

Dün, bunun nedenlerini sormak için 
Belediyeye giden İP ve TGBTıler, Başkan 
vekilini bulamayınca, başkan yardımcısı ile 
görüşmüşler.

Gençler de Başkanvekili Yılmaz’ın odası
na bu afişleri bantla duvara yapıştırmışlar.

Bu da benim 40 yıllık meslek yaşantımda 
Başkanlık odasında gerçekleşen ilginç ve 
tek eylem.

Belediye’de kurşunlanan Başkanlar/, 
dövülen memurları, tüfekle başkanı vurmaya 
gelen işçileri, makam odasının önünde kuru 
sıkı ile korku yaratan karpuzcuları gördük 
ama, Başkanlık makamına, kaldırttığı afişleri 
asanları ilk kez görüyoruz.

Ne demeli. Bilmem ki...
İyi ki varsınız İP’liler veTGB’liler.
Sevgili okurlarım.
Yarın saat 17.oo de Kayıkhanede 

Cumhuriyet yürüyüşü başlayacak.
Kız, erkek, bay bayan, çoluk çocuk 

bayraklarınızı alın ve bu yürüyüşe katılın.
İP’liler ve TGB’liler gibi olmasa da, Cum 

huri yet sevginizi biraraya gelerek gösterin. 
Anayasadan Türk sözünü kaldırmak isteyen
lere, tabelalardan TC’yi kaldıranlara, okullar
da Andımızı okutmayanlara karşı tek ses, tek 
yürek olun.

İşçi Partisi üye 
lerinin Belediye 
Meclis Toplantı 
sında, Andımızı 
okumasından 
sonra dün de İP ve 
TGB’li gençler, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın 
Cumhuriyet yürüyü 
şü afişlerini İstiklal 
Caddesi’nde Zabıta 
memurlarına topla 
tarak çöp tenekeleri 
ne atmalarına tepki 
gösterdiler.
Dün saat 14.oo 
sıralarında, İşçi 
Partisi İlçe Başkanı 
Muarrem Çelik ve 
yönetim kurulu 
üyeleri ile Gemlik 
TGB ilçe teşkilatın
dan gençler, 
ellerinde Türk 
bayraklı ve Atatürk 
fotoğraflı Cumhuri 
yet Yürüyüşü afiş
leri ile belediye 
başkanlık katına 
geldiler.
Kata girişte, “Muşta 
fa Kemal’in Asker 
leriyiz” diye slogan 
atan İP ve TGB’liler, 
Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz’ın odasına 
yöneldiler.
Memurların şaşkın 
bakışları arasında 
slogan atmaya 
devam eden İP ve 
TGB’liler, Belediye 
Başkanvekili Nazmi 
Koçak tarafından 
karşılandı.
İP ilçe Başkanı 
Muarrem Çelik, 
Koçak’a 27 Mayıs 
günü yapılacak 
olan Cumhuriyet 
yürüyüşüne çağrı 
afişlerini göstere 
rek; “Neden bu 
afişleri toplatarak 
yırttınız. Bu

afişlerde Türk 
bayrağı ve Cumhu 
riyetimizin kurucu 
su Mustafa 
Kemal’in fotoğraf 
lan var." dedi. 
Cevap alınmayınca 
Başkanlık makam 
Odasına yönelen İP 
ve TGB’liler, zabıta 
memurları tarafın
dan engellenmek 
istenmesine karşın 
bazı TGB’li gençler 
başkanlık makam 
odasına girmeyi 
başardılar ve 
ellerindeki afişleri 
duvara bantladılar.

Olay sırasında 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
Belediye binasında 
bulunmuyordu. 
Eylemleri biten İP 
ve TGB’liler daha 
sonra “Kahrolsun 
AKP diktatörlüğü” 
sloganları atarak 
belediyeyi terk et 
tiler.
İP İlçe Başkanı 
Muarrem Çelik, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi: 
“Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz’dan talimat 
alan zabıta 
memurları, 27 Ekim 
Pazar günü yapa 
cağımız Cumhuri 
yet yürüyüşümüzü 
baltalamak için 
afişleri söktürmüş. 
İstiklal Caddesi’nde 
herkes gibi biz de 
afişlerimizi astık. 
Afişlerimizin 
üzerinde Türk 
Bayrağı ve Atatürk 
fotoğrafı vardı. 
Bunları yırtan 
görevliler afişleri 
çöp tenekelerine 
attıklarını fotoğ 
raflarla belirledik. 
AKP’nin 
Cumhuriyet düş
manlığı, Atatürk ve 
Türk Bayrağı düş
manlığı neden? 
Bunu öğrenmek 
için belediye 
binasına gittik. 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
makamında yoktu. 
Biz de odasına yırt
tırdığı afişimizi 
astık.” dedi.

İFADE VERDİLER 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın olaydan 
haberdar olmasının 
ardından ilçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ne başvurarak şika 
yetçi olması üzeri 
ne, İP ilçe Başkanı 
ve TGB’li gençler 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
İfadeleri alınan İP 
ve TGB’liler daha 
sonra sağlık kont 
rolü için Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
götürüldüler.
İP ve TGB’liler 
daha sonra serbest 
bırakıldı.

BahürBalcı. 
SanaiGlium'ıla sergi açlı 
Gemlikli amatör ressam Babür 
Balcı, dördüncü kişisel sergisini 
Anatoluim’da bulunan Sanatolium 
Sergi Salonu’nda açtı. 
Karma resimlerden oluşan sergi 
27 Ekim 2013 Pazar günü akşamı
na kadar açık kalacak



Sayfa 726 Ekim 2013 Cumartesi

OztVılek
YAŞAMIN İÇİNDE

₺6.90
Izgara Köfte 
İnegöl Köfte 

^Kaşarlı Köfte

NEDEN KÖFTE Oztlıfek'TE YENİR?
Etleri çiftliğimizde üretiyoruz.

Hijyenik ortamda ISO 22000 Gıda Güv. Yön. Sis. 
uyguluyoruz.

Standart reçeteye göre hazırlıyoruz.

Siparişlerinizi en geç 12 dk.'da hazırlıyoruz.

*29 yıldır sizler için köfte üretiyoruz.
. www.ozdilek.com.tr

http://www.ozdilek.com.tr
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İBllliillllia'lllllliiaâlIlM
Bursa'da Erhan Ç. 
adlı kişi, boşanma 
davası açan eşi 
Çiğdem Ç.'yi 7 el 
ateş ederek 
öldürdü. 
Bursa'da bir kişi, 
boşanma davası 
açan eşini 7 el 
ateş ederek 
öldürdü.
Alınan bilgiye 
göre, olay merkez 
Osmangazi ilçesi 
İstanbul Yolu Beş 
yol Kavşağı yakın
larında meydana 
geldi. Otomotiv 
yedek parça fir- ** 
masında çalışan 
Çiğdem Ç. (31) ve 
dokumacılık yapan 
eşi Erhan Ç. 5 ay 
önce yollarını 
ayırdı. Çift boşan
ma davası açtı.

Bursa'da lise öğrencileri 
arasında çıkan kavgada dehşet

İnegöl ilçesinde, lise 
öğrencileri arasında 
çıkan kavgada 2 kişi 
bıçakla yaralandı.
İnegöl ilçesinde, lise 
öğrencileri arasında 
çıkan kavgada 2 kişi 
bıçakla yaralandı. 
İddiaya göre, ilçede 
bir lisede öğrenim 
gören H.K. (17) ve 
H.U. (17) ile bir grup 
öğrenci arasında 
derslerin bitiminin 
ardından sokakta 
tartışma çıktı.

Eşiyle konuşmak 
için akşam saat
lerinde yanına 
giden bir çocuk 
babası Erhan Ç., 16 
DZ 982 plakalı oto
mobiliyle işy
erinden ayrılan Çiğ
dem Ç.'nin aracına 
bindi. Genç adam, 
önce aracın arka 
koltuğuna binip 
konuşmaya

Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi sonucu 
kimliği henüz belir
lenemeyen kişi ya

da kişilerce bıçakla 
yaralanan H.K. ve 
H.U, 112 Acil Servis 
ekiplerince İnegöl

başladı.
Trafik ışıklarına 
yaklaşıldığında 
Erhan Ç. araçtan 
inerek ön kapıyı 
açtı ve eşine 7 el 
ateş etti. Genç 
kadın 112 ekipleri 
nin yaptığı müda
haleye rağmen olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
Zanlı ise çok

geçmeden asayiş 
ekipleri tarafından 
yakalandı. Sığındığı 
bir oto yıkama ista
syonunda, "ailevi 
mesele" yüzünden 
olayı gerçek
leştirdiğini 
söyleyen Erhan Ç. 
cinayet masası 
ekiplerine teslim 
edildi.
Bir çocuk annesi 
nin eşine boşanma 
davasıyla birlikte 
tazminat davası da 
açtığı, olayın bu 
yüzden meydana 
geldiği öne 
sürüldü. Polis ekip
leri olayla ilgili 
soruşturma başla 
tırken, Çiğdem 
Ç.'nin yakınları 
gözyaşlarına boğul
dular.

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. H.K, ilk 
müdahalesinin 
ardından Bursa 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne sevk 
edildi.
Yaralıların hayati 
tehlikesi bulun
madığı öğrenildi. 
Polis ekipleri, olayın 
fail ya da faillerini 
bulmak için çalışma 
başlattı.

Bursa'daki
kamyon kazası 
trafiği felç etti

Bursa'da kentin en 
önemli arterinde 
cam yüklü bir 
kamyonun sabah 
saatlerinde 
devrilmesi sonucu 
trafik kilitlendi. 
Binlerce Bursah 
işine geç gitmek 
zorunda kaldı. 
Alınan bilgiye göre, 
İzmir Yolu Acemler 
Kavşağı yakınların
da cam yüklü bir 
kamyon yan yattı. 
Araçtaki camlar da 
yola saçıldı. Nilüfer 
ile Osmangaziyi bir
birine bağlayan 
noktadaki kaza, 
şehir merkezine 
gelen sürücülere 
zor anlar yaşattı.

K flŞ€D€ B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

Trafik adeta durma 
noktasına geldi. 
Kavşak tıkanınca, 
Hürriyet, Çekirge, 
Kükürtlü Caddesi, 
İzmir Yolu, 
Beşevler, 
Dikkaldırım, 
Odunluk Mahallesi 
ve bir çok yolda 
trafik felç oldu. 
Araçlar yaklaşık iki 
saattir trafikte 
ilerleyemezken, bin 
lerce Bursah da 
işine geç kaldı. 
Polis ve belediye 
ekiplerinin uzun 
uğraşı sonucu yol 
temizlenerek 
^yeniden trafiğe 
açıldı

»■■lıMMaiııııtıMı
Bursa'da geçen 
mayıs ayında 
kahvede kumar 
oynarken, iddiaya 
göre, kendisinden 
haraç isteyen 53 
yaşındaki Fedai 
Okbilek'i 15 bıçak 
darbesiyle 
öldürmekten 
yargılanan 42 yaşın
daki Ercan Aydın, 11 
yıl 8 ay hapse 
çarptırıldı.
Olay, merkez 
Osmangazi İlçesi

Sakarya Mahallesi 
Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi'ndeki 
kahvede geçen 
mayıs ayında mey
dana geldi. İşsiz 
Fedai Okbilek ile 
ayakkabıcı Ercan A. 
arasında kahvede 
kumar oynarken 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya 
dönüşmesi üzerine 
A., yanında taşıdığı 
ekmek bıçağını,

iddiaya göre, ken
disinden haraç 
isteyen Okbilek'e 
saplamaya başladı. 
Fedai Okbilek, 
vücudunun 15 yer
ine aldığı bıçak dar
beleriyle kanlar 
içerisinde yere 
yığılırken, Ercan A. 
ise olay yerinden 
koşarak kaçtı. 
Aldığı bıçak dar
beleri sonrası aşırı 
derecede kan 
kaybeden Okbilek,

olay yerinde 
yaşamını yitirdi. 
Polis, şüpheli A.'ı, 
kahvenin 100 metre 
uzağında bir 
otoparkın yakınında 
suç aleti bıçakla 
yakaladı.
Gözaltına alınan 
Ercan A., 
emniyetteki işlem
lerinin ardından 
sevk edildiği adli 
makamlarca tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

[MM ABONE OLDUNUZ MU?
—W!IWHIW ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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MEBUen öğretmenlere uyarı
MEB, öğretmenleri, 
ders kitapları dışın
da yardımcı ders 
araçlarını kullanma
maları yönünde 
uyardı.
MEB Müsteşar 
Yardımcısı Yusuf 
Büyük imzasıyla 
yayımlanan 
genelgede, ilköğre
timin 4 yıl süreli ve 
zorunlu ilkokulları

ile 4 yıl süreli ve 
zorunlu ortaokullar
dan; ortaöğretimin 
ise 4 yıl süreli ve 
zorunlu liselerden 
oluştuğu hatırlatıldı. 
2012-2013 eğitim 
öğretim yılından 
başlamak üzere 
okullarda uygulanan 
haftalık ders çizel
gelerinin yeniden 
düzenlendiğini

anımsatan Büyük, 
öğrenci ve öğret
menlere niteliği 
daha yüksek ve 
daha özgün ders 
kitabıyla eğitim 
araç-gereçlerinin 
sunulabilmesi 
amacıyla ilgili 
mevzuatın yeniden 
düzenlendiğini 
belirtti.
Büyük, yeniden

BAHÇIVAN ARftNIYOB
Şirketimiz bünyesinde çalışmak 

üzere;
Bahçe, Peyzaj işinden anlayan 

Referans verebilecek, 
BAHÇIVAN alınacaktır.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 
GEREKMEKTEDİR.

EFENDİOGLU MERMER A.Ş
Açmalar Mevkii, Gedelek- 

Orhangazi / BURSA 
Tel:0-224-586 00 05

geliştirilen veya 
güncellenen öğretim 
programları 
temelinde hazır
lanan ders kitabı, 
öğrenci çalışma 
kitabı ve öğretmen 
kılavuz kitaplarının 
eğitimde niteliği 
artırmaya hizmet 
edecek şekilde 
hazırlandığını vurgu
ladı. Mevzuat, ilgili 
yazılar ve konuyla 
ilgili bakanlıkça 
daha önceden 
yapılan duyurulara 
rağmen okullarda 
yardımcı materyal
lerin sınıf içerisinde 
kullanıldığını ifade 
eden Büyük, şunları 
kaydetti: 
"Materyallerden 
ödev verildiği ve 
dolayısıyla velilerin 
de eğitim materyal
lerini almaya 
mecbur kaldıkları 
Bakanlığımıza 
ulaşan duyumlardan 
anlaşılmaktadır. 
Bu nedenle, 
Bakanlığı mızca 
öğretmen ve öğren
cilerimize dağı timi 
yapılan ders kita
plarının dışındaki 
diğer yardımcı ders 
araçlarının öğrenci
lerimize aldırılma
ması, kullanımı 
konusunda zorlayıcı 
tutum içeri sinde 
bulunulmaması ve 
velilere mad di 
sıkıntı yaratacak 
uygulamalardan 
kaçınılması, yönetici 
ve öğretmenlerim
izin bilgilendirilmesi 
için valiliklerce her 
türlü tedbir alı
nacak."

MM
YÜKSEK CİROLU 

RESMİ KURUMUN SU 
ANA BAYİİ 

DEVREN SATILIKTIR 

65321682316

BAN
YALOVO YOLU 3. KM. 

DEKİ İŞYERİMİZDE 
ÇALIŞACAK GARSON 
VE KOMİ ARANIYOR

SfilIK
KAYIP Nüfus cüzdanımı kaybettim.

Yenisini çıkaracağımdan! eskisinin hükmü yoktur. 
ALİ KILINÇ

KfiŞSDE fî€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

‘GemlikKörfez’ % ww.gemlikkorfezgazefe$i.c^;

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM.
OEMİİK

Tel: 514 20 21
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Konyaspor hiletleri satışta
Bursaspor Teknik 
Direktörü Christoph 
Daum, kendisi için 
en büyük mutlu
luğun Bursasporla 
şampiyonluk yaşa
mak olduğunu 
söyledi.
Christoph Daum, 
Özlüce Tesisleri’nde 
düzenlediği basın 
toplantısında gün
deme ilişkin açıkla
malarda bulundu. 
Daum, doğum 
gününde almış 
olduğum hediyeler 
ve telefonlardan 
dolayı herkese 
teşekkür ettiğini 
dile getirerek, 
"Tanımadığım 
insanlar 
Bursasporlu 
olduğum için beni 
aradı ve doğum 
günü kutladı. Tabi 
en güzel hediyemiz 
önümüzdeki müs
abakanın 3 puanla 
sonuçlanmasıdır. 
Çalışmalarımız, bu 
müsabakaya nasıl 
kazanacağımızı 
çalışarak, 3 puan 
almak istiyoruz. 
Geçmiş maçta 90 
dakika sıkışık ve 
dengeli bir oyun

GalatasaraylI Basketlıolcu 
Jawai'nin Son Durumu Belli Oldu
Kalp rahatsızlığı 
gerekçesiyle has
taneye kaldırılan 
Galatasaray Liv 
Hospital'ın oyun
cusu Jawai'nin 
boyun travması 
geçirdiği ortaya 
çıktı.
Galatasaray'ın yıldız 
basketbolcusu 
Nathan Jawai, bu 
sabah saatlerinde 
yaşadığı kalp 
sorunu nedeniyle 
hastaneye kaldırıldı. 
Çekilen MR sonucu 
net bir sonuç ala
mayan doktorlar 
kalpteki bir damar 
tıkanıklığından 
şüphelenerek anjiyo 
kararı aldı.
KALP DEĞİL 
BOYUN TRAVMASI 
Yapılan anjiyonun

oldu. Son zamanda 
maçı kopardık. Son 
zamanda bunu yap
mak önemliydi. 
Benim tahminim 
bizim takımımız 
müsabakadan müs
abakaya üstüne 
koyarak gidiyor. 
Takımımız müs
abakanın sonuna 
doğru, maçları 
kopartacak güçte 
olduğunu görüy
oruz” diye konuştu.

LİG BİTTİĞİNDE 
HANGİ SIRADA 
OLACAĞIMIZ ÇOK 
ÖNEMLİ

Galip geldikçe, 
takım içerisindeki 
güvenin arttığının 
belirten Alman 
Teknik Direktör 

ardından kalbinde 
herhangi bir sorun 
olmadığı anlaşılan 
yıldız oyuncunun 
maç sırasında çene
sine aldığı darbe 
nedeniyle boyun 
travması geçirdiği 
anlaşıldı.
Galatasaray'ın, 
Abdi İpekçi Spor 
Salonu'ndâ 
oynadığı Olympia 
kos karşılaşmasın
da 22 sayı atan ve 
oynadığı oyunda 
herkesi kendine 
hayran bırâkan 
yıldız basketbolcu 
Nathan Javvai'den 
kötü haber geldi. 
Yaşadığı rahatsızlık 
nedeniyle hastan
eye kaldırılan Jawai, 
yoğun bakıma 
alındı. Yıldız oyun

Daum, “Buna 
bakarak, zor olan 
Konyaspor deplas
manına gidiyoruz. 
Bizim takımımız 
arzulu, istekli ve 
öğrenmeye aç. 
Üstüne koyarak 
gidiyoruz. Puan 
cetveline baktığımız 
zaman sıkışık bir lig 
olduğu görülüyor. 
Çok dengeli bir lig. 
Alt ve üst sıralar 
arasında fark yok. 
Bizde yavaş yavaş 
yolumuza devam 
etmek istiyoruz. En 
önemlisi lig biti
minde hangi sırada 
bitirdiğimiz.
Yukarıdaki takımları 
yakalama adına 
aramızda fazla fark 
olmaması gerekir” 
açıklamasını yaptı 

cunun durumu 
hakkında resmi site
den şu açıklama 
yapıldı: Dün 
oynanan 
Galatasaray Liv 
Hospital - 
Olympiakos maçı 
sonrası, oyuncu
muz Nathan Jawai 
baş dönmesi, 
sol kolunda ve 
bacağında 
uyuşma şikayetiyle 
Liv Hospital 
Hastanesi'ne 
götürülmüştür. 
Yoğun bakımda 
izlemeye alınan 
Nathan Jawai'nin 
tetkikleri devam 
etmektedir. 
Oyuncumuza 
geçmiş olsun 
dileklerimizi 
iletiyoruz.”

Pazar günü 
Konya'da oynana 
cak Konyaspor- 
Bursaspor maçının 
biletleri satışa çıktı 
Bursasporlu 
taraftarlar karşılaş
mayı 15 TL 
karşılığında izleye
bilecek. İnternette 
ve Bursa'da da 
satışa çıkan bilet
lerin tükenmemesi 
durumunda satış 
işlemine maç günü 
Konya'daki stat

Lider Fenerbahçe, 
evinde karşılaştığı 
Gaziantepspor'u 3-1 
yenerek ligdeki 
liderliğini sürdürdü. 
Spor Toto Süper 
Lig'in 9. haftasında 
Fenerbahçe, evinde 
Gaziantepspor ile 
karşı karşıya geldi. 
Şükrü Saraçoğlu 
Stadı'nda oynanan 
mücadeleyi sarı- 
lacivertliler 3-1'lik 
skorla kazandı. 
Mücadele boyunca 
rakibine oranla 
istekli bir oyun 
ortaya koyan 
F.Bahöe'ye gali
biyeti getiren goller, 
14. ve 85. dakikada 
Emmanuel Emenike 
ile 39. dakikada 
Moussa S o w'dan 
geldi.
Gaziantepspor'u n 
tek sayısını ise 75. 
dakikada Semir 
Stilic kaydetti.
Bu skorun ardından 
sarı-lacivertliler 
puanını 22 yaptı ve 
liderliğini sürdürdü. 
Gaziantepspor ise 8 
puanla 14. sırada 
yer aldı.
Süper Lig'in 10. haf
tasında Fenerbahçe 
deplasmanda 
Bursaspor ile 
karşılaşacakken, 
Gaziantepspor ise 
evinde Sivasspor'u 
konuk edecek.

YANAL, 
EMENİKE'Yİ 
SAHAYA 
SÜRDÜ!
Fenerbahçe Teknik 
Direktörü Ersun 
Yanal, Spor Toto 
Süper Lig'de

gişelerinde de devam edilecek.

Gaziantepspor ile 
yaptıkları maçta. 
Kayseri Erciyesspor 
maçını kazandıran 
golün sahibi 
Emenike'ye ilk 11'de 
yer verdi.
Ligde sarı-lacivertli 
formayı ilk 11'de 
bundan önce en 
son 4. haftadaki 
Kasımpaşa maçında 
giyen Emenike, 
Kayseri deplasman
ında 90 artı 4. 
dakikada attığı 
golün ardından, 
Gaziantepspor 
mücadelesinde for
mayı kaptı.
Bu sezon 
Fenerbahçe'nin 8 lig 
haftasında da forma 
giyen, ilk 4 haftada 
11'de yer aldıktan 
sonra bir maç 
yabancı kontenjanı 
nedeniyle kadronun 
dışında kalan 
NijeryalI futbolcu, 
son 3 lig mücade
lesinde ise yedekler 
arasında yer bul
muştu.

KADRO 17 KİŞİ!.. 
Fenerbahçe'nin

maç kadrosu 
yabancı kontenjanı 
ve sakatlıklar 
nedeniyle 17 futbol
cudan oluştu.
Farkı 1'e indirdikten 
sonra hareketlenen 
ve rakip yan alanda 
etkili bir oyun oyna
maya başlayan 
Gaziantep'in ağlan 
bulan bir yopu 
ofsayt nedeniyle 
gol olarak değer
lendirilmezken, 
sarı-lacivertliler 
fark arttıran golü 
Emenike ile 
buldu.
85. dakikada, oyuna 
sonradan giren 
salih Uçan sağ 
kanattan ceza 
sahası içine girdik
ten sonra pasını 
Emmanuel 
Emenike'ye verdi. 
Emmanuel Emenike 
şutunu çekti ve 
ağları buldu.
Bu golün ardından 
başka pozisyon 
olmadı ve mücadele 
3-1 sarı- 
lacivertlilerin 
üstünlüğü ile sona 
erdi.



Gemlik KHrfez Sayfa 11

Kredi kartı kullanıcıları dikkat!
Kredi kartını iptal 
ettirmek isteyen 
müşterilerin talep
lerini ağırdan alan 
bankalara kesilen 
ceza 7 kat arttırıldı. 
Müşteri sayısını 
artırmak için bir 
dönem sokakta bile 
kredi kartı dağıtan 
bankalar, tüketici
lerin kart iptal talep
lerini ağırdan alıyor. 
Kartlarını iptal ettire
meyenler şikâyetleri
ni Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) üzerinden

yaparak daha çabuk 
sonuç alabiliyor. 
Şikâyetleri dikkate 
alan kurul, kart iptal 
taleplerini yerine

getirmeyen 
bankalara ceza 
yağdırıyor.
Konuyu dikkate 
almayan bankalara

kesilen cezalar 
eskiye göre 7 kat 
daha ağır. Daha 
önce kredi kartını 7 
gün içinde kapat
mayan bankalara 2 
bin lira ceza ver
ilirken, yeni düzenle
meyle bu ceza 
10-15 bin liraya 
kadar çıkarıldı. Üst 
düzey bir BDDK 
yetkilisi, kredi kartı 
aidatının ardından 
en fazla şikayeti 
kredi kartı iptal 
başvurularıyla 
ilgili aldıklarını 
kaydedi

yor.
Tüketicilerin 
başvurularını anında 
değerlendirmeye 
aldıklarını ve 
son günlerde çok 
sayıda bankaya ciddi 
anlamda ceza 
yazıldığını belirten 
yetkili, bankaları 
kart iptal taleplerine 
karşı daha duyarlı 
olmaları konusunda 
uyarıyor.
İptal başvuruları, 

BDDK tarafindan 
'yazılı' olarak 
alınıyor.
Böylece banka veya 

tüketici arasında 
'iptal talebi geldi- 
gelmedi' tartış
masının yaşanması 
önlenmiş oluyor. 
İptal edilen kartlar, 
BDDK veya 
Bankalararası 
Kart Merkezi'nde 
(BKM) oluşturulan 
bir sistem 
aracılığıyla kontrol 
ediliyor.
Geliştirilen bir 
programla, kredi 
kartı iptal talepleri 
anında bu iki 
kuruluşa 
düşüyor.

IŞKUB araştırmasında ilgine sonuç
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
Avrupa Birliği 
Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı 
ve İŞKUR tarafından 
yürütülen 'Genç İs 
tihdamın Desteklen 
mesi Projesi' kap
samında 15 ilde 
gençlerin istihdam 
edilebilirliği üzerine 
anket yapıldı. 
Türkiye İş 
Kurumu'nun yaptığı 
araştırmaya göre 
patronların gençleri 
işe alma isteği bir . 
hayli düştü. Geçen 
yıl şirketler işe alım
da tercihlerini yüzde 
82 ile 15-29 yaş 
arasındaki gençlerde 
kullanırken, bu sene 
oran bu yaş aralığın
da yüzde 52,6'ya 

kadar geriledi. 
Patronların bu tavır 
değişikliğine göster
dikleri gerekçe ise iş 
becerisindeki yeter
sizlik.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
Avrupa Birliği 
Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı 
ve İŞKUR tarafından 
yürütülen 'Genç İsti
hdamın 
Desteklenmesi 
Projesi' kapsamında 
15 ilde gençlerin isti
hdam edilebilirliği 
üzerine anket 
yapıldı. Çalışma; 
gençlerin istihdam 
edilebilir olmaları 
için geliştirmeleri 
gereken nitelikler, 
becerileri ve işveren
lerin ne tür nitelik

lere sahip işgücü 
ihtiyacı olduğu 
tespit edilmek 
amacıyla Erzurum, 
Batman, Diyarbakır, 
Elazığ, Trabzon, 
Gaziantep, 
Kahramanmaraş, 
Kars, Kastamonu, 
Kayseri, Malatya, 
Samsun, Sivas, 
Şanlıurfa ve Van'da 
gerçekleştirildi.

Hedef kitle olarak; 
imalat, elektrik-gaz- 
buhar-havalandırma. 
su temini-atık yöne
timi, inşaat, toptan 
ve perakende 
ticaret-tamirat, 
nakliye ve depola
ma, konaklama ve 
yiyecek hizmetleri, 
bilgi ve iletişim, 
finans ve sigorta 
faaliyetleri, eğitim, 

insan sağlığı ve 
sosyal hizmetler 
faaliyetleri, gayri
menkul faaliyetleri, 
mesleki bilimsel ve 
teknolojik faaliyetler, 
idari ve destek 
hizmetleri, sanat ve 
eğlence sektörleri 
seçildi.
2012 YILINDA 
ŞİRKETLERİN 
TERCİHİ GENÇ 
PERSONEL OLDU 
2012 ve 2013 yıllarını 
kapsayan ve genç
lerin işe alınması ile 
işten çıkarılmasını 
ele alan araştırmada, 
işverenlere çeşitli 
sorular yöneltildi. 
Elde edilen veriler 
oldukça dikkat çeki
ci. Patronlar, '2012 
Yılında İşyerlerinizde 
Genç Personel

İstihdam Etmeyi 
Düşünüyor 
Musunuz?' sorusuna 
yüzde 82 oranla 
'Evet* cevabını verdi. 
Ancak '2012 Yılında 
Genç Personel 
Çıkarımının Dağılımı' 
ile ilgili soruya ver
ilen cevapta da ben
zer bir sonuç çıktı; 
'Evet' yüzde 63 ile ilk 
sırada. Bu cevaplar 
şirketlerin genç per
sonel aldığı gibi 
neredeyse aldığı 
miktar kadar da 
işten çıkardıklarını 
gösteriyor.
Uzmanlar bunu, 
şirketlerin 
tecrübeli perso 
nellerle çalışmaya 
daha sıcak baktığı 
şeklinde 
yorumluyor.

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1® 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
ilçe 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 Tos. 513 23 94

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

OTOBÜS
ULAŞIM

DENİZ UÇAĞI 6*13 55 13
Pegssus Ak/nl» Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanbsroğlu*Esedoş 614 46 49
Amtur 514 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Hobaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 8843
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 8000
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________ 514 17 00

"Akçen Petrol 313 1O 7O
MAR-PET »13 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 4Ö
Bevza Petrol

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. HssL 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 65
Tomokay Tomografi 513 ©5 29 |
Konur Tıp Mrk. 514 bo 88

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

Gemlik Körfez
mı ıı m mı ııııı ıı ıı11 ..... .

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4707 

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 

ŞEYTANI RACİM: 
11:45-14:00-16:15- 

18:30-20:30 
TURBO: 11:30-13:30- 

15:30-17:30-19:30 
GÜNCE: 12:00-14:15- 
16:30-18:30-20:30

REZERVASYON 
5133321
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DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA V Kâ

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE r 
EN GÜZEL ANLARINIZI j M J

YAŞATMAK İÇİN VARIZ, faM

Pnsfa Piyanist
Meşrubat SatenSanfaiye Giydirme 
Çerez Nikah Masası

flL İnternetten Canb^hym
r L XWL Sahne - Işıhyösferisi

Servis ve ehipman/ar 
Sürpriz yösferi/er
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Yem Adiıye’ye" 
hatta sonunda 

taşınılıyor
Adliye Binasının depremsellik test
lerinde çürük çıkması sonucu boşal 
tılarak yeni bir binaya taşınılması 
kararından sonra, Sosyal Yaşam 
Merkezi yanında kiralanan yeni hiz 
met binasında sona gelindi. 2’de

Milli Merkez Gemlik Komitesi’nin düzenlediği Cumhuriyet yürüyüşü coşkuyla yapıldı.

Binlerce tisi CrtuM tisiMlıfciıı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cumhuriyet Yürüyüşü...
Yann, Cumhuriyetimizin 90. yıldönü 

münü törenlerle kutlayacağız.
Bu yıl tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti 

yazısının kısaltılması olan T.C.lerin kaldı 
nhşını, Andımız'ın okullarda yasaklanma 
sini, Anayasa dan Türk sözünün çıkarıl
mak istenmesi ve Türk olmanın suç sayı 
lacağı bir döneme girildiğinden, buruk bir 
Cumhuriyet kutlaması yapacağız.

Dün, Gemlik Milli Merkez tarafından 
"Cumhuriyet için Atatürk’te birleştik" 
yürüyüşü düzenlendi. Devamı 6'da

Milli Merkez Komitesi tarafından Cumhuriyetimizin 90. yıldönümü nedeniyle düzenlenen 
Cumhuriyet için Atatürk’te birleştik yürüyüş ve mitingi dün yapıldı. Ellerinde bayraklar
la, yaşlısı, genci, çoluk çocuğu binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Kayıkhane Mevkiinden 
Atatürk Anıtı’na kadar devam etti. Atatürk Anıtı’nda son bulan yürüyüş sırasında, Bele 
diyenin parkın ışıklarını söndürmesi binlerce kişi tarafından protesto edildi. Sayfa 5 de

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gemlik 1 _uomeire -Acil TlD Teknisyeni
0 224 514 49 491 hatemsaglikokullari.com ©İTİŞ  |
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Emin Dalkıran 
Kordonu’nda bulu
nan Adliye Binası 
nın depremsellik 
testlerinde çürük 
çıkması sonucu 
boşaltılarak yeni bir 
binaya taşınılması 
kararından sonra, 
Sosyal Yaşam 
Merkezi yanında 
kiralanan yeni 
hizmet binasında 
sona gelindi.

Yaklaşık bir buçuk 
aydır Adliye Binası 
olarak yapılacak 
olan Yiğitler Apart 
manında sürdürülen 
değişim ve onarım 
çalışmaları tamam
landı.
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz, önceki gün 
binada incelemeler 
yaptı.
Ayaz, gazetemize’ 

yaptığı açıklamada, 
“Yeni hizmet bina 
miza bu hafta taşı
nacaktık. Ancak, 
bazı eksikliklerin 
ortaya çıkması ve 
giderilmesi 
nedeniyle, bu haf
taya erteledik. Cuma 
günü mesai saatin
den sonra taşınma 
işlemlerini başlata
cağız. Daha sonraki 
hafta ise yeni Adliye 

binasında hizmet 
vereceğiz” dedi. 
PARK YERİ 
DÜZENLENİYOR 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz, yeni Adliye 
hizmet binasında 
savcı ve yargıçların 
araçlarını park edile
cek yerlerin belirlen
mesi için de Gemlik 
Belediyesi’nden 
yardım istedi.

Sosyal Yaşam 
Merkezi’nin dereye 
bakan yönünde 
otopark olarak 
ayrılan bölümün 
Adliye araçlarına 
tahsisi sağlandı. 
Belediye Fen İşleri 
Müdürü Ahmet Turan 
ile birlikte Başsavcı 
Mehmet Ayaz park 
alanında incelemeler 
yaparak, araçların 
yerleşim krokisini 

hazırladılar.
Adliye’de duruşması 
olan ve iş takibi 
ypacak olanların ise 
araçlarını dere 
boyunca park ede
bileceği gibi, Sosyal 
Yaşam Merkezi altın
da bulunan girişi 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın yanında 
olan Belediye 
Kapalı Otoparkını da 
kullanabilecekler.

MMnIuMİmMi

Gemlik Armutlu Yol 
güzergahında 
başlayan köy yolları 
asfalt çalışmalarına 
devam ediliyor. 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü tarafın
dan ihalesi gerçek
leştirilen asfalt çalış
malarının tamamlan
masından sonra 
Narlı - Karacaali 
karayolu asfalt 
çalışmaları da 
sürdürülüyor.
Narh Köyü içinden 
başlayan Karacaali

ssj

M®

Köyü yönüne doğru 
devam eden asfalt 
çalışmalarında mev
cut asfaltın üzerine 
10 santimetre dolgu 
yapıldıktan sonra, 
sıcak asfalt uygula
ması gerçekleşti

«Şife

riliyor.
Karacaali Köyü’ne 
kadar sürdürülecek 
olan asfalt çalış
maları sonrası yol, 
trafik, levha ve çizim 
işlemlerinin yapıla
cağı öğrenildi.

İMİM
Gemlik İlçe Emni 
yet Müdürlüğü’nde 
bekçi kadrosuyla 
görev yapan Halil 
Kepenek emekli 
oluyor.
Emniyet Genel Mü 
dürlüğü’nce gece 
bekçiliği kadroları 
nın kaldırılmasın
dan sonra emekli 
liği dolan gece 
bekçilerinin ayrıl
ması sonucu 
Gemlik ilçe Emni 
yet Müdürlüğü’nde 
yalnız Halil 
Kepenek kalmıştı. 
Emekli olacağını 
söyleyen Halil 
Kepenek, "Ben 
Emniyet kadroların 
da Gemlik’te son 
bekçilik görevini 
yapan kişi olarak 
anılacağım. Bu 
görevimi bugüne 
kadar severek ve 
şerefimle yerine 
getirdim. Bütün 
emniyet camiasın
dan sevgi ve 
saygı gördüm. 
Gemlik halkına ve 
emniyet teşkilatına 
teşekkür ediyo
rum." dedi.

BıMılını
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CHP] 
DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİM; 

GEMLİK İÇİN HER ALANDA 
PROJELERİMİZ HAZIR

Projelerimizi, önümüzdeki günlerde 
sizlere sunacağız, birlikte tartışacağız. 

on n İlli Her proje, ilgili kurum
Vüll ülılNI ve kuruluşların görüşü

GEMLİK A* alınarak hazırlanmıştır.

SÎZLERİN ONAYINI 
ALACAĞIMA 

INTOCIM TAMDIR 
Amacımız, doğa cenneti kentte, halkı ile 

bütünleşmiş, kimseyi ötekileştirmeden 
halkıMttmu ibadet sayan yönetimi 

____ - ^^sizlerle birlikte kurmaktır

Atay GÜNGÖRD
İŞSİZLİĞİN, YOLSUZLUĞUN, 
YOKSULLUĞUN OLMADIĞI, 

rofc KARDEŞLİK DUYGUSU I
CUMHURİYET HALK PARTİSİBELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI İİ OLDUĞU

EĞİTİMCİ-EMEKLİ BÜROKRAT HALK İKTİDARI İÇİN...
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HEPflR ilk kongresini yaptı

Hak ve Eşitlik Partisi’nin yapılan ilk kongresinde Mahir Dağ ilçe başkanlığına getirildi. İlçe Başkanı Mahir Dağ, 
HEPAR’ı yeniden toparlayarak ve yerel seçimlere hazırlayacaklarını söyledi.

Genel başkanlığını 
Emekli General 
Osman 
Pamukoğlu’nun 
yaptığı Hak ve 
Eşitlik Partisi 
Gemlik İlçe Örgütü, 
uzun yıllardan 
sonra yeniden 
toparlanarak yaptığı 
ilçe kongresinde 
ilçe başkanlığına 
Mahir Dağ’ı seçti. 
Cumartesi günü 
İstiklal Caddesi 
Sancar İş Merke 
zi’ndeki ilçe 

binasında yapılan 
genel kurulda, 
divan başkanlığına 
Oğuzhan Aytunga, 
Yıldırım İlçe 
Başkanı Murat Çelik 
ve smangazi İlçe 
Başkanı Sertan 
Kaya getirildi. 
Parti meclisi üyesi 
Şener Kaya’nın da 
katıldığı genel kurul 
toplantısında, 2012 
- 2013 yılı gelir ve 
giderlerinin deftere 
lerinin eski yöneti
ciler tarafından tes

lim.edilmediği belir
tilerek, 2014 yılının 
gelirlerinin 13 bin 
lira, giderlerinin ise 
12 bin 800 lira 
olarak genel kurul
ca kabul edilmesi 
nin ardından yöne
tim kurulu seçimle 
rine geçildi.

MAHİR DAĞ İLÇE 
BAŞKANI SEÇİLDİ 
HEPAR’ı yeniden 
toparlayan ve yerel 
seçimlere hazırlaya
cağını söyleyen

Mahir Dağ’ın 
başkanlığında yeni 
yönetim kurulu şu 
kişilerden oluştu: 
Reyhan Aydın 
(Başkan Yardımcısı) 
Salih Üre (Sayman) 
Ferhat Akın 
(Sekreter) 
Selahattin Bal 
(Disiplin Kurulu) 
Özkan Çetin 
(Disiplin Kurulu) 
Kemal Demir 
(Disiplin Kurulu) 
Üyeler: 
M. Alaattin Fildiş

Murat Kenar 
Emrah Memiş 
Mustafa Önsöz 
Musa Tuna 
Ali Sakin 
Muharrem Yıldırım 
Aydın Ayyıldız 
Tayfun Yelin 
Ersin Varlı 
Taner Dağ 
Tekin Aydın 
Gültekin Ergin 
Sefer Karakaşoğlu 
Tek liste ile gidilen 
seçimlerden sonra 
Divan Başkanı 
Oğuzhan Aytunga

seçimlerin hayırlı 
olmasını diledi

Biliiıak; “Yeni dünya düzeninin lirterİTürkiye olacaktır’”
Gemlik Belediyesi 
nin 2013 yılı Kültürel 
etkinlikleri kapsa 
mında ilçeye davet 
ettiği İslamcı Gazete 
ci-Yazar Abdurah 
man Dillipak, "Tür 
kiye Nereye Gidi 
yor?" başlıklı söyle 
şi de çarpıcı açıkla
malarda bulundu. 
Gemlik Ömer Kahra 
man Belediye Hiz 
met Binası Düğün 
Salonu’nda düzenle
nen konferansta 
Türkiye'nin dünya da 
ekonomik ve sosyal 
açıdan kendi kendi 
ne yetebilen en 
güçlü üç ülkeden 
biri olduğunu vurgu
layan Abdurahman 
Dillipak, sosyolojik 
ve felsefık konuş
masında, "Bu aslın
da sîzlerin hikaye
sidir" dedi. 
Türkiye'nin nereye 
gidiyor olmasından 
çok, bireylerin nere 
ye gidiyor olması 
sorusunun yanıtlan
ması gerektiğini 

belirten Dillipak, 
"Asıl sen nereye 
gidiyorsun?" dedi. 
"Daha çok Müslü 
man olmamız gere 
kiyor" diye konuşan 
Gazeteci-Yazar 
Dillipak, "Yeryüzün 
den hesaba çekile
ceğiz. Dünyada olan
ları bilmezden, 
görmezden, duymaz
dan gelemeyiz. 
Bundan önce insan
lar kendi yaşamına 
bakıyor, üç çocuğu
nun geçimi için 
çabalıyordu. Ancak, 
Türkiye büyüyor, 
sadece kendi çocuk
larımızı değil, dünya 
üzerindeki 300 mil 
yon aç çocuğu da 
düşünmeliyiz.
Onlara da, mazlum
lara da, ezilenlere de 
sahip çıkmalıyız." 
dedi.
Türkiye'nin çok değil 
10 yıl önce 300 mil 
yon dolar borç için 
IMF kapısında 3 ay 
bekletildiğini hatırla
tan Abdurahman

Dillipak, şimdi Türki 
ye'nin hükümetiyle, 
kendi iç dinamikleri 
ve insanıyla Somali, 
Myammar, Mısır, 
Kosova ve Suriyeli 
kardeşlerine bu yıl 
içinde 7 milyar do 
lar harcayabildiğine 
dikkat çekti.
Merkez Bankası re 
zervinde 130 milyar 
dolar olduğunu ve 
artık İMF'den bile 5 
Milyar Dolar alacaklı 
bir ülke haline gelin 
diğini savunan 
Dillipak, "Şehitlik ve 
Şahitlik aynı anlama 

geliyor. Yaşadığımız 
zamana ve mekana 
sahip olacağız. 
Mazlumdan yana za 
lime karşı duracağız. 
Bugünkü gelinen 
aşamalar, Gazze'ye 
gönderdiğimiz 9 
şehidimizin bereke
tidir. Allah Cahil ve 
Zalim Topluluğa 
hayır vermez, dua 
sini kabul etmez.
Her alanda güçlü bir 
Türkiye için daha 
çok Müslüman 
olmamız gerekiyor. 
Bu aynı zamanda 
sizlerin de inançlı, 

güçlü olma sı anla 
mına gelecektir" 
diye konuştu. 
Dinsel, İdeolojik, 
Mezhepsel ve Etnik 
Milliyetçilik yapma 
dan hayata bakış 
açılarının değişmesi 
gerektiğinin söyle 
yen Abdurahman 
Dillipak, Yeni Dünya 
Düzeninde Lider 
Kadrolar için herke 
sin 2 fakülte, 2 ve 
hatta 3 dil ve bir 
sanat dalında da 
uğraşı olması gerek
tiğini, entelektüel ve 
dünyayı anlayıp, 
kucaklayabilen 
donanıma sahip 
olması gerektiğini 
belirterek, ikinci, 
fakülte olarak din
leyicilerden ilahiyat 
Fakültelerine kayıt 
yaptırmalarını istedi. 
Herkesin kulaktan 
dolma değil, bilim
sel, sosyal, ahlaki ve 
ilmi açıdan dinimizi 
öğrenmesi gerektiği
ni vurgulayan 
Dillipak, "Geldiğimiz 

noktada duramayız. 
Durursak, bizi 
engellerler, geriye 
gideriz. Daha güçlü 
ve Dünyal Lider bir 
Türkiye için bunları 
yapmalıyız. Kaybede 
cek bir saniyemiz 
bile yok" dedi. 
Abdurahman 
Dillipak, Türkiye'de 
yılda sigaraya 10 
milyar dolar harcan 
dığını ifade ederek, 
izleyicilerden sigara 
larını bırakmalarını 
istedi. Abdurahman 
Dillipak, askeri 
kriptoları hazırlayan 
3 personelin 
şüpheli bir ölüme 
gittiğini, ancak sivil 
kriptoların tamam
lanmak üzere 
olduğunu açıkladı. 
Kuru bir Millilik 
olmayacağını, bunun 
ancak ürete rek ola
cağına dikkat çeken 
Dillipak, yeni dünya 
düzeninde lider 
ülkenin Türkiye ola
cağını sözlerine 
ekledi.
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Milli Merkez Gemlik Komitesi’nin düzenlediği Cumhuriyet yürüyüşü coşkuyla yapıldı.

liıto m$i Mıııipı ıifliwt ün»

Milli Merkez Gemlik 
Komitesi tarafından 
düzenlenen 
Atatürk’te Birleştik 
Cumhuriyet 
yürüyüşüne binlerce 
yurtsever katıldı.
Dün saat 17.oo’de 
Kayıkhane Semtinde 
toplanan yürüyüş 
cüler, ellerinde Türk 
bayrakları, flamalar 
ve pankartlar, dev 
Atatürk posterleri 
düzenli bir şekilde 
sloganlar ile İskele 
Meydanı’na doğru 
Atatürk 
Kordonu’ndan 
yürüyüşe geçtiler. 
Milli Merkez Bursa İl 
Temsilcileri, Gemlik 
ilçe örgütü, CHP ve 
İşçi Partililerin de 
desteklediği yürüyüş 
bir saat sürdü. 
Yürüyüşün 
başlangıcından 
bitişine kadar geçen 
sürede Atatürk 
Kordonu’ndaki 
apartmanların Türk 
bayraktan ile 
donatıldığı gözlendi. 
Balkondan izleyen
lerin ve kordonda 
gezenlerin alkışlarıy
la desteklenen 
yürüyüş sırasında, 
kortej “Birleşe, bir
leşe kazanacağız.”, 
“Baskılar bizi yıldıra- 
maz”, “Faşizme 
karşı omuz omuza”, 
“Titre AKP Türk mil
leti geliyor”, “Gemlik 
uyuma vatanına 
sahip çık”, “Katil 
ABD Ortadoğu’dan 
defol”, “Mustafa 
Kemal’in askerleri 
yiz”, “Kahrolsun 
AKP diktatörlüğü”, 
“Ne Mutlu Türküm 
Diyene”, “Tam 
Bağımsız Türkiye”, 
“AKP paketi al başı

na çal”, “Yaşasın 
vatan, yaşasın 
Cumhuriyet”, 
“Kasımpaşa imamı 
kaça sattın vatanı”, 
“Titre AKP Türk 
gençliği geliyor” slo
ganlarının atıldığı 
yürüyüş sırasında 
“Dağ başını duman 
almış” marşı 
yürüyüşçüler ve 
yolda destekleyen 
vatandaşlar tarafın
dan söylendi. 
Yürüyüş korteji, 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı 
yapılarak yürüyüşün 
sonlandırmak için

Atatürk Anıtına 
geldiklerinde park 
ışıklarının 
söndürüldüğü 
gözlendi.
İşçi Partisi Gemlik 
İlçe Başkanı ve Milli 
Komite Yürütme 
Kurulu Başkanı 
Muarrem Çelik, yap
tığı konuşmada 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ın 
Atatürk ve Türk bay 
rağı bulunan miting 
duyuru afişlerini 
zabıta memurlarına 
toplatarak, yırt- 
tırıldığını, bunun ise 
basın mensuplarınca 

tesbit edildiğini 
söyledi.
Çelik, “Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’dan bunun 
nedenini sormak için 
gittiğimizde 
makamında yoktu. 
Belediyeyi basarak 
bunun hesabını sor
duk. Cevap alama 
dik. Biz de makam 
odasına afişi astık. 
Şimdi Atatürk 
Anıtı’nın önünde 
saygı duruşu yapıp, 
İstiklal Marşı 
söyleyeceğimiz için 
ışıkları söndürdüler. 
Onlann karanlığı

bizim aydınlığımızı 
söndüremez.
Aydınlatarak geli 
yoruz. Andımızı AKP 
yasaklanna rağmen 
okutacağız” dedi. 
Daha sonra, 
Cumhuriyeti kuran
lar ve Cumhuriyetin 
kuruluşunda şehit 
düşenler için bir 
dakikalık saygı 
duruşunda bulunul
du ardında da İstik
lal Marşı okundu. 
Daha sonra, Milli 
Merkez Bursa İl 
Başkan Yardımcısı 
ve Şehit Astsubay 
babası Sezai Okay 
yaptığı konuşmada, 
“Bize büyük 
Atatürk’ü bahşeden 
Zübeyde Hanım’ın, 
ardından Ali İsmail 
Korkmaz’ın, 
Abdullah Cömert’in, 
Etem Sülük’ün, 
Ahmet Atakan’ın 
annelerinin huzu
runuzda ellerinden 
öpüyorum. ” dedi.
1 Eylül 2006 da 
Hakkari’de şehit 
düşen Zeki Burak 
Okay’ın babası 
olduğunu söyleyen 
Okay’ın konuşması 
“Şehitler ölmez, 
vatan bölünmez” 
sloganlarıyla kesildi. 
Okay, oğlunu PKK 
lıların öldürmesine 
karşın Kültlere düş
man olmadığını, 
Türk ve Kürt 
halkının kardeş 
olduğunu, AKP ikti
darının göreve 
geldiği 2002 yılından 
sonra şehit sayısının 
ülkemizde hızla art
tığına dikkat çekti. 
PKK ile yaşanan 
savaşta şehit asker
lerin çoğunun işçi, 
köylü, memur 

çocukları olduğunu 
söyleyen Okay, 
“Başbakan ve 
yöneticilerin çocuk
tan nerede askerlik 
yapıyorlar” diye 
sordu.
Cumhuriyet döne
minde çıkan Kürt 
isyanlarının 
tümünün ABD, 
İngiliz ve 
Fransızların kışkırt
malarıyla meydana 
geldiğini, bugüne 
kadar 40 bin 
üzerinde insanın 
öldüğünü, Kürtlerle 
Türklerin kız alıp kız 
verdiklerini, akraba 
olduklarını, Türk ve 
Kültlerin kardeş 
olduğunu söyledi. 
Dinleyicilerin “Türk, 
Kürt kardeştir, 
Amerika kalleştir” 
sloganlarıyla kesilen 
konuşma daha son 
ra şöyle devam etti: 
“PKK’yı destekleyen 
kürtlerin sayısı 2011 
yılında 9,9 dan 
AKP’nin iktidara 
geldiğinde yüzde 17 
ye çıktı. Bunlar 
Başbakanın Diyarba 
kır’daki konuşması 
ile başladı.
Ardından demokra 
tik paket açıklandı. 
Habur kapısındaki 
yaşanan olaylarla 
yüreğimiz dağlandı” 
dedi.
Okay’dan sonra, 
Türkiye Gençlik 
Birliği adına yapılan 
konuşma ile miting 
sona erdi. Yaklaşık 
4-5 bin kişinin 
katıldığı yürüyüşe 
katılanların dağıl
masının ardından 
Atatürk Anıtı’nın 
bulunduğu parkın 
ışıklarının yakıldığı 
gözlendi.
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Güne Bakış
UHP uemlık Belediye Başkan aday adayı Kemal Aslan, kahvaltıda basın ile biraraya geldi 
lıtttaııiHI

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. coriı

Cumhuriyet yürüyüşü...
Ekim ayının güneşli bir pazar günü, ken 

dimize ayırmayı düşündüğümüz tatil gününü 
yine görevde geçirdik.

Sabah saat 10.30‘da CHP Belediye Baş 
kan aday adayı Dr. B. Kemal Arslan’ın 
Gemlik basın mensuplanna verdiği sabah 
kahvaltısının konuğu olduk.

Kemal Aslan’ı Gemlikliler benim kadar 
tanıyor.

MHP aday adayı Adnan Bıyıklı gibi doktor 
olan Kemal Aslan, görev yeri olan Bursa da 
hizmet yapıyor.

İşleri diğer aday adaylanna göre daha 
zor.

Kendilerini daha çok tanıtmak zorundalar.
Sabah kahvaltısından sonra Cumhuriyet 

yürüyüşüne kadar geçen süreyi gazetenin 
bugünkü sayısını hazırlamakla geçirdik.

Arada son günlerini yaşayan balık satış 
yerlerinin önünde hamsi balığı yedik, bir çay 
bahçesinde dostlarla birlikte olup sohbet 
ettik.

Saatlerin 1 saat geri alındığı bu güzel 
pazar gününün önemli etkinliği ise, Milli 
Merkez Gemlik Temsilciliğinin düzenlediği 
“Cumhuriyet için Atatürk’te Birleştik” adlı 
Cumhuriyetin 90. yıldönümü yürüyüşüydü.

Yürüyüş alanına kadar yolda 
karşılaştığım, 1970 yıllarda CHP gençlik kol- 
lannda görev yapan İlhan Şirin ile sohbet 
ederek gittik.

İlhan o yıllarda yollara “Karaoğlan Ecevit” 
yazdığı için tutuklanmak istemiş korkarak 
İşveç’e kaçmıştı.

Türkiye’ye uzun yıllar gelemedi.
1986 dan sonra gelebildi ülkesine...
Yürüyüş başlamak üzereyken vardık 

toplanma alanına.
Her yer bayrak, her yer sloğan...
Önde büyük bir Türk Bayrağı, arkasında 

kalpaklı Mustafa Kemal...
Onun arkasında ellerinde bayraklı bir an 

ne ile küçük kızı...
Onların arkasında Mustafa Kemal fotoğ 

rafı üzerinde Andımız yazan posteri taşıyan 
öğrenciler...

Ve arkalarında binlerce genç, yaşlı, çoluk 
çocuk, türk, kürt, gürcü, laz cumhuriyet ve 
Atatürk aşığı...

Bu yürüyüşün ana teması Cumhuriyetin 
yok edilmek istenen temel ilkelerinin ve 
Atatürk devrimlerine karşı AKP hükümetine 
karşı tepkiyi yansıtıyor.

Bunu atılan sloganlarda gördük.
Göremediğimiz, ulusalcı olan siyasi parti

lerin ilçe başkanlar/ ve yöneticileri ile 
belediye meclîs üyeleriydi.

Neden acaba diye kendi kendime sordum, 
şimde onlara da soruyorum.

İP İlçe Başkanı Muarrem Çelik’in aktif rol 
aldığı ve başarıyla yaptığı bu eylem, Atatürk 
aşıklarını biraraya getirirken, yürüyüşü des 
tekleyen vatandaşların evlerinin pencereleri 
ne astıkları bayraklarla bunu gördük.

Çirkin olan ise, yürüyüşün bittiği Atatürk 
Anıtı önüne gelindiğinde parkın elektrik
lerinin kesilmiş olduğunu görmemiz oldu.

Konuşmalar bitip, halk dağılınca elektrik
ler yandı.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
aday adaylarından 
B. Kemal Aslan, 
sabah kahvaltısın
da Gemlik yerel 
basınıyla biraraya 
geldi. 
Bursa SSK eski 
baştabiplerinden 
olan Beyin Cerrahi 
Uzmanı olan 
B.Kemal Aslan, dün 
saat 10.30’da 
Atatepe Sosyal 
Tesisleri’nde 
Gemlik Körfez, 
Haber ve Gündem 
gazetelerinin 
sahipleri ve köşe 
yazarlarıyla 
biraraya geldi.

CHP’den Cumhuriyet Bayramı etkinliği: 2 tiyatro

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı 
Cumhuriyet 
Bayramı kültürel 
etkinlikler kap
samında Samsun 
Sanat 
Tiyattrosu’nun iki 
oyununu Gemlik’te 
sahneye koyacak. 
Cumhuriyet Halk 
partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslân, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, bugün 
saat 20.oo’de 
Tuncer 
Cücenoğlu’nun 
yazdığı, Mehmet 
Esatoğlu’nun 
yönettiği, Müziğini 
Nedim Yıldız, kore
ografını Ihsan 
Bengier’in yaptığı

Şanlı, "Konuşmam yanlış anlaşılmış”
Muhtarlar Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Necmettin 
Şanlı, Milliyetçi 
Hareket Partisi 
Belediye başkan 
aday adayı Ertuğrul

Kemal Aslan, 
gazetecilerin 
gözüyle Gemlik’in 
sorunlarını din
lerken,Gemlik’te 
yapılması gereken 
hizmetler konusun
da gazetecilerin 
görüşlerini aldı,

Neyzen adlı oyu
nun Manastır 
Kültür Merkezi’nde 
saat 20.oo’de sah
neleneceğini 
söyledi.
Sertaslan, 
Samsun Sanat 
Tiyatrosu’nun 
çocuk oyun 
grubunda ise ‘Ben 
Çöp Değilim’ adlı 
çocuk oyununu da 
saat 16.oo Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
sahneye konula
cağını belirtti. 
Saat 15.30’da 
çocuk tiyatrosuna 
gitmek isteyenlere 
İskele 
Meydam’ndan 
ücretsiz otobüs 
kaldırılacağı 
bildirildi.

Yavuz’un Kayalar 
Kafe’de verdiği 
yemekte yaptığı 
konuşmanın basın 
organlarına yanlış 
aksettirildiğini 
söyledi.

Gemlik’te aday 
olup başkan 
seçildiği takdirde 
ilçeyi Gemlik 
halkının istekleri 
doğrultusunda 
onlarla birlikte 
yöneteceğini 
söyledi.

Şanlı, “Gemlik her 
zaman en iyisini 
layıktır. Aday 
adayımız inşallah 
aday olur, inşallah 
belediye başkanı 
olur” demedim.

Gemlik’in modern 
ve yaşanabilir bir 
kent haline 
getirilmesi için 
ekibiyle ortak proje 
çalışmaları başlat
tığını söyleyen 
Aslan, “Gemlik yıl
lar önce turizm 
yerine sanayi kenti 
olmayı tercih etmiş, 
turizm ise bu 
kıyılardan Ege ve 
Akdeniz kıyılarına 
gitmiştir. Oralar 
gelişirken, Gemlik 
güzelleşememiştir. 
BursalIlar balık 
yemek için Gemlik 
yerine Mudanya’yı 
tercih ediyorlar. 
Ben bunu değiştire
ceğim” dedi. •

Konuşmam, "aday 
adaylığınız hayırlı 
olsun. İnşallah 
aday olursunuz” 
diyerek iyi niyet 
temennisinde 
bulundum” dedi
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okuma Özürlü bIr toplum muyuz?
Bazen kişilere boş 

zamanlarınızda ne 
yaparsınız, diye 
sorarlardı.

Yanıt olarak da 
kişiler kitap oku
rum, sinemaya ve 
tiyatroya giderim, 
derlerdi.

Oysa söylenen
lerin hiçbiri gerçek 
değildi. Günümüzde 
kitap baskıları belli, 
sinema salonları bir 
bir kapanıyor, halk 
tiyatronun adını 
unuttu.

Her şeyden önce 
boş zâman ne 
demekti?
Zaman akıp giden 

bir süreç olduğuna 
göre bunun 
boşluğu mu olur? 
Oysa yanıt olarak 
televizyon seyredi 
yorum, kahvelerde 
okey oynuyorum, 
bol bol gevezelik 

ediyorum denmeliy
di.

Kitaplar insanlar 
için önemli besin 
kaynakları; ama 
Türk toplumu için 
değil.

Kitaplarla ilgili 
yapılan değer
lendirmeler şu 
gerçeği ortaya koy
maktadır:

Bir Japon yılda 25 
kitap okuyor, 5 
İsviçreli 10, Fransız 
7 kitap okuyor. 
Türkiye'de bir kişi 
10 yılda bir kitap 
okuyor.

Gerçek ala
bildiğine düşündürü 
cü değil mi? 
Konuşurken her 
konuda uzman 
kesilip nasıl da 
ahkâm kesiyoruz? 
Hele poli
tikacılarımız öyle
sine boş konuşuyor 

ki dinlemeye bile 
tahammül edemiyor 
insan.

2000 bin yıl 
öncesinden insan
lığa seslenen 
Ovidius: " 
Gençlerini kitapla 
beslemeyen 
toplumların sonu 
acıdır.'* demiş. 
Böyle giderse Türk 
toplumunun sonu 
acı olacağa benzi 
yor.

Kitap Türkiye'de 
ihtiyaç maddesi 
olarak sıralandığın
da 235.sırada yer 
alıyor.

Dünya toplumları- 
na baktığımızda 
Japonya'da halkın 
yüzde 14'ü, ABD'de 
halkın yüzde 12'si, 
İngiltere ve 
Fransa'da halkın 
yüzde 21'i düzenli 
kitap okurken

Türkiye'de sadece 
on binde bir kişi 
kitap okuyor.

8 milyon nüfusa 
sahip 
Azerbaycan'da 
kitaplar ortalama 
yüz bin tirajla 
basılırken 
Türkiye'de ise 2 bin 
ila 4 bin arasında 
tirajla basılmak
tadır.

Bakmayın kita
pların kapaklarında 
yüz bin basıldığı 
masalına.

Birkaç yazarın 
kitabının otuz bin 
kırk bin tirajla 
basıldığını söyleye
biliriz.

Türkiye'de günde 
ortalama beş saat 
televizyon 
seyredilirken kitap 
okumaya yılda 
sadece altı saat 
ayrılıyor.

Bundan sonrasını 
varın siz düşünün!

Yapılan araştır
malar Türk halkının 
okuduğu kitapların 
genellikle siyaset, 
aşk ve cinsellikle 
ilgili olduğunu 
ortaya koymuştur. 
Tarih, felsefe, 
toplumbilim konu

larına ilgi duymu 
yoruz nedense!

Bir televizyon 
kanalında konuş
macıları izlerken 
yaptıkları saptama 
beni hayretler 
içinde bıraktı.

Bir Fransız günlük 
ortalama iki bin 
sözcük kullanırmış, 
bir Ingiliz, ortalama 
iki bin beş yüz 
sözcük kullanırmış 
meramını anlatmak 
için, ya bir Türk kaç 
sözcük kullanır 
ortalama günlük 
konuşmalarında? 
Onu da biz söyleye
lim yüz elli- iki yüz 
arasında.

Bu durum sözcük 
dağarcığımızın ne 
kadar yoksul 
olduğunu göster
miyor mu? Aynı 
zaman da ne kadar 
az kitap okuduğu
muzun göstergesi < 
değil mi?

Devlet 
adamlarının, poli-^| 
tikacıların konuş
malarına bakın " 
şey, yani, mesela, 
dolayısıyla" gibi 
sözcükleri ne kadar 
çok kullanıyorlar. 
Hele "dolayısıyla" 

sözcüğü birçok kişi 
tarafından sürekli 
yanlış söylenmekte
dir. Bu sözcüğün 
yerine" bu yüzden, 
bundan dolayı, bu 
nedenle" gibi söz 
gruplarından birini 
kullanabiliriz.

Kitap okumayan 
bireyler hangi 
mevkide olurlarsa 
olsunlar 
konuşurken ve 
yazarken sözcük 
dağarcıkları yoksul 
olduğu için aynı 
sözcükleri tekrarla
maktan öte gideme
zler. Hatta doğru 
dürüst cümle bile 
kuramazlar, söyle
mek istediklerini 
açık, anlaşılır 
biçimde ifade ede
mezler.

Eğitim düzeyiniz 
ne olursa olsun, 
ayda iki kitap alıp 
okumuyorsanız, 
evinizde sizin ve 
çocuklarımızın 
yararlanacağı zen
gin bir kitaplığınız 
yoksa siz, kusura 
bakmayın diplomalı 
cahilsiniz. Kendinizi 
farklı göstermeye 
uğraşmayın!

Kadın Girişimciler 
Kurulu Marmara 
Bölge Başkanı 
Hatice Güner 
Dinçbal Kal, "Kâdın- 
erkek eşitliğinde 
Türkiye, dünya 
sıralamasında 134 
ülke arasında 
126'ncı sırada geli 
yor" dedi.
Kal, KIrklareli 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nda düzenle
nen Kadın 
Girişimciler Kurulu 
Marmara Bölge 
Toplantısı'nda, 
Türkiye'de, kadın
dan sorumlu bakan
lık kurulması gerek
tiğini söyledi. 
Türkiye'de kadın- 
erkek eşitliğinin 
sağlanması gerek
tiğini ifade eden Kal, 
"Kadın girişimcilerle 
ilgili dünyadaki 
örneklere dikkat 
ettiğiniz zaman en 
başarılı modeli 
Güney Kore. 'Kadını 
iş hayatına nasıl 
katabiliriz?' diye

araştırmalar yapmış 
ve kadın dostu 
şekiller yaratmış. 
Kadının istihdama 
katılmasında yüzde 
50 başarı sağlamış. 
Türkiye'de kadın 
istihdamının artırıl
ması için bütün 
modeller incelen
meli. Bizim de 
devletten beklenti
lerimiz var" diye . 
konuştu.
Karar verici konum
lardaki kadınların 
sayısının artırılması 
gerektiğine işaret 
eden Kal, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Türkiye parlamen
tosunda kadın mil

letvekili orqnı yüzde 
14.2. Türkiye'de 26 
bakanlıktan bir tane
si kadın, 2 bin 924 
belediye başkanın- 
dan sadece 26'sı 
kadın. 34 bin 210 
muhtardan 65'i 
kadın, 81 validen' 
sadece biri, 
Yalova'daki kadın. 
103 rektörden 5'i 
^adıtL|tŞ5... 
büyükelçiden 21'i1 
kadın. 26 müsteşar 
arasında hiç kadın 
yok Allah'a şükür 
diyelim. Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kürülu'nda, 
Yargıtay'da ve

Sayıştay'da yine 
kadın temsilci yok. 
Kadın-erkek , 
eşitliğinde Türkiye, 
dünya sıralamasın
da 134 ülke arasın
da 126'ncı sırada 
geliyor. Kadınların 
eğitim olanaklarına 
erişimi sağlanmalı. 
Çocuk sahibi olmak 
hem anne hem baba 
için eşit bir hak.; 
Bu alanda kadınlara 
farkında olmadan 
bir ayrımcılık 
yapılarak, iş hayatı
na katılımlarının 
önüne engel 
çıkarılıyor. 
Bueşitolarak 
erkeklere ve kadın
lara verilirse, iş ha 
yatında yeni uygula
malardan dolayı 
erkekler tercih 
edilmez, böylelikle 
haklarımız eşitlen
miş olur.
Kreşler, uygun 
ücretli, devlet 
destekli olarak 
yeterli sayıya 
ulaştırılmalı."

masikOioınolıilTıilıunlan 
BeiMer lehi Buluşlu

Bursa'da Osman 
gazi Rotary Kulübü 
tarafından bü yıl 
4'üncüsü gerçek
leştirilen etkinlikte 
klasik otomobil 
tutkunları Dörtçelik 
Çdcuk Hastanesi ne 
solunum cihazı 
almak için yollara 
indi.
Etkinliğe vatan
daşların ilğisi de 
yoğun oldu. Klasik 
otomobillerle 
fotoğraf çektirmek 
isteyen BursalIlar 
startalanına sıkın, 
ederken düzenle
nen etkinlikten elde 
edilen gelirle 
Dörtçelik Çocuk

Hastanesi Yeni 
Doğan Yoğun 
Bakım Kliniği'ne 
solunum cihazı alı
nacak.
Etkinliğe 1958 
model Mercedes 
Phantom otomo
biliyle gelen Burak 
Balibey yaptığı 
açıklamada klasik 
otomobilin bir 
Tutku ve hastalık 
olduğunu belirtip, 
"Güzel bir proje için 
buradayız. Hem 
eğleneceğiz hem de 
çocuklarımızın 
sağlığına kavuş
ması için solunum 
cihazı alınmasını 
sağlayacağız" dedi.
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'Bursa Sağlıfc Turizminıle Mertez Olahilir1
Müstakil Sanayici ve 
işadamları Derneği 
(MÜSİAD) Bursa 
Şubesi Sağlık 
Sektör Kurulu 
Başkanı Dr. Mustafa 
Esgin, "Sağlık turiz
minde Bursa'nın 
dünyanın sayılı 
merkezlerinden biri 
olmasının önünde 
hiçbir engel yok." 
dedi. Demek 
merkezinde düzenle
nen Sağlık ve 
Hizmet Sektör 
Kurulları toplantısı
na MÜSİAD Şube 
Başkanı Haşan

Çepni, Sektör 
Kurulları Başkanı 
Rıdvan imamoğlu, 
Hizmet Sektör 
Kurulu Başkanı 
Ramazan Alper 
Çalışkan ve şube 
üyeleri katıldı. 
Toplantıda sağlık 
serbest bölgeleri 
konusunda bir 
sunum yapan Dr. 
Esgin, Bursa'nın 
buna uygun bir 
şehir olduğunu 
belirterek, "Şehrimiz 
tarih, kültür, doğa, 
medikal ve Termal 
anlamda bir zengin-

liğe sahip. Bu 
nedenle sağlık tur
izmini, turizmin 
diğer dallarıyla 
bütünleştirebilecek 
dünyada sayılı şehir 
lerden birisiyiz." 
diye konuştu.
Hükümetten yapılan 
açıklamalarda da 
Türkiye'de sağlık 
serbest bölgeleri 
kurulacağının belir
tildiğine dikkat 
çeken Esgin, 
"Bursa, sağlık 
serbest bölgesinin 
kurulabileceği bir 
şehir. Sağlık turiz-

BflHCIKflH ARBHIYflR
Şirketimiz bünyesinde çalışmak 

üzere;
Bahçe, Peyzaj işinden anlayan 

Referans verebilecek, 
BAHÇIVAN alınacaktır.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 
GEREKMEKTEDİR.

onııminde Bursa'nın 
dünyanın sayılı 
merkezlerinden biri 
olmasının önünde 
hiçbir engel yok. 
Dünyada sağlık tur
izmi konusunda 
Dubai ilk sırada 
geliyor. Bursa neden 
sağlık turizmi açısın
dan dünyanın önde 
gelen ikinci bölgesi 
olmasın?" dedi. 
Serbest sağlık böl
gesinin, yaklaşık 4 
milyar dolarlık bir 
yatırımın şehre 
gelmesi anlamı 
taşıdığının altını 
çizen Esgin, "Böyle 
bir yatırımın ken
timize gelmesi yal
nızca turizm açısın
dan değil, birçok 
sektörü canlandırma 
açısından büyük 
önem taşıyor. Başka 
bir deyişle sağlık 
serbest bölgesi, 
Bursa'nın rantını art
tırır." şeklinde 
konuştu. Son 10 
yılda yapılan sağlık 
turizmi yatırımlarının 
ülkeyi önemli bir 
noktaya getirdiğini 
belirterek, "2023 yılı 
için koyulan 500 mil
yar dolarlık ihracat 
hedefinde turizmden 
beklenen katkı 100 
milyar dolar. Bunun 
20 milyar dolarlık 
kısmının sağlık tur
izmden sağlanması 
hedefleniyor. Bu yıl 
turizmin ülke ihra
catına sağladığı 
katkı ise 38 milyar 
dolar, yani eğer 
2023 ihracatında tur
izmin payının 100 
milyar dolar 
seviyelerine çık
masını istiyorsak 
katma değeri arttır
mak zorundayız. 
Bunun yolu da 
sağlık turizminden 
geçiyor." dedi.
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Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele eden 
Gemlik 
Belediyespor 
Küçük erkekler 
Basketbol takımı, 
kendi sahasında 
Oksijenspor 
Kulübü basketbol 
takımını 51-48 
mağlup etti.
Sezonun ilk maçın
da kendi sahasında 
Oksijen sporu 
konuk eden 
belediyespor küçük 
takımı maça Kaan 
Sönmez, Barış 
Güler, U.Eray 
Sümer, Erbatur 
Kara ve Aksa Baki 
Çoban beşiyle 
başladı.
Maça iyi başlayan 
Belediyespor tik 
periyodu 15-12 
önde tamamladı. 
İkinci periyoda 
Nihat Berat Atay, 
Banş Aşık, Umut 
Tokoöz. Yunus 
Başalma ve Ahmet 
Ömür Ter beşiyle 
başlayan 
Belediyespor, bu 
periyotta tutuk bir 
oyun sergiledi ve 
ilk yan 31-26 
Oksijensporun 
üstünlüğüyle 
tamamlandı.
Üçüncü periyotta 
ise hızlı hücumlarla 
sayı bulan 
Belediyesportu 
basketbolcular, bu 
periyotta farkı 2 
sayıya indirerek 
36-38 geride 
kapadılar. 
Son periyotta 
üstün bir oyun 
sergileyen taraf 
Belediyespordu. 
Maçın son 
saniyelerine kadar 
başa baş geçen 
mücadelenin son 
20 saniyesinde 49- 
48 önde olan taraf 
Belediyespordu. 
Mola dönüşü maçın 
son saniyelerinde 
pota altından bulu
nan basket ile maç
tan 51-48 galip 
ayrılan takımımız 
ilk maçında galip 
gelerek seyircisine 
galibiyet hediye 
etti.
Basketbol şube 
sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, "Güzel bir 
oyunla hak ederek

bir galibiyet aldık. 
Küçük takımımız 
bu yıl yeni oyuncu
larla daha da 
güçlendi ve kendin
den 1 yaş büyük
lerle mücadele 
ediyorlar. Bu 
sayede tecrübe 
kazanıp seneye 
daha da iyi 
sonuçlar alacağına 
eminim. Nuru İlah 
hocamızın hafta içi 
yaptığı antrenman
ların ne kadar 
önemli ve başarılı 
olduğunu bu maçta 

gördük. Kendisine 
emeklerinden dola 
yı teşekkür ediyo
rum. Genç takım, 
Yıldız Takım ve 
Küçük Takım olmak 
üzere üç kategori 
de mücadele ver
mekteyiz. Bundan 
sonraki maçlarda 
da başarılarının 
devamını temenni 
ediyorum." dedi.

KAAN’A DOĞUM 
GÜNÜ SÜRPRİZ!
Belediyespor, 
Oksujenspor

karşılaşmasının 
galibiyetle 
sona ermesinin 
ardından
Belediyespor 
Basketbol 
Takımı’ndan Kaan’a 
doğum günü 
olması nedeniyle 
hocaları ve 
arkadaşları tarafın
dan doğum günü 
sürprizi yapıldı. 
Kaan, galibiyetin 
ardından doğum 
günü pastasındaki 
mumlan mutlulukla 
üfledi.

BUBSfl ÇOCUK 
SPOB KBIÜBÜ: 36 

GEMIİK 
BELEDİYESPOR: 66

Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele eden 
Gemlik 
Belediyespor Yıldız 
erkekler Basketbol 
takımı, Çekirge 
spor salonunda 
oynadığı ilk maçını 
farklı kazandı. 
Maça iyi başlayan 
Belediyespor ilk 
periyodu 13-6 önde 
tamamladı.
İkinci periyot ta 
aynı oyununu 
sürdüren takımımız 
ilk yarıyı 26-16 
önde bitirdi.
Üçüncü periyot ta 
fark daha da 
artarak skor 
46-24 ile tamam
landı.
Son periyot ta hızlı 
hücumlarla sayı 
bulan takımımız 
maçtan 64-36 
sonuçla gaf,ip 
ayrılarak ilk maçın
da galibiyetle 
tanıştı.
Maçta kaptan Ozan 
ZADEOĞLU (18 
sayı), Yavuz Melih 
ÖZGÜVEN (10 sayı), 
Ahmet DİKTAŞ (11 
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istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0,224) S13 96 S3 Faat : 513 3S N

sayı), Yiğrtcan 
ÇAKMAK (8 sayı), 
Burak TOPOĞLU (4 
sayı), Eray ÜNAL (2 
sayı), Ahmet Kaan 
GÜNAY (11sayı) ile 
oynadı.
Basketbol şube 
sorumlusu İbrahim
Tokgöz, "İlk 
maçımız olmasına 
rağmen oyuncu
larım mücadeleyi 
hiç bırakmadılar. 
Mücadelemizi maç 
sonuna kadar 
sürdüren oyuncu
larımı kutluyorum 
ve Hırslı oy unlannt 
diğer maçlarda da 
bekliyorum.
Emeğini bizden 
esirgemeyen 
Nuru İlah hocamıza 
kulübüm ve oyun
cularım adına 
teşekkür ediyorum. 
Her geçen gün 
daha iyi maçlar 
çıkaracağımıza 
inanıyorum. 
Hedef her zaman 
çocuklarımıza bas
ketbolü sevdirmek 
ve on lan spor 
salonlarında 
görmektir." dedi.
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Tüplere yeni standart geti rilfli
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
tüpler için mecburi 
olan standartta 
değişikliğe gitti. 
Tüpler-Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazı 
(LPG) ile İlgili 
Tebliğ (TS EN 
1442+A1), Resmi 
Gazete'de yayım
landı.
Buna göre, bakan
lıkça mecburi uygu
lamaya konulan TS 
55 EN 1442 "Tüpler- 
Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazı (LPG) için-

Taşınabilir-Tekrar 
Doldurulabilir- 
Çelikten, Kaynaklı-

Tasarım ve 
imalat" standardı 
mecburi uygula

madan kaldırılacak. 
Bu standart yerine 
Türk Standardları 
Enstitüsü (TSE) 
tarafından hazır
lanan TS EN 
1442+A1 "Tüpler- 
Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazı (LPG) Için- 
Taşınabilir-Tekrar 
Doldurulabilir-Çelik- 
ten, Kaynakh- 
Tasarım ve İmalat" 
standardı imalat ve 
satış safhalarında 
zorunlu olarak uygu
lanacak.
TS EN 1442+A1

standardı, ortam 
sıcaklıklarına 
maruz kalan, 0,5 
litreden
150 litreye kadar 
(150 litre dahil) su 
kapasitesine sahip, 
taşınabilir, yeniden 
doldurulabilir, kay
naklı, çelik LPG tüp
lerinin imalatı 
esnasında; tasarım, 
yapılış ve denen
mesiyle ilgili asgari 
özellikleri kapsıyor. 
TS 55 EN 1442 
standardı mecburi 
uygulamadan

kaldırılacağından, 
"Türk Standartlarına 
Uygunluk Belgesi ve 
TSE Markası 
Aranacak Mamuller 
Listesinden de 
çıkartılacak.
TS EN 1442+A1 
standardı, 
TSE'nin merkez 
teşkilatından veya 
il temsilciliklerinden 
temin 
edilecek.
Tebliğ yayımı 
tarihinden 6 ay 
sonra yürürlüğe 
girecek.

ABD Türkiye'yi 1 sıraya kovdu
Yurtdışında yeni 
pazarlar arayan 
ABD'li dev şirketler, 
Türkiye'yi 'çekici 
ülke' sıralamasının 
başına yerleştirdi. 
Küresel ekonomil
erde kriz sürerken, 
Türkiye dünya 
devlerinin yatırım 
ajandasında ilk 
sıraya yerleşti. 
ABD Ticaret Odası 
Türkiye, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika'dan 
Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Khush 
Choks, Amerikalı 
şirketlerin yurtdışın- 
da yeni pazarlar 
aradığını anımsa
tarak, 1.5 yıl 
önce 4-5 ülke 
ekonomisinin incele
meye alındığını 
söyledi. Türkiye'nin

Amerikan şirketler
ince 'çekici ülke' 
sıralamasında başı 
çektiğini vurgulayan 
Choksy, "ABD'li şir
ketler bir yer bulmak 
istiyorlardı. Asya, 
Avrupa ve 
Ortadoğu'ya açılma
da Türkiye'nin 
jeopolitik açıdan bir 
üs olacağına karar 
verildi" dedi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ 
ÖNEMLİ
Chicago'da düzenle
nen Uluslararası 
Güneş Enerjisi 
Ticaret Fuarı 
dünyanın önde 
gelen enerji fir
malarına ev sahipliği 
yaptı. Alpha Group 
Başkanı Fred Kaiser, 
dünyada enerjinin

öneminin arttığını 
belirterek, "Türkiye 
için de enerji güven
liği önemli. Artık 
güvenilir temiz enerji 
önem kazandı” diye 
konuştu. Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan da Alpha 

firmasının ev 
sahipliğinde yapılan 
fuarda gündeme 
ilişkin değer
lendirmelerde bulun
du. Babacan, 
Türkiye'de GSMH'nin 
önümüzdeki 10 yılda 
2.5 kat artacağını

aktardı.

60 MİLYARLIK 
HARCAMA 
Türkiye'nin doğalgaz 
ve petrole bağımlı 
bir ülke olduğunu 
söyleyen Babacan, 
geçen yıl 60 milyar 
dolarlık bir enerji 
harcaması 
yapıldığını hatırlattı. 
Bakan Babacan, 
hükümet olarak 
yenilenebilir ener
jinin popüler hale 
geleceğine inandık
larını belirterek, 
"Güneş enerjisine de 
çok önem veriyoruz. 
Bu alan da popüler 
olacak” dedi.

GÜNEŞ 
ENERJİSİNİN 
KAPILARINI

AÇIYORUZ 
Türkiye'de güneş 
enerjisi ile elektrik 
üretmenin 
kapılarını açtıklarını 
ifade eden Babacan, 
şunları söyledi: 
"Yenilenebilir enerji 
tesislerinin üreti
minin satın alınması 
yönünde bir takım 
destekler var. 
Fiyatlar 
Almanya'daki 
kadar yüksek değil. 
Garanti fiyatlar 
getirdik. Bu da 
birçok projenin 
hayata geçmesini 
kolaylaştırdı. 
Bu garanti 
yenilenebilir enerji 
projelerinin kolay 
uygulanabilir ve 
finanse edilebilir 
hale getiriliyor."

GEREKLİ TLLEFOKLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. si3 10 28

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 513 6613
Pcgasuı Akmış Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanboroğfu-Esadaş 614 46 49
Amtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

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

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Devlet Hastanesi 617 34 00
Sahil Dev, Hast. 513 23 29
Mvr.Soğ.Ocağı 613 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 00 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

Akcon Petrol 10 79
MAR-PET ö13 30 33
Tuncay Otogar. 513 10 45
Beyza Petrol 813 01 03

GemlifcKgrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4708 

FİYATI: 50 Kr. (KDVDahilj
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-Reklamcılıkjeşisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

MlHMICİM
VENÜS 

SİNEMASI 
ŞEYTAN-IRACİM: 

11:45-14:0016:15- 
18:30-20:30 

TURBO: 11:30-13:30- 
15:30-17:30-19:30 

GÜNCE: 12:00-14:15- 
16:30-18:30-20:30

REZERVASYON 
5133321
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GemlikKErfez
90yıldır Cumhuriyetin 

aydınlattığı ışık ile 
yürüyoruz.

Enbiiyiikbuyraınıınıüııtlıtolsıın.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ Gemlik Körfez
29 Ekim 2013 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

C umhü N yelim izin 90. ^ıl ı n ı Itmiuyoruz
jjGüne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Cumhuriyet...
Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 

90. yıldönümü..
Ümmet toplumunu bireye dönüştüren, 

egemenliği, halka veren devlet düzeni...
600 yıl süren bir saltanın ve mutlak 

idarenin yıkılarak yerine halkın egemen
liğinin kurulduğu yeni düzen, yeni devlet.

Türkiye Cumhuriyeti...
Toprakları, yağmalanmış, askeri dağıtıl 

mış, biçare ve bitkin bir toplumun Muşta 
fa Kemal önderliğinde yeniden şahlanışı 
ve bağımsızlığını kazanması... Sayfa 8’de

i

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ ■ Hemşire «Acil Tıp Teknisyeni

-- ----- ^^Zlruluşunun 90- yıldönümü bugün bütün ülkede coşkuyla kutlanacak. 
Cumhuriyetimi?'11 * mı kutlamalarına dün saat 13.oo’de başladı. Atatürk Anıtı’na 
Cumhuriyet Ga^ral^on Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konmasından 
Kaymakamlık» Garnda bulunuldu, İstiklal Marşımız söylendi. Bugün ise Cumhuriyet 
ıxayma* durUŞ™1. devam edilecek. Ulusal bayram kutlamalarında Atatürk Anıtı’na 
t°ucalarına tören e konmasının yasaklanmasına epki olarak CHP, İP, Milli Merkez 
kutlamaı rjn çelen* tjf kut/ama düzenledi, MHP’liler ise törenlere katılmadı. 2’de 
ZTürkAn^  ̂ ______________________________

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

Umurbey Mah. Yalova Yolu Üzeri 3. Km Gel*1*’1* 
O 224 514 49 49 | hatemsaglikokullari<cOl1f1

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumhuriyetimizin 90. yılını kutluyoruz
Cumhuriyetimizin 90. 
yılı kutlamalarına 
başlandı.
Cumhuriyet 
Bayramı Kutlama 
Komitesi ’nce hazır
lanan program 
gereği, dün saat 
13.oo de Atatürk 
Anıtı önünde düzen
lenen törende 
Kaymakam, 
Garnizon Komutanı 
ve belediye başkan- 
vekili tarafından 
Atatürk Anıtına 
çelenk kondu. 
Saygı duruşu ve 
istiklal Marşımızın 
söylenmesinden 
sonra törene katılan- 
lar dağıldılar.
Bugün Cumhuriye 
timizin ilanının 90. 
yıldönümü nedeniyle 
hazırlanan programa

göre saat 09.30 - 
09.50 arasında 
Kaymakamlık maka 
mında kutlamalar 
kabul edilecek.
Daha sonra, saat 
10.oo da İskele 
Meydam’nda 
Cumhuriyet 
Bayramı törenle kut
lanacak.

Törene, okullar, 
askeri birlikler, 
kurum ve kuruluşlar 
siyasi partiler, sivil- 
toplum kuruluşları 
ve halk katılacak. 
Tören, Kaymakam, 
yanında Garnizon 
Komutanı ve 
Belediye Başkanı ile 
birlikte halkın, 

okulların kurum ve 
kuruluşların askeri 
birliklerin bayramını 
kutlayacak.
Daha sonra, saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı söylenecek. 
Kaymakam Cahit 
Işık’ın günün 
anlamını belirten 
konuşmasından 

sonra şiirler okuna 
cak, yarışmalarda 
dereceye giren 
öğrencilerin ödülleri 
dağıtılacak.
Folklor gösterileri 
ardından Cumhuri 
yetin kuruluşuna 
kadar ulusumuzun 
yaşadığı önemli 
olaylar öğrenciler 

tarafından 
dramatize edilecek. 
Tören geçişi ile 
kutlama sona 
erecek.
Gece ise Meslek 
Lisesi önünden 
bando ve trampet 
katılımıyla yürüyüş 
düzenlenecek.
Saat 20.oo de iskele 
Meydanında folklor 
gösterileri ve havai 
fişek gösterileri 
düzenlenecek. 
30 Ekim 2013 
Çarşamba günü ise 
Belediye Sanat ve 
Kültür Derneği’nin 
geleneksel 
Cumhuriyet Konseri 
Şef Erdinç Çelikkol 
yönetiminde 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde verile
cek.

COP. İP ıt Milli Merkez’den alternatif Mama
Ulusal Bayram kutla
ma törenlerinde 
siyasi partilerin ve 
sivil toplum kuru
luşlarının Atatürk 
Anıtlarına çelenk 
sunumunun AKP 
hükümetince yasak
lanmasından sonra, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi, İşçi Partisi ve 
Milli Merkez 
Komitesi alternatif 
çelenk sunumu ve 
saygı duruşu düzen
liyor.
Milliyetçi Hareket 
Partisi ise çelenk 
sunum ve saygı 
duruşu törenlerine 
hükümetin kararını 
protesto ederek 
katılmıyor.
Dün saat 14.oo de 
CHP, İP ve Gemlik 
Milli Komite üyeleri, 
Atatük Anıtı önünde 
toplandı.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, İP 
ilçe Başkanı Muar

rem Çelik ve Mili li 
Merkez adına emekli 
öğretmen Canan 
Bölük Atatürk Anıtı 
na çelenk sundular. 
Bir dakikalık saygı 
duruşundan sonra 
İstiklal Marşımız 
okundu.
Daha sonra, işçi 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Muarrem 
Çelik konuştu. 
Çelik’in ardından söz 
alan CHP ilçe Başka 
nı Mehmet Sertaslan 
şunları söyledi: 
"Atatürk'ün 19 Mayıs

1919'da Samsun'a 
çıktıktan sonra baş 
latmış olduğu Kurtu 
luş Savaşımızın 
zaferle sonuçlanma 
sından sonra, 29 
Ekim 1923 yılında 
ilan ettiği Cumhuri 
yet, Türk Milletimize 
verilmiş en büyük 
miras ve vazgeçil 
mez bir değerdir. İş te 
bu değer, bizleri milli 
bir devletin onurlu 
bir şekilde, özgürce 
düşünebilen, eşit 
hakları olan birer 
ferdi, devletin tek ve 

gerçek sahibi haline 
getirmiştir.
Devlet yönetme işini, 
kişilerin, ailelerin, bir 
zümrenin ya da belli 
sınıfın eline bırakma 
yan, Cumhuriyet sis
temi, 1923'ten beri 
ülkemize büyük 
katkılar sağlamış, 
Türk toplumunu mil
let olma bilincine 
ulaştırmış, bireyi de 
vatandaş konumuna 
yükseltmiştir.
Tarihimizin en büyük 
ve kapsamlı çağ
daşlaşma hamlesi 

olan Cumhuriyet, 
getirdiği yenilikler ve 
atılımlar ile Türk 
insanının ufkunu 
genişletmiş, 
ekonomik, sosyal ve 
siyasal yaşantımız 
görülmemiş bir dina 
mizm kazanmıştır. 
Devletimiz ve ülke 
miz, Cumhuriyetin 
bizlere verdiği güç 
sayesindedir ki ulus
lararası camiada 
önemli bir yere sahip 
olmuş ve yine 
ülkemiz Atatürk'ün 
koymuş olduğu ilke 

lerle de en dünyanın 
saygın ülkelerinden 
biri haline gelmiştir. 
Bu nedenle bizlere 
ve gelecek nesillere 
düşmekte olan en 
önemli görev;
Türkiye Cumhuriyeti' 
nin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez 
bütünlüğünü koru
mak, Atatürk ilke ve 
inkılaplarını koruyup 
kollamak, iç ve dış 
tehlikelere karşı 
duyarlı olmaktır. 
Bu duygu ve düşün 
çeler ışığında herke 
sin Cumhuriyet 
Bayramını kutluyor, 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu olan Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk başta olmak 
üzere, tüm şehit ve 
gazilerimizin manevi 
huzurunda saygıyla 
eğiliyorum.” 
Daha sonra törene 
katılanlar hep birlikte 
Andımızı okudular.
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|CHP| 
DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİM; 

GEMLİK İÇİN HER ALANDA 
PROJELERİMİZ HAZIR

Projelerimizi, önümüzdeki günlerde 

sîzlere sunacağız, birlikte tartışacağız.

• • Her proje, ilgili kurum 
VER ELİNİ ve kuruluşların görüşü 

GEMLİK 1 alınarak hazırlanmıştır.

SÎZLERİN ONAYINI 
jj| ALACAĞIMA 
İNANCIM TAMDIR

Amacımız, doğa cenneti kentte, halkı ile 

bütünleşmiş, kimseyi ötekileştirmeden 

halkına hizmeti ibadet sayan yönetimi

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI 

EĞİTİMCİ-EMEKLİ BÜROKRAT j

sîzlerle birlikte kurmaktır 

tolğtaiĞİN, YOLSUZLUĞUN, 

YOKSULLUĞUN OLMADIĞI, 
BARIŞ VE KARDEŞLİK DUYGUSU 

/LE B/ft/KFEJ/VSANCA ZENG/N 
YAŞAMIN VAR OLDUĞU

F HALK İKTİDARI İÇİN...
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1MIII iıiııMi teHmMuıf
Marmarabirlik'e bağlı kooperatif merkezlerinde ürün alınılan Kasım ayının ilk haftasında başlayacak. Bölge 
rekoltesi 130 bin ton... Marmarabirlik'e yaklaşık 25 bin ortağı beyanname verdi. Beyan toplamı 71 bin tonu aştı. 
Asa, "Yüksek rekolte beyanına rağmen ortaklarımızı mağdur etmemek için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Kayıtlı 30 bin ortak
tan 25 bine 
yakınının verdiği 
beyanların toplamı 
71 bin tonu aştı. 
Beyanname verme 
süresi bitmemesine 
rağmen bu aşama
da ortaya çıkan 
rakam, Marmara 
birlik'in stoklarıyla 
birleşince, kota 
uygulaması gün
deme geldi. 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, "Gelen rekolte 
beyannameleri göz 
önünde bulunduru
larak atımlarda 
kısıtlama olması 
kaçınılmazdır. 
Ortaklarımızın bu 
durumu anlayışla 
karşılayacağından 
kuşkumuz yok" 
dedi. Asa, Kasım 
ayının ilk haftasın
da da kooperatif 
merkezlerde atım
lara başlayacak
larını açıkladı. 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa'nın 
yaptığı açıklamaya 
göre, 2013-14 kam
panya dönemi için 
sadece Mudanya 
kooperatifi ortakları 
19 bin ton, İznik 
ortakları ise 20 bin 
ton rekolte beyanın
da bulundu. 8 
kooperatiften gelen 

toplam beyan mik
tarının ise 71 bin 
tonu geçtiğini 
söyledi. Başkan 
Asa, rekolte beyan
larına bakarak, sağ 
lıkh bir alım planı 
yapabilmek için 
kısıtlamanın kaçınıl
maz olduğuna dik 
kat çekerek, 
"Geçen yıl üründe 
yok yılıydı. Bu yıl 
ürün çok. Yağlık 
hariç bölgemizdeki 
rekolte tahmini 
130 bin ton. Bu 
kampanya dönemi 
Marmarabirlik için 
büyük önem arz 
etmektedir. Çünkü 
stoklarımızda geç 
tiğimiz kampanyada 
ortakları destekle
mek amacıyla 
aldığımız ihtiyaç 
fazlası olan ve 
halen stoklarımızda 
bulunan ince 
taneli ürün var. 
Buna rağmen 
Marmarabirlik'in 
satış koşullarını 
zorlayacak ve 
zarara uğratacak 
şartlardan uzak 
durmak zorundayız. 
Kaldı ki, ortak
larımız da destek
leme amacıyla alı
nan ince taneli 
ürünün şu anda 
piyasada kaç liraya 
satıldığını çok iyi 
bilmekteler" diye

konuştu. 
Asa, stoklarda bir 
yıllık satış miktarı 
kadar ince taneli 
ürün varken, göz 
göre göre sınırsız 
ahm yapmanın 
Marmarabirlik'i uçu
ruma sürüklemek 
olduğunun altını 
çizdi. Geçmişte 
sınırlama olmak
sızın plansız olarak 
başlayan kampan 
yalarda kapıların 15 
günde kapanması 
nın bir çok ortağın 
teslimat yapama
masına sebep oldu 
ğunu ve adil bir 
ahm yapılabilmesi 
için kotanın baştan 
düşünülmesinin 
gerektiğini belirten 
Başkan Asa, şunları 
söyledi: "Marmara 
birlik olarak bugüne 
kadar her zaman 
ortaklarımızın yanın 
da olduk. Bu kam

panya döneminde 
de ortaklarımıza 
sıkıntı yaşatmayız. 
Ama Marmarabirlik'i 
de sıkıntıya düşür 
meyecek ortak bir 
paydada buluş
mamız gerekiyor. 
Piyasalar da 
oluşacak günlük 
fiyatlara itibar 
edilmemelidir. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
olarak değer 
lendirmelerimizi 
yapmaktayız.
Ürün kararma 
durumu henüz az 
olmasına rağmen 
ortaklarımızın mağ
duriyetini gidermek 
amacı ile Kasım 
ayının ilk haftasın
da kooperatiflerimiz 
merkez altınlarıyla 
başlayacak. Ürün 
alım fiyatları 
konusunda çalış
malarımız sürmekte 

olup kısa zamanda 
ortakların bilgisine 
sunaca ğız." dedi. 
Marmarabirlik Baş 
kanı Asa, bu kam
panya döneminde 
baş baremin 200 
daneden başlaya
cağını belirtti. 
Ortakların Marmara 
birlik'e sahip çık
malarını isteyen 
Asa, özel sektörün 
diğer bölgelerden 
düşük fiyatla ürün 
aldığını, Marmara 
birlik'in ise böyle 
bir seçeneğinin 
olmadığını hatırlattı. 
Asa, "Marmara 
birlik, diğer bölge 
lerden alınan düşük 
fiyatlı ürünle reka
bet etmek zorunda 
kalıyor. Kısaca 
haksız rekabetin 
önüne geçilmesi 
için hem yetkililere 
hem de ortak
larımıza büyük 
görevler düşüyor" 
diye konuştu.
Ürün satışlarıyla 
ilgili de bilgi veren 
Hidamet Asa, 
"Bu yılsonu 
itibarıyla 30 bin 
tonun üze rinde 
satış gerçekleştir
miş olacağız. Her 
geçen yıl satış 
/arımızı arttırmaya 
çalışıyoruz.
Fakat bölgedeki 
130 bin tonluk 

sofralık zeytin üreti
mi göz önünde 
bulundurulduğunda 
ve her geçen gün 
üretim artışı 
yaşanırken sofralık 
zeytin tüketiminin 
artmaması da 
dikkat çekicidir. 
Bugüne kadar her 
zaman ortaklarının 
yanında olduklarını, 
ürün alım fiyatı ve 
politikaları konusun 
da hata yapmamaya 
çalışıyoruz" 
Asa, "Ortağımız 
kredi dedi, kredi 
verdik, zirai ilaç de 
di zirai ilaç verdik, 
gübre dedi gübre 
verdik. Ürünümüz 
zarar gördü dedi 
destek verdik.
Kredi borçlarımızı 
erteleyin dediler, 
erteledik.
Kısaca bugüne 
kadar ne söyle 
diysek sözümüzü 
tuttuk ve ortağımızı 
destekledik.
2013-14 kampan 
yasının öncelikle 
zeytin üreticisi 
ortaklarımıza, 
kooperatiflerimize, 
Marmara birlik'e ve 
sektörümüze 
hayırlı olmasını, 
bereketli ve 
kazançlı bir yıl 
olmasını temenni 
ediyorum" 
dedi.

Şanlı; "llBiıiibehir dini semhollerimizl cllneiinof
MHP Gemlik Gemlik Belediye
Belediye Meclis Meclisi’nde dile
üyesi Metin Şanlı, getirdiği Bursa'nın

ambleminin ayaklar 
altından olmasın
dan dolayı şikayet
lerini yineledi.
Altıparmak 
Caddesi’nde yer
lerde bulunan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi amblem
inin ayaklar altında 
olmasından rahat 
sizliğim dile 
getirerek, "Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin amblemi 
Ulu Cami ve Yeşil

Camiyi de barındı 
rıyor. İnancımız 
bizler için önem
lidir. Basit siyaset 
uğruna dinen 
önemli sembollerin 
ayaklar altında 
olmasını nasıl 
kabullenebiliriz. 
Pek çok konuda 
inanca vurgu yapan 
bir partinin Bele 
diye Başkanının 
dini sembolleri 
ayaklar altına 
almasına anlam 

veremiyor ve bir 
an önce bu yanlış
tan dönülmesini 
bekliyoruz" 
dedi.
Geçtiğimiz yıl, 
Gemlik'te çay 
bahçelerinin bulun
duğu bölgede 
de benzer bir 
uygulama yapılmış, 
yine MHP'nin 
tepkisi üzerine 
amblemler geri 
sökülmüştü.
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Cara Beresfwn M yaıına Ihhoi «il Millim
Yapım t 2012 yılından 
beri bitirilemeyen 
Çarşı Deresi’nin ' <.. 
denizle buluşmasın
da bir türl ü sona . 
gelinemeyince, • 
bitirilen bölümlerin 
çevresinde düzen-, 
leme çalışmaları 
başlatılıyor.
Merkez Solaksubaşı 
Camii yanından, PTT 
köşesine kadar 
tamamlanan dere içi 
düzenlemesi son
rası, derenin sağ ve 
sol yanlarındaki gezi 
yollarının yapımı 
ihalesi gerçek
leşerek, dün 
müteahhit firma 
çalışmalara 
başladı.

daha sonra üzerine 
büyük kara beton 
parke döşeneceği 
öğrenildi.
Solaksubaşı 
Camii köşesinden 
kotu kurtarabilmek 
için Demizbank’ın 
yüksek kaldırımları
na kadar yolun 
yükseleceği ve 
aynı hizaya 
geleceği, daha 
sonra PTT’ye 
doğru kotun köprü 
giriş kotuna 
düşürüleceği 
belirtildi.
Çalışmaların 
önümüzdeki gün
lerde hızlanacağı ve 
kısa zamanda biti 
rileceği açıklandı.

Müteahhit firma 
yetkililerinden 
aldığımız bilgilere

göre, parke taşı ile 
döşeli olan 
Solaksubaşı Camii

PTT arasındaki 
yoldaki parkeler 
söküldükten sonra

burasının demir . 
hasır döşendikten 
Sonra betonlanacağı

Tekir el yakiı kilosu 50 liraya satıldı
Balık sezonun 
başlamasına 
karşın, fiyatlarda 
bir türlü düşüş 
yaşanmıyor. 
Hafta sonunda 
Balık satış nokta
larında çeşit olarak 
değişik balık türleri 
görülse de hamsi ve 
istavrit balığı dışın
daki balıkların fiyat
ları yine el yaktı. 
Tezgahların en 
pahalı balığı ise az 
çıkan tekir oldu. 
1 kilo tekirin 50 
liraya satışa 
çıktığı balık 
satış noktalarında 
soran olmadı 
ama akşam 
saatlerinde tekir 
balığının tezgahta 
kalmadığı görüldü. 
En ucuz balığın 
7.5 liradan satıldığı 
tezgahlarda lüferin tanesi 

25-30 liradan,
çinekopun kilosu 
25 liradan satışa

sunuldu.
Öte yandan, 
Hükümet Konağı 
yanındaki köprünün 
çalışmalarına 
başlanmasıyla 
yıkılmasrgündeme

gelen balık satış 
noktalarının taşı
nacağı Tibel Otel’in 
yıkıldığı arsadaki 
yerlerinde de yapım 
çalışmalarında 
günlerdir

hareketsizlik 
görülmezken, balık- 
satış yerlerinin ne 
olacağı merak 
konusu olmayı 
sürdürüyor.

K0Ş€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 'Ortak 
Akıl' buluşmalarının 
üçüncüsü Karaca 
bey Ticaret Borsası 
ev sahipliğinde 
yapıldı.
Toplantıya Gemlik 
Ticaret Odası 
Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir, 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Nurettin Hocaoğlu 
ile Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar, Borsa 
Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan 
katılarak, aynı 
masayı paylaştılar. 
Karacabey Ticaret 
Borsası'nda gerçek
leştirilen toplantıya, 
Bursa ili sınırların
daki oda ve borsa 
lar katılım gösterdi. 
Sektörel sorunlara 
dikkat çekmek, Oda 
ve Borsalar arası 
ilişkileri güçlendir 
mek ve ilçeleri 
ziyaret ederek, 
aktif üyelerin kay
naşmasını sağla
mak adına gerçek

leştirilen "Ortak 
Akıl Buluşmaları" 
nın üçüncüsü Kara 
cabey Ticaret Borsa 
sı ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.
Ortak akıl toplan
tısının açılış konuş
masını yapan BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Burkay, Bursa'yı 
sadece merkeziyle 
değil bir bütün 
olarak düşünmenin 
önemine dikkat 
çekerek, "Bursa ile 
ilgili bir master plan 
çıkaracaksak hiç bir 
bölgenin bu planın 
dışında kalmasını 
arzu etmiyoruz. Her 
bölgenin kendi pro
jeleriyle, fikirleriyle 
bu plana ortak 
olmasını istiyoruz. 
Ortak akıl toplan
tıları düzenleme 
mizin nedeni de 
tam olarak bu.
Her bölgemizin 
kendine has çok 
güçlü yanları var. 
Bu güçlü yanları 
tek çatı altında 
toplayarak, tek ses 

olarak ortak bir akıl 
üretmeliyiz." dedi. 
KRİZİN 
YARALARINI EN 
HIZLI SARAN ÜLKE 
TÜRKİYE OLDU 
Genel ekonomik 
konulara da deği
nen BTSO Başkanı 
İbrahim Burkay, 
sadece Türkiye'nin 
değil tüm dünyanın 
zor bir dönemden 
geçtiğini vurgula
yarak, ”2008 son 
çeyreği ve 2009'un 
ilk yarısında 
dünyanın yaşadığı 
kriz ortada. Türkiye 
belki de ilk defa 
kendine ait olma 
yan ama küresel 
ekonomi ile içine 
girmiş olduğu kriz
den, diğer ülke ve 
ekonomilerle 
kıyasladığımızda 
çok az zararla çıktı. 
Krizin yaralarını en 
hızlı saran ülke 
Türkiye oldu.
Bu yılın ilk 6 ayı iti 
bariyle ülkemiz, 
Avrupa'da büyüme 
oranı en yüksek 3. 
ülke olmayı başar 

dı. ABD ve AB'den 
gelen son veriler, 
genel anlamda eko 
nomik krizi geride 
bırakma yönünde 
olumlu yönde kıpır
danmayı işaret 
ediyor." şeklinde 
konuştu.
Bursa Ticaret 
Borsası Başkanı 
Özer Matlı da 
Karacabey'in tarım
la geçinen, ilk 500 
içinde 3 firması 
olan ve ekonomiye 
sağladığı tarımsal 
katkı bakımından 
Türkiye'ye örnek 
gösterilen bir yer 
olduğunu belirttiği 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü: "Karaca 
bey, Çukurova'dan 
sonra en verimli 
topraklara sahip, 3 
ürün birden alına 
bilen tek yer. 
Türkiye'de üretilen 
salça miktarının 
yüzde 25'i sadece 
Karacabey'de üretil 
mekte. Uluabat 
gölünü, leylek festi
valini, TİGEM'i 
düşündüğümüz 

zaman Karacabey 
çok farklı bir coğraf 
ya. Bir bütün olarak 
düşündüğümüz 
zamanda Bursa'nın 
her köşesiyle bir 
marka kent olduğu 
nu görüyoruz. Bu 
markayı parlatma, 
geliştirme konusun
da sivil toplum ör 
gütlerine de önemli 
görevler düşüyor. 
Biz de Bursa Tica 
ret Borsası olarak 
bu önemli görevde 
üzerimize düşen 
sorumlulukları ye 
rine getirmeye 
hazırız."
SIRA İLE 
TOPLANIYORLAR 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir, 
TOBB tarafından- 
programlanan 
"Ortak Akıl" buluş
malarının sıra ile 
ilçelerde devam 
ettiğini, gelecek ay 
yapılacak toplan
tısın İnegöl’de 
gerçekleşeceğeni 
belirterek, şunları 

söyledi: 
"Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsası’nın 
ev sahipliğini 
üstleneceği "Ortak 
akıl" toplantısını 
daha sonraki aylar
da Gemlik'te 
düzenleyeceğiz. 
Bu toplantılada 
komşu odaları tanı
ma fırsatımız 
doğuyor. Dostluklar 
pekişiyor.
Karacabey toplan
tısına Gemlik'in iki 
kardeş odası olarak 
katıldık.
Gemlik olarak bir
liğimizi gösterdik. 
Bu durumu bundan 
sonra da aynı şe 
kilde sürdüreceğiz. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsası 
ortak hareket 
ederek, Gemlik için 
Ortak Akıl da 
buluşacağız. 
İlçemizin sorun
larını iki kurum 
ortak akılla çöz 
meye çalışacaktır." 
dedi.

Cumhuriyet Tırmanışları Fotoğraf Karelerine yansıdı
Bursa'da 
Cumhuriyet Bayramı 
etkinlikleri kap
samında açılan 
'Cumhuriyet 
Tırmanışları' konulu 
fotoğraf sergisi ilgi 
odağı oldu. 
Cumhuriyet Bayramı 
etkinliklerin kap
samında açılan 
'Cumhuriyet 
Tırmanışları' konulu 
fotoğraf sergisi 
vatandaşlar tarafın

dan büyük ilgi 
gördü.
Tayyare Kültür 
Merkezi fuaye salo
nunda 200 fotoğraf 
arasında seçilen 
yaklaşık 50 
fotoğrafı Bursa 
Valisi Münir 
Karaloğlu da yakın
dan inceledi.
Yaptıkları serginin 
Bursahlar tarafından 
ilgiyle takip edile
ceğini belirten

Uludağ Dağcılık 
Kulübü (ULUDAK) 
Yönetim Kurulu 
üyesi Gökhan 
Efeoğlu, bugüne 
kadar Cumhuriyet 
tırmanışlarının 
hepsini 
fotoğrafladıkları 
söyledi. Efeoğlu, 
"Elimizde bulunan 
bu fotoğrafları 
sergilemek isteki. 
SAğolsun Bursa 
Valiliği ve Bursa 

Büyükşehir 
Belediyesi 
desteklerini bizden 
eksik etmediler. 
Türkiye'nin her 
dağından olan bu 
fotoğraf karelerinin 
Bursalırın ilgisini 
çekeceğini düşü 
nüyorum.
Cumhuriyet 
Bayramı gününü 
sonuna kadar bu 
sergi Bursa 
ziyaretçilere açık olacak" diyerek gezmek için

herkesi sergiyi davet etti.
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Cumhuriyet...
Cumhuriyete giden süreç zor ve yorucu 

oldu.
Bağımsızlığı elinden alınmış, yurdu işgal 

ve talan edilmiş bir ulusun, yeniden bağım
sızlığını kazanmak için ortaya koyduğu kut
sal direniş sonucu elde edilen yengi, ardın
dan cumhuriyeti getirdi.

Mustafa Kemal ile yola çıkan kadrolar, 
başlangıçta yurdu düşmandan kurtarmak 
için biraraya geldiler.

Ancak, asıl sorun bağımsızlığın kazanıl
masından sonra ortaya çıktı.

Eski düzenin savunucuları, saltanat sev
dalıları, şeriat yanlıları, hilafet savunucuları 
Laik bir Cumhuriyetin kurulmasını bekle 
iniyorlardı.

Mustafa Kemal, 28 Ekim 1923 günü Garp 
Cephesi Komutanı İsmet Paşa’yı yanına 
çağırıp, aylardır kafasında kurduğu devlet 
düzenini hayata geçirecekti.

“İsmet yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. 
Hazırlanın” dedi.

29 Ekim 1923 günü Ankara’nın kalbinde 
kurulan TBMM’nde hazırlanan kanun teklifi 
okunduğunda şok etkisi yaratmıştı.

Cumhuriyet Mustafa Kemal’in istediği gibi 
mecliste sert tartışmalar sonucu kabul edil 
mişti.

Cumhuriyetin ilanı 101 pare top atışlarıy
la halka ve dünyaya duyuruldu.

Cumhuriyet Mustafa Kemal devrimlerinin 
bir ayağıdır.

Cumhurun (halkın) devlet iradesinde sal 
tanat yerine söz sahibi olması anlamına 
gelen bu sistemin oturması için din ile dev 
let işlerinin birbirinden ayrılması olmazsa 
olmaz koşuldu.

Bunun için hilafet kaldırıldı, saltanat lağv 
edildi.

Din kurumunda yeni düzenlemelere gidil
di.

Cumhuriyet laik bir yapıya kavuşturuldu.
Uğrevi işler, devlet işlerinden ayrıldı.
Cumhuriyeti yaşatmak ancak onu kolla

makla olur.
Mustafa Kemal bunu bir konuşmasında 

bunu şu sözlerle ifade eder:
“Cumhuriyet fikren, ilmen ve bedenen 

kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.”
Bunun için de Cumhuriyetimizi Türk genç 

liğine emanet eder.
Büyük Nutkunda.
“Cumhuriyeti biz kurduk, o’nu yaşatacak 

ve yükseltecek olan sîzlersiniz.” der.
Cumhuriyetin 90. yıldönümünde, 

Atatürk’ü ve onun silah arkadaşlarını, dev 
rintlerini gözden düşürmek, Cumhuriyetin 
içini boşaltmak için girişimler sürüyor.

Birer karşı devrim olan bu girişimler, şim 
dilik başarılıymış gibi görülse de, sonuç 
almaları mümkün değildir.

Cumhuriyetin bekçileri, şeriatçılara, hila 
fet yanlılarına, pan islamistlere, ne o Osman 
lılara geçit vermezler.

Halk egemenliğini sandıktan ibaret gören
ler yanıldıklarını da göreceklerdir.

Cumhuriyetimizin 90. yıldönümü 
halkımıza kutlu olsun.

_____________ __ ______________

Bursa Valiliği' 
tarafından 29 Ekim 
Cumhuriyet 
Bayramı etkinlikleri 
çerçevesinde 
düzenlenen Fener 
Alayı yürüyüşü, 
yoğun katılımla 
gerçekleşti. 
Bursa'daki izci 
gruplarının da 
katıldığı Fener 
Alayı yürüyüşü 
renkli görüntülere 
sahne oldu.
Ellerindeki meşale 
ve bayraklarla

Tophane önünden Caddesi'ne marşlar
yürümeye başlayan söyleyerek geçti, 
grup, Atatürk Atatürk Anıtı

önünde saygı 
duruşunun ardın
dan İstiklal 
Marşı'nın okun
masıyla son bulan 
etkinliğe Vali 
Yardımcısı Vedat 
Müftüoğlu, 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Abdullah Karadağ, 
Muharip Gaziler 
Derneği Bursa 
Şubesi üyeleri, izci 
grupları ile vatan
daşlar katıldı.

M IIM'lln Mimi loıseri
Bursa Nilüfer Kent 
Konseyi Sevgi 
Korosu, Cumhuri 
yetin 90. yıldönü 
mü nedeni ile 
Nilüfer Belediyesi 
Uğur Mumcu Sahne 
si'nde bir konser 
verdi. Şef Meltun 
Kadıoğlu yöneti
mindeki koro, 29 
Ekim Cumhuriyet 
Bayramı

coşkusunu müzik- Ulu Önder Ata 
severlerle paylaştı, türk'ün sevdiği

şarkı ve Cumhu 
riyet marşlarının 
seslendirildiği kon
serde, solistler 
Erdinç Yavuz, Sait 
Ektaş, Banu 
Çalışkan, 
Mehmet Can ve 
Sevcan Celbişer'in 
yanı sıra Kent 
Konseyi Başkanı 
Athhan Öge de 
sahne aldı.

Küçük Kumla’da 
yaşayan Osman 
Aydın, arkadaşlarıy
la yemeğe gittiği 
Küçük Kumla 
Doris Balık 
Restaurant'ta 
çocukluk arkadaşı 
Gaye Korkmaz'a 
sürpriz yaparak,

arkadaşları arasında 
evlenme teklifinde 
bulundu.
Bir grup arkadaşını 
ve eşlerini Doris 
Restaurants davet 
eden Osman Aydın, 
gecenin ilerleyen 
saatlerinde yemek 
sonrasında

pasta getirterek 
sürprizini açıkladı.
Uzun yıllardan 
beri görüştüğü, ama 
bir türlü evlenme 
teklif edemeyen 
Aydın, zincirleri 
kırarak, kalabalık 
arkadaş topluluğun
da, Gaye Korkmaz'ı

yanına çağırarak 
"Benimle evlenir 
misin?" dedi. 
Evlenme teklifine 
"Evet" yanıtını alın
ca, dünyalar onun 
oldu. Sürpriz evlen
me teklifi dostlan 
arasında alkışlarla 
karşılandı.
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ATİ^^Kurtardığınız bu güzelim vatanın 
ve kurduğunuz bu Cumhuriyetin, 

yılmaz bekçileri olmaya bizler yeminliyiz.

Cumhuriyetimizin 90. yıldönümü 
füm ulusumuza kuttu otsun

r GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
KEMAL AKIT
MEHMET YILDIRIM BAŞKAN VEKİLİ 
NURETTİN HOCAOĞLU BAŞKAN VEKİLİ 
PAŞAAÖDEMİR MECLİS BAŞKANI 
A. ERGİN ERENOÖLU SAYMAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI FATİH BULUK
MEHMET ANAR 
ŞEFİK YILMAZ 
AĞAHARDA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
GENEL SEKRETER

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

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

http://www.gtso.org.tr
mailto:bilgi@gtso.org.tr
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BURUK KUTLAYACAĞIMIZ CUMHURİYET BAYRAMI
Türk Ulusunun 90 

yıl önce verdiği 
ölüm kalım 
savaşının zaferle 
noktalanmasından 
sonra ilan edilen 
cumhuriyet, insana 
yakışan en güzel 
yönetim biçimiydi. 
İşte bu nedenle bu 
günü bayram 
olarak kutluyoruz. 
Bu zor günleri 
yaşımız gereği 
birçoğumuz 
görmedik; ama 
okuyarak tarihimizi 
öğrenebilirdik, 
bunu da yapmadık. 
Yapmadığımız için 
o günlerin değerini 
ve anlamını 
bilemiyoruz.

Bağımsız ve 
özgür yaşamayı 
bize armağan eden 
binlerce kahra
manın adını bile 

anmaz olduk. 
Dünyanın örnek 
gösterdiği büyük 
kurtarıcıyı yok 
sayıp yaptıklarını 
görmezden geldik. 
Bunlarla yetin
meyip Atatürk'e ve 
onun silah 
arkadaşlarına 
saldırmanın 
dayanılmaz hırçın
lığını yaşadık.

80'li yıllardan 
sonra başlayan 
özelleştirme 
furyasıyla 
Cumhuriyet döne
minin kazandırdığı 
kurumlan yok 
pahasına elden 
çıkardık. Yabancı 
sermayeyi ülkeye 
davet ederek ülke 
ekonomisinin talan 
edilmesine seyirci 
kaldık. Ülkeyi 
yönettiğini sanan 

siyasi iktidarlar bol 
bol borç yaptılar, 
hele hele AKP ikti
darı cumhuriyet 
dönemlerinin yap
tığı borcu üçe kat
lama başarısı gös
terdi. Böylelikle 
bağımsızlık elden 
gitti.

İnsan hakları ve 
özgürlükleri otele 
yerek laiklik 
anlayışını şeriatla 
birleştirmenin yol
larını aradık.

Çağdaş yaşama 
ortaçağ giysilerini 
giydirmeye çalışa 
rak amacımıza 
ulaştığımızı 
düşündük.

Ulusal bayram
ların kutlanmasını 
engelleyerek tari
himizin unutul
masını sağlamayı 
bir hüner saydık.

TC'nin kullanıl
masını kaldırmakla 
amacımıza bir adım 
daha yaklaştığımızı 
sandık.

Ulusal bayram 
günlerine denk 
gelecek şekilde 
kutlu doğum hafta
ları icat ettik.

Bu uygulama 
kesmedi, camiler 
haftası ardından 
kim bilir imamlar 
haftası, cemaatler 
haftası, tarikatlar 
haftası, Said-i 
Nursi haftası gibi 
haftalar icat edile
ceğini söylemek 
için kâin olmak 
gerekmiyor her
halde!
Yurt dışına 

giderken pasapor
tunuza baktıkların
da kimliğiniz soru
luyor. Hangi ulus
tan olduğunuzu 
beyan ediyorsu 
nuz. İngiliz, İngiliz 
vatandaşı; Fransız, 
Fransız vatandaşı 
olduğunu söylüyor. 
TC'yi kaldırdığınız 
zaman sizin ulus 
kimliğiniz de 
ortadan kalkmıyor 
mu?

Böyle bir durum
da Türkiyeliyim mi 
diyeceksiniz? 
Böyle derseniz bin
leri size münasip 
bir yeriyle sadece 
gülümser!

Büyük Atatürk'ün 
"Yurtta barış, 
Dünya'da barış." 
Sözünü unuttuk. 
Uyguladığımız dış 
politikalarla 
komşularımızla 
düşman olduk. 
Hızımızı alamadık 
halkımızı bile bir 
birine düşman 
etmenin yöntem
lerini uygulamaya 
koyduk.

Eğitim sis
temimizi bilimsel 
ve çağdaş özel
liğinden soyutla
yarak dinsel kural
lara göre düzen
leme gayreti içine 
girdik. Her şeyin 
reçetesinin dinde 
olduğunu 
düşündük.

İlköğretim 
okullarında öğren
cilerin yıllardan 
beri söylediği andı 
söyletmekten vaz 
geçtik. Çocuk
larımızı ezberci

eğitim içinde iyi bir 
papağan durumuna 
getirdik.

Bir ulusun geçmi 
şinde yaşanan 
büyük olaylar o 
ulusun bireyleri 
için ders alınacak 
noktalardır.

Yeni yetişen 
çocuklara tarihimi 
zi öğretmezsek 
kökleri kesilmiş, 
geleceği olmayan 
bir ağaca döneriz. 
Güçlü uluslar tari
hini iyi bilen ve 
geleceğe emin 
adımlarla yürüyen 
uluslardır.

Bütün olumsuz 
luklara karşın 
ulusal bayram
larımızı daha 
coşkulu daha 
büyük katılımlarla 
kutlamanın çabası 
içinde olmalıyız. 
Gerçekten 
Atatürk'ten ve 
cumhuriyetten 
yanaysanız Cumhu 
riyet bayramını 
inadına meydanlar
da kutlayalım.

Bu güzel bayra
mımızı nice yıllar 
coşkuyla kutlamak 
dileğiyle!

Türk milletinin yeniden 
doğuşu ile kurulan 

Cumhuriyetin 90. yıldönümü 
kutlu olsun...

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi 

ile devlet şekli demektir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
90. yıldönümünü kutlu olsun

S.S. GEMLİK ESNAF 
VE SANATKARLAR 

KREDİ 
KEFALET KOOPERATİFİ

ANAÇEV
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ
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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yıldönümü 
Yüce GürkMilletimize kutlu olsun...

A
 V

MÜH. ERTUĞRUL YAVUZ
| MHP Gemlik Belediye Başkan A.Adayı
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Türkiye Akdeniz Gençlik Barış Gemisi nde
Gemlikli Fikret Bekmezci de war...

Cumhuriyetin ilanı 
nın 90. yılında dünya 
barışına katkı sağla
mak isteyen 38 ülke
den 800 genci taşı 
yacak gemi, 29 
Ekim'de İstanbul'dan 
kalkacak.
Erciyes Üniversitesi 
iletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümün 
de okuyan Gemlikli 
Fikret Bekmezci de 
29 Ekim'de kalkacak 
olan Barış Gemisin 
de yer alacak.
Fikret Bekmezci, 
geçtiğimiz yıl Aydın 
Doğan Vakfı 24.
Genç İletişimciler 
Yarışmasından iki 
ödül almıştı.

Cumhuriyetin 
ilanının 90. yılında 
dünya barışına katkı 
sağlamak isteyen 38 
ülkeden 800 genci 
taşıyacak "Türklye- 
Akdeniz Gençlik 
Barış Gemisi",

29 Ekim'de İstanbul'
dan kalkacak.
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından 
düzenlenen proje 
kapsamında, Salıpa 
zarı Limam'ndan 
Akdeniz'e açılacak 

gemi, Hırvatistan, 
Bosna Hersek ve 
Tunus'u ziyaret ettik
ten sonra 7 
Kasım'da tekrar 
İstanbul'a dönecek. 
Evsahipliğini Türki 
ye'nin yapacağı 
"barış turu"nda 
Japonya, Güney 
Kore, Endonezya, 
Malezya, Gürcistan, 
Azerbaycan, Türkme 
nistan, Kazakistan, 
Mısır, Tunus, Birleşik 
Arap Emirlikleri, 
Suudi Arabistan, 
Lübnan, Katar, 
Yemen, Bahreyn, 
Umman, Kuveyt, 
Hırvatistan, Bosna 
Hersek, Kosova,

Yunanistan, Birleşik 
Krallık, Fransa, İs 
veç, Almanya, Kana 
da, Amerika Birleşik 
Devletleri, Avustral 
ya, Hindistan, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuri 
yeti, Hollanda, 
Belçika, Yeni 
Zelanda, Sri Lanka, 
Libya ve Gana'dan 
genç temsilciler 
gemideki 
yerlerini alacak. 
Dünyaya barış 
mesajaları verilecek 
Dünyanın dört bir 
yanından gelerek 
aynı gemide buluşa
cak gençler, dostluk 
ve barış mesajlarını 
dünyaya duyuracak.

Birbirlerini daha 
yakından tanıma 
şansı elde edecek 
genç kuşağın kura
cağı dostluk ağıyla, 
ülkeler arasındaki 
ilişkileri olumlu 
yönde etkilemek ve 
dünya barışına 
katkı sağlamak için 
önemli bir adım 
atılacak.
Farklı kültürleri 
tanıma şansı bula
cak gençler, aynı 
zamanda yolculuk 
boyunca gerçek
leştirilecek çalıştay- 
larla çeşitli alanlarda 
bilgi ve deneyim 
kazanma fırsatı elde 
edecek.

u Çeleceğin en t&nelletâ Gum/ut/u^etile atitüv"

iHaTem
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

www.hatemsagllkokUIc8l.com.tr

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM.

GEMLİK 
Tel:51420 21

ELEMAN
YALOVO YOLU 3. KM. 

DEKİ İŞYERİMİZDE 
ÇALIŞACAK GARSON 
VE KOMİ ARANIYOR 

5131196

Gemlik İmam Hatip Anadolu 
Lisesi Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nden almış olduğum 

diplomamı kaybettim.
Hükümsüzdür. SALİH GÜNEŞ

İM MI
YÜKSEK CİROLU 

RESMİ KURUMUN SU 
ANA BAYİİ 

DEVREN SATILIKTIR

05327662379
KAŞEDE BEKLEMEK YOK 

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AUANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.hatemsagllkokUIc8l.com.tr
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CUMHURİYETİMİZ 90 YAŞINDA...

Şirketimiz bünyesinde çalışmak 
üzere;

Bahçe, Peyzaj işinden anlayan 
Referans verebilecek, 
BAHÇIVAN alınacaktır.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 
GEREKMEKTEDİR.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek- 

Orhangazi / BURSA 
Tel:0-224-586 00 05

Cumhuriyetimizin 
90. yıldönümü 
kutlu olsun...

Cumhuriyet; fikren, 
ilmen ve bedenen 
kuvvetli ve yüksek 
seciyeli muhafızlar 
ister.

ALTAN TİCARET

HaLdU ALtan
İstiklal Caddesi No : 49 GEMLİK 

Tel : 513 12 81 - 513 32 28 Fax : 513 42 98

Yönetim Kurulu adına Başkan
İbrahim TALAN

İl
II
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tnhıiisi'iıSbMiiBi^Mılıttıhııiiisi
Nilüfer İhsaniye Meydanı nda bugün 5 bin 990 kişi ile oluşturulacak 
Atatürk portresi, dünyanın en büyük portresi olarak tarihe geçecek

Bursa'nın merkez 
Nilüfer Belediyesi, 
Cumhuriyetin ilan 
edilişinin 90'ıncı yıl 
dönümünün kut
lanacağı 29 Ekim 
2013 Sah günü 
düzenleyeceği orga
nizasyonda bir reko
ra da imza atacak. 
Geçen yıl 10 
Kasım'da İzmir'de 2 
bin 400 kişinin birara 
ya gelerek oluşturu
lan Atatürk'ün portre 
si, 29 Ekim'de 
İhsaniye Meydam'n 
da bu kez 5 bin 
990 kişi ile 
oluşturulacak. 
Merkez Nilüfer 
Belediyesi, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayra 
mı'nda düzenleye
ceği kutlama etkin
liğini bu yıl şenliğe 

dönüştürdü.
'Duruyoruz, yürü 
yoruz, şarkılar 
söylüyoruz' slo
ganıyla Cumhuri 
yet'in 90. yaşına 
yaraşır bir kutlama 
program hazırlayan 
Nilüfer Belediyesi, 
geleneksel Cumhu 
riyet Yürüyüşü ve 
ardından düzenlenen 
halk konseri ile sona 
eren kutlamalara bu 
yıl yeni bir projeyi 
de ekliyor.
İlki geçen yıl 10 
Kasım'da İzmir'de 
gerçekleşen projede 
2 bin 400 kişi bir 
araya gelerek ulu 
önder Atatürk'ün 
canlı portresini oluş
turmuştu.
Fotoğraf sanatçısı 
Cumhur Aygün'ün 

interaktif projesi bu 
kez Bursa'da 5 bin 
990 kişi ile hayat 
bulacak.
Böylece, projede 
havadan çekilecek 
fotoğraf canlı 
katılımcı ile gerçek
leşen dünyanın en 
büyük Atatürk 
portresi olarak tarihe 
geçecek, etkinliğin 
hazırlık sürecini ve 
tamamlanmasını 
içeren video belge
selleri de tarihe iz 
bırakacak.
Projeyi "Heyecan 
verici" olarak nitele 
yen Nilüfer Belediye 
Başkanı CHP'li 
Mustafa Bozbey, tüm 
Cumhuriyet sev
dalılarını bu tarihi 
projenin bir parçası 
olmaya davet 

ederek, "Ulu önder 
Atatürk, bir milletin 
destan yazdığı 
Kurtuluş Savaşı'nı, 
29 Ekim 1923'te 
Cumhuriyet'i ilan 
ederek taçlandır
mıştı. İstedik ki 
bizler de onun izin
den yürüyenler 
olarak, Cumhuriye 
timizin 90. yılını 
unutulmaz bir 
eserle taçlandıralım. 
Dünyanın en 
büyük lideri için, 
dünyanın en büyük 
portresini oluştur
mak üzere bir araya 
gelelim.
Bu yıl 29 Ekim'de 
İhsaniye Kent 
Meydam'nda bize bu 
ölümsüz eser olan 
Cumhuriyet'i arma 
ğan eden Atamıza

bağlılığımızı, özlemi 
mizi ve hepimizin 
onun ülküsü ışığın
dan ayrılmadığımızı

göstermek için 
tam 5 bin 990 
kişi bir araya gele
ceğiz" dedi.

Cumhuriyetimiz 90 yaşında. 
Tüm ulusumuza kutlu olsun.

PAŞA OTEL
GEMLİK

GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK 
İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ
Mrk: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Bora Sok. No : 2 GEMLİK 

Şube 1 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 8/A GEMLİK 
Şube 2 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gürle İş Hanı No : 2 GEMLİK 

Şube 3: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 12/A GEMLİK 
Şube 4 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gazhane Cad. No : Bila GEMLİK
Tel : 0 224 513 14 00 - 514 34 34 Fax : 514 64 00
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

BU ULUS, CUMHURİYETİ SONSUZA 
DEK YAŞATACAKTIR

"Cumhuriyeti biz 
kurduk, onu yük
seltecek ve yaşa 
tacak sizsiniz."

Böylece gelecek 
kuşaklara bir 
emanet bıraktı 
büyük Ata.

Balkan Harbi, 
Galiçya, Yemen' 
de ve 1. Cihan 
Savaşı'n da şehit 
ler vermiş bir kuşa 
ğın insanı, düş
man işgalini ve 
zulmünü yaşamış 
o gününün insanı 
yurdu düşmandan 
kurtaran, 
ulusuna özgür, 
dünyaca saygın, 
esir ulusların kur
tuluş mücadelele 
rine önderlik 

etmiş bir milletin 
bireyleri, 
Atatürk'ünü 
sevmiş, saymış, 
en büyük eserini 
Cumhuriyetini 90 
yıldır büyük özen
le korumuştur.

Doğanın gereği o 
günün insanları 
aramızdan ayrıldık 
ça, saltanatın 
nimetlerinden 
yararlanmışların 
arta kalanlarının 
yalan-yanhş iftira 
ve yakıştırmaları 
ile saçtıkları zehir 
ler sonucu, 
Osmanh'ya özlem 
duygularını körük 
leyerek, laik 
Türkiye Cumhuri 
yeti'ni din düş

manı gibi göste 
rerek ulusumuza 
armağan edilen 
özgürlük, birey 
olma, rahat ibadet 
etme, toplumu 
oluşturan birey
lerin dilediğince 
kendi dinini yaşa
ma hakkı sanki 
yokmuşçasına 
yeni kuşakların da 
beyinlerini karar
mışlardır.
Amaç 

Müslümanca yaşa
maksa eğer, kim 
kime ne zaman 
nerede dinini yaşa 
yamazsın demiş? 
Bir örneği var mı ?
Yok.
Olamaz.

Dilediğin gibi

ibadet, yurdun 
semalarında yük
selen ezan sesleri 
bu ülkede Türkiye 
Cumhuriyeti ile 
sağlanmıştır.

Dinde şekilcilik 
öne alınacak bir 
zorunluluk sanki. 
Dinimiz İslam dini. 
Doğru, dürüst, 
alçak gönüllü 
olmamamızı, nime 
te küfran olma
mamızı emretmek
tedir. Emaneti 
korumamızı, 
emanete ihanet 
etmemeyi, yur
duna milletine 
hizmet vermiş her 
vatandaşını iyilik
lerle anmayı 
öğütlemektedir. 
Hizmet vermişlerin 
yolundan giderek, 
mensup olduğu 
topluma ve tüm 
insanlığa yararlı 
olmayı emretmek
tedir.

Başın örtülü ol 
muş, ruhun takva 
örtüsüne bürün- 
memişse ve vic

danın körelmiş, 
kamu mallarına 
göz dikmişsen, 
günahsız din 
kardeşini kadın 
kız çoluk çocuk 
genç yaşlı deme
den öldürüyor 
sakat bırakıyor
san, geride kalan
lara onulmaz acı 
ve ıstırap çektiri 
yorsan, senin 
İslamlığın nedir a 
Müslüman I 
Kimseler bilmiyor 
kendilerini.
Allah yolunda 

sözde zalimlerle, 
sapkınlarla cihat 
ettiğine kendini 
inandırarak öbür 
dünyalarının 
cehennem kütüğü 
yapıyorlar.

Dileğim Yüce 
Allah'ın onları da 
İslah etmesi hak 
ve doğru olan yola 
gerçek İslâmî 
yaşamaya yönelt 
mesidir.
Türkiye Cumhuri 

yeti bu ulusun ırz 
namus ve iffetidir.

Türk milleti bu ulu 
değerler uğruna 
kurtuluş mücade
lesi vermiş bin
lerce evladını 
yitirmiş, düşmanı 
kovmuş, 
albayrağını yurt 
semalarında dal
galandırıp, ezan 
sesini yankı
landırır olmuştur.

Bize armağan 
edilen nimetin 
şükrü ile 
Cumhuriyetimizin 
90. yıldönümünü 
içten gelen sevinç 
duygularıyla 
coşku ile kutlaya
cağız.
Artan mücadele 

gücümüzle, bilin 
cimizle, halkımızla 
birlikte tüm zor
lukları aşacağız.

Milletçe Türk var
lığını ve 
Cumhuriyetini 
sonsuza dek 
koruyup yaşata
cağız.

Büyük emanete 
asla ihanet 
etmeyeceğiz.
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Türk Yıldızları Filo 
Komutanı Yarbay 
Zeki Koltukoğlu, 
Türk Yıldızları Akro 
basi Timi'nin 22 yıl
lık tarihinde ilk defa 
29 Ekim'de Ankara 
dışında bir yerde 
gösteri yapacağını 
belirterek, "Antalya 
halkıyla beraber 29 
Ekim'i kutlayacağız, 
özel bir gösteri ola
cak" dedi.
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kutlamaları 
kapsamında gösteri 
yapmak için Antal 
ya'ya gelen Türk 
Hava Kuvvetleri 
Akrobasi Timi (Türk 
Yıldızları) Antalya 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nde ço 
cuk polikiliniğinde 
yatan hastaları 
ziyaret etti.
Antalya İl Sağlık 
Müdürü Adem Bil 
gin, Antalya Kamu 
Hastaneler Birliği 
Tibbi Hizmetler 
Daire Başkanı Dr. 
Cenk Ateş'in de 
eşilk ettiği ziyarette, 
Türk Yıldızları Filo 
Komutanı Yarbay

BursalI Mankenlerden
Cumhuriyetin 

90. yılına özel tanıtım

Zeki Koltukoğlu ve 
timde yer alan 
Binbaşı Şenol Çetin, 
Yüzbaşı Kemal 
Koyunluoğlu, 
Yüzbaşı Onur Adalı, 
Üsteğmen Gökham 
Esen ve Başçavuş 
Erdal Beytekin hasta 
çocuklarla sohbet 
ederek "Türk 
Yıldızlan" şapkası 
hediye etti. 
Ziyaretin ardından 
gazetecilere açıkla
malarda bulunan 
Koltukoğlu, gösteri 
için gittikleri her 
yerde okul ve has
tanelerdeki çocuk
ları ziyaret ettiklerini 

söyledi. Türkiye'nin 
geleceği olan çocuk
lara önem verdikleri
ni ifade eden Koltuk 
oğlu, "Türk askeri, 
pilotu dünyanın en 
iyisi olabiliyorsa, 
çocukların da kendi
lerinin en iyi olabile
ceklerinin bilmeleri
ni istiyoruz. Çocuk
ların, havadaki 
hareketlerimizi gör
erek ilerde 'ben de 
bunu yapabilir 
miyim?' demelerini 
sağlamak ve 
özgüvenlerini artır-1 
mayı amaçlıyoruz" 
dedi.
Koltukoğlu, pilot

ların Antalya'da 
çevreyi tanıma ve 
emniyet tedbirleri 
için ön hazırlık 
uçuşları yaptığını, 
pazartesi günü de 
son provalarını 
gerçekleştirecekleri
ni belirterek, "Türk 
Yıldızları 22 yıllık 
tarihinde ilk defa 29 
Ekim'de Ankara 
dışında Antalya'da 
gösteri yapacak. 
Özel bir gösteri ola
cak. Havanın güzel 
olması da bizi moti 
ve ediyor. Antalya 
halkıyla beraber 29 
Ekimi kutlayacağız" 
diye konuştu

yen kırmızı ve be 
yaz tonlarda elbi 
seterle Bursa cad
delerinde poz verdi. 
Tarkan Acar'ın Özel

landı. BursalIlar, 
çekimleri izleyerek 
büyük keyif aldılar. 
Moda Fotoğrafçısı 
Mürsel Ay'ın objek-

Konsept çalış
masında Bursa'nın 
tarihi mekanlarına 
yer verildi. Ay 
yıldızı simgeleyen 
kırmızı ve beyaz 
tonlar tercih edildi. 
BursalI mankenlerin 
giydiği elbiseler 

tifine poz veren 
güzel mankenler, 
Gözde KaraköselL
Hülya Kurşunoğlu 
ve Gül Tüzüner Cix 
Mix Moda'nın hazır
ladığı özel tasarım
larıyla göz 
kamaştırdılar.

Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini 
emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, 

asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, 
büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.”

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
90. yıldönümünü kutlu olsun

COŞKUNLAR
Esat & Ahmet - Atalay - Arda COŞKUN

İPEK 
SHOVVROOM 

Hamidiye Mah. Hanarkası Sok. 
No: 8/A GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 12 63 
Fax : (0.224) 514 80 28

TELEKOM (TURKCELL) 
İstiklal Cad. No : 21/C GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 06 00 
Demirsubaşı Mah. İskele Sok. 

No: 6 GEMLİK 
Tel : (0.224) 514 52 52

BEKO
Kayhan Mah. 2 Notu Cad.

Fevzi Ateş Apt. No : 29 GEMLİK 
Tel : (0.224) 512 01 01 Fax : 514 25 25 

İstiklal Cad. No : 29 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 50 69 Fax : 513 86 40
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Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

Serbest Kürsü

CUMHURİYET’İN GETİRDİKLERİ
Geçmiş zamanı 

düşlemek belki 
boş bir uğraşı gibi 
gelebilir bizlere... 
Ulusumuzun 
geçmiş zaman
larını anmak, sap
tamak, gelecek 
kuşaklara aktar
makta görevimiz 
olsa gerek... 
Nereden, nereler
den, nereye 
geldik?

Bunları geç 
kuşaklara doğru 
olarak aktarmak 
bizlerin en önemli 
görevlerinden 
biridir sanırım...

Eleştiriler yapılı 
yor. “Cumhuri 
yet’in” kazanımlar! 
sanki unutturul
maya çalışılıyor 
gibi geliyor.

90 yılda nereden 
nereye, nasıl gelin
miş? Hangi 
koşullar içinde, 
hangi kazanımlar 
sağlanmış? 
Bunları öğrenmek, 
öğretmek ve 
bilmek geleceğe 
de ışık tutacaktır 
sanırım...

O günlere kısaca 
bir dönelim ister 
şeniz..... ?

Dünya Savaşı’n 
dan çıkılmış. Yenik 
ve topraklarının 
büyük bölümü 
elinden alınmış. 
Parçalanmış, yok
sul bir millet... 
Binbir zorlukla, 
özveriyle kazanılan 
Kurtuluş Savaşı... 
Emperyalist ülkeler 
ve onların 
güdümündekilerle 
bağımsızlık 
mücadelesi...
Türk ordusunun, 

milletin, birlikte 
Mustafa Kemal’in 
önderliğinde 
kazandığı zaferler 
sonucu kurtarılan 

vatan toprakları... 
Sıfırdan yeni bir 
ulus yaratma çaba 
lan... Yepyeni bir 
devlet kurma 
gayretleri#.^
Anadolum yangın 

yerine dönmüş... 
Ulus yorgun, vatan 
toprakları harap. 
Ekonomik yaşam 
adeta sıfır.. 12 mil 
yonluk bir nüfus... 
Savaşlar, yokluklar 
birkaç genç kuşağı 
kırıp, geçirmiş... 
İlkel yöntem ve 
araçlarla yapılan 
cılız bir tarım. 
Birkaç küçük 
kumaş fabrikası... 
Küçük bir kaç el 
atölyeleri.. Ülke 
gereksinimlerini 
karşılamaktan çok 
uzak. İğneden 
ipliğe, şekerden 
ilaca herşeyi 
dışarıdan alan bir 
ekonomi.. (50 yıllık 
Yaşantımız, Milliyet 
Yayınları Cilt I, 
1975)

Osmanh, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne 
yoksul bir halk, 
büyük kısmı yan
mış, yıkılmış 
topraklar ve çok 
büyük bir borç 
bırakarak tarihe 
karışmıştır. 1923’te 
Cumhuriyetin 
ilanıyla başlayan 
dönemde böyle bir 
ülkeden yeni bir 
Türkiye yaratacak
tık. Türkiye Cumhu 
riyeti’ni kuranlar 
bu boşluk ve yok
luk içinde yoktan 
var ederek sağlam 
bir ekonominin 
temellerini attılar, 
insan yetiştirdiler... 
Fabrikalar kurdu
lar. Bugünkü Türki 
ye’yi yarattılar.. 
(Cahit Kaya, Cum 
huriyet Ekonomi 
sinin öyküsü)

Yeni bir atılım için 
gerekli teknik, eği 
tim, sağlık, yöneti
ci... vb. kadro
larımızı da savaş 
larda yitirmiştik. 
Biraz örneklersek 
daha iyi anlatabili
riz sanırım o yıl- 
ları...
İlkokullarımızın 
sayısı tüm Türki 
ye’de 4894, öğret
men sayısı 10.238 
idi. Doktor sayımız 
1000 kişi. Eczacıla 
rımız 120 kişi... 
Okuma-yazma 
bilenlerin sayısı 
2,5 milyon biraz 
geçiyordu. Daha 
çok örnekler veri 
lebilir ama rakam
lara boğmak 
istemiyorum.

Çok çarpıcı bir 
örnekte şudur; 
Demiryolları yapı 
mı için demiryolu 
mühendisi aranın
ca ancak 1 kişi 
bulunabilmişti...

29 Ekim 1923 te 
Cumhuriyet’i kur
duk. 30 Ekim’de de 
ilk “Cumhuriyeti 
Hükümeti”miz 
İsmet Paşa tarafın
dan kuruldu. Yeni 
Cumhuriyetimiz 
“Egemenlik kayıt
sız şartsız mil
letindir” ve “Yurtta 
barış, dünyda ba 
rış” temelleri üze 
rinde yükselmeye 
bşladı. Atatürk ve 
arkadaşları yeni 
Türkiye’yi “Çağdaş 
uygarlık düzeyine 
çıkarmak, amacıyla 
yola koyuldular.... 
Bir taraftan da 
OsmanlI’dan bize 
kalan borçları öde
meye çalıştılar... 
Ki bu borç öyle 
küçümsenecek 
gibi değildi. 252 
milyon altın lirayı 
buluyordu. (Milli

Mücadele Başlar 
ken Sayılarla 
Tevfik Çavdar 
Sayfa 169) 

Yokluklar içinde 
ülkenin temel 
gereksinimlerini 
karşılayacak olan 
ekonomik, eğitim
sel, hukuksal, 
siyasal devrimler 
sıralanmaya 
başladı. İlk şeker 
fabrikamızın temeli 
19 Nisan 1912’te 
Uşak’ta atıldı. 1926 
da işletmeye açıldı. 
Daha sonra 
sırasıyla Alpullu, 
Eskişehir ve Turhal 
Şeker Fabrikaları 
mız işletmeye 
açıldılar. Artık yurt
taşlarımız çayını 
kuru üzüm ve 
pekmezle içmekten 
kurtulmuştu.

Lozan’da kapitü 
lasyonlardan kur
tulduk. Kurduğu 
muz tesislerin 
Avrupa ile rekabeti 
oldukça güçtü. 
1923 Şubat’ın da 
İzmir’de 1. İktisat 
Kongresi’nde alı
nan kararlar gereği 
“özel sektörün” 
teşvik edilmesi 
öngörüldü. Bu 
amaç doğrultusun
da, 1923’te Türkiye 
İş Bankası, 1924’te 
Sanayi ve Maadin 
(Maden) Bankası 
(daha sonra 
Sümerbank yerini 
aldı) kuruldu.

1934-1938 yılları 
arasında 1. 
Beşyıllık Kalkınma 
ve Sanayileşme 
Planı hazırlandı, 
uygulamaya koyul
du. Buna göre 
ülkemizin çeşitli 
bölgelerinde doku
ma, selüloz, 
seramik, kimya 
fabrikaları yapıl
maya başlandı. 
Bazılarının isimleri
ni saymakta yarar 
var...

İlçemizde 
Suniipek, Ispar 
ta’da gülyağı, İz 
mit’te kağıt-kibrit - 
selüloz, Kayseri, 
Ereğli, Malatya, 
İğdır, Nazilli’de 
dokuma, Bursa’da

Merinos, Kara 
bük’te demir-çelik, 
İstanbul Paşabah 
çe’de şişe cam.... 
vb. fabrikalar 
kuruldu.

Böylece sanayimi 
zin kurulması aşa
ması 
Cumhuriyetin ilk 
yıllarında gerçek
leştirildi.

Diğer yandan da 
yurttaşımızın eğiti
mini, haklarını 
sağlamak, karan
lıkları ve cehaleti 
yıkmak amacıyla 
toplumsal alanda, 
siyasal alanda, 
hukuk alanında, 
eğitim-öğretim 
alanında ard arda 
devrimler yapıl
maya başlandı...

Saltanat-halifelik 
kaldırıldı.
Tekke-Zaviyeler 

kapatıldı...
Kadınlarımıza 

miras, seçme ve 
seçilme hakları 
verildi.

Medeni, Ticaret, 
Ceza Yasaları 
yapıldı..

Yeni Türk Harf 
leri, Tevhi-i Tedri 
sat (Eğitim - Öğre
timin Birleştiril 
mesi) yasaları 
kabul edildi.

Üniversitelerimiz 
dünya standartları
na göre yeniden 
kuruldular...

Aşar kaldırıldı, 
örnek çiftlikler 
kuruldu.

Tarih ve Dil 
Kurumlanınız 
kuruldu...» j,

Kıhk-kıyafet 
devrimler! gerçek
leştirildi...

1929 yılında bir 
de tüm dünyayı 
sarsan “ekonomik 
bunalım” yaşandı. 
Başarıyla atlatıldı. 
Almanya ve İtalya’
da Faşist yönetim
ler kuruldu.

Yeni bir Dünya 
Savaşı’nın hazırlık
ları başlatıldı.

Ve bu Cehenne 
min içinde Ata 
türk’ün önderliğin 
de başarılan “Türk 
Mucizesi” “Yeni 
Türkiye Cumhu

riyeti” dünyada 
sözü geçen, 
sayılan, örnek alı
nan bir devlet 
olmayı başardı...

Afrika ve Asya’da 
sömürge boyun
duruğunda 
yaşayan ülkeler 
özgürlük yolunda 
örnek olan Türkiye 
Cumhuriyeti öyle 
kolay kurulmadı.

Şeyh Sait, 
Menemen, Bursa 
gericilik olayları 
gibi başkaldırılarla 
da uğraşıldı.

Yıkılmadı, yıka
madılar...

Bastırıldı isyanlar, 
devrim şehitleri 
verildi bu uğurda.

O günlerden bu 
günlere gelindi...

Yapılan sanayi 
kuruluşlarımız ya 
kapatıldı, ya da 
satıldı...

Borçlarımız 
yeniden milyar 
dolarları buldu.

2012’de 337 mil
yar dolara ulaştı 
(Hürriyet Gazetesi 
8 Ekim 2013 Sayfa 
14) Eğitim ve Öğre
timin birleştirilmesi 
yasası delindi.

Üniversitemizi 
sustu, bilimsel 
sıralamalarda en 
geriler düştük. 
(Birkaç inversite 
miz dışında) 
Atatürk adını 
anmak, anma 
törenlerinde bir 
çelenk koymak bile 
büyük sorun haline 
geldi...
Zamanlar geçti... 

Sömürgeciler sav 
larından vazgeç 
mediler. Gafil yöne 
ficiler, bu başarıyı 
tahrip etmek için 
ellerinden geleni 
yaptılar...

Yeni kuşakların 
bu mucizeyi yaşat
ma görev ve 
sorumlulukları var 
(Hürriyet, Ertuğrul 
Özkök’ün yazısı) 
Gençlik, 
Cumhuriyet’i 
koruyacak, 
geliştirecek, ileri 
götürecektir. 
Birinci vazifen 
budur. Unutma!

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Başarılı sporculara İstanbul gezisi
Borusan Gemlik 
Kampüsü'nün 
Sponsor olduğu, 
Gemlik 
Kaymakamlığı ve 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 
Müdürlüğü ile birlik
te ortaklaşa gerçek
leştirdiği Deniz 
Uçağıyla gidilen 
İstanbul Gezisi 26-27 
Ekim tarihlerinde 2 
grup olarak gerçek
leştirildi.
Ulusal veya ulus
lararası spor mü 
sabakalarında başarı 
elde etmiş sporcu
lardan ve antrenör
lerden oluşan gezi 
kafilesinin ilk gün 
yolcularını Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık uğurladı. İlk 
günkü geziye Genç 
lik ve Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç da 
katıldı. Uğurlama 
öncesi kısa bir 
konuşma yapan 
Kaymakam Işık, "Bu 
gezi vesilesiyle 
sporcularımızı bir

kez daha tebrik edi 
yorum. Bu gezinin 
sponsorluğunu ya 
pan Gemlik Borusan 
yöneticilerine, 
organizasyonun 
gerçekleşmesinde 
her türlü katkı ve 
desteği sağlayan 
Borusan 
Koordinatörü 
Mustafa İzgi'e ve İlçe 
Spor Müdürü Ahmet 
Adil Tunç'a teşekkür 
ediyorum. Umarım 

sporcularımız bu 
geziden memnun 
ayrılırlar" diyerek 
hayırlı yolculuklar 
diledi.
Gemlik İskele 
Meydam'nda deniz 
uçağıyla başlayan 
gezi Borusan 
Holding Yönetim 
Binası (Perili Köşk) 
içinde bulunan 
Teknoloji Müzesi 
gezisiyle devam 
etti.

Teknoloji Müzesi 
gezisinin ardından 
Perili Köşk'te yemek 
ikramı oldu. Hafta içi 
Yönetim binası 
olarak kullanılan 
Perili Köşk hafta 
sonları müze olarak 
hizmet vermektedir. 
Teknoloji Müzesinin 
ardından Miniatürk 
gezisiyle gezi prog 
ramı son buldu. 
Gezi sonrası bir* 
açıklama yapan

Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdürü 
Ahmet Adil Tunç, 
"Toplam 23 sporcu 
ve 3 antrenörün 
katıldığı ve 26-27 
Ekim tarihlerinde 2 
grup halinde gerçek
leştirilen gezi son 
derece güzel ve 
eğlenceli geçti. 
Geziye katılan tüm 
sporculanmızın 
memnuniyeti göz
lerinden okunuyor

du. Bu gezinin 
gerçekleşmesinde, 
organizasyonunda 
ve Borusan Gemlik 
Kampüsü'nün spon
sor olması noktasın
da yardımlarını 
esirgemeyen 
Borusan Koordina 
törü Mustafa 
Izgi'ye ve onun 
nezdinde tüm 
Borusan yöneticile 
rine teşekkür 
ederim" dedi

X “ Siz Ülkenizin Şerefini Koruyunuz 
|O, O Sizin Geleceğinizi Korur.||

■ÇARAK ÖZGÛR OLUNMAZ "

“Cumhuriyet öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış 
değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık.
icabında müesseselerimizi müdafaa için lazım olanı yapmaya hazırız.”

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yılı kutlu olsun

H E P AR

HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE YÖNETİM KURULU ADINA 

İLÇE BAŞKANI MAHİR DAĞ
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Ma Mili tan 
tallclarMliatartM

M lalla ilüıılri
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları 
dolayısıyla bazı cad
delerde trafiğin bir 
süre kapalı ola
cağını açıkladı 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
Cumhuriyetin 90. 
yılı münasebetiyle 
ilk program 29 Ekim 
2013 tarihinde 
Atatürk Caddesinde 
yapılacak.
Kutlama programı 
süresince Yeşil 
Şenöz Lambalar- 
Gökdere 
İstikametinden- 
Meydancık-Setbaşı 
İstikameti-İnönü 
Caddesi iniş- 
Fomara Meydanın 
dan Cemal Nadir

Bisiklet seçmeli ders omu
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı, öğrencilere farklı 
spor dallarını seçme 
li ders olarak alabil 
meşine imkân 
sağladı.
Yapılan düzenleme 
ile birlikte öğrenciler 
basketbol, bisiklet, 
okçuluk, tenis ve 
yüzme alanlarında 
eğitim alabilecek. 
Bu yıl sadece 5. 
sınıflarda verilecek 
olan bisiklet ve 
okçuluk olmak üzere 
5 spor dersi, gele
cek yıl da 5.6.7. ve 8 
sınıflarda seçmeli 
ders olarak eğitime 
dahil olacak. Bu 
sayede öğrencilerin 
hem bireysel gelişim 
leri hem de olimpi 
yatlar gibi uluslarara 
sı spor organizas 
yonlarına hazırlan
maları sağlanacak. 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğü 
teklifi üzerine Talim 
ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığınca 
ortaokul ve imam 
hatip ortaokulu Spor 
ve Fiziki Etkinlikler 
dersi (5, 6, 7 ve 8. 
Sınıflar) öğretim 
Programı kabul edil
di. Kabul edilen 
karar ile 2013-2014

Caddesi çıkış ve 
Stadyum 
Kavşağından 
Altıparmak Çıkış- 
Tophane Endüstri 
Meslek Lisesi 
Tophane istikameti 
ile Çakır Hamam 
Kavşağından, 
Atatürk Caddesi 
İstikametlerindeki 
yollar ve bağlantı 
yolları tören 

öğretim yılından 
itibaren 5'inci sınıf 
lardan başlamak ve 
kademeli olarak 
diğer sınıflarda uygu 
lanmak üzere bisik
let, basketbol, tenis, 
okçuluk ve atletizm 
dersleri seçmeli 
oldu. Talim ve 
Terbiye Kurulu 
Başkanlığı Spor ve 
Fiziki Etkinlikler der
sleri öğrencinin 
belirli yeterliği kazan 
ması için, belirli bir 
sistematik içinde 
modüler yapıda 
hazırladı. Bu kap
samında atletizm, 
basketbol, bisiklet, 
okçuluk, tenis ve 
masa tenisi, yüzme 
alanlarında modüler 
öğretim programları 
hazırlandı. Tenis der 
sinde öğrencilerin 
tenisteki hareket 
yetkinliklerini 
eğlenceli ve katılımı 

bitinceye kadar 
araç trafiğine 
kapatılacak. 
Bu istikametleri 
kullanacak olan 
araç sürücüleri 
alternatif güzergah 
olarak, İstanbul- 
İzmir veya Ankara 
yolu istikametlerini 
kullanabileceği 
açıklandı.

teşvik eden bir öğ 
renme ortamında ge 
liştirmeleri hedef 
leniyor. Program 
öğrencilerin 2 eği 
ti m-öğreti m dönemi
ni (36 hafta) kapsa 
yacak şekilde plan
landı. Programda 12 
tema belirlendi. 
Programın birinci 
döneminde (ilk 18 
hafta) öğretmen 
geleneksel öğretim 
yaklaşımlarını kulla
narak öğrencinin 
tenis bilgi ve beceri
lerinin gelişmesine 
odaklanırken, 2. dö 
nemde (ikinci 18 
hafta) beden eğiti
minde kullanılan 
öğretim modellerin 
den Spor Eğitimi 
Modeli kullanılarak 
teniste becerili, 
istekli ve tenise 
özgü değerleri ben
imseyen bireyler 
yetiştirilecek.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik Kadın 
Kolu Başkan 
Yardımcısı Gülten 
Ayhan, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
MHP’li kadınların 
diksiyon eğitimi 
alarak seçim 
çalışmalarını 
devam ettiklerini 
söyledi.
Ayhan, Mart ayında 
yapılacak olan 
yerel seçimler için 
kadın kolu 
üyelerinin ve MHP li 
kadınların var güç
leriyle gece gündüz 
çalıştıklarını, vatan
daşla daha iyi 
diyaloglar kurmak 
için de 
diksiyon eğitimi 
aldıklarını söyledi.

Bursa Otoshovv 
2013 ziyaretçileriyle 
buluşmak için gün 
sayıyor. 8. kez 
gerçekleşen Bursa 
Otomobil, Ticari 
Araçlar, Motosiklet, 
Bisiklet ve Aksesu 
arları Fuan'na 5-10 
Kasım tarihleri 
arasında Bursa 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi ev 
sahipliği yapacak. 
Fuarın özel davetlil
er ve basın mensu
pları için olan VİP 
açılışı ise 4 Kasım 
da gerçekleşecek.

2011 YILINDA 
122.490 ZİYARETÇİ 
İki yılda bir gerçek-

EMNIYET MÜDÜRÜ 
GÜLEN’E 
HOŞGELDİN 
ZİYARETİ 
MHP Kadın Kolu 
Başkan Yardımcısı 
Gülten Ayhan ile 
birlikte MHP’li 
kadınlar İlçe 
Emniyet Müdürü 
Erol Gülen’i ziyaret 
ederek, yeni 
görevinde başarılar 
dilediler. 
MHP’li kadınlar 

leşen Bursa 
OtoShovv Fuarı, 
2011 yılında 122.490 
kişi tarafından 
ziyaret edildi. Fuar, 
bu yıl metrekare 
bazında % 25 büyü 
me ile 4 ayrı salon 
ve fuayeden oluşan 
bir alanda 150.000 
ziyaretçi hedefi ile 
hazırlanmakta.

ERSÖZLÜ: "FUAR, 
SEKTÖRÜN TÜM 
BAKIŞLARINI BUR- 
SA'YA ÇEVİRECEK" 
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş. Genel 
Müdürü Sayın ilhan 
Ersözlü, "Sektördeki 
önemli markaların 
en son modellerinin 

ziyarette yaptıkları 
konuşmada, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Erol Gülen tarafın
dan düzenlenen 
huzur toplantılarının 
kadınlar ve 
anneler ile birlikte 
yapılmasını 
istediler.

MHP’li kadınlar dha 
sonra, Verem Savaş 
Derneği Gemlik 
Şubesi’ne ziyarette 
bulundular.

sergileneceği, yeni 
modellerin Türkiye 
ve Bursa lansman- 
larının yapılacağı 
Bursa OtoShow 
Fuarı, tüm bakışla 
rın Bursa'ya çevril 
meşine neden ola
caktır. Bursa ve böl
gesindeki otomobil 
tutkunlarının 
beklediği fuar, 
tüm segmentteki 
binek araçlar, 
spor otomobil ler, 
4x4 araçlar, 
SUV'lar, klasik oto
mobiller, aksesuar
lar ve ticari araçlar 
kapsamı ile çok 
geniş bir kesime 
hitap edecektir." 
dedi.
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Mudanya Beledivesi'ıııielıi yolsuzluk 
operasyonumla llas gelişme

Mudanya Belediye 
si’nde ‘yolsuzluk’ 
iddiasıyla düzenle
nen operasyonda 
tutuklanan ve 
aralarında 2 beledi 
ye başkan yardım
cısı ile bir belediye 
meclis üyesinin de 
bulunduğu 16 kişi 
hakim karşısına 
çıktı. Mahkeme, 17 
sanıktan 16’sının 
tutukluluğunun 
devamına karar 
verdi.
Mudanya Cumhu 
riyet Savcılığı'nın 
yürüttüğü soruştur
ma kapsamında 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçı 
lık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen mali operasyon 
kapsamında 24 
Eylül'de tutuklanan 
17 kişiden 16’sı

Trafik borcunda inilirim ve taksitten
yararlanmak için son gün 31 Ekim

Kasım 2011 
öncesinde kesilen 
trafik ve idari para 
cezalarını indirimli 
ve taksitli ödemek 
isteyen tüketiciler 
için başvuru süresi 
31 Ekim'de sona 
erecek.
Kasım 2011 
öncesinde kesilen 
trafik ve idari para 
cezalarını indirimli 
ve taksitli ödemek 
isteyen tüketiciler 
için başvuru süresi 
31 Ekim'de sona 
erecek.
İstanbul Vergi 
Dairesi Başkanh 
ğı'nın internet 
sitesinde yer alan 
duyuruya göre, 
tüketicilerin 31 
Ekim'de sona erecek 
indirim ve taksit 
imkanından yarar
lanabilmeleri için 
Borç Bilgilendirme 
Servisi'nden bor
cunu sorgulatması 
gerekiyor.
Emniyet Müdürlü 
ğü'nün kesmiş

‘aylık tutukluluk’ 
incelemesi için 
adliyeye getirildi. 
Mudanya Belediye 
Başkan Yardımcısı 
K.S. ve Mali Hizmet 
lerden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı 
H.A. ile aynı davada 
yargılanan meclis 
üyesi Atilla K. ve 

olduğu trafik para 
cezaları (TPC) kasım 
2011 tarihine kadar 
ceza tutanaklarının 
birer nüshası plaka 
numaralarına göre 
ilgili illere gönder
iliyor ve oradaki 
vergi dairesince sis
teme girilerek 
cezalar araç devred
erken, muayeneye 
giderken ya da 
ehliyet geri alınırken 
mükellefin karşısına 
çıkıyordu.
Kasım 2011 öncesi 
dönemlere ait 
TPC'Ier ekim ayının 
başı itibariyle sis
teme girildi. Bu kap
samda yaklaşık 1 

diğer 13 kişi, adli 
yeye arka kapıdan 
sokuldu. Mudanya 
Sulh Ceza Mahke 
mesi’nde hakim 
karşısına çıkan 
şahısların tutuklu
luklarının devamına 
karar verildi.
Tutuklanmaları talep 
edilen kişilerin 

milyon TPC'nin elle 
sisteme girişi 
yapıldı. Bu girişlerin 
bir kısmı mükellef 
tarafından ödendiği 
için sorun oluştur
mazken, bir diğer 
kısmı da mükellefler 
tarafından ekim 
2013 öncesinde sis
tem üzerinden 
doğrudan ya da 
borcu yoktur kağıdı 
alınmak üzere 
sorgulanmasına rağ
men hiçbir borç 
gözükmediği halde 
ekim başı itibariyle 
sisteme yeni girilmiş 
eski trafik para 
cezalarından ötürü 
artık borçlu

'rüşvet almak-ver- 
mek', 'nitelikli zim
met’, 'rüşvete 
aracılık etmek' ve 
'suç işlemek için 
örgüt kurmak', 
'Vergi Usul 
Kanunu’na muhale
fet' gibi suçlardan 
yargılandığı 
öğrenildi.

gözüküyor. 
Mükelleflerin trafik 
para cezaları için 
aftan yararlan
abilmeleri ve 3 tak
sitte ödeyebilmeleri 
için en son müra
caat 31 Ekim 
Perşembe günü. 
2011 öncesi cezaları 
için indirim ve taksit 
imkanından yarar
lanmak isteyen 
mükelleflerin, trafik 
ve idari para cezası 
olup olmadıklarını 
internet vergi 
dairesi üzerindeki 
"BORÇ 
BİLGİLENDİRME 
SERVİSİ" üzerinden, 
Apple store veya 
android market 
üzerinden indireceği 
borç bilgilendirme 
servisi uygulamasın
dan ya da 34 plakalı 
araçlar için yeni 
hizmete giren " (216) 
613 2000" numaralı 
Nakil Vasıtaları 
Erişim Noktası'm 
arayarak 
öğrenebilecek

230 heleffnıe 
başkanı Istanhul'da 

buluşuyor
Marmara Belediye 
ler Birliği Genel 
Kurulu, 230 
belediye başkanı 
nın katılımıyla 
gerçekleştiriliyor. 
Marmara Belediye 
ler Birliği 2013 yılı 
Olağan 2. Genel 
Kurulu İstanbul 
Büyükçekmece'de 
Kaya Ramada 
Hotel’de 31 Ekim 
de gerçekleştirin 
yor. Marmara Bele 
diyeler Birliği ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
açılış konuşmasıy
la başlayacak 
genel kurul kap
samında, belediye 
başkanları arasın
da deneyim pay
laşımı ve istişare 
toplantıları gerçek
leştirilecek. Aynı 
zamanda belediye
cilik sistemindeki 
yeni gelişmelerin 
masaya yatırılacağı 
program, basına 
açık olarak gerçek
leştirilecek.
Program kap
samında Şaban 
Kızıldağ tarafından 
‘belediyecilikte 
halkla ilişkiler’ 
konusunda beledi 
ye başkanlarına 
yönelik bilgilendir 
me de yapılacak.

BAŞKAN ALTEPE: 
“ORTAK AKILLA 
HAREKET 
EDİYORUZ” 
Marmara 
Belediyeler 
Birliği’ne üyeliği 
bulunan 230 bele 
diye başkanının 
katılacağı program
la ilgili açıklama 
yapan Birlik 
Başkanı ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
“Eğitim konusunda 
referans alınan bir

MW aboneolounuzmu?
ııııiriı tu ıtııtı Utul mimi 

birlik haline 
geldiğimiz tüm 
Türkiye tarafından 
kabul edilmekte. 
Belediye başkan- 
larıyla yapacağımız 
toplantılarda, hem 
birlik bünyesinde 
gerçekleştirilecek 
eğitim programları, 
hem de Türk 
belediyecilik siste
mindeki yeni 
gelişmelerle ilgili 
istişarede bulunu 
yor, ortak akılla 
hareket ediyoruz. 
Hiçbir şekilde siya 
si parti ve görüş 
ayrımı gözetme 
diğimiz gibi büyük 
belediye, küçük 
belediye önceliği 
de yapmıyor, tüm 
belediyelerimizin 
sorunlarına ve tale
plerine eğiliyor, bizi 
aşan sorunları da 
Ankara’ya taşı
yarak çözüm odaklı 
bir çalışma idaresi 
ortaya koyuyoruz” 
diye konuştu.

SON KEZ 
TOPLANIYORLAR

Büyükçekmece 
Belediye Başkanı 
Dr. Haşan Akgün, 
organizasyona ev 
sahipliği yapmak
tan mutluluk duy
duğunu belirtirken, 
“Bir dönem 
başkanlığını da 
yaptığım Marmara 
Belediyeler Birliği, 
Türkiye’de 
belediyecilik sis
teminin ilerlemesi 
için her zaman ilk 
adımı atan kurum 
olmuştur.
Organizasyona ev 
sahipliği yapmak
tan onur duyuyo
rum. Toplantımız 
2009-2014 dönemi
nin son meclis 
toplantısı olduğun
dan veda niteliği 
de taşıyor ” dedi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA 4 ■sXI^mbao.?a
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te şimdiye 
kadar hiçbir 
futbol kulübünün 
başaramadığı 
başarılara imza 
atarak rekorları 
alt üst eden Gemlik 
Belediyespor'da . 
U-14 yaş liginde 
play-off maçlarına 
katılabilmenin 
sevinci yaşanıyor. 
Gelecek sezon 
uygulanacak olan 
Elit lige katılmaya 
hak kazanan 
Turkuaz Beyazlı 
kramponlar 
bitime bir maç 
kala İznik deplas
manından 1-0

galip ayrılarak gurup 
üçüncüsü Gemlik 
Çotanakspor'la 
aradaki puan farkını 
5'e çıkararak 
Componentaspor'un 
ardından gurubu 
ikinci sırada 
bitirmeyi garan
tilediler.
Takımın başarısı 
nedeniyle futbolcu
lara Gemlik Yusuf 
Köfte'de yemek 
ziyafeti veren 
başarılı teknik adam 
Haydar Yiğit ve 
antrenör Sönmez 
Deliorman genç 
kramponların 
sevinçlerini birlikte 
kutladılar.

İlk kez 15 yaş 
gurubunda 
Koceli'de, 14 yaş

gurubu ile 
Sakarya'da ve 16 
yaş gurubu ile yine

Kocaeli'de Bursa'yı 
1, kademe maçların
da temsil eden

Gemlik Belediye 
spor takımı 
Pazartesi günü 
İznik'te oynadıktan 
gurup maçında 
1-0 galip gelerek 
mutlu sona 
ulaştılar.
Sahaya Ali, Ali Çağlı, 
Oğuzhan, Yiğit, 
Berkay, Coşkun, 
Mustafa, Ekrem, 
Samet, Atakan 
ve Buğra 11'iyle 
çıkan Gemlik 
Belediyespor 
55. dakikada 
Samet'in golüyle 
sahadan 1-0 
galip ayrılarak bir 
başarıya daha 
imza attılar.

i, mı maçlarım yönetecek hakemler açıklandı
Futbolda Ziraat 
Türkiye Kupası 3. tur 
karşılaşmalarını 
yönetecek hakemler 
açıklandı.
Türkiye Futbol 
Federasyon u'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, Türkiye 
Kupası'nda, 29-30 ve 
31 Ekim tarihlerinde 
oynanacak karşılaş
maları yönetecek 
hakemler şöyle:

BUGÜN
13.00 1461 Trabzon- 
Altay: Ekrem
Gergi nci
13.30 Çankırıspor- 
Adanaspor: Halil 
Sayın
18.00 Elazığspor-

Pendikspor: Ali Zağlı 
20.30 Sivasspor- 
MKE Ankaragücü: 
Kutluhan Bilgiç

30 Ekim Çarşamba: 
13.00 Tatvan 
Gençlerbirliği- İstan
bul Büyükşehir

Belediyespor: Bora 
Budak
13.00 Belediye
Vanspor- Karşıyaka: 
Mesut Çarık
13.30 Niğde
Belediyespor- Adana 
Demirspor: Bülent 
Çenet

13.30 Kartalspor- 
Silivrispor: Emre 
Malok
13.30 İskenderun 
Demir Çelikspor-TKİ 
Tavşanlı Linyitspor:
Emre Yıldırım
13.30 Tokatspor- 
Boluspor: Özgür 
Sepin
13.30 Nazilli 
Belediyespor- 
Orduspor: 
Sarperbarış Saka
13.30 Bandırmaspor- 
Kahramanmaraş 
spor: Tolga Kadaz 
14.00 Turgutluspor- 
Medical Park 
Antalyaspor: Ferhan 
Kestanlıoğlu
14.00 Konya 
Anadolu Selçuklu-

Balıkesirspor: 
Serkan Ergün 
15.30 Kayseri 
Erciyesspor- 
Giresunspor: Deniz 
Ateş Bitnel 
18.00 Bucaspor- 
Aydınspor 1923: 
Murat Orhan 
18.00 Akhisar 
Belediyespor-Yeşil 
Bursa: Alper Ulusoy 
18.00 Fethiyespor- 
Bayrampaşaspor: 
Hakan Akmısır 
18.00 Kardemir 
Karabükspor- 
Manavgat 
Evrensekispor: Onur 
Karabaş 
18.00 Gaziantep 
Büyükşehir 
Belediyespor-

Altınordu: Adem 
Sarıtaş
18.00 Çaykur 
Rizespor- Tarsus 
İdmanyurdu: Murat 
Türker
20.30 Eskişehirspor- 
Alanyaspor: Ömer 
Faruk Ocak
31 Ekim Perşembe: 
14.00 Bergama 
Belediyespor- 
Gençlerbirliği: Koray 
Gençerler
18.00 Kayserispor- 
Kahramanmaraş 
Büyükşehir 
Belediyespor: Bülent 
Birincioğlu
20.30
Gaziantepspor- 
Hatayspor: Hakan 
Ceylan



29 Ekim 2013 Salı GemlikKSrffezl Sayfa

“Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve 
sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve 
ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın 
müjdecisi olmuştur.” ,

'\5/«y7<s/£ bir tefende
Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 

Tel: (O 224J 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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fiüciimspor: 85 Bilecik BelediyesBor: 70
2013-2014 sezonu 
EBBL- TBL3 ligi ilk 
hafta maçında 
Gemlik Gücüm Spor 
Bilecik Belediye ile 
Gemlik ilçe Spor 
Salonu’ndaki 
mücadele kalabalık 
seyirci kitlesiyle 
oynandı.
Müsabakanın ilk 
devresi 49-38 sonuç
landı.
İkinci devre üstün
lüğünü sürdüren 
Gemlik Gücümspor 
maçı 85-70 kazan
mayı bildi.
Gemlik İlçe Spor 
Salonu’nda Çotanak 
spor kulübü yöneti
cileri, Karadeniz 
spor kulübü 
Yöneticileri, Gemlik 
Belediye Spor 
antrenörleri ve 
Gemlikli basketbol 
severler tarafından 
izlendi.
Salon:Gemlik İlçe 
Spor Salonu 
Baş Hakem: 
Mehmet NARLI 
Yrd Hakem:

Macit ZEREN Can (8), Yiğit (0),
Gemlik Gücüm Spor Mert (2), Kadir (6) 
Levent (16), Olcan Antrenör: Yeşer
(5), Berkay (7), Emre Karabulut 
(0), Oğulcan (0),
Utku (4), Enes (22) 
Erdem (15),Can (0), 
Musa (0), Rıdvan (9), 
Hakan (2) 
AntrenönZiya Güler

Bilecik Belediye 
Spor: Volkan (6), 
Ökkeş (20), Emre (0), 
Fatih (0), Ercan (1),

1 .Periyot: 32-17
2 .Periyot: 17-21
3 .Periyot: 17-14
4 .Periyot: 19-18

5 Faullü Oyuncular: 
Ökkeş Yıldız / Kadir 
Satan (Bilecik 
Belediye Spor)

İlk Devre :49-38 Maç 
Sonucu : 85-70 
Maçın Artından 
Yapılan Basın 
Toplantısında 
Gemlik Gücüm spor 
Basın sözcüsü 
Ömer Gümüş, 
"Güçlü rakibimize 
karşı aldığımız gali
biyetle basketbol 
severlere iyi bir 
müsabaka izletme 
mutluluğunu 
yaşıyoruz. Eksik 
kaldığımız noktaları 
çalışarak İlimizi ve

İlçemizi en iyi 
şekilde temsil ede
ceğiz. Bize ulaşım 
konusundaki desteği 
için Gemlik Belediye 
si Ulaşım Daire 
başkanlığına teşek 
kür ederiz." dedi.
Gemlik Gücüm Spor 
Antrenörü Ziya 
Güler, "Türkiye 
Basketbol liglerin 
tüm takımlara hayırlı 
olmasını diliyorum. 
İlk maçlar her zaman 
zor geçer sezon 
öncesi yapmış

olduğumuz kamp ve 
hazırlık müsabaka 
lan ile bu lige çok 
ciddi hazırlandık.
Bugün yaptığımız 
müsabakada özellik
le ikinci yan savun
mayı sertleştirmemiz 
galip gelmemizi 
sağladı.
Galibiyette emeği 
geçen sporculanma, 
kulüp yönetimine 
ve Gemlikli 
Basketbol 
severlere teşekkür 
ederim "dedi.
Bilecik Belediye 
Spor Kaptanı Volkan 
Saday, "Ligin ilk 
maçı olmasından 
dolayı takım bir
birine alışamadı. 
Ilkyarıda skor 
üretemedik ikinci 
yan oyuna daha iyi 
başlamamıza rağ
men aradaki farkı 
kapatamadık.
Misafirperverliklerin 
den dolayı Gemlik 
Gücümspor'a 
teşekkür ederiz" 
dedi.

BHTsasıurtn imiıolcılar: "Galihiütl Serisine Oeyam"
Deplasmanda Torku 
Konyasor'u 1-0 
mağlup eden Bursa 
sporlu futbolcular, 
galibiyet serisine 
devam etmek iste
diklerini söylediler.

SERDAR AZİZ: 
"RAKİP İLK YARI 
YORULDU"

Bursaspor'un savun
ma oyuncusu Serdar 
Aziz, her maçın 
zorlu geçtiğini ifade 
etti. Torku Konya 
spor'un çok iyi 
mücadele ettiğini 
belirten Serdar, 
maçla ilgili şöyle 
konuştu:

"Bizi ilk yarıda 
sahamızdan hiç 
çıkarmadılar. İlk yarı
da çok yoruldular, 
ikinci yarı daha çok 
ayağa oynamaya

çalıştık. Güzel bir 
gol oldu. Ferhat'ın 
da öyle bir gole 
ihtiyacı vardı. 
Konya'da kazanmak 
önemliydi. 
Taraftarımız da bizi 
çok iyi destekledi.

Bizi yalnız bırak
madılar."

Son 3 maçta 3 gali
biyet aldıklarını 
hatıratan Serdar, 
"Kazanmak önem 
liydi. 3'te 3 oldu.

Fenerbahçe maçına 
da en iyi şekilde 
konsantre olup, bu 
karşılaşmadan da 3 
puanla ayrılıp seriyi 
sürdürmek isti 
yoruz" dedi.

COLİN KAZIM: 
"KAZANMASINI 
BİLDİK"

Colin Kazım, pozitif 
bir hava yakaladık
larını belirtirken şun
ları söyledi:

"Maçın zor olacağını 
biliyorduk. Hafta 
başından beri çalış
malarımızı ona göre 
yaptık. Ligin 
başlangıcında bazı 
sıkıntılar yaşadık 
fakat pozitif bir hava 
yakaladık. Bunu 
devam ettirmek 
istiyoruz. Belki iyi 
oynamadık ama 
maçı kazanmasını 
bildik. Çok iyi bir 3 
puan oldu. Takımı 
mız maçın iki 45 
dakikadan oluştu 
dunu çok iyi biliyor. 
İyi oyunculardan 
kurulu bir takımız.

Benim asist yapıp 
yapmamamdan daha 
önemli olan şey 
galip gelmemiz. 
Torku Konyaspor 
maçında kendi per
formansımı beğen
medim ama dediğim 
gibi önemli olan 3 
puanı almaktı."

İBRAHİM ÖZTÜRK: 
"HER MAÇ BİZİM 
İÇİN ÖNEMLİ"

Bursaspor'un kap
tanı İbrahim Öztürk 
ise Torku Konyaspor 
için, "Bir seri yakala
mamız gerekiyordu. 
Bunu bir nebze ye 
rine getirdik. Her 
maça 3 puan paro
lasıyla çıkıyoruz. Her 
maç bizim için çok 
önemli. Fenerbahçe 
maçında da bu seriyi 
devam ettirmek 
istiyoruz" dedi.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’da evinin 
çatı katında kendini 
asarak intihar ettiği 
sanılan 51 yaşında
ki Emine Ünal'ın, 
olaydan 14 yıl 
sonra evlatlık alıp 
nüfusuna kaydet
tirdiği 33 yaşındaki 
ishak Ünal tarafın
dan iple boğularak 
öldürüldükten 
sonra olaya intihar 
görüntüsü verildiği 
öne sürüldü. Bursa 
Cumhuriyet Savalı 
ğı, geçen ağustos 
ayında tutuklanan 
Ünal hakkında, 
'Tasarlayarak yakın 
akrabayı öldürmek' 
suçundan ağırlaş 
tırılmış ömür boyu 
hapis cezası iste 
miyle dava açtı. 
İshak Ünal, Bursa 
1'inci Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
yargılanacak.
Olay, Mudanya İlçe
si Halitpaşa Mahal 
leşi Değirmendere 
Caddesi'nde 1999 
yılı Şubat ayında 
meydana geldi. 
Bursa’da oturan 
İshak Ünal, küçük 
yaşta kendisini 
yurttan alıp 
nüfusuna geçiren 
üvey annesinden

fataldan diSM kadının ılimü siiBheli iuiınlu
Bursa’da, bayramın 
son günü yataktan 
düşerek omzu 
kırılan yaşlı kadının 
şüpheli bulunan 
ölümü üzerine 
soruşturma 
başlatıldı.
30 kiloya kadar 
zayıflayan kadının » 
cesedi, kesin ölüm 
sebebinin tespiti 
için otopsiye 
gönderildi.
Edinilen bilgiye 
göre, olay, merkez 
Nilüfer ilçesinde

Merdivenlerıle ienalaşan yaşlı adam öldü
Orhangazi’de, soka 
ğa çıkmak isteyen 
yaşlı bir adam mer
divenlerde fenalaştı. 
Haber verilen 112 
Acil Sağlık ekibi, 78 
yaşındaki Haşan

uzun süreden bu 
yana haber ala
madığını belirterek, 
teyzesinin oğlu ile 
Mudanya'ya gittti. 
İshak Ünal, evde 
Emine Ünal'ın 
imzasıyla yazılı inti
har notunu görün 
ce, teyzesinin oğlu 
ile birlikte çıktığı 
çatı katında, Emine 
Ünal'ın asılı ceseti 
ile karşılaştı. Polise 
haber veren İshak 
Ünal, intihar notu 
nu da görevlilere 
teslim etti. 
Cumhuriyet Savalı 
ğı'nca yapılan 
inceleme sonucu, 
intihar ettiği belir
tilen Emine Ünal'ın 
ölümüyle ilgili— 
olarak takipsizlik 
kararı verildi.
14 YIL SONRA

İhsaniye
Mahallesi'nde bir 
apartmanda mey
dana geldi. Yıllardır,' 
kendisine bakan 
kızının evinde kalan 
68 yaşındaki Emine 
Arslan, bayramın 
son günü yataktan 
düşerek yaralandı. 
Hemen Çekirge 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan yaşlı 
kadının omzunun 
çıktığı belirlendi. 
Tedavisinin 
ardından evine gön-

Rafçı'ya ilk müdaha
leyi olay yerinde 
yaptı. Yaşlı adam, 
hastanedeki bütün 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Olay, saat 15.30

TUTUKLANDI 
Olaydan 14 yıl 
sonra İshak Ünal'ın 
arkadaşı olan 
İ.C.A., bir arkadaşı
na Emine Ünal'ın, 
daha önce "Annemi 
eter alıp bayıltaca 
ğım. Daha sonra da 
öldüreceğim" diyen 
İshak Ünal tarafın
dan öldürüldüğünü 
söyledi. İ.C.A., 
İshak Ünal'ın 
cinayet sonrası 
arkadaşları olan 
S.Ş. ile birlikte 
cesedi asansöre 
koyarak çatı katına 
taşıyıp, burada 
olaya intihar görün
tüsü verdiklerini, 
intihar notunu ise 
Emine Ünal'ın yaz
madığını öne 
sürdü.
İddianın polise 

derilen Arslan’ın 
şeker hastalığı 
ve kas erimesi 
rahatsızlığının 
bulunduğu, son 
zamanlarda artan 
iştahsızlık 
probleminin 
etkisiyle kızı tarafın
dan mama ile 
beslendiği belirtildi. 
Savcılık, yaşlılığa 
bağlı rahatsızlıkları 
sebebiyle 
30 kiloya kadar 
düşen yaşlı 
kadının ölümünün 

sıralarında Mustafa 
Kemalpaşa Cad 
desi'nde meydana 
geldi. Rafçı, apart
mandan sokağa çık
mak için merdiven
lerden iniyordu.

bildirilmesi üzerine 
İshak Ünal ile 
arkadaşı S.Ş. 
polis tarafınan 
gözaltına alındı. 
Yapılan sorgula
malarında suçunu 
kabul etmeyen 2 
şüpheli adliyeye 
çıkartıldı.
İshak Ünal tutuk
lanırken, 'Cinayete 
yardım ve yataklık' 
etmekle suçlanan 
S.Ş. ise serbest 
bırakıldı. Savcılık 
tarafından yapılan 
soruşturma 
sonrası, İshak 
Ünal hakkında, 
'Tasarla yarak 
yakın akraba sini 
öldürmek' suçun
dan ağırlaştırılmış 
ömür boyu 
hapis cezası 
istemiyle dava 
açıldı.
Kriminal Polis 
Laboratuva 
rı'nda yapılan 
incelemede, intihar 
notunu kendisinin 
yazdığı tesbit edile
meyen İshak 
Ünal'ın yargılan
masına önümüzde
ki günlerde 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
başlanacak.

şüpheli bulunması 
üzerine soruşturma 
başlattı. Arslan’ın 
cesedi, kesin ölüm 
sebebinin tespiti 
için Adli Tıp 
Kurumu’na 
kaldırıldı.
Yapılan otopsinin 
ardından 
Arslan’ın cenazesi 
ailesine teslim 
edildi.
Yaşlı kadının mem
leketi Orhaneli’nde 
toprağa verileceği 
öğrenildi.

Aniden fenalaşarak 
yere yığıldı.
Yakınlarının haber 
verdiği sağlık ekibi, 
Haşan Rafçı'ya ilk 
müdahaleyi merdi
venlerde yaptı.

100'lerce Omun
telef oldu

Bursa'nın Kestel 
ilçesine bağlı So 
ğuksu ve Seğmen 
Köyündeki mısır 
tarlasında otlayan 
100'lerce koyun 
telef oldu.
Olay Bursa'nın Kes 
tel ilçesine bağlı 
Soğuksu ve Seğ 
men Köyünde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, köylüler or 
mantık alanda bulu
nan mısır tarlasının 
temizlenmiş olduğu 
nu fark edince 
görevlilerden izin 
alıp koyunlarını 
otlatmak için ara 
ziye saldı. Yere saçı 
lan mısırları yiyen 
yüzlerce hayvan 
ahırlarına döndü 
ğünde hastalan
maya başladı.
Sabah kalktıkların
da ahırlara giren 
köy sakinleri neye 
uğradığını şaşırdı. 
Hayvanlarının öldü 
ğünü gören köylü 
ler Kestel İlçe Tarım 
ve Veteriner Müdür 
lüğü Keçi ve Koyun 
Yetiştiriciliği Birliği 
ne haber verdi. 
Köye gelen hekim
ler, telef olan koyun 
lardan kan alırken, 
hasta olan hayvan
lar ise tedavi 
altına alındı.
Görevlilerden izin 
aldıktan sonra tar

K0Ş€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

laya girdiklerini 
belirten Halil İbra 
him Arslan, "Akşam 
eve geldiğimizde 
hayvanların bazı la 
nnın halsiz olduğu 
nu fark ettik. Hay 
vanlar telef olmasın 
diye 50'ye yakın 
koyunumu kestim. 
Yetkililerin bu konu 
ya biran önce açık
lık getirmesini isti 
yoruz" dedi.
Sabah kalktığında 
hayvanlarının telef 
olduğunu görünce 
göz yaşlarına hakim 
olamayan Fevziye 
Arslan, "İki tane 
çocuğum var. Bu 
koyunlar bizim 
geçim kaynağımız 
dı. Şimdi hiç bir 
şeyimiz kalmadı' 
diyerek yetkililer
den yardım istedi. 
Yaklaşık 100 koyu- 
nunun telef olduğu 
nu dile getiren 
Müjdat Altın ise 
"Akşam çobanımız 
koyunları getirdi. 
Sabah koyunları 
yemlemek için 
ahıra girdiğimde 
birkaç koyunun 
öldüğünü gördüm. 
Bunun normal 
olduğunu sandım. 
Ama öğle saatlerine 
doğru 40'a yakın 
koyun telef olunca 
ne yapacağımı 
şaşırdım” dedi

rı ■”'i'
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İki yıl önce kamu, 
elindeki lojmanların 
satışını hızlandırma 
kararı aldı ama 
sonuçlar bunun 
gerçekleşmediğini 
gösteriyor. Toplam 
sayı artarken, MSB 
hariç satış da yüzde 
1,6'da kaldı. Taşıt ve 
cep telefonunda da 
artış var.
Kamuda savurgan- 

_ lığın azaltılması 
amacıyla hız verilen 
son lojman ve 
sosyal tesis satışın
dan beklenen sonuç 
alınamadı. 2014 
bütçe tasarısı ile 
Maliye Bakanlığı veri 

leri üzerinden yapı 
lan hesaplamalara 
göre satışı hızlandır
ma kararının alındığı 
son 2 yılda lojman 
sayısı azalacağı 
yerde arttı, portföye 
net 7 bin 815 yeni 
lojman eklendi.

Haziran 2011'den bu 
yana üniversiteler 
hariç kamudaki 
toplam lojman sayısı 
235 bin 377'ye çıktı. 
Lojman sayısındaki 
artış, büyük ölçüde 
Milli Savunma 
Bakanlığı (MSB) için 

son iki yılda yaptın 
lan 10 bin 720 yeni 
lojmandan kaynak 
landı. Ancak, MSB 
tablonun dışında 
bırakıldığında dahi, 
Maliye Bakanı Meh 
met Şimşek'in uyarı 
larına rağmen loj
man satışının iste
nilen seviyeye ulaş
madığı görülüyor. 
Son 2 yılda MSB 
hariç kamunun elin
deki toplam lojman 
sayısı yüzde 1,6 aza
lışla 185 bin 567'den 
182 bin 662'ye düştü 
Kamunun sahip 
olduğu toplam loj
man sayısı, her 10 

memurdan yaklaşık 
Tinin lojmanlarda 
ikamet ettiğini gös
teriyor. Lojmanlarda 
oturan memurların 
önemli bir bölümü 
nün ise kendi evinin 
olduğu biliniyor. Son 
iki yılda özellikle 
Maliye, Adalet, Güm 
rük ve Ticaret, Sağlık 
bakanlıklarıyla TB 
MM, Danıştay ve 
Kamu Düzeni Müste 
şarlığı gibi kuram
ların lojman sayısın
da önemli artışlar 
oldu.
Son iki yılda kamu
daki kamp ve sosyal 
tesislerin ise 617'si 

satıldı. Halen satıl
mayı bekleyen 
sosyal tesis sayısı 2 
bin 783'ten 2 bin 
166'ya düştü. Son 
veriler, satışları hız
landırma kararının 
lojmanlardan çok 
sosyal tesislerde 
sonuç verdiğini, iki 
yıl içinde her 4 
sosyal tesisten Tinin 
satıldığını gösteri 
yor.
Verilere göre aynı 
dönemde kamunun 
elindeki taşıt sayısı 
83 bin 357’den 87 
bin 859'a çıktı. Taşıt 
sayısını son 2 yılda 
net 4 bin 502 arttı.

Trafikte Hu limiUerine 'Kademeli Ceza' 6eBw
AK Parti İstanbul 
Milletvekili Bülent 
Turan, yaz aylarında 
halkın ve parti teşki
latlarının taleplerini 
dinlediklerini ve bu 
görüşmelerde öne 
çıkan konulardan 
birinin radar uygula
masındaki sorunlar 
olduğunu belirtti. 
Mevcut uygulama 
dan şikayet olduğu 
nu ifade eden Turan, 
"Hız limitinin 50 
olduğu yerde bir 
kişi, 51 ile de geçse, 
81 ile de geçse, 101 
ile de geçse aynı 
cezayı veriyor. Üste
lik bunlar yüklü 
cezalar" dedi. 
Gelişmiş dünya 
ülkelerinde "kade 
meli cezalandırma 
sistemi" olduğuna 

işaret eden Turan, 
"50 olan hız limitini 
51 ile geçenle, 61 ile 
geçenle, 101 ile 
geçenle hep orantılı 
olarak artan cezalar 
uygulanıyor. İnsan 
51 ile geçmişse kü 
çük bir hatası olmuş 
tur. 81 ile geçiyorsa 
bir art niyeti, hız 
yapma isteği vardır. 
Bu hız kastının ince
lenmesi ve buna 
göre ceza verilmesi 
gerekir. Şu anki 
uygulamada kısmi, 
tolere eden yönet
melikler olsa da 
sadece iki kademe 
var, tam olarak kade 
melendirme yok. 
Bizde iki ceza var; 
ilk geçişte 150, ikinci 
geçişte 300 lira ceza 
var. İlk cezayı ihmal

eden iki katını ödü 
yor. Oysa bunun çok 
daha fazla olup, kü 
çükten büyüğe çık
ması gerekiyor. Az 
ihmalden az, çok 
ihmalden çok ceza 
verilmesi gerekiyor" 
diye konuştu. 
TBMM Araştırma

Merkezi'nden konuy
la ilgili Avrupa ülke 
lerindeki uygula
maları sorduğunu, 
kendisine gelen bil
gileri İçişleri Bakan 
lığı ile paylaştığını 
anlatan Turan, 
bakanlığın kendisine 
olumlu görüş

bildirdiğini söyledi.

BAKANLIKTAN 
OLUMLU YANIT

Turan, İçişleri Bakan 
lığı, Maliye Bakanlı 
ğı, Ulaştırma, Deniz 
cilik ve Haberleşme 
Bakanlığı'na gön
derdiği yazıda, "Hız 
limitlerini yüzde 30'a 
kadar aşanlara uygu 
lanan para cezası 
miktarı, bir kilometre 
de aşılsa, 30 kilome
tre de aşılsa aynıdır. 
Yüzde 30'dan fazla 
aşanlar da hız limiti
ni kaç kilmotre aşar 
sa aşsın aynı ceza 
uygulanmaktadır.
Hız sınırı 110 
kilometre bir yolda 
122 ile geçenlere de 
140 kilmetre ile 

geçenlere 166 lira, 
145 kilometre ve 
üzeri geçenlere de 
343 lira para cezası 
uygulanmaktadır. Bu 
uygulamanın gözden 
geçirilmesi ve 
gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi 
10 kilometrede bir 
değiştirilsin" 
görüşünü ifade etti. 
İçişleri Bakanlığı, 
Turan'a gönderdiği 
yanıtta, hız 
sınırlarını aşan 
sürücülere uygulan
makta olan idari 
yaptırımların Avrupa 
ülkelerinde gibi 
Türkiye'de aşılan hız 
limitleriyle orantılı 
olarak artırılmasına 
yönelik talebinin 
incelendiğini 
belirtildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

_________ ULAŞIM_________
DENİZ UÇAĞI 613 66 13

i Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Amtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

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

TAKSİLER

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

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

RELEDİYE

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

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Ha baş 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 1S 45
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
. GESLİK'İN İLK OÛNLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI: 4709 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahjl) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEllillifflİlİ
VENÜS 

SİNEMASI 
ŞEYTANI RACİM: 

11:45-14:66-16:15- 
18:30-20:30 

TURBO: 11:30-13:30- 
15:30-17:30-19:30 

GÜNCE: 12:00-14:15- 
16:30-18:30-20:30

REZERVASYON 
5133321
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DUGUN SALONU

GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK

GEMLİK KÖRFEZI’NIN DENİZLE <*ı
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA K4

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE F
EN GÜZEL ANLARINIZI £ M j

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. ' flF
7W<? Piyeınist
Meşrubat Setten Sandalye Giydirene
Çerez NikahMasase

İnternetten Canlı ihy/n
UfX wk Sahne - işekyösterisi

VB* Servis ve ekip inanlar
Sürpriz yösteri/er

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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