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Gemlikspor 
maçına davet
Süper amatör ligde mücadele 
eden Gemlikspor, Pazar günü 
saat 14.30’da ilçe stadında 19 
Mayıs Gençlik spor ile karşıla 
şacak. Gemlikli taraftarların 
kırmızı beyazlılara destek ver
mesi istendi

Gürle Pasajı’nın Çarşı Dereye bakan duvarları dün yıkılarak pencere açıldı.

Pencere açma polimiği, “Başkan
Vekili yıkın dediği için yıktık”

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kapı pencere, tartışması..
Çarşı Deresi’nin yapımı sırasında Beledi 

yeye ait işyerlerinin yıkılmasıyla, Gürle İş 
Merkezi’nin zemin katındaki dükkanlar 
değer kazandı.

Bu değerin artması, Dereye doğru kapı 
ve pencerelerin açılmasıyla daha da 
güçleriecekr*

İşyerlerine açılacak kapı ve pencere ile 
aslında ceî^â^d tüzelleşecek.
^ma gelin, görün ki, bu iş için belediye-,.... 

denproje tadilatiyaptırmakgerekiyor. 4’de

Çarşı Deresi’nin ikinci etap çalışmaları kap
samında, Belediyeye ait tek katlı işyerlerinin 
yıkılmasından sonra, Gürle İş Merkezi’ndeki 
zeminkattaki dükkanların dereye - doğru 
pencer&vekapı açma istemi tartışma konusu 
oldu. tş-^Merkezmin projesini*çizen Mimar 
Orhan 'Büllrt, kendi izni olmadan- binada 
hiçbir değişikliğin yapılamayacağını belir 
terek belediyeye şikayetçi oldu. Sayfa 2’de

fiTSOdaisgitfenliü 
eğitimi calısmalan Haslını
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöne
timi, 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güven 
liği Yasası kap
samında Risk Ana 
lizi, Temel İş Sağ 
lığı Güvenliği 
Eğitimi ve Sağlık 
Gözetimi için 
üyelerine destek 
verecek.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
GTSO’nun 
Bilgemed adlı firma 
ile yaptığı anlaşma 
sonucu, düşük fiya 
ta bu hizmetlerin ve 
rilmesi için anlaşma 
yaptığını söyledi/ 
Akıt, “Üyelerimiz 
için 23-24 Kasım 
2013 tarihlerinde

eğitim çahşmalan 
yapılacaktır.
Eğtimden yararlan
mak isteyen üyele 
rimiz 15 Kasım 
2013 tarihine kadar 
Odamıza başvürak 
kayıt yaptırmaları 
ve form doldur
maları gerekmek- 
terir.” dedi
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Gürle Pasajı’nın Çarşı Dereye bakan duvarları dün yıkılarak'perrcereaçıldr

Çarşı Deresi’nin ikinci etap çalışmaları kapsamında, Belediyeye ait tek katlı işyerlerinin yıkılmasından sonra, Gürle İş ** 
Merkezi’ndeki zemin kattaki dükkanların dereye doğru pencere ve kapı açma istemi tartışma konusu oldu. İş Merkezinin projesini 

çizen Mimar Orhan Bulut, kendi izni olmadan binada hiçbir değişikliğin yapılamayacağını belirterek belediyeye şikayetçi oldu J

Çarşı Deresi’nin 2. 
etap çalışmaları kap
samında, Halk 
Bankası’nın köşesin
den Gazhane Cadde 
si’ne kadar olan 
bölümdeki binaların 
yıkılmasından sonra 
başlatılan yol çalış
maları öncesi, 
duvarla örülü olan 
Gürle Pasajı’na ait 
işyerlerinin dereye 
bakan duvarları dün 
yıkıldı.
İstiklal Caddesi’nin 
Hükümet Konağı’na 
kadar olan bölümün 
de Derenin sağ ve 
sol yanlarında yaya 
yolunun ihale 
edilmesi ve müteah
hit firmanın çalış
malara başlamasıyla 
dün ilginç anlar 
yaşandı.

OLDU BİTTİYE 
GETİRDİLER...

1979 yılında projesi 
Mimar Orhan Bulut 
tarafından çizilen 
Gürle iş Merkezi’nin 
Çarşı Deresi’ne 
bakan bölümü, Halk 
Bankası dışındaki 
kısmı duvar ile kapa 
tılmış olarak ruhsat , 
aldı ve jnşaatbuna 
göre tamamlandı.— 
Yapımına 34 yıİ önce 
müteahhit Kemal 
Erkul tarafından 
başlanan ve Erkul

İnşaat tarafından 
bitirilen İş Merkezi 
uzun yıllardır zemin 
katı pasaj olarak kul
lanılmaktaydı.
Dere ıslah çalışma 
lan sırasında, Gürle 
iş Merkezi’ne bitişik 
tek katlı belediyeye 
ve özel şahıslara ait 
binaların yıkılmasın
dan sonra, binanın 
yan cephe duvarı, 
dereye bakar hale 
geldi.
Bir süredir, bu cep 
heye bakan yöndeki 
işyerlerinin sahiple 
rinin duvarı yıkarak 
pencere ve kapı 
açmaistemlerini 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz

. Ekim ayı'Belediye 
mecll&toplantısında, 
bu duvarda ‘iyileştir 
me yapılması’nı 

isteyen önerge ver
miş, önerge gün
deme alınarak İmar 
Komisyonu’na gön
derilmişti.
Komisyon geçtiğimiz 
günlerde yaptığı 
toplantıda, konuyu 
ele alarak raporunu 
hazırlamıştı.
6 Kasım günü topla 
nacak olan Gemlik 
Belediye Meclisi’nde 
karara bağlanacak.

BAŞKANVEKİLİ 
“YIKIN” DEDİ..

Dün öğle saatlerinde 
işyerlerinin dereye 
bakan duvarlarını 
yıkan işyerisahiple 
H,, gazetemize'yap-■« > 
tığı açıklamada/bir 
gün önce Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın işyerleri 

sahipleri ile yaptığı 
görüşmede, “Yann 
burada yol çalış
maları başlayacak. 
Duvarınızı yıkacaksa 
nız yıkın, Belediye 
den bir ceza gelirse, 
buna katlanacaksı 
nız.” dediğini 
söylediler.

MİMAR BULUT 
ŞİKAYETÇİ OLDU

öte yandan, 
işyerlerinin duvarla 
rının yıkılması üzeri 
ne projeyi çizen 
Mimar Orhan Bulut, 
dün, Belediye Fen 
işleri Müdürlüğü’ne 
dilekçeyle başvura 
rak‘^Ruhsat ve ekleri 
ne aykırı cephe açıl
ması gerçekleştiril
di” diye şikayet 
dilekçesiyle başvu

ruda bulundu. 
Mimar Orhan Bulut, 
Belediyeye verdiği 
dilekçesinde, 
‘‘Çizdiğim projede 
kapalı duvar olarak 
görülen işyerlerinin 
ruhsat ve eklerine 
aykırı olarak cephe 
açılması kaçak yapı 
olarak değer
lendirildiğinden, 
bununla ilgili Gemlik 
Belediye gereğinin 
yapılmasını bekliyo
rum.” dedi.
Orhan Bulut, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, İş 
Merkezi yönetimine 
yıkımdan önce yazılı 
başvurarak, durumu 
anlattığını, buna 
karşın duvarların 
izinsiz yıkıldığını 
söyledi.
Bulut, ‘‘5846 sayılı

Fikir ve Sanat 
Eserlerini Koruma 
Yasanın 4/3 mad
desinde mimarların 
çizdikleri projele 
rinde sanat eseri 
sayılmıştır.
Benim yaptırdığım 
proje 28 Şubat 1978 
tarihinde belediyece 
ruhsatlandırılmıştır. 
Bu proje üzerinde 
hiç kimse değişiklik 
yapamaz. Benden 
izin almadıkça deği 
şiklik gerçekleşmez. 
Proje yapılırken 
Dereye bakan 
yönde pasaja 2 giriş 

vardı.Bunlardan biri 
(Otel girişi) açıktı. 
İnşaat başlarken, 
mal sahiplerinin 
anayol köşesinde 2 
küçük işyeri vardı. 
Bu nedenle Halk 
Bankası’nın aldığı 
bürolar birleştirildi 
ve dereye doğru 
pencere açılması . 
projeye uygun hale 
getirildi. Belediye 2 
büronun yanına gelir 
elde etmek için işyer 
leri yapıp, kiraya 
verdi. Dere ıslah 
çalışma lan 
nedeniyle buralar 
yıkılınca duvar 
ortaya çıktı.
Şimdi bu duvann 
izinsiz yıkılması şbz 
konusu. Ben bunun 
için belediyeye 
başvurdum. ” dedi.
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Çalınan te 8 ay sonra huluntlu
Bursa’da, bir odun
cunun çalınan çelik 
kasası, etrafa 
uçuşan faturalar 
sayesinde bulundu 
Edinilen bilgiye 
göre, yaklaşık 3 ay 
önce kadir gecesin 
de merkez Yıldırım 
ilçesi Arabayatağı 
Mahallesi’nde odun 
kömür ticareti 
yapan Gıyas Azar’a 
ait işyerine giren 
hırsızlar, içinde 150 
lira bozuk para 
senet, telefon ve 
faturaların bulun
duğu çelik kasayla 
kayıplara karıştı. 
O tarihten bu yana 
polisin aradığı çelik 
kasa, işyerinin 
biraz ilerisinde

lllljlIilIMSIIIIIllltliliillllll
Bursa’da, kapat
tırdığı kredi kartının 
1 kuruşluk borcu 
için defalarca 
bankadan mesaj 
aldığını öne süren 
Yaşar Şimşek, 5 
kuruş ödeme 
yaparak bu sıkıntı
dan kurtuldu.
Şimşek, Tüketiciler 
Demekleri 
Federasyonu'nda 
(Tüdef) gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
3 yıl önce bir 
bankaya kredi 
kartını kapatmak 
için başvuruda 
bulunduğunu, kendi
sine iletilen borcu 
ödedikten sonra 
kredi kartını iade 
ettiğini söyledi.

«ııısa'da telim Oderasyonu
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde düzenle
nen iki ayrı uyuştu- 
rucıuoperasyonun- 
da, 2 kilo esrar 
ve 72-adet 
uyuşturucuhap ele

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

gömülü olarak 
bulundu. Olay, dün 
sabah saatlerinde 
Azar’a ait faturaları 
yerde gören bir 
kişinin durumu 
müştekiye haber 
vermesi üzerine 
ortaya çıktı.
Olay yeri inceleme

Ödeme yapmasına 
rağmen bankanın 
kendisine "5 lira 
daha borcunuz var" 
mesajı gönderdiğini 
iddia eden Şimşek, 
borcunun olmadığını 
söylemesine rağmen 
bankanın 3 yıl 
süreyle kendisine 
sürekli mesaj çek
tiğini öne sürerek, 
"Sonunda dayana
madım ve çıkarılan 5 
liralık borcu da 
ödedim. Ancak bir 
ay sonra telefonuma 
1 kuruş daha bor
cum olduğuna 
ilişkin mesaj geldi. 1 
ay sürekli mesajlar 
aldım. Bankaya git
tim 5 kuruş verdim 
borcumu ödedim.

Îjeçirildi.
I Emniyet 

Müdürlüğü ekipleri, 
İntizam
Mahallesi’nde 
uyuşturucu, 
satıcılarına-yönelik 
iki ayrı operasyon 

ekipleri, gömüldük
ten sonra branday
la üzeri kapatılan 
kasada parmak izi 
aradı. Titiz bir çalış
ma yürüten ekipler, 
parçalanmış kasa
da, hırsızlara dair 
ip ucu bulmaya 
çalıştı. Müşteki

Paranın üstünü de 
almadım" diye 
konuştu. Şimşek, 
mesajlara çok 
canının sıkıldığını ve 
kendisini "yolu
nacak kaz” gibi 
gördüğünü belir 
terek, "İnsanın ruh 
sağlığı bozuluyor. 
Bankaların tüketicil
erle dalga geçtiğini 
düşünüyorum ve 
enayi yerine konmak 
zoruma gidiyor. 
Hükümetimizden bu 
konuyla ilgili yasal 
bir düzenleme 
istiyoruz" dedi. 
TÜDEF Genel Başka 
nı Sıtkı Yılmaz da 
tüketicilerle banka 
lar arasında son yıl
larda ciddi sorunlar ■ 

düzenledi.
Üç ayrı adreste 
yapılan aramalarda, 
2 kilo esrar, 
72 adet uyuşturucu. 
hap,1 tabanca 
ve İ ^pompalı tüfek, 
ile çök sayıda fişek, i

Gıyas Azar, 
işyerindeki çelik 
kasanın, geçen 
ramazan ayı kadir 
gecesinde çalın 
dığını ifade ederek, 
“İçinde 150 lira 
bozuk para, tele
fon, açık senet ve 
faturalar vardı. 
Tahmini zararımız 
15 bin lirayı bulu 
yor. Polis çevredeki 
MOBESE görüntü
lerini inceleyerek 
olayı çözmeye 
çalışacak. Umarım 
bunu yapan hırsız 
lar en kısa sürede 
yakalanırlar” diye 
konuştu.
Polisin olayla 
alakalı soruştur
ması sürüyor.

yaşandığını kaydetti. 
Tüketicilerin, kredi 
kartı ve tüketici 
kredileri üzerinden 
hak etmediği 
ödemelerle karşı 
karşıya kaldığını 
savunan Yılmaz, "1 
kuruşluk olay hu 
kuksuzluğun öte 
sinde tüketiciye çek
tirilen bir çiledir. Bu 
na bankaların hakkı 
olmaması gerekir, 
önümüzdeki gün
lerde Türkiye Büyük 
Millet Meclisine 
gelecek Tüketici 
Yasa Tasarısı'nın bu 
konunun çözümü 
için hükümete de bir 
şans sunduğunu 
belirtmek isterim" 
ifadelerini kullandı.

ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 
4 kişi, emniyetteki 
sorgulamalarının 
Mdındaa^'luyuşturu 
cu ticaretlyapmak" 
suçundan adliyeye 

xsevk edUdir

Bunalımdaki 
Genç Kendini astı
Bursa’da oturduğu 
evin merdivenlerine 
kendini asarak 
yaşamına son 
veren Volkan 
Çakır'in, 7 ay önce 
annesinin yanarak 
ölmesinden sonra 
bunalıma girdiği ve 
daha sonra da 
psikolojik tedavi 
görmeye başladığı 
öğrenildi.

ANNESİNİN 
ÖLÜMÜNDEN 
SONRA BUNALIMA 
GİRMİŞ 
Bursa’da oturduğu 
evin merdivenlerine

Dedemi annem 
Öldürdü Hatim Bey'
Bursa'nın Mudanya 
İlçesi'nde kayboldu 
ğu öne sürülen 78 
yaşındaki Rıdvan 
Baskı'yı öldürdüğü 
iddia edilen kızı 
yaşındaki Vildan 
Bozkurt ile cinaye 
tin ardından cesedi 
parçalayıp çeyiz 
sandığıyla dereye 
attığı iddia edilen 
eşi 47 yaşındaki 
Aykut Bozkurt ve 
kızları 17 yaşındaki 
P. B., Bursa 3'üncü 
Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde ilk kez 
hakim karşısına 
çıktı. Duruşmada 
anne ve babasından 
ayrı olarak ifadesi 
alınan P. B., 
cinayeti annesinin 
işlediğini söyledi. 
Duruşma boyunca 
suçu kocasının 
üzerine atan Vildan 
Bozkurt ise kızının 
ifadesinin kendisine 
okunmasının ardın
dan cinayeti itiraf 
etti. Yenimahalle'de 
oturan Rıdvan 
Baskı 12 Haziran 
2011 tarihinde 
ortadan kayboldu. 
Ailesinin bildirmesi 
üzerine polis ekip
leri yaşlı adamı ara
maya başladı. 
Rıdvan Baskı'nın 
kızı Vil dan Bozkurt, 
damadı Aykut . 
Bozkurt ve toru
nunu P. B.'yi takibe 
alan ekipler, konuş- - 
malarını dinlediği 
bu kişileri 
gözaltına aldı.

kendini asarak 
yaşamına şon . 
veren Volkan 
Çakır'in, 7 ay önce 
annesinin yanarak 
ölmesinden sonra 
bunalıma girdiği ve 
daha sonra da 
psikolojik tedavi 
görmeye başladığı 
öğrenildi.
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'nda otop
sisi yapılan 
Volkan Çakır'in 
intiharıyla ilgili 
soruşturma Bursa 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nca 
yürütülüyor

'PARÇALARA 
AYIRIP GÖMDÜK' 
DEDİ 
Emniyetteki 
ifadesinde babası 
Rıdvan Baskı'yı 
yastıkla boğarak 
öldürdüğünü 
söyleyen Vildan 
Bozkurt, daha 
sonra da cesedi eşi 
ile birlikte parçalara 
ayırdıklarını ve 
Bilecik'in Bozüyük 
İlçesi'ne bağlı 
Kozpınar Köyü 
yakınlarında 
gömdüklerini söyle
di. Polis ekiplerinin 
bahsedilen yerde 
yaptıkları aramalara 
rağmen cesede 
ulaşılamazken, 
adliyeye çıkartılan 
Vildan ve Aykut 
Bozkurt tutuklandı, 
kızları P.B. ise 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı.
Hakkında, 'Tasarla 
yarak yakın 
akrabayı öldürmek' 
suçundan ömür 
boyu ağırlaştırılmış 
hapis cezası 
istemiyle dava 
açılan Vildan Boz 
kurt, 'Cinayete 
azmettirmek' suçun 
dan ömür boyu 
ağırlaştırılmış hapis 
cezası istemiyle 
dava açılan Aykut 
Bozkurt ve kızı P. 
B.'nin Bursa 3'un 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'ndeki 
yargılamalarına 
devam edildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış M MsMine tir W m Mıı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Kapı pencere konusu..
5846 sayılı Yasa, rııhsatlandırılmış her tür 

lü mimari projenin çizerini, çalışmasından 
dolayı güvence altına alıyor.

Çizilen projeler sanat eseri sayılıyor.
Yani bir ressamın tablosu, bir yontucu

nun heykeli, bir sinema yapımcısının filmi, 
bir şarkı sözü yazannın veya bestecinin bes 
tesi gibi eser sayılıyor.

Gürle İş Merkezi’nin zemin katındaki iş 
yerleri, bitişindeki belediye dükkanlarının 
yıkılmasıyla değerlendi.

Buradaki esnaf, dereye doğru pencere ve 
kapı açmak istiyorlar.

Bunun için mimari projede değişiklik ge 
rekiyor.

Yani esnafın Mimar Orhan Bulut’a başvu
rup, önce proje değişikliği isteminde bulun
ması gerekir.

Bu yapılmadan dün duvarlar yıkıldı.
Mimar Bulut da, Belediye ye durumu bir 

dilekçeyle şikayet etti.
Daha önde de Pasajda açılan bir işyerinin 

dereye doğru pencere açması üzerine, Bele 
diye Encümenin buradaki işyerine para 
cezası yazdığını öğrendim dün.

Daha önce aynı işyerinde bulunan kiracı 
lar bin lira kira öderken, kapı ve pencerenin 
açılmasıyla kiranın 3-4 kat artmış.

Yani bu pasajdaki mal sahiplerinin işyer
lerinin değeri 3-4 kat artmış oldu.

Derenin 2 yakasına yeni yol yapılıyor.
Müteahhit hızlı çalışıyor.
Bugün beton döküm işi biter, kurumasın

dan sonra parke taşları döşenir.
Aslında dere projesi yapılırken çevresinin 

binalarıyla düşünülerek projelendirilmesi 
gerekirdi.

Ama bizimkiler düşünmeden yola çıkma 
da uzmanlar. Sonra ilavelerle işi uzatıyorlar.

Aynı PTT önündeki köprü gibi.
Derenin ihalesi sırasında köprünün nasıl 

estetik yapılacağı düşünülseydi, bugün çok
tan iş bitmişti.

Büyükşehir dereyi ihale ederken, Gürle İş 
Merkezi’ndeki işyerlerini de düşünüp dış 
cephe iyileştirmesini projeye koysaydı, 
bugün yaşananlar olmazdı.

Esnafa, ‘proje tadilatı olmadan neden yık
tınız’ dediğimde: “Başkanvekili bugün yık
tınız yıktınız.” diyerek yıkım içinyeşjljşık 
yaktığını söylüyor.

Bugün zabıta ekipleri gelecek ve yıkılan 
işyerleri hakkında mutlaka zabıt tutacaklar.

Zabıtlar encümene gidecek, sonuçta ceza 
gelecek.

Ama burası Türkiye, yapanın yanında 
kalmıyor mu?

Nerede Manastır Çay Bahçesinin yıkım 
karan?

Nerede, Umurbey de kaçak yapılan ve 
güya yıktırılan bina?

Hepsi yerierinde. duruyor.___
-—-Sonuçtaolanlar-Yıktmekibinepİuyor-—

Önce veriyorlar gazı, kenara kaçıyorlar..^,..
Qlan yine vatandaşa oluyor.
Bu işte de öyle olacak.

CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Şehit Etem 
Okulu’nun adının 
değiştirilmesine 
tepki gösterdi. 
Sertaslan’ın açıkla
ması şöyle ;
“Cumhuriyetimizin 
9O.yılı kutlamaları 
esnasında gördü 
ğümüz Körfez 
Ortaokulu’nun aslın
da yeni bir okul 
değil de terör belası
na kurban verdiği 
m iz bir hemşehri 
mizin, Şehit Ethem 
Yaşar'ın ismini 
taşıyan bir okulu
muzun orta bölü 
münün yeni adı

Bank İsın resmi lörenle acili
Bank Asya, 10'uncu 
şubesinin resmi 
açılışını yaptı. 
Şube sayısını gün
den güne arttıran 
Bank Asya’nın açılış 
törenine Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Gemlik İlçe 
Emniyet Müdürü 
Erol Gülen ve Bank 
Asya Genel Müdür 
Yardımcısı 
Feyzullah 
Eğriboyun, Belediye 
başkan Vekili Aslan 
Özaydın, İlçe 
Müftüsü Muammer 
Turan yer aldı. 
Törende konuşan 
Bank Asya Genel 
Müdür Yardımcısı 
Feyzullah Eğribo 
yun, Gemlik 
Şubesi'nin açıl
masıyla Bursa'daki 
10'uncu şubelerinin 
hizmete girdiğini 
söyledi. Eğriboyun, 
"Şube sayısı, Bank 
Asya ’riın istikrarlı 
büyümesinde büyük 
rol oynuyor. Bu 
açılışla Bursa'daki 
şube sayımızı 10'a 
çıkarmış olduk. Bu 
rakam, Bank Asya 
nın Bursa'da ne 
kadar aktif ve tercih 
edilen bir banka 
olduğunun en açık 
göstergesi" dedi. 
Bursa'nın, Türki 
ye’nin-.eh’öiremli'’ 
sanayi'kehfleîihdeTî" 

-biri olduğuna vurgu 
yapan Feyzullah 
Eğriboyun şöyle

olduğunu üzüntü ile 
öğrendik.
Hele de bu değişik
liğin yazışmalarda 
ortaya çıkan karışık
lık nedeniyle yapıl 
dığı mazeretini 
duyunca üzüntümüz 

devam etti: "Bursa, 
Türk ekonomisi için 
lokomotif bir kent. 
Gelişmiş sanayisi 
Bursa'nın en büyük 
gurur kaynağı.
Böyle bir şehirde 
10'uncu şubemizi 
açmaktan dolayı çok 
mutluyuz. Gemlik 
sizlerin de bildiği 
üzere; Sosyo
ekonomik anlamda 
hem^nüfusu. 
hemdemakro 
ekonomik verileri ile 
birçok ili geride 
bırakmış sayılı 
ilçelerimizden 

bir kat daha arttı. 
Barış süreci adıyla 
AKP iktidarının 
Etem Yaşar'ı gence
cik yaşında sevdik
lerinden koparan 
terör örgütünün 
elebaşı ile «ı 

biridir. Bugün Türki 
ye'nin en lezzetli 
sofralık zeytinlerinin 
yetiştiği Gemlik'te 
tarım, ticaret ve 
sanayi faaliyetleri 
ilçenin önemli 
ekonomik göster 
gelerindendir.
Aynca son 
dönemde gelişen 
balıkçılık, 
tavukçuluk ve 
turizm gibi .diğer iş :~ 
faaliyetleri de hem 
bölge halkına hem 
de ülke ekonomi
sine çok önemli 
katkı sağlamak- 

görüşmeler yaptığı 
bir ortamda yapılan 
bu isim değişik
liğinin kamu vic
danını derinden 
yaralayacak bir 
duruma gelmesi 
kaçınılmazdır.
Dolay ısı ile kötü bir 
niyetle yapılmadığı 
nı düşünmek iste
diğimiz bu yanlış 
uygulamadan bir an 
önce vazgeçilmesini 
istemeyi CHP Gem 
lik ilçe başkanı ola 
rak doğru bulu 
yorum. Bu isteği 
mize bir an önce 
olumlu bir cevap 
beklediğimizi 
bildiririz.” 

tadır."
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, açılışta 
yaptığı konuşmada, 
"Bu açılış, bölge 
mizin değişiminin 
en büyük 
göstergelerin den 
biri. Ekonomik 
büyüklüğümüz gün 
geçtikçe artıyor. 
Gemlik'in esas gelir 
kaynağı zeytincilik. 
Bank Asya da, 
Gemlikteki potan
siyeli görerek bugün 
burada bu güzel 
şubeyi açtı. Bank 
Asya'nın Gemlik'e 
gösterdiği tevec
cühten ötürü son
suz teşekkürlerimi 
sunuyorum." dedi. 
Bank Asya Gemlik 
Şubesi Müdürü 
Ahmet öztank ise, 
bölgeye hizmet 
veriyor olmaktan 
büyük mutluluk 
duyduklarını 
belirterek, 
"Şubemizdeher^^ 
türlü ihtiyaç ve 
beklentileri karşıla 
yacak organizasyon 
yapısına sahibiz. 
İstihdama ve 
gelişime açık fir
malara destek vere
ceğiz. Amacımız 
bireysel ve KOBİ 
bankacılığı alan
larında öncü pro
jelere imza atarak 
~Gernnk'e~ve~Z' ZZ’. 
Bursa ekonomisine 
katkıda bulunmak" 
diye konuştu.
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Kurşunlu’daki
kaçakbaz 

istasyonu söküldü

fosseptik çilesi ililiyor
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, Kurşunlu 
Mahallesi 
Zeytinlikler 
Bölgesinde bir 
deponun duvarına 
monte edilen 
kaçak Baz 
istasyonunu 
sökerek imha etti. 
Vatandaşların 
tepkisi ve 
dilekçeleri üzerine 
harekete geçen 
ekipler önce 
bölgede 
araştırma yaptılar. 
Kaçak Baz Istas 
yonu Tespiti 
yapıldıktan sonra 
da konu belediye 
encümenine geldi. 
Encümenin aldığı 
karar sonrası

Kurşunlu 
Zeytinliklerine 
giden Zabıta ekip
leri, kaçak Baz 
istasyonunu 
sökerek imha 
ettiler.
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, kaçak 
yapılar da olduğu 
gibi, kaçak baz 
istasyonlarına da 
af olmayacağını 
söylediler.
Zabıta Müdürü 
Özcan Aslan'da, 
her türlü şikâyeti 
değerlendirdikleri' 
ni ifade ederek, 
yasal yetkiler 
çerçeve sinde 
denetim ve yap
tırımların 
süreceğini 
söyledi.

Gemlik Belediye 
si'nin Alt Yapı 
Hamlesi sayesinde, 
Eşref Dinçer 
Mahallesi 30 yıllık 
fosseptik çilesinden 
kurtuluyor.
Üç bölge halinde 
geçtiğimiz yıl içinde 
tapularına kavuşan 
mahalle sakinlerinin 
30 yıllık alt yapı 
kâbusu da böylelikle 
tarihe karışıyor. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, mahallede 
birinci tapu bölge 
sinin alt yapı, 
kanalizasyon, 
içme suyu ve yağ
mur suyu gideri 
çalışmalarının 
tamamlandığını, 
ikinci tapu böl
gesinde de çalış
malara ara verme
den devam ettikleri
ni bildirdi.
Alt yapı çalış
malarını yerinde

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

gezen ve incele 
melerde bulunan 
Yılmaz, odun 
depoları ve 127. 
sokak bölgesinde 
başlayan çalışma 
ların kısa sürede 
tamamlanacağını 
müjdeledi.
İkinci bölge alt 
yapı çalışmalarının 

ardından üçüncü 
bölge alt yapı 
çalışmalarına da 
başlayacaklarını 
vurgulayan Refik 
Yılmaz, "Bölge halkı 
30 yıldır alt yapı ve 
fosseptik sıkıntısı 
çekiyordu.
Tapulannı alama 
diktan için belediye 

olarak bu bölgelere 
hizmet ve yatırım 
yapılamıyordu. Tapu 
sorununu çözdük, 
şimdi de alt yapı 
sorunlarını kökten 
bitiriyoruz. 
Kanalizasyon ve 
yağmur suyu gider 
projeleri bitirilmek 
üzere.”

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ziraat Odamız Meclis üyelerinden 

değerli arkadaşımız 

Adem AYDIN'..
ölümünü üzüntü ile öğrendik.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

GEMLİK ZİRAAT ODASI
BAŞKANLIĞI

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MHCIIMft RJIMIYOR
Şirketimiz bünyesinde çalışmak 

üzere;
Bahçe, Peyzaj işinden anlayan 

Referans verebilecek, 
BAHÇIVAN alınacaktır.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 
GEREKMEKTEDİR.

EFENDİ OĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek- 

Orhangazi / BURSA 
Tel:0-224-586 00 05

m sim
YÜKSEK CİROLU 

RESMİ KURUMUN SU 
ANA BAYİİ

DEVREN SATILIKTIR 

0532 768 2310

Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulu’nda 
sekizinci sınıf 
velilerine yönelik 
Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş 
Sistemi hakkında 
bilgilendirme toplan
tısı yapıldı.
Lale Kemal Kılıç 
Ortaokul müdürü 
Can Olgun, Temel 
Eğitimden Ortaöğre 
time Geçiş Sistemi 
ile ilgili olarak 
okulun yapacağı 
çalışmaları ve sekiz
inci sınıf öğrenci
lerinden beklentileri
ni velilerle paylaştı. 
Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulu Psikolojik 
Danışmanı Umut 
Çakal tarafından da 
sekizinci sınıf 
velilerine " Temel 
Eğitimden 
Ortaöğre time 

Geçiş Sistemi ve 
Sınava Hazırlık 
Süreci" semineri 
verildi.
Psikolojik 
Danışman Umut 
Çakal, Temel 
Eğitimden Ortaöğre 
time Geçiş Sistemi 
Modelinin uygu
lanışı ve ağırlık- 
landırılmış merkezi 
sınavlar hakkında 
bilgilendirme yapıp 
sınava hazırlık 
sürecinde dikkat 
edilmesi gerekenleri 
belirtip nasıl çalışa
bileceklerini velilere 
açıkladı.
Velilerin sistem 
hakkında soruları 
cevaplandırılıp 
merkezi ortak sınav 
yapılacak derslerin 
konu dağılım çizel
gelerini içeren bil
gilendirme kitapçığı 
velilere dağıtıldı.

EUIII
YALOVO YOLU 3. KM. 

DEKİ İŞYERİMİZDE 
ÇALIŞACAK GARSON 
VE KOMİ ARANIYOR

513 8191

KAŞ€D€ B€KLEM€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
■■ "W. Z' 4IK. i

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

‘Gemlik Körfez1 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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lım MImi lıIIlıı İHIMlıt IIı
Gemlik Belediye 
si'nin Kültürel ve 
Sosyal Etkinlikler 
Projeleri kapsamın
da uygulamaya 
geçirdiği yöresel 
derneklere kıyafet 
desteği devam 
ediyor.
Gemlik Acara 
Gürcüleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
de kıyafetlerini 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ın elinden 
aldı. Demek Başkanı 
Haşan Türe ve 
Yönetim Kurulu 
üyelerinin de 
katıldığı törende, 40 
adet çocuk erkek ve 
40 adet çocuk ba 
yan folklor ve halk 
dansları kıyafetleri 
teslim alındı.
Acara Gürcüleri 
Çocuk Halk Dansları 
Folklor ekibine 
iletilmek üzere 
kıyafetleri aldıklarını 
belirten Dernek

MMiııIro'ılıIM
Tüyap Bursa 
Fuarcılık AŞ.tarafın- 
dan düzenlenen 
'Bursa Otoshow 
2013', 5-10 Kasım 
tarihleri arasında 
klasik ve son model 
araçları, otomobil 
tutkunları ile buluş
turacak. Tüyap 
Bursa Fuarcılık AŞ. 
tarafından düzenle
nen 'Bursa Otoshovv 
2013', 5-10 Kasım 
tarihleri arasında 
klasik ve son model 
araçları, otomobil 
tutkunları ile buluş
turacak. Tüyap 
Bursa Fuarcılık AŞ. 
Genel Müdürü İlhan 
Ersözlü, bu yıl 
Türkiye'nin en 
büyük 
Otoshow'unun 
Bursa'da düzen
leneceğini 
belirterek, "Fuara 
özgü cazip kampa
nyalar ve fiyatlar 
olacak. Otomobil 
almak isteyenlerde

KAYIP Adıma bastırmış öldüğüm Seri-A 5001-5050 sıra numaralı 
1 cilt faturam ile Seri A 8301-9300 sıra numaralı 20 cilt 

adisyonum kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
NECDET MUSTAFA TEZSEVER

Başkanı Haşan 
Türe, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a yöresel 
demeklere yönelik 
hizmet ve 
desteklerinden 
dolayı teşekkür 
etti.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, ayrım 
yapmadan tüm 

fuarı beklemeli" 
dedi.
Tüyap Bursa 
Fuarcılık AŞ. ve 
Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği (Odd) işbir
liği ile gerçekleştir
ilen 'Bursa Otoshovv 
2013' Bursa 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde 
düzenlenecek. 4 
Kasım'da Vip açılışı 
gerçekleştirilecek 
fuar öncesi basın 
toplantısı yapan 
Tüyap Bursa 
Fuarcılık AŞ. Genel 
Müdürü Ilhan 
Ersözlü, fuarın oto

amatör spor kulüp
lerine olduğu gibi, 
yöresel ve kültürel 
derneklere yönelik 
de hizmetlerin 
sürdüğünü 
vurgulayarak, 
"Gemlik'te huzur, 
kardeşlik, dostluk 
ve dayanışmanın 
pekişme sinde 
önemli rol oynayan 
tüm derneklerimize 

motiv sektöründeki 
tüm ilgiyi Bursa'ya 
çevireceğini belirtti. 
Fuarın iki yıl önce
sine göre yüzde 25 
büyüyerek, 4 ayrı 
salon ve fuaye 
alanında gerçek
leştirileceğini kayd
eden Ersözlü, 2011 
yılında 122 bin 490 
olan ziyaretçi 
sayısını 150 bine 
ulaştırmayı hede
flediklerini vurgu
ladı. Sektördeki ünlü 
markalar ve son 
model araçların 
sergileneceğine 
dikkat çeken 
Ersözlü şöyle dedi: 

teşekkür ediyoruz. 
Yöresel halk 
dansları 
oyunları ve sosyal 
etkinlikleri adına da 
kendilerini tebrik 
ediyoruz. Belediye 
olarak sosyal ve 
kültürel anlamdaki 
desteklerimizi, 
kıyafet hizmetleri ile 
de devam ettire
ceğiz" dedi.

"Bursa, bölgedeki 
otomotiv sek
törünün kalbi. Yan 
ve ana sanayiinin 
merkezi konumun
da. Bu yüzden 
Türkiye'de bu yıl 
düzenlenen oto
shovv fuarlarının en 
büyüğü burada 
gerçekleşecek. 
Fuarda 64 marka yer 
alacak ve 200 araç 
stantlarda 
sergilenecek. 
Bursa'daki bölge 
bayilerinin satışları 
da önemli boyutta 
etkilenecek. Fuara 
özgü cazip 
kampanyalar ve 
fiyatlar olacak. 
Otomobil almak 
isteyenlerde fuarı 
beklemeli. Otomotiv 
tutkunları için 35 bin 
TL'den başlayıp 1 
milyon TL'ye ulaşan 
fiyatlarda araçlar 
bulunacak. 7'den 
70'e herkesi 
bekliyoruz."

Sağlıklı temeller 
Cumhuriyet ile 

atılacak

Gemlik Özel Hatem 
Anadolu Sağlık Mes 
lek Lisesi öğrenci
leri, Ulu önder 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün insan
lığa armağan ettiği 
Cumhuriyet'in 90. 
kuruluş yıldönümü 
kapsamında okul 
bahçesinde bayram 
kutlaması gerçek
leştirdiler. 
Hemşirelik ve Acil 
Tıp Teknisyenliği 
bölümü öğrencileri 
okudukları şiirler ile 
günün anlam ve 
önemini vurgu
ladılar.
Okul bahçesinde 
düzenlenen etkinlik
te Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk, 
şehitlerimiz ve 
Türkiye Cumhuri 
yeti'ne emeği geçen 
tüm yurttaşlar 
anısına 1 dakikalık 
saygı duruşunun 
ardından İstiklal 
Marşı hep bir ağız
dan söylendi. 
Bayram ile ilgili 
konuşmayı Okul 
Müdürü Mümin 
Torlak ve Edebiyat 
Öğretmeni Ahmet 
Altınay yaptı.

KfiŞCDC 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

Altınay konuş
masında, Cumhu 
riyet'in tüm insan
lığa kazandırılan en 
önemli rejim olduğu 
nun altını çizerek; 
ulusumuzun birlik 
ve beraberliğini 
bütün dünyaya 
göstermede çok 
önemli bir rolünün 
olduğunu hatırlattı. 
Öğrencilerden 
Ahmet Hakan 
Bayraktar, Zeynep 
Yılmaz ve Muham 
med Özboğa Cum 
huriyet Bayramı 
konulu şiirler okur 
ken, sunucu öğren
ci Gamze Yaman 
sunum aralarında 
Cumhuriyet ile ilgili 
özdeyişler okudu. 
Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk bir 
kez daha anıldı.
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Cimi re deterjanları hakanlık denetlenecek
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı, 
oyuncak, deterjan, 
emzik, biberon, 
havuz kimyasallan, 
kuvvetli asit bazlar, 
diş fırçalan ve 
hijyenik kağıt gibi 
ürünlere ilişkin 
denetimlerin, bugün
den itibaren bakan
lığı tarafından yapıla
cağını bildirdi 
Yazıcı, yaptığı yazılı 
açıklamada, söz 
konusu ürünlere 
ilişkin denetim yetk
isinin Sağlık 
Bakanlığından,

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığına geçtiğini 
gösteren 9 tebliğ ve 
1 yönetmeliğin, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandığını

belirtti.
Oyuncakların iç 
piyasa denetim
lerinin, diğerlerinin 
ise hem iç piyasa 
hem de ithalat aşa

masındaki uygunluk 
denetimlerinin 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığınca yapıla
cağını ifade eden 
Yazıcı, "güvensiz 
ürüne karşı sıfır tol
erans" poli
tikalarının, yeni ürün 
grupları ve denetim
leri altına giren sek
törler için de geçerli 
olduğunu kaydetti. 
Geçmiş yıllarda 
piyasa gözetimi ve 
denetiminde göster
dikleri kararlı tavrın, 
bu ürün gruplarının 
denetiminde de

sergileneceğini vur
gulayan Yazıcı, şöyle 
devam etti: 
"Ayrıca söz konusu 
ürünlerin ait olduğu 
sektörlerde kapsamlı 
bir denetim programı 
gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. 
Bakanlığımız sorum
luluk alanına giren 
yeni ürünler için 
hem piyasaya arz
dan önce bildirim 
hem de piyasa
dayken denetim 
mekanizmasını 
işletecek olup, 
piyasada dolaşan 

kayıtlı veya kayıtsız 
bütün ürünlerin 
güvenliğini temin 
etmeyi planlamak
tadır.
Özellikle 
Bakanlığımız denet- 
menleri vasıtasıyla 
bu ürünlerle ilgili 
olarak piyasada 
etkin bir piyasa 
gözetimi ve denetimi 
mekanizması kurul
ması ve söz konusu 
ürünlerin piyasa arz 
edildiği her noktada 
inceleme ve dene
timler yapılması 
planlanmaktadır."

Mıı ıMIıe Puslara rası aanılııt imim
Havaalanlarında 
görev yapan 6 bin 
800 güvenlik person
eline uluslararası 
sertifika geliyor.. 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı Sivil 
Havacılık Genel 
Müdürlüğü (SHGM), 
tarayıcı personel
lerinin sertifika- 
landırılması projesi 
kapsamında 
havaalanlarında 
görev yapan 6 bin 
800 güvenlik perso 
nelinin sertifika- 
landırılmasını 
hedefliyor. 
SHGM'den yapılan 
yazılı açıklamada, 
uluslararası sivil 
havacılık standart

larının Türkiye'de en 
üst seviyede uygu

lanması amacıyla 
hayata geçirilen pro
jeyle, havaalanların
da yolcu kabin baga
jı, uçakaltı bagajı (x- 
ray ve EDS), kargo, 
eşyaların taramasını 
gerçekleştiren ve x- 
ray ve tarama yapan 
tüm personelin 2014 
yılı sonuna kadar 
sertifikalandırıl
masının amaçlandığı 
belirtildi.
İlk etapta Ankara, 
İstanbul ve Antalya 
havaalanlarında 
çalışan personele 
yönelik düzenlenen 
ve haziran ayından 
itibaren devam eden 
sınavlara yaklaşık 
1000 güvenlik 
görevlisinin katıldığı 
ifade edilen açıkla
mada, görüntü

yorumlama ve teorik 
bilgi bölümlerinden 
oluşan sınavlarda 
başarı gösteren 
güvenlik görevliler
ine de serti
fikalarının verilmeye 
başlandığı bildirildi. 
SHGM'nin 26 Nisan 
2013 tarihinde yürür

lüğe giren "Tarayıcı 
Personeli 
Sertifikasyon Sınavı 
TPSS" talimatına 
göre, sertifikası 
olmayan güvenlik 
personelinin 
2015 yılından 
itibaren söz konusu 
görevlerde buluna

mayacağı hatırlatılan 
açıklamada, şu 
ifadelere yer verildi: 
"Türkiye'nin üyesi 
olduğu uluslararası 
organizasyonlar ve 
AB mevzuatı 
gereğince, 
güvenlik kontrol 
noktalarında, kargo 

taramasında EDS 
sistemi gibi yerlerde 
tarama görevini 
yapan personelin 
yetkili otorite 
tarafından 
sertifikalandırılması 
gerekiyor. 
Bu kapsamda, 

ulusal bir proje 
hazırlayarak 
Tarayıcı Personel 
Sertifikasyon Sınavı 
(TPSS) için çalış
malara başlayan 
SHGM, pilot 
uygulamalar ve 
akademik çalışmalar 
da bitirildikten 
sonra nisan ayında 
yayımladığı talimatın 
ardından başlattığı 
sınavlara ve 
sertifikasyon 
çalışmalarına 
devam ediyor."
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğt 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

ULAŞIM

HASTANELER

RESMİ DAİRELER
Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Oeafiı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 5,4 8o bb

' TAKSİLER

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

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

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

Gemlik Körfez tDİİUİIÜ

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta --------- 513 24 32
BUSKİ ' : ft»*r!5145₺95!
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

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

BELEDİYE

__________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 Likltgaz 513 80 00
Âkçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Beyza Petrol 513 O1 03

Akçen Petrol 1O 79MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI: 4712 
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 

ŞEVKAT YERİM DAR: 

12:00-14:00-16:00- 
18:00-20:15

ŞEYTAN I RACİM : 
11:45-14:15-16:15- 

18:30-20:30
TURBO: 11:30-13:30 

GÜNCE: 15:30- 
17:30-20:00

REZERVASYON 
5133321
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GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE M
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA Y Kf 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE İM
EN GÜZEL ANLARINIZI M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. M

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikahMasası

İnternetten CanhYhym
JULiMl Sahne - iş/kgösterisi 

Servis ve ekipmanlar 
Sürpriz gösteriler

MILTON
k DÜĞÜN SALONU

TEL& FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
wvvw.manastirerniak.sahibinden.corT) - wwvy.ilan.com.tr/manastiremlak

http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
wwvy.ilan.com.tr/manastiremlak
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Marmarahirlik 52 
binloniirünalacak
Marmara Zeytin Tarım Satış Koope 
ratifleri Birliği, 2013-14 ürün alım 
kampanya sı dün itibariyle kooperatif 
merkezlerin de sofralık zeytin atım
larına başladı. Haberi sayfa 2’de

Mehmet Turgut aday adaylığı başvurusunu İl Başkanlığına yaptı. Aydın Bayraktar ve Emir Kantur ise İlçe başkanlığına başvuruda bulundular

AKP’ıle aday adayı sayısı 8 oldu
GüneBakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

AKP’nin aday adayları belli oldu
Yerel seçimlere doğru Belediye Başkanı 

olmak isteyen aday adayları netleşiyor.
Dün AKP’de başkanlık ve meclis üyeliği 

için aday adaylık başvurularında son gün 
dü.

Başvurularını son güne bırakan yalnız 
Mehmet Turgut olduğunu sandığım bir sıra 
da, Aydın Bayraktar’ın ve kapanarak AKP 
ile birleşen, Has Parti’nin eski İlçe Başkanı 
Emir Kantur’un da aday adaylık başvu
rusunu yaptığını öğrendim. Devamı 4’de

30 Mart 2014 tarihin 
de yapılacak olan 
yerel seçimler 
nedeniyle, Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nde 
Belediye Başkanlığı 
aday adaylığı ve 
belediye meclis üye
likleri için aday adayı 
olma süresi dün 
sona erdi. AKP’de 
dün son aday adaylık 
başvuruları yapıldı. 
Eski Belediye 
Başkanlarından 
Mehmet Turgut, dün 
öğleden sonra AKP 
Bursa İl Başkanlığı’ 
na giderek, aday 
adaylığı başvuru 
dosyasını ve 
ücretini teslim etti. 
Belediye Meclis üye 
si Aydın Bayraktar ve

Mehmet Turgut 
eski Has Partisi İlçe 
Başkanı Emir Kantur, 
dün Belediye ilçe 
Başkanlığı’na aday 
adaylığı başvurusun
da bulundular.

Aydın Bayraktar 
AKP’de belediye 
başkan aday adayları 
sayısı 8’e böylece 
çıktı. AKP Belediye 
Başkan aday adayları 
şunlar: Mehmet

Emir Kantur
Turgut, Enver Şahin, 
Refik Yılmaz, 
Aydın Bayraktar, 
Selim Yavuz, Cemil 
Karataş, Habibe Oral 
ve Emir Kantur.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MarmaraiJirlik 52 bin ton iitiin M
Marmara Zeytin Ta 
rım Satış Kooperatif 
leri Birliği, 2013-14 
ürün alım kampanya 
sı dün itibariyle koo 
peratif merkezlerin 
de sofralık zeytin 
alıntılarına başladı. 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, üretici ortaklar
dan 75 bin ton rekol 
te beyanı geldiğini, 
52 bin ton alım 
planıyla, üreticinin 
yanında olduklarını 
gösterdiklerini 
söyledi. Yazılı açıkla
ma da bulunan Mar 
marabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, bölge 
rekoltesinin 130 bin 
ton dolayında oldu 
ğunu, kooperatif 
ortaklarımızdan 
gelen rekolte beyan
larının toplam 75 bin 
tonlara ulaştığını 
söyledi.
Geçtiğimiz haftalar
daki yoğun yağ

murlar nedeniyle 
daldaki ürünün 
erken karardığını, 
dolayısıyla alımlara 
acilen başlamak 
zorunda kaldıklarını 
kaydeden Asa, 
"Fiyat konusundaki 
çalışmalanmız sürü 
yor. Bugün itibariyle 
en önemli konumuz 
kampanyanın biran 
önce açılmasıydı. 
Üreticimizi mağdur 
etmemek adına 1 
Kasım itibarı ile, 
ürün alım kampan 

yamız açılmıştır. 
2011 ve 2012 yılların
da avans fiyatla 
yapılan ahmlarda 
ortaklarımıza "Mar 
marabirlik'e güve 
nin" demiştik. 
Yönetim Kurulu 
olarak, "Ortakla 
rımızın güvenini 
boşa çıkartmamıştık 
ve son gülen üretici 
m iz olmuştu" dedi. 
Göreve geldikleri 
günden bu yana 
ortakları mağdur 
etmediklerini, her 

zaman yanlarında 
olduklarının altını 
çizen Hidamet Asa 
şunları söyledi: 
2013/2014 yılı ürün 
alım kampanyası 
hakkında genel 
değerlendirme 
yapan Asa; "Bu 
kampanya döne
minde de ortak
larımızı mağdur 
etmeyiz. Alın terinin 
ne demek olduğunu 
da, maliyetleri de 
çok iyi biliyoruz. Bu 
sebeple önümüzdeki 
süreçte fiyatlar açık
landığında ortakları 
mız bizlere hak vere
cektir".
Bu kampanya döne
minin büyük önem 
taşıdığını, nedeninin 
de hem bölge rekol 
tesinin yüksekliği, 
hem de bölge dışın
dan Gemlik tipi ürün 
girişinin sektöre ve 
Marmarabirlik'e 
yarattığı haksız reka
bet olduğuna dikkat 

çekti. Fiyat tespitini 
üreticiyi mağdur 
etmeden, Marmara 
birlik'e de zarar ver
meden yapacaklarını 
bildiren Asa, "Çalış
ma yapmadan, 
piyasa oluşmadan 
ve kurumu düşün
meden açıklanacak 
fiyatların ne ortağa, 
ne Marmarabirlik'e 
faydası olur. Tek fay
dası, diğer bölgeler
den ürün alarak bu 
bölgede değerlendir 
me fırsatı arayanlara 
olur" dedi.
Merkez atımlarının 
dışındaki köy atım
larının tarihini koo 
peratif yönetim 
kurullarının belirle 
yeceğini açıklayan 
Hidamet Asa, baş 
baremin 200 tane 
olduğunu, ürün 
bedeli ödemelerinin 
yüzde 60'ının 15'er 
günlük teslimatlar 
baz alınarak yapıla
cağını, yağlık fiyat

larının ise günün 
piyasa koşullarına 
göre belirleneceğini 
söyledi.
Ortaklardan alınacak 
ürün miktarının ise 
son 5 yılda yapılan 
teslimat ortalaması
na göre beli denece 
ğini ifade eden Asa, 
bu ortalamaya göre 
azami teslimat mik
tarı 500 kilonun 
altında kalan ortak
ların kotasının da 
500 kiloya yük
seltildiğini söyledi. 
Yanlışlıkla da olsa 
kota fazlası teslim 
edilen ürün bedelin
in bir yıldan önce 
ödenmeyeceğini 
kaydeden Hidamet 
Asa, sebebinin yük
sek miktarda alım 
planlaması 
olduğu nu ve bu 
sebeple ortak
larımızın kota fazlası 
ürün vermemeleri 
gerektiğine vurgu 
yaptı.

Dere kenarında yan 
yollara Deten döküldü

üzmen, "Halkımız şaibesiz 
kadrolara görev verecek”

Çarşı Deresi’nin 2. 
etap çalışması 
nedeniyle tamam
lanan İstiklal 
Caddesi PTT arasın
daki derenin sağ ve 
sol tarafındaki yaya 
yolunda dün ihaleyi 
kazanan müteahhit 
firma zemin 
düzeltmesi yaparak 
yolun tabanına 
hasır demir koyarak 
beton döktü.

Öte yandan, Gürle 
İş Merkezi’nin 
zemin katında, 
dereye bakan ve 
duvarla kapalı olan 
işyerlerinde, 
duvarın yıkılmasın
dan sonra dün PVC 
pencere ve 
kapıların takılması 
için hazırlanan 
çerçeveler takıldı. 
Bugün pencere ve 
kapıların takılması

bekleniyor.

ZABITA TUTANAK 
TUTTU
Gürle iş Merkezi’nin 
yan duvarlarının 
proje tadilatı yapıl
madan yıkılması 
üzerine Belediye 
Zabıta ekiplerinin 
dün İş Merkezi 
yanına gelerek 
tutanak tuttuğu 
öğrenildi.

Gemlik Saadet 
Partisi Belediye 
Başkan adayı Sedat 
Özmen ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, 
esnaf ziyaretinde 
bulunarak 
Gemlik'lilerin 
Cumhuriyet 
Bayramını kutladı. 
Esnaf ziyaretleri 
esnasında yolda 
gördüğü herkesle 
selâmlaşıp 
bayramlarını tebrik 
eden Özmen, 
esnaflarla sohbetler 
edip, Gemlik ve 
ülke gündemi 
hakkında kısa 
sohbetler gerçek
leştirdi.
Sedat özmen, 
"9O.yılını kutladığı 
mız Cumhuriyet 
Bayramımızda 
Ülkemizin Teknoloji 
ve Sanayi hamlesini 
tamamlayamamış 
olması bizleri 
üzmektedir." dedi. 
Türkiye'nin üreten 
değil, ithal eden bir

ülke olduğunu ifade 
eden özmen, 
"Böyle kalkınma 
olmaz." dedi. 
Belediyelerde kir
lenme ve yolsuzluk
ların ayyuka çık
tığını söyleyen 
özmen, temiz yöne
timin 1994 yerel 
seçimlerinde 
olduğu gibi Milli 
Görüş kadroları ile 
sağlanacağını ifade 
ederek sözlerini 
şöyle sürdürdü; 
"İktidar Partili

Mudanya Belediye 
sinde olan 
yolsuzluk ve 
operasyon, 
Gemlik'te yaşanılan
lar, Kestel, 
Gürsu ve diğer 
Belediyelerde 
Belediyecilikte 
emin ellere o’^n 
ihtiyacın yesi 
ve habe. e.lsdk 
Halkımız karanın 
vermiş ve siyasette 
şaibesiz kadrolara 
görev verecek." 
dedi.
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Gemlik’te 4 ton 
kaçak midye ele 
geçirildi.
Alınan bilgiye göre, 
İl Jandarma Komu 
tanhğı ekipleri, 
Marmara Denizi kıyı 
şeridinde midye 
çıkarıldığı ve bun
ların araçlarla Gem 
likten sevk edile
ceği ihbarını aldı. 
Olay yerine giden 
ekipler, bir kamyo
netin kasasında 20 
kilogramlık çuval

İş makineleriyle define aranıyor
Orhangazi’de 
Ermenilerden kalma 
bir evin altında 
define olduğu 
yönündeki söylenti 
üzerine yasal kazı 
çalışması başlatıldı. 
Yaklaşık bir yıl 
süren yazışmalardan 
sonra Anıtlar 
Kurulu, Mal 
Müdürlüğü ve jan
darmanın yer aldığı 
komisyonun gözeti
minde başlatılan 
kazıların ilk 
gününde herhangi 
bir bulguya rastlan
madı.
Keramet Köyü’nde 
Saliha Şentürk’e ait 
atıl vaziyetti evde 
define araması 
başlatıldı. Keramet 
Köyü’ndeki yasal 
kazı için Anıtlar 
Kurulu bir komisyon 

^oluşturdu. Mal 
Müdürlüğü Milli 
Emlak Şefliği’nden 
bir yetkili ve jandar
manın da yer aldığı 
komisyonun 
başkanlığını Anıtlar 
Kurulu’ndan 
Arkeolog Turhan 
Kayabey yapıyor. Ev 
sahibinin damadı 
Efkan An, köyde yıl
lardır süregelen söy
lenti olduğunu söyle 
di. An, "Mübadele

Banflırma'ıla 
cesetM

Balıkesir'in 
Bandırma 
ilçesinde 
sahilde bir erkek 
cesedi bulundu. 
Akşam saat
lerinde Livatya 
bölgesinde 
denizde bir

larda 4 ton midye ele geçirerek

döneminde birkaç 
Ermeni aile Keramet 
Köyü’ne yerleşmiş. 
Kurtuluş savaşından 
sonra bu ailelerden 
biri hariç tamamı 
köyü terk etmişler. 
Köyde kalan aile, 
kaçan Ermenilerin 
altın ve eşyalarını 
geri dönüp almak 
üzere bizim evin altı
na sakladığını 
anlatırmış. Bu söy
lenti yıllarca 
konuşuldu.
Muhtarlık uzun 
zamandır kullanıl
mayan evin yıkıla
cağından tedirgin 
olup ‘yıkın’ deyince 
biz de izin alıp kazı 
yaptırmak istedik. 
Evin altında kazı 
yaptırmaya karar 
verdikten sonra 
Anıtlar Kurulu ile 
görüşmeler yaptık. 
Bilgi edindikten son

raki yazışmalar 
neredeyse bir yıl 
sürdü" diye konuş
tu. Keramet Köyü 
Muhtarı Ergün 
Yenilmez ise, yıkılan 
evin atıl olduğunu 
ve uzunca bir 
zamandır kullanıl
madığını söyledi. 
Ermenilerin Kurtuluş 
Savaşı’ndan önce 
Keramet Köyü’nde 
yaşadığını ifade 
eden Yenilmez, 
"Savaştan sonra 
köyü terk etmişler. 
Eskiler Ermenlilerin 
giderken o evde 
altın ve eşyalarını 
sakladığını anlatır
lardı" dedi. 
ESKİ ESER VE 
ALTIN ARANIYOR 
Kazı Komisyonu 
Başkanı Turhan 
Kayabey, Keramet 
Köyü’ndeki kazıda 
eski eser ve altın 

ceset olduğu 
ihbarını alan 
emniyet ekipleri 
harekete geçti.
Yapılan 
incelemenin 
ardından 
35-40 yaşlarında 
bir erkek

denize döküp 
imha etti.
Zanlılar hakkında 
idari işlem 
uygulandı.
il Jandarma 
Komutanlığınca 
Gemlik, Mudanya, 
Orhangazi ve 
Karacabey 
ilçelerinde geçen 
yıl yaklaşık 12 ton, 
bu senenin 10 ayın
da ise yaklaşık 99 
ton kaçak deniz 
ürünü ele geçirildi.

arandığını vurgula
yarak, "Yasal süresi 
1 ay olan ve en fazla 
100 metrekare alan
da yapılabilecek 
olan kazılarda altın 
bulunursa yarısı 
devlete, kalan yarısı 
da yer sahibine ver
ilecek. Kazılar 
sırasında eski esere 
rastlanması halinde 
yer sahibi devre dışı 
kalacak ve kazı 
Anıtlar Kurulu 
tarafından 
sürdürülüp, eski 
eserlere devlet hâzi
nesine alınacak" 
açıklamasını yaptı 
İLK GÜN BOŞ 
GEÇTİ
Keramet Köyü’ndeki 
altın ve eski eser 
kazısı dün sabah 
itibari ile başladı. 
Köy halkı kazıları 
merakla izlerken, 
Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
de bölgede güvenlik 
tedbiri aldı. Saat 
17:00’ye kadar 
devam eden kazıda 
herhangi bir bul
guya rastlanılmadı. 
Yer sahibi talep 
ederse kazılar bir 
aya kadar devam 
edecek.

cesedi bulundu. 
Üzerinden 
kimlik çıkmadığı 
öğrenilen erkek 
cesedi otopsi 
için Bursa 
Adli Tıp 
Kurumu'na 
gönderildi

Dehşete diisiiıen
vahşi cinayetin ıla«asınıla 

kararcıMı

Bursa’da "yağma" 
suçundan tutuklu 
bulunduğu 
Tekirdağ Yarı Açık 
Cezaevi’nden firar 
ettikten sonra 
Bursa’da üçüncü 
cinayetini işlediği 
iddia edilen sanık 
26 yıl 8 ay hapis 
cezasına çarp
tırıldı.
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
“kasten adam 
öldürmek ve 6136 
sayılı Ateşli 
Silahlar Kanunu'na 
muhalefet" suçla 
rından müebbet ve 
3 yıla kadar hapsi 
istenen 35 yaşın
daki Ü.Ç., son kez 
hakim karşısına 
çıktı. Daha önce iki 
ayrı cinayetten 
hüküm giydikten 
sonra yağma 
suçundan girdiği 
Tekirdağ Yarı 
Açık Cezaevi’nden 
kaçıp Bursa’da 
büfe işletmecisi 31 
yaşındaki Ahmet 
Girgin’i tabancayla 
öldü rmekle 
suçlanan Ü.Ç., son 
sözünde , pişman 
olduğunu söyledi. 
Duruş maya 
müşteki olarak 
katılan maktulün 
annesi Azize 
Girgin ise, sanığın 
en ağır cezanın 
verilmesini istedi. 
Mahkeme karar 
için kısa bir ara 

TEMA A ”ma°-şa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

verdi. Her du ruş- 
mada adliyeye fer
yatları ile 
inleten müşteki 
Azize Girgin, heye
candan tekrar 
duruşmaya 
giremedi.Mahkeme 
heyeti, sanık 
Ü.Ç.’yi, “kasten 
adam öldürmek’ 
suçundan önce 
müebbet hapis 
cezasına çarptırdı. 
Ardından duruş
madaki iyi hali 
sebebiyle cezası 
25 yıla indirilen 
sanığa ayrıca 
“6136 sayılı Ateşli 
Silahlar Kanunu’na 
muhalefet’ suçun
dan da 1 yıl 8 ay 
hapse mahkum 
edildi. Bilindiği 
gibi, geçen yıl 
Ekim ayında 
merkez Nilüfer 
İlçesi Görükle 
Dumlu pınar 
Mahallesi 
Atatürk 
Bulvarı'nda 
meydana gelen 
olayda, Bursa'daki 
bir arkadaşının 
yanına gelen 
cezaevi firarisi 
Ü.Ç. gezmek için 
kiralık arabasını 
vermeyen tekel 
bayi işletmecisi 
Ahmet Girgin’i 
tabancayla 
vurarak öldürdük
ten sonra kaçtığı 
dağ evinde 
yakalanmıştı.
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Güne Bakış iFMsiniiwiiiHîiiwirt
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

AKP’nin aday adayları belli oldu
Mehmet Turgut dün Gemlik İlçe Başkanlı 

ğı’na değil de, Bursa İl Başkanlığı’na başvuru
da bulundu.

Nedenini sormak için kendisini birkaç kez 
telefonla aramama karşın, görüşme imkanım 
olmadı.

AKP İlçe yönetimince, istenmeyen gazeteci 
olmam nedeniyle, beni ve gazetemi hiçbir 
etkinliklerine çağırmıyorlar.

Ağa babalarından öyle gördükleri için, eleş 
tinlerimize ancak böyle yanıt veriyorlar.

Onların bizi çağırıp çağırmaması hiç önemli 
değil.

Bence, bunun nedeni, AKP İlçe Başkanı ile 
Belediye Başkanvekilinin iş ortaklığına kadar 
dayanan ilişkisidir.

Gemlik Körfez’in, AKP’nin Gemlik Belediye j 
sini ele geçirmek için yaptığı çirkin oyunları 
yazdığımız için, bizi kendilerine göre istenme 
yen adam ilan ettiler.

Gemlik Körfez Gazetesi hiçbir dönemde, 
yalama gazetecilik yapmadı. Hiçbir dönemde 
ilkelerinden ödün vermedi..

Biz sağ oldukça var olacağız.
Ama, AKP’nin bugünkü yöneticileri ve 

belediyeyi halktan oy almadan ele geçirenler 
gelecekte olmayacaklar.

Biz ne siyasiler gördük.
Bugün adlannı bile hatırlayan yok.
Dönelim gündemdeki konuya.
AKP de dün aday adaylığı için başvuruda 

son gündü.
Yaptığımız araştırmada, Belediye Meclis 

üyesi Aydın Bayraktar ve Has Parti eski İlçe 
Başkanı Emir Kantur’da dün aday adaylığı için 
başvurmuş.

Böylece daha önce uygulanan sansür ile • 
haberini gazetemizde yayınlamadığımız Cemil 
Karataş, Habibe Oral ile birlikte aday adayı 
sayısı 8’e yükseldi.

Böylece er meydanında kimlerin güreşeceği 
belli oldu.

Bu güreşte baş pehlivanlar yanında, deği 
şik sıkletlerde güreşçiler var.

Asıl final onlar baş pehlivanlar arasında 
geçecek..

Aday adayı olması beklenen Gökay Bilir, 
, Şahin Danış başvuruda bulunmadı,

AKP, CHP ve MHP de de aday adayları belli 
olduğuna göre, bundan sonra adayın belirlen
mesine endekstendi herşey.

Her partinin anketlerinin yaptırdığı biliniyor.
CHP’nin anketleri tamamladığı haberi geldi.
Bugün CHP Parti Meclisi, yarın ise Merkez 

Karar Kurulu toplanacak. Büyük ihtimal, bazı İl 
ve ilçelerin adayları açıklanacak.

Zaman daralıyor.
Gemlik’te en sıkıntılı parti bence AKP.«:D1 
8 aday arasında birlik yok. ’
Bilhassa Belediye Başkanvekili Refik Yıl 

maz’a karşı hoşnutsuzluk hat safhada.
Bunun nedeni, 30 aylık icraatları...
Yılmaz, bu süreçte koltuk kavgası yapma 

saydı, AKP’nin adayı olurdu.
AKP Yılmaz ile yola devam ederse, 2009 

seçimlerindeki sonuç yaşanabilir.
Bekleyip göreceğiz.

İşçi Partisi Gemlik 
İlçe Başkanı Müar 
rem Çelik, Atatürk 
Anıtı önqnde partili 
lerle yaptığı basın . 

^açıklamasında, 
“Kamuda kıyafet v 
özgürlüğü olmaz” 
dedi.
iDün, saat 13.00 de 
Atatürk Anıtı: 
önünde toplanan- < 
İP’liler, öncp slogan
lar attılar.;
Daha sonra, parti \ 
yönetim kurulu 

। üyesi Zeyn u re 
Aktan,hazırlanan 
basın açıklamasını, 
okudu.
İP’in basın açıklan
masında kamu 
kürumlatında, 
“Allah’ın emridir’* 
diyerek veya “tercih 
özg ü rl ü ğ ü m üzd ü r” 
gerekçesiyle istenen 
giyim kuşamla gö r 
rev yapılamayacağı 
belirtilerek, şöyje ») 
denildik 
“Bu durum yalnız 
Türkiye’de değili 
bütün dünyada 
böyledir.” “AJlahıp 
Emri” “Kanunların, 
kaynağı olamaz! ” e 
Kanunlar, tüzükler 
veyönetmenlik lejr, â 
“Allahın emrine”.,;, ı 
göre yapılamaz.

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve; Kültür*- a 
Derneği Türk Sanat 
MüziğiKorosu, 
Cumhuriyetimizin

90. yıldönümü?^ 
nedeniylekönsör 
verdi.
Öncekiakşam 
Belediye. Kültür.

Merközi’ride Verilen 
konser iki*< 
bölümden oluştu, r 
Şef Erdinç 
Çelikkol’un yönettiği

Türk Sanat Müziği' 
Korosu.. vsdsy 
seslendirdiği eseFr 
lerle büyük alkış 
aldı. >?

KAYIP 
KAYIP

Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu’ndan 
almış- olduğumu geçici mezuniyet belgemi kaybettim, > 

Hükümsüzdür. ERCAN BALCI;

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış öldüğüm " 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Yenisîhi çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. İNCİ AYDIN

Kimse Meclisteki 
giyimini “Allahın 
emri”ne göre veya 
bireysel özgürlük 
gerekçesiyle seç 
meye kalkamaz. . 
Her dinin başka 
Allahı vardır ve 
emirleri farklıdır. 
Kimi mezhepler 
kadının tek gözle 
baktığı bil" örtüyü " 
Allahın emri,sayıyor. 
İş “Allahın emri’ne- 
bırakılırsa”, dinler, 
mezhepler, inançlar, 
düşünce ve kanaat 
ler arasında eşitlik 
kalmaz. Özgürlük de 
kalmaz. Ancak din 
ticareti yaparsanız 
ve insanları Allah ile 
aldatırsınız.
Kadın Cinsel Meta 
değildir.” 
Açıklamada, kadın- 
erkek eşitliği-insan- 
lık kadın ve erkek, 
insanda eşitlendiği, 

Cumhuriyetin 
getirdiği kültürün bu 
olduğu belirtildi. 
İP’in açıklamasında 
AKP’nin türbanla oy 
avcılığına çaktığın», , 
türbanla ne halkçılık 
ne de milliyetçiliğin “ 
yapılamayacağı 
belirtildi;
Türkiye 11 yıllık AKP 
iktidarında amacın 
kadı nııi özgürteşme- 
siolmadığı kadına 
yönelik şiddetin 
yüzde 1400 arttığına 
dikkat çekildi. , 
Açıklamada, 2013 
yılının 9 ayında 40 
bin kadınm 
şiddete maruz • 
kaldığı açıklandı. 
Açıklamada: 
“2009 yılında 
tecavüze uğrayan, 
kadınların ilk 
7 ayında 953 kadın 
sokak ortasında ‘ 
öldürüldü. 2012 ; 

yılında bu sayı bin- . 
lere çıktı. Tecâvüze 
uğrayanların yüzde 
58’i 18yaşından , 
küçük. ‘ 
Tecavüzcülerin ise. 
409’u polis, asker, '' 
korucu, öze/ t/m, 
gardiyandır. Hfçbir’; 
suç cezasız kalmaz, 
180 binden fazla 
çocuk gelin var.’’ 
BM raporuna göre 
ise kadının siyaset. - 
katılımı 96 ülke, 
arasında 90. sırada 
olduğuna dikkat \ . 
çekilerek, “Bu 
meclis Atatürk 
Meclisi olmaz.
Türban Haçlı irtica 
nın bayrağıdır, tür: 
ban kadını orta 
çağın karanlık kuyu?, 
larına atmaktır. 
Türban kadına 
özgürlük değil, 
cariyeliktir, kölelik
tir.” denildi. "



2 Kasım 2013 Cumartesi Gemlik KBrfez Sayfa S

mı Mim sicti
,‘öğrencilere 
demokrasi bilinci
ni kazandırmak 
amacıyla 8 
Ekim’de başlayan 
seçim sürecinde 
özel Aykent llköğ 
retim Okulu öğren 
ci meclisi başkanı 
seçimi yapıldı. 
Okulda yapılan 
ant içme törenin- 
den sonra, öğren
ciler başkanaday- 
larına oylarını ver

meye başladılar. 
Oylar, her öğren

ciden bir oy olmak 
üzereğizl boylarla 
toplandı.
Oy verme işletim4 

'tamamlandıktan^ ■ 
sonra sandık * 
kurulu başkanı, 

j üyeler ve rehber 
öğretmen gözeti- 
minde sandık />. ■ 
açılarak oy sayımı 
Çapıldı. Toplam 
207 öğrencinin ; 
katıldığı oylama 
sonucunda 137 . 
oyla Mustafa 
Remzi Erenoğlu 
okul meclis

başkanrseçildL i j 
Rehber Öğretmep 
Zübeyde Uludağ 
^Biz çocukları mı 
zın geleceklerini 
kendilerinin belir
lemesini istiyoruz. 
Çocuklarımızın 
bizim gibi yaralan? 
mış demokrasiyle, 
kesintiye uğramış^ 
seçimler ve parla
mento yaşamıyla ’ 
büyümesini 
istemiyoruz. .
Yapılan bu gibi 
faaliyetlerle 1 
demokrasi kültü _ 
rünü almış, seçme 
seçilme bilincini 
pratik yaparak ; 
öğrenmiş bir nesil 
yetiştirmekişti 
yöruz:Mfech/ u

Alman HEM Birliği Gemlik le
Hayat Boyu Öğrent * 
me Genel Müdür I 
lüğü ile Almah Halk', 
Eğitimi Merkezleri j ? 
Birliği (DW) arasın
da imzalanan işbir-1 

£Hği protokolü:' 
kapsamında 
Alrnanya'dan gelen 
Mr.Jochen Mainka 11 
ya Gemlik Halk 

Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü çalış- 19 
maları hakkında 
bilgi verildi. 
Merkezde ve < 
köylerde açılan 
kursları gezerek 

^çâlışıpalar hakkında 
bilgi aldı.
HEM’de sınıfları 
dolaşan Mainka 
çalışmaları yakından 

^inceledi.
Köylerde ve 
.mahallelerde açılah 
kursları dolaşarak | 

i tüm çalışmalar 
ı hakkında bilgi aldı I 
Çalışmalar boyunca 
kendisine 100. Yıl i |

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

İlkokulundan i 
İngilizce öğretmeni 
Ramazan Güzel ve 
HEM’de görev 
yapan Aldanca- 
öğretmeni Gamze 
Aykanat rehberlik 
yaptı.
Kurum çahşmalrı ! 
hakkında HEM 
Müdütu Rüveyde

Kılıçlar bilgi verdi. 
Bursa’nın tarihi ve 
turistik yerleri Ulu 
Camii, Osmangazi, 
Orhangazi, Yeşil s 
türbesi kapılı çarşı 
ve İnkayada'ki tarihi 
Çınar gezisinde 
kendine Müdür 
Yardımcısı Ümit 
Yetkin eşlik etti.

Gemlik Halk 
Eğitimin çalış
malarını yakından 
inceleyen Mainka 
çalışmalar karşında 
memnuniyetini ifade 
etti. Ayrıca gösteri 
len yakın ilgiden 
dolayı tüm kurum 
çalışanlarına 
teşekkür etti.

KABATAŞ ŞİRKETİMİZ İÇİN

METAL İŞLERİNDE ÇALIŞABİLECEK 
iyimaha VASİ FSI^ELEM AN L AR 

{ALINACAKTIR "
İlgilenenlerin AzptSanayi Yolu No: 272 İslamköy/Gemlik 
“ F olunur.
^^^^®KARAIAŞ DEMİR ÇELİK LTD. ŞTİ.

> Azot Sanayi Yolu No:272 İslamköv/GEMLİK 
Tel: 0224 524 72 70

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ

İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ 
IZGARA ÇEŞİTLERİ

BAHÇIVAN AB AKIYOR
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

ELEMAN
YALOVO YOLU 3. KM. 

DEKİ İŞYERİMİZDE 
ÇALIŞACAK GARSON 
VE KOMİ ARANIYOR

513(196

DHIEHSAT1UK
YÜKSEK CİROLU 

RESMİ KURUMUN SU 
ANA BAYİİ 

DEVREN SATILIKTIR 

0 532 768 2310

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova YOİU 2. KM.
GEMLİK

Tel:5142021

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Tiketiei kredleri arta kart hattamalan azaldı
Mevduat bankala 
rının tüketici kredi
leri, 25 Ekim 
itibariyle yaklaşık 
459,5 milyon liralık 
artışla 227 milyar 
686 milyon liraya 
yükselirken, kredi 
kartı harcama tutarı 
ise 1,3 milyar liralık 
azalışla 89 milyar 
459 milyon liraya 
geriledi.
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) Haftalık Para 
ve Banka istatistik
lerine göre, 21-25

Ekim tarihleri arasın
da mevduat 
bankalarının tüketici 
kredileri 459 milyon 
492 bin lira artarak

227 milyar 686 
milyon 86 bin 
liraya ulaştı. 
Aynı dönemde 
taksitli ticari kredileri

247 milyon 515 bin 
lira azalarak 111 mil
yar 196 milyon 841 
bin liraya, kredi kartı 
harcamaları ise 1 
milyar 294 milyon 
527 bin liralık aza
lışla 89 milyar 458 
milyon 746 bin 
liraya geriledi. 
Mevduat bankaların
daki tüketici kredi
lerinin 97 milyar 823 
milyon 668 bin lirası 
konut, 7 milyar 744 
milyon 465 bin lirası 
taşıt ve 122 milyar 
117 milyon 953 bin

lirası da diğer kredil
erden oluştu.
Geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla 
mevduat bankaların
daki tüketici kredileri 
yüzde 26,82 oranın
da, taksitli ticari 
krediler de yüzde 
40,51 oranında 
arttı.
Bireysel ve kurumsal 
kredi kartları ile 
yapılan harcamalar 
ise 2012 yılının aynı 
dönemine göre 
yüzde 24,98 oranın
da artış gösterdi.

Kredi kartı harcama 
tutarının 52 milyar 
816 milyon 742 bin 
lirası taksitli, 36 mil
yar 642 milyon 4 bin 
lirası taksitsiz olarak 
gerçekleşti. 
Finansman şirket
lerinin aynı dönemde 
kullandırdıkları 
tüketici ve taksitli 
ticari kredi tutarı ise 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 28,69 
oranında artarak 13 
milyar 93 milyon 67 
bin lira oldu.

Ekim ayında perakende fiyatlar arttı
İstanbul'da ekim 
ayında perakende 
fiyatlar yüzde 2,54 
oranında, toptan fiy
atlar yüzde 0,92 
oranında arttı. 
İstanbul Ticaret 
Odası'nca İstanbul 
ili için hazırlanan 
1995 bazlı Ücretliler 
Geçinme İndeksine 
göre perakende fiy
atlar aylık yüzde 
2,54, toptan eşya fiy
atları indeksine göre 
toptan fiyatlar ise 
aylık yüzde 0,92 
oranında artış gös
terdi.
İstanbul Ticaret 
Odası'nca hazırlanan 
fiyat indekslerinin 
2013 yılı ekim ayının 
bir önceki yılın aynı 

t ayı ile mukayese 
sinde perakende fiy
atlar yüzde 7,59, top

tan fiyatlar yüzde 
6,86 oranında artış 
kaydetti.
Söz konusu indek
slerde yirmi dört 
aylık serilerden 
oluşan yıllık ortala
ma artış hesabına 
göre 2013 yılı Ekim 
ayında 1995 bazlı 
Ücretliler Geçinme 
İndeksi yıllık ortala
ma yüzde 8,15, 
Toptan Eşya 
Fiyatları İndeksi ise 
yıllık ortalama yüzde 
5,40 oranında artış 
gösterdi.
İstanbul'da giyim 
sektöründe kış 
sezonu ürünlerinin 
piyasaya sürülmesi, 
ev eşyası harca
maları grubunda yer 
alan ürünlerde 
maliyet kaynaklı 
fiyat artışları, gıda

maddeleri grubunda 
mevsimsel özellik
lere bağlı olarak yaş- 
kuru sebze ve 
meyve grubundaki 
fiyat artışları ekim 
ayı genel enflasyon 
artışında etken 
oldu.Perakende fiyat 
hareketlerinin 
göstergesi olan ve 
2013 Eylül ayında 
yüzde 0,71 oranında 
artış gösteren 1995 

bazlı İstanbul 
Ücretliler Geçinme 
İndeksi, ekim ayında 
yüzde 2,54 oranında 
yükseldi. 
İstanbul'da giyim 
sektöründe kış 
sezonu ürünlerinin 
piyasaya sürülmesi, 
ev eşyası harca
maları grubunda yer 
alan ürünlerde 
maliyet kaynaklı 
fiyat artışları, gıda 

maddeleri 
grubunda mevsim
sel özelliklere bağlı 
olarak yaş-kuru 
sebze ve meyve 
grubundaki fiyat 
artışları ekim ayı 
genel enflasyon 
artışında etken oldu. 
Giyim harcamaların
da yüzde 18,94, 
gıdada yüzde 2,71, 
ev eşyasında yüzde 
1,36, sağlık ve 
kişisel bakım da 
yüzde 0,01, kültür, 
eğitim ve eğlencede 
yüzde 0,24, ulaştır
ma ve haberleşmede 
yüzde 0,20 oranında 
artış kaydedilirken, 
konut harcamaların
da yüzde 0,18 
oranında fiyat azalışı 
gerçekleşti.
Diğer harcamalar 
grubunda ise fiyat 

hareketi 
kaydedilmedi.
2012 yılı ekim ayında 
yüzde 10,36 olan yıl
lık perakende fiyat 
artış oranı, 2013 
yılının aynı ayında 
yüzde 7,59 oldu.
Yıllık ortalama artış 
oranı ise düşüş 
eğilimini devam 
ettirerek 2013 
ekim ayında yüzde 
8,15 olarak 
gerçekleşti. 
- Toptan eşya 
fiyatları 
Toptan fiyat 
hareketlerini yansı
tan ve 2013 Eylül 
ayında yüzde 0,30 
oranında artan 
Toptan Eşya 
Fiyatları İndeksi 
ekim ayında yüzde 
0,92 oranında 
artış gösterdi.
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GEREKÜ 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. 51312 06

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

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

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

DENİZ UÇAĞI 513 55 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Haat. 513 23 29
M er. S ağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

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

Akcan Petrol
mar-pet
Tuncay Otogaz ai3 ıe as
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
SEMLİK'İN İLK BÖNLÜK SİYASİ 0*ZKTUl

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4713 

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

ŞEVKAT YERİM DAR: 
12:08-14:00-16:80- 

18:00-20:15
ŞEYTAN-IRACİM : 

11:45-14:15-16:15- 
18:30-20:30

TURBO: 11:30-13:30 
GÜNCE: 15:30- 

17:30-20:00

REZERVASYON 
5133321
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MİLTON

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE
EN GÜZEL ANLARINIZI L

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. (M
W

Pgsfy Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canb Ihyın 
Sahne - Işık gösterisi 
Servis ve ekipmanlar

Sürpriz gösteriler

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com
l

www.manastiremlak.sahibinden.com - www.jlan.com.tr/manastiremlak

http://www.manastiremlakgemlik.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.jlan.com.tr/manastiremlak
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Gemliksnonik 
galibiyetini aldı
Bursa Süper Amatör A liginde 
sezonun ikinci karşılaşmasını 
yapan Gemlikspor, Bursa 19 
Mayıs Gençlikspor’u kendi saha 
sında 1-0 yene rek ilk galibiyeti
ni aldı. Haberi sayfa 10’da

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis toplantısında, son 10 yılın hizmetleri üyelere anlatıldı.

iîm p il projeleri ImiBıılııu 
ttııftıdıllhlılu

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Futbol...
Türkiye’de futbolun girmediği alan yok.
Çocukluk yaşımızda ilk öğrendiğimiz oyun

lar arasında futbol baş sıradadır.
Futbol daha çok erkek oyunu olsa da, 

evlerimize kadar girdiği için, kadınların da 
zorunlu ilgi alanıdır.

Takım oyunu olan futbol, kişinin bireysel 
4' becerisi olması yanında, teknik adamın tak

tikleriyle birleştiğinde, futbolcu yıldız laşır.
Yıldızlaştıkça da büyük paralar kazanır.

Devamı sayfa 4’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın Ekim ayı 
Meclis toplantısında konuşan Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir, Türkiye’nin AB projelerini en az 
kullanan ülke olduğuna değinerek, “GTSO ola 
rak Kırsal Kalkınma Projelerine katılacağız. Bu 
nun için eğitim çalışmalarına personelimizi gön
dereceğiz.’’ dedi. Ağdemir, Odamızın AB fon
ların yararlanarak projeler üretmesine devam 
edeceğiz. Daha önce Uludağ Üniversitesi ile bir
likte yaptığımız Leonardo da Vinci projesi ile 
öğrencilerimizi ve Oda temsilcilerimizi Avru 
pa’ya göndererek burada projemizi tamamladık. 
Yeni projemiz için start verildi.” dedi. Sayfa 2’de

Cumartesi akşamı yaşamını Merve Baran 
sel birleştiren TIR şoförü Murat Eskioğlu, 
kullandığı TIR’ı gelin arabası yaptı. 16 MBD 
41 plakalı TIR’ıyla gelini kuaförden almaya 
gelen damat, şaşkın bakışlar arasında geli
ni bsüslenmiş TIR’a bindirdi. Haberi 5’de

1950'den beri...

^gpPAP0^

RANDEVU İÇİN 
05307672053*

Mrk : Yeni Yalova Yolu Umurbey San. Bölgesi 1>5 Km. Umurbey - GEMLİK Tel: 0 224 514 92 42

ive
AKSUBAŞI LTD.ŞTİ.

İtalyan Pıeralısı Leopard5 marka dünyanın 
en gelişmiş yağ sıkma makinesi ile hizmetinizde... 

DMF sistem ile zeytinin kendi suyu ile çalışan 
Pıeralısı ile daha kaliteli ürün elde edebilirsiniz.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis toplantısında, son 10 yılın hizmetleri üyelere anlatıldı.

GTSO yeni AB projeleri peşinde
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın Ekim ayı Meclis toplantısında konuşan Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir, Türkiye’nin AB projelerini en az kullanan ülke olduğuna değinerek, “GTSO olarak Kırsal 
Kalkınma Projelerine katılacağız. Bunun için eğitim çalışmalarına personelimizi göndereceğiz.” dedi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
Ekim ayı Meclis 
toplantısında, son 10 
yılın Oda çalışma 
lannın özeti, üyelere 
anlatıldı.
Geçtiğimiz günlerde, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir Başkanlı 
ğı’nda toplanan 
Gemlik Ticaret ve

Sanayi Odası 
Meclisi, ‘her ay bir 
etkinlik’ sloganıyla 
başlatılan çalış
malara bir yenisini 
daha ekledi.
GTSO personelinden 
Ayhan Yıldız’ın 
hazırlayıp sunduğu, 
“Son 10 yılın 
faaliyetlerinin özeti” 
olarak meclis üyeli 
ğine yeni seçilenlere 
bilgiler verildi.

Ağdemir, “Türkiye 
AB projeleri 
kullanmıyor”

Toplantının açılışın
da konuşan Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, Oda olarak 
tüm yenilikleri yakı- 
nen izlediklerini 
belirterek, şunları 
söyledi: 
“Odamızın AB fon

ların yararlanarak 
projeler üretmesine 
devam edeceğiz. 
Daha önce Uludağ 
Üniversitesi ile bir
likte yaptığımız 
Leonardo da Vinci 
projesi ile öğrenci
lerimizi ve Oda tem
silcilerimizi 
Avrupa’ya göndere 
rek burada projemizi 
tamamladık.
Türkiye AB fonların

dan en az yararlanan 
bir ülke.
Projeler yapmamız 
gerekmekte.
Bunun için Üniver
site ile çalışmak 
zorundayız.
GTSO olarak bugüne 
kadar 2 projeyi 
başarı ile uyguladık.
Yeni proje için start 
verildi.
Konu ile ilgili olarak 
Genel Sekreterimiz

Ağah Arda ve per
sonelimiz, TOBB 
tarafından AB Kırsal 
Kalkınma Projeleri 
konusunda Ankara 
da düzenlenen 
eğitime katılacaklar.” 
dedi.
Daha sonra 
GTSO’nun 10 yıl 
içinde yaptığı çalış
malar özet halinde 
meclis üyelerine 
anlatıldı.

Umurbev’tle kaçak 
kazıda lahit bulundu
Polise yapılan bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri bir lahit mezarı soymaya çalışan 2 
kişiyi gözaltına aldı. Mezar uzmanlarca bugün açılacak.

Borusan'da i; İması
Bir zeytinlikte izin
siz kazı yapıldığı 
ihbarını alan Gemlik 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
yaptığı baskında 
define avcılarını 
kıskıvrak yakaladı. 
Cumartesi günü bir 
ihbarı değerlendiren 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
Umurbey’de bugüne 
kadar kimsenin 
bilmediği bir tepede 
bazı kişilerin gizli 
kazı yaptığı ihbarını 
aldı.
Olay yerine baskın 
yapan polis, izinsiz 
kazı yapanları 
gözaltına aldı. 
Daha sonra kazı 
yapılan yerde lahit 
mezar buldu.

İçe Emniyet 
Müdürlüğü’ndeki 
olay yerinde 
inceleme ekipleri, 
kazı yapan şahıs
ların lahite ulaştığını 
fakat mezar odaları
na girip girmediği 
nin Bursa Müzesin 
den gelecek 
uzmanların 
inceleme yapması 
sonucu belli olacağı 

öğrenildi. Gemlik 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekip
lerinin gelen ihbar
ları değerlendirmesi 
neticesinde, olayla 
ilgili 2 kişinin 
ifadeleri alınıyor. 
Polis, 4 kişinin ise 
aranmasına başladı. 
Mezar çevnesinde 
güvenlik önlemi 
alındı.

Borusan Mannes 
man Fabrikası’nda 
yapımı süren bir 
inşaatta, taşeronun 
yanında işçi olarak 
çalışan Haşan 
Okumuş(34) adlı 
şahıs, kepçenin 
sıkıştırması sonucu 
yaşamını yitirdi. 
Öğrenildiğine göre 
olay dün saat 14.15 
sıralarında meyda 
na geldi.
Borusan Fabrikası 
içindeki bir inşaatı 

K AŞ€D€ fi€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak İh:r 'EMLİKİ
matbaacilik ■ yayincilik • reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 0İ3 35 95

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

alan Özufuk İnşaat’ 
ta işçi olarak 
çalışan Haşan 
Okumuş, çalıştığı 
sırada geri gelen 
kepçenin sıkıştır
ması sonucu ağır 
yaralandı.
Kepçenin sıkış 
tırdığı Okumuş, 
daha sonra yere 
düştü.
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan Haşan

Okumuş, hayatını 
kaybetti.
Olaydan sonra 
Giresunlu yakınlan 
hastaneye akın 
ettiler.
Cumhuriyet 
Savcısının 
gelerek cesette 
inceleme yapmasın
dan sonra kesin 
ölüm nedeninin 
belirlenmesi için 
ceset Adli Tıp 
Kurumu’na 
gönderildi

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Havayı kirleten 2 hin 500 toplu
taşıma aracına ceza yağdı

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
9 ay içinde aşırı 
egzoz dumanıyla 
hava kirliliğine yol 
açan 2 bin 515 
toplu taşıma aracı
na para cezası 
kesti.
Şehir merkezinde 
hava kirliliğine 
sebep olan toplu 
taşıma araçlarına 
emniyet ekipleri 
göz açtırmıyor. 
Kamuoyunda 10 
numara yağ kul
landığı iddia edilen 
toplu taşıma 
araçları için polis 
ekipleri harekete 
geçti. Şehrin 
muhtelif yerlerinde 
yapılan kon
trollerde, servis 
araçları ve halk 
otobüslerinin

Markete giren hırsızlara ttiiyiik $ok
Bursa’da, bir süper 
markete giren 
hırsızlar, çaldıkları 
yazar kasayı boş 
çıkınca attı 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Beşevler Mahalle 
si’nde meydana 
geldi. Sabah saat
lerinde bir süper 
markete giren hırsı
zlar, yazar kasayı 
çaldı. Alarmın çal
ması üzerine mar
kete giden görevlil
er, dış kapının 
açılarak yazar

Han Hııran cinayetin ftii tanığı herseyi ilini etli
Mudanya İlçesi'nde 
78 yaşındaki Rıd 
van Baskı'yı öldür 
düğü iddia edilen 
kızı Vildan B. (44), 
eşi Aykut B. ve 
kızları P.B. (17), 
Bursa 3'üncü Ağır 
Ceza Mahkeme si’n 
de hakim karşısına 
çıktı.12 Haziran 
2011*de işlenen 
cinayetle ilgili 
Vildan B. ve eşi 
Aykut B., tutuklu 
yargılanırken; P.B.,

muayene süreleri 
ve egzoz emisyon 
ölçüm değerleri 
kontrol ediliyor. 
Vatandaştan gelen 
şikayetleri de 
değerlendiren 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Şube Denetleme 
Müdürlüğü ekipleri, 
çevreyi etkileyecek 
şekilde duman 
çıkartan araçların 

kasanın çalındığını 
gördü. Bunun üzer
ine yetkililer polise 
haber verdi. Polis 
ekipleri marketten 
parmak izi aldı.

tutuksuz yargılanı 
yor. İlk kez hakim 
karşısına P.B.'nin 
ifadesi, anne ve 
babası salondan 
çıkarılarak alındı. 
Kendisine, poliste 
verdiği ifadesinde 
cinayeti babasının 
işlediğini söylediği 
hatırlatılan P.B., o 
gün gerçekleri 
anlatmadığını, bun
dan vicdan azabı 
duyduğunu belirtti. 
Olay günü dede 

trafikte seyret
memesi için çaba 
sarf ediyor. Yapılan 
açıklamaya göre, 
yıl başından bu 
yana hava kirlil
iğine sebep olan 2 
bin 515 araca 2918 
sayılı Trafik 
Kanunun 30/1-b 
maddesi gereğj«M 
para cezası kesildi. 
Yetkililer, 
denetlemelerin

Daha sonra bir 
ihbarı değer
lendiren polis ekip
leri, yazar kasayı 
merkez Osmangazi 
ilçesi Hamitler 

sinin annesiyle 
tartıştığını anlatan 
P.B., "Ben yan 
odada oturuyor
dum. Dedem, 
anneme vurmaya 
çalışmış. Annem 
ise 'Tamam baba 
yeter' diyordu. Bu 
sesi duydum. Son 
ra gürültü bir anda 
kesildi. Yanlarına 
gittiğimde annem 
dedemi yastıkla 
boğduğunu söyle
di" dedi. Cinayetin 

devam edeceğini 
bildirdi.
BursalIlar ise, hava 
kirliliğine gözle 
görülür etkisi olan 
bu araçlara yönelik 
cezai 
müeyyidelerin 
artırılmasını istedi. 
Vatandaşlar, "Özel
likle servis otobüs
leri ve özel halk 
otobüslerinin egzoz 
emisyon ölçüm
lerinin sık sık kon
trol edilmesi lazım. 
10 numara yağ kul
lanan çok fazla 
toplu taşıma aracı 
var. Bu yağlar hem 
hava kirliliğine 
sebebiyet veriyor, 
hem de yangın 
riskini ortaya 
çıkartıyor. Tedbirler 
daha da artırılmalı" 
dedi.

CUMHURİYET BAYRAMININ 

ARDINDAN

Mahallesi Huzur 
Caddesi’nde buldu. 
Kasanın tamamen 
parçalandığı 
görüldü.
Market yetkilisi 
Ahmet Bircan, “Hır 
sızlar kapıyı kırarak 
yazar kasayı almış. 
Ama yazar kasanın 
içinde hiçbir şey 
yoktu. Kasayı 
açtıktan sonra 
boş olduğunu 
görünce buraya 
atmışlar” dedi.
Polis, olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

ardından annesinin 
Bursa'daki evlerin 
de bulunan baba 
sini aradığını söyle 
yen genç kız, "Ba 
bam suçu üstlen
mek istedi. Annem 
kabul etmedi. Daha 
sonra banyoda 
parçaladıkları cese
di çeyiz sandığı, 
poşet ve valize 
koyarak evden 
çıkarttılar. Cinayeti 
annem işledi" diye 
konuştu.

Gemlik'te Cumhuriyet Bayramı etkin
likleri yerel gazetelere göre coşkulu 
geçmiş.

Acaba diyorum, bu haberleri yapanlar, 
farklı bir yere mi götürüldü bayram 
etkinliklerini izlemek için?

Ya da 27 Ekim'de vatandaşların yaptığı 
yürüyüşü mü izlediler, bunu Refik 
Yılmaz’ın en önde yürüdüğü bayram ile 
mi karıştırıyorlar?

Anlamadım.
Üç gün süren bir dizi etkinlikle Cumhu 

riyet Bayramı'nı kutladık.
İlki 27 Ekim'de, Kayıkhane'den Atatürk 

Anıtı'na gerçekleşen yürüyüştü.
Muhalefet partilerinden vatandaşlar, 

ellerinde Türk bayrakları ile korteji dol 
durmuştu. Herhangi bir parti ve ya 
dernek adı yoktu.

Gemlik'in dört bir yanına asılan afişler 
de de herhangi bir kurum ismi 
göremedim.

Kayıkhane'ye gelince TGB'li 
arkadaşları yeleklerini giyip katılımcıları 
yönlendirmeye çalışırken bulduk.

Elindeki megafondan ne dediği pek 
anlaşılmayan arkadaşı pek dinleyen 
olmadı.
Vatandaşlar anlamadıkları sloganları 

değil, kendi düşüncelerini haykırdılar.
Kortej anıta geldiğinde ise, belediye 

etraftaki ışıkları karartmış.
Elektriği kesmiş.
Vatandaşlar ellerinde mumlarla alanı 

aydınlatmaya çalışıyorlardı.
Bu korku, kin ve nefret nedir, anla

madım.
29 Ekim akşamı ise resmi fener alayı

na katıldık.
Bando ve izci grubu olmasa, vatan

daşlardan katılım sayısı yüz kişiyi 
geçmeyecek kadar azdı.

Onlar da büyük bir bayrak etrafında 
kümelenmişti.

Şaka gibi, gazeteler bunu belki Refik 
Yılmaz'dan çekindiklerinden olsa gerek, 
coşkulu bayram, coşku zirve yaptı şek
linde verdiler.

Saat kulesini döndükten sonra, otobüs 
durakları tarafında bir grup genç, 
Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı 
atmaya başladı, birkaç kez de tekrar
ladı.

Ben o anda, sloganı duyar duymaz 
hareketlenen AKP'ii zevatı gördüm.

Başaramadıkları Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarında zirve yapan coşku 
olmasa da, özellikle Refik Yılmaz'ın göz
lerindeki telaş ve korku olmuştu.

Ne derlerse yapalım, aman kızdırma 
yalım iktidar zevatını diyenler; bu kadar 
korkmayın onlardan.

Titriyorlar zira...

■Iffl ABONEOLDUNUZMU?
ııulrlı lıı ılıllı ilmi umul ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Futbol...
Futbol karşılıklı 11 er kişilik takımlarla oyna 

nır.
Yedekler, oyuna çıkanın yerine girerek 

eklenir.
90 dakikalık oyun sahalarda oynanıyor.
Büyük takımların maçlarını binlerce kişinin 

tribünlerden izliyor.
Futbol oyuncusu ile seyircisi farklı şeyler 

bence.
Seyirci futbolda taraftır.
Takımını tutar.
Onun hep yenmesini ister.
Tribünlere o duyguyla gelirler.
Birazda yaşamın stresini boşaltmak için.
Tribünlerde bağıran, sloganlar atan, küfür

ler savuranlar tam bir boşaltı gerçekleştirir.
Bunun için siyasi otoriteler futbol karşılaş

malarını izlemek için teşvik edicidirler.
Futbol seyirci kitlesi, stresini atarak boşa 

lir.
Tepkisini, siyasi iktidara göstermez böyle 

ce.
Siyasi güç ise bunun için en büyük yatırım

larını futbol sporuna yapar.
Milyon dolarlık stadyumlar devlet kesesin

den yapılır.
Ulusal gazetelerin en az 4 sayfası profes 

yönel futbola ayrılır.
Amatör spor değil.
Edebiyata, sanata bir sayfa ayırmazlar.
Televizyonlarda her gün saatlerce spor 

programlan yapılır.
Futbol ilgi odağı olsun ve daha çok izlensin 

diye.
Futbolu izleyen kitleler spor yapmazlar.
Veya çok azı spor yapar.
Onlar izleyicidirler yalnız..
Spor hep gündemimizdedir.
Dün, Türkiye’nin en büyük spor kulüple 

rinden Fenerbahçe’nin genel kurulu vardı.
Ben, kendimi bildim bileli, futbolda -küçük 

büyük- takım aynlmaksızın şike vardır.
Ama geçtiğimiz yıllarda Tükiye’de durup 

dururken, düğmeye basıldı ve Fenerbahçe de 
şike iddiaları ortaya atıldı.

Kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım başta 
olmak üzere, bazı yöneticiler tutuklandılar.

Bir futbol linçi yaşandı.
Aziz Başkan uzun süre cezaevinde yattı.
Yargılaması devam ediyor.
Cezaevinden çıkınca yine kulübünün başına 

geçti.
Aziz Yıldırımı Fenerbahçe’nin başından 

uzaklaştırmak isteyen bir iktidar var.
Siyaset büyük takımlara kadar elini uzattı.
Nasıl yargıya, askere uzattıysa şimdi de 

kulüplere uzattı.
İktidarın TFF’nin başına bir zamanlar getir 

diği Mehmet Ali Aydınlar, Yıldırım karşı aday 
oldu.

Sarı lacivetli kulüp üyeleri çilekeş başkanı- 
na sahip çıktılar.

Aziz Yıldırım, dünkü kongrede, 9 bin 380 
oyun, 6 bin 821’ini aldı.

Aydınlar ise 2 bin 383 oy alabildi.
Futbol böyle bir şey işte!

Bursa Gedelek 
Köyü arasında 
yapılan İzmir Gebze 
otobanının yol 
yapım çalışmaları 
hızla ilerliyor.
Gemlik Yalova 
Yolu’nun üzerinden 
geçen otobanın 
Karsak Boğazı 
girişindeki kavşak 
bağlantı viyadük 
ayağı nedeniyle 
Cihath Köyü, 
Mavıtech fabrikası 
yanındaki eski 
mermer atölyesi ve 
benzin istasyonu 
kamulaştırıldı. 
Viyadüğün bir 
ayağının konacağı 
yerde yapılan çalış
maların tamamlan
masıyla, ikinci 
ayağın oturacağı 
yer olan mermer 
atölyesinde yer 
düzleme çalışmaları 
başladı.
2. ayağın deprem 
fay kırığının

ksgari ücreılMen vergi alımnaııarak
Kızılcahamam kam
pında yeni Anayasa 
çalışmalarını anlatan 
Ak Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
asgari ücretliden 
vergi alınmaması 
için düzenleme 
yapılacağını söyledi.

ERDOĞAN'DAN 
ONAY ÇIKTI

Şahin, düzenle
menin yeni 
Anayasa'ya gire
ceğini söyledi. 
Habere göre, 12 mil
yarlık vergi kaybına 
neden olacak düzen
leme için Başbakan 
Erdoğan'ın 'İyi yap
mışsınız' dediği 
öğrenildi.
21. İstişare toplan
tısında 'yeni 
Anayasa' konulu bir 
sunum yapan Genel 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
asgari ücretliden 
vergi alınmaması

üzerinde olması 
nedeniyle, çalışma 
ların titiz bir şekilde 
sürdürüleceği ve 
20-30 metre kazı 
yapılarak, sağlam 
zemine kadar 
inildikten sonra fora 
‘kazık çakılarak 
iyileştirme yapıla
cağı öğrenildi.

için yapılan 
düzenlemenin yeni 
Anayasa'da ola
cağını belirtti.

BAKANLAR KARŞI 
ÇIKTI, AMA...

Maliye ve ekonomi 
bakanlarının karşı 
çıktığı ve 12 mil
yarlık bir vergi kay
bının öngörüldüğü 
düzenlemeye ilişkin 
olarak Başbakan 
Erdoğan'ın 'İyi yap
mışsınız' karşılığını 
verdiği öğrenildi.

Düzenlemeyle 
asgari ücretten alı
nan yüzde 15 
oranındaki verginin 
alınmaması ve 
çalışanın eline daha 
fazla ücret geçmesi 
sağlanacak.

"ÇÖZÜM SÜRECİ 
SESSİZ DEVRİM"

Başbakan 
Yardımcısı Beşir 
Atalay ise çözüm 
sürecine ilişkin 
partililere bilgi 
verirken, 'Bu bir 

sessiz devrimdir. 
Bunun için kimse 
ile pazarlık etmedik' 
dedi. Atalay, 
kamuda kı 11 k- 
kıyafet serbestisi, 
Meclis'te milletve 
killerinin başörtüsü 
ile çalışmalara 
katılabilmesi ile 
bugünlere kadar 
gelen tabuları yıktık
larını belirterek, 
başörtüsünün 
özgürlüklerin 
simgesi olduğunu 
vurguladı.
Yerel seçimler 
vizyonu ile ilgili 
sunumu yapan 
Ak Parti Yerel 
Yönetimlerden 
Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı 
Menderes Türel ise 
sayısı 30'a çıkan 
büyükşehirlerk 
ilgili 2'şer lak: ık 
videolar hazır
landığını ve bu 
videoların sosyal 
medyada kullanıla
cağını dile getirdi.
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Meteorolojiden güzel haber
Yapılan son meteo
rolojik tahminlere 
göre, yağışsız ve 
sıcak günler yeni 
haftada da yurt ge 
nelinde etkili olma 
ya devam edecek. 
Kurban Bayram’ın 
dan bu yana genel
likle yüksek basınç 
merkezinin etkisi 
altında bulunan 
Türkiye’nin büyük 
bölümünde yağış 
kaydedilmezken, 
Marmara’nın doğu 
su ile iç bölgelerde 
gece ve sabah saat
lerinde sis ve pus 
hadisesi görüldü, 
hava açık ve güneş 
li geçerken, hava 
sıcaklığı geceleri 
mevsim normalleri 
civarında, gündüz
leri ise mevsim nor
mallerinin üzerinde 
seyretti.
Meteoroloji’ye göre, 
yağışsız ve sıcak 
hava etkisini yeni 
haftada da yurt 
genelinde etkisini 
sürdürecek. Hafta 
başında Marmara 
bölgesiyle birlikte 
Ege ve Batı Akde 
niz’in parçalı ve çok 

bulutlu olacağı, 
Marmara’nın batısı 
ile Kıyı Ege’de kısa 
süreli sağanak 
yağış geçişleri 
görüleceği, diğer 
bölgelerin az bulut
lu ve açık geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Marmara’nın 
doğusu ile iç böl
gelerde gece ve 
sabah saatlerinde 
yer yer sis ve pus 
hadisesi bekleniyor. 
Hava sıcaklığında 
önemli bir değişik
lik olmayacağı; 
gündüz sıcaklık
larının mevsim nor
malleri üzerinde 
seyretmeye devam 
edeceği öngörülü 
yor. Meteoroloji’nin 
aylık tahmin çalış
malarına göre; mev 
sim normallerinin 
üzerinde seyreden 
hava sıcaklıklarının 
hafta sonundan 
itibaren azalacağı; 
yağışsız dönemin 
sona ereceği ve 
yağışların 
Kasım ayı ortala
maları civarında 
gerçekleşeceği 
bekleniyor.

MMMll
Cumartesi akşamı 
yaşamını Merve 
Baransel birleştiren 
TIR şoförü Murat 
Eskioğlu, kul
landığı TIR’ı gelin 
arabası yaptı. 
Bütünler Düğün 
Salonu’nda 
cumartesi günü 
yapılan evlenme 
töreni öncesi, 
Kuaför Olcay’da 
saçlarını yaptıran 
gelini, Gelin 
Arabası yaptığı 16 
MBD 41 plakalı 
Volvo TIR’ıyla 
almaya gelen genç 
damat, Murat 
Eskioğlu çevrede 
gezenlerin şaşkın 
bakışları arasında 
gelini süslenmiş 
TIR’ına bindirerek 
alkışlarla uzaklaştı. 
Gemlik’te TIR’ın 
gelin arabası yapan 
ilk damat olma 
ünvanını kazanın 
Murat, yapılan 
düğün töreninde 
güzel gelinle yaşa 
mim birleştirdi.

KARATAŞ ŞİRKETİMİZ İÇİN

METAL İŞLERİNDE ÇALIŞABİLECEK 
VASIFSIZ ELEMANLAR 

ALINACAKTIR
İlgilenenlerin Azot Sanayi Yolu No: 272 İslamköy/Gemlik 

adresine şahsen müracaatları rica olunur.

KARATAŞ REMİR ÇELİK LTD. ŞTİ.
Azot Sanayi Yolu No:272 İslamköy/GEMLİK

Tel: 0224 524 72 70
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ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ

İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

GECE SAAT 
Ol.OO'E KADAR 

AÇIĞIZ

SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ 
IZGARA ÇEŞİTLERİ

Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

BlHÇIUaH MUHIYOB
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

ımı EltIMH

YALOVO YOLU 3. KM. 
DEKİ İŞYERİMİZDE 

ÇALIŞACAK GARSON 
VE KOMİ ARANIYOR

5138196

YÜKSEK CİROLU 
RESMİ KURUMUN SU 

ANA BAYİİ 
DEVREN SATILIKTIR 

05321612370

OFİS PROGRAMLARINI 
İYİ KULLANABİLEN 

ÖN MUHASEBE 
ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM. 
GEMLİK

Tel: 514 20 21

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Spkak No : 3/B GEMLİK
matbaacilik -YAYiNC|i iK - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax z (0.224) 513 35 95
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AYRINTI
Erhan ÎZGİ

YEREL SEÇİMLER YAKLAŞIRKEN...
Gemlik yerel 

seçimlere yavaş 
yavaş ısınmaya 
başladı.

Siyasi partiler 
henüz aday aday
larını açıklarken, 
kehanet sahibi kişi 
ler seçimi kimin 
kazanacağını dil
lendirmeye başladı. 
Siyasi partilerden 
MHP ve SP adayını 
belirledi. SP adayı 
kesin; fakat MHP'nin 
aday adayı kesin 
değil. Genel merke 
zin ne diyeceği 
henüz netleşmedi. 
Bu nedenle, MHP'nin 
belediye başkan 
adayı kesinleşmiş 
değil.

AKP'de aday adayı 
zenginliği var. 
Muhteremlerin kay
betmeye tahammül

leri olmadığı için 
halkın iradesine pek 
saygı duymuyorlar. 
Çeşitli yollarla yöne
timi ele geçirme 
konusunda oldukça 
mahirler. Zaman 
içinde AKP'nin 
adayını da öğrenmiş 
olacağız.

CHP, derin kış 
uykusunda.
Yıllardan beri bu 
günleri düşünüp 
seçimlere halkın 
onayını alabilecek 
adayını ne yazık ki 
hazırlayamadı.

Hâlâ da rotası 
bozulmuş bir gemi 
gibi yönünü bir türlü 
belirleyemiyor.
Görünürde bir şeyler 
yapılıyormuş gibi 
olsa da gerçekte 
halkı tatmin edecek, 
göz dolduracak bir 

çalışma gözlenmi 
yor. Geçmişte yaşa 
nan olumsuzlukları 
da silememenin 
sıkıntısını ne yazık ki 
üzerinden de ata
madı. Eleştiri ve 
özeleştiri mekaniz
maları kullanılmadığı 
için sorunlar yumağı 
büyüyerek bu gün
lere geldi.

CHP'den şimdilik 
iki aday adayı ortaya 
çıktı.

Gemlik halkı bu iki 
kişiyi nasıl değer
lendirir bilmiyorum. 
Ancak parti yönetimi 
ve partiye destek 
veren üyeler ve 
aydın kesim iki aday 
adayına da oldukça 
mesafeli.

İşçi Partisi, 
Gemlik'te taban 
oluşturmaya çalışı 

yor. Birlik ve dayanış 
manın gerçekleşme
si için çaba harcıyor. 
Siyasi iktidara karşı 
eylemleri Gemlik'te 
kim gerçekleştiriyor 
derseniz: Tek yanıt 
İşçi Partisi ve TGB 
diyebiliriz. Bunun 
dışında Gemlik'te 
kendine güvenen bir 
siyasi parti göremi 
yoruz.

Siyasetçi değilim; 
fakat başarının 
anahtarının lider ve 
ardında donanımlı 
bir ekip sayesinde, 
disiplinli bir çalış
mayla gerçekleşe
ceğine inanıyorum. 
Bu iş için öncelikle 
parasal güç büyük 
önem taşımaktadır.

Bunun yanı sıra 
iktidar partisinden 
aday olan kişiler 
büyük avantaja 
sahiptir, bu gerçek 
de yadsınmamak. 
Büyükşehir 
Belediyesi hangi 
partiye aitse o par
tiden aday olan kişi 
yine bir puan önde. 
Seçimlerle ilgili 
yorum yapılırken 
bunlar da göz

önünde tutulmalı. 
Hangi partiden 

olursa olsun 
belediye başkan 
adayı, birlikte çalışa
cağı ekibini kurup 
Gemlik için gerçek
ten doğru projeler 
ortaya koyarsa 
Gemlik'te başarıya 
bir adım daha yak
laşmış olur.

Sadece bir şeyler 
yapmış olmak için 
vitrine oynayıp 
işgüzarlık yapmak 
hiç kimseye ve 
hiçbir siyasi partiye 
bir şey kazandırmaz. 
Bunu yapanlar 
sadece kendilerini 
aldatmış olurlar.

Yerel seçimlerde, 
iktidar partisi ve 
sahip olduğu yerel 
yönetimler kesenin 
ağzını açacak, aday
larına maddi destek 
sağlamaya çalışa
cak.

Kömür, makarna, 
bulgur ve para 
yardımları köylere 
varıncaya dek 
ulaştırılacak.

Geçen seçimlerde, 
sonradan öğrendiği 
mize göre beyaz 

eşya bile oy verecek 
kalabalık ailelere 
dağıtılmış.

Bütün bu yardım
larla halk kandırıla
cak ve oy vermesi 
sağlanacak, sonra 
da sonuca halkın 
iradesi denilecek. 
Olacak iş değil; fakat 
ülkemizde 50-60 yıl
dan beri yaşanan 
gerçek bu.

Yerel seçimlerde 
sadece başkan 
adayları değil, 
belediye meclis 
üyelerinin de kimlik
leri, saygınlıkları, 
dürüstlük ve 
çalışkanlıkları da 
önemli.

Birikimsiz, kültür 
süz kişilerle ve her 
seçimde olduğu gibi 
hemşeri dernek
lerinin önerdiği 
okuma yazma özürlü 
kişilerle başarıya 
ulaşmak mümkün 
değildir.

Bu tür insanlarla 
seçim kazanılsa bile 
bu muhteremler par
tinin başına eninde 
sonunda bela 
olurlar.

Uyarması bizden!

TMMOB
MİMARLAR ODASI 

GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ
GENEL KURULUNA 

ÇAĞRI
Mimarlar Odası Gemlik Temsilcili 

ği'nin XII. Olağan Genel Kurulu ve 
Temsilcilik Seçimleri 01.12.2013 Pazar 
günü saat 13.00 -17.00 de Gürle İş 
Merkezi Kat: 2 No : 76 adresindeki 
büromuzda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa, Genel 
Kurul ve Temsilcilik Seçimleri 
08.12.2013 Pazar günü aynı adres 
ve saat de çoğunluk aranmaksızın 
aynı gündemle yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

GÜNDEM

1-Yoklama ve açılış
2- Genel Kurul divan oluşturulması, 

Başkan ve iki saymanın seçilmesi ve 
saygı duruşu

3- Çalışma Raporunun okunması ve 
değerlendirilmesi

4- Gelecek dönem çalışma 
Raporunun görüşülmesi

5- Dilek ve Temenniler
6- Adayların tespiti
7- Seçimler
8- Kapanış

II i MSI li i i I mİ Mli İHMİ
Türkiye'de ve dünya 
genelinde gün 
geçtikçe hayati 
önem kazanan aile 
müessesesi, Bursa 
Kent Konseyi (BKK) 
Koza Çalışma 
Grubu’nun destek
leriyle Türkiye Aile 
Platformu (TÜRAP) 
tarafından düzenle
nen ‘İstişare grubu 
3. İl toplantısı’nda 
konuşuldu.
Bursa’da 3 gün 
sürecek olan prog 
ram, Atatürk Kong 
re Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Başkanlık Salonu’n 
daki açılışı töreniyle 
başladı. Programın 
moderatörlüğünü 
üstlenen TÜRAP 
Genel Koordinatörü 
Piyale Çitil, yaptık
ları çalışmalar 
hakkında katılım
cılara bilgi verdi.
Türkiye’de ve 
dünyada en dikkat 
edilmesi gereken 
konunun ‘aile’ oldu 
ğunu belirten Çitil, 
sivil toplum kuru
luşlarına bu konuda

önemli görevler 
düştüğünü anlattı. 
Çitil, TÜRAB çalış
malarında ilerleyen 
zamanlarda Bursa 
Kent Konseyi’yle 
ortak çalışmalar 
yapabileceklerini 
söyledi.
BKK Genel Sekreteri 
Enes Battal Keskin 
ise, Kent Konse 
yi’nin yapısından ve 
çalışmalarından 
bahsetti. Türkiye’nin 
ilk kent konsey
lerinden biri olan 
BKK’nin kuruluşu- . 
nun 1995 yılına 
dayandığını anlattı. 
Kent konseylerinin, 
sivil toplumun karar 
alma mekanizmaları

na katılması amacıy
la oluşturulan aracı 
kuruluşlar olduğunu 
hatırlatan Keskin, 
BKK bünyesindeki 
Kadın Meclisi, 
Gençlik Meclisi gibi 
yapıların gönüllüleri 
bir araya getirdiğini 
ifade etti. Çalış
manın sonucunda 
kent konseyi 
bünyesinde Aile 
Meclisi’nin de oluş
turulabileceğini 
aktaran Keskin, 
“Türkiye’deki sivil 
toplumun derdi, 
zaman ve emek 
varken kaynağın 
olmamasıdır.
Kent konseyleri bu 
meseleyi kamu kay

naklarıyla çözme 
yeteneğine sahip. 
Toplumun dezavan
tajlı gruplarını, 
şehirde aktif rol 
alsın diye güçlen 
diriyoruz. Ailenin de 
dezavantajlı bir hal 
aldığını göremi 
yoruz. Bir geçiş 
döne minde yaşıy
oruz. Dünyada artık 
aile nin hem yapısı, 
hem de işlevi 
değişiyor. Bu 
süreçte aile 
kavramının, TÜRAP 
tarafından toplumun 
gündemine sokul
masını önemsiyoruz. 
Toplantıya katkı 
koyan herkese 
teşekkür ediyorum” 
dedi. BKK Koza 
Çalışma Grubu 
Temsilcisi Prof. Dr. 
Şule Altun da 
önemli bir topluluğa 
ev sahipliği yap
manın mutluluğunu 
yaşadıklarını 
söyledi. Kent kon
seylerinin son 
derece etkili organi
zasyon kuruluşları 
olduğu belirtildi.
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ZİHİN IlK MAÇTA KABARDI
Seyfettin Şekersöz

Deplasmanlı Türkiye 
Bayanlar İkinci 
Liginde ilk maçına 
çıkan Gemlik 
Zeytinspor tecrübeli 
ve güçlü rakibi 
karşısında gol 
atamadan 19-0 
yenilerek 
hezimete uğradı. 
Henüz 2 ay önce 
kurulan ve 
tecrübesiz futbolcu
lardan oluşan 
Mavi Siyahtılar 
tecrübeli rakipleri 
Nazilli Belediyespor 
karşısında iyi 
mücadele etmeler
ine rağmen farklı 
yenilmekten 
kurtulamadılar. 
Maça hızlı başlayan 
Siyah Beyazlı 
Nazilli Belediyespor, 
henüz 2. dakikada 
1-0 öne geçti. 
Gol furyasına 
devam eden Nazilli 
Belediyespor, ilk 
yarıyı 2-12-17-35’de 
Ceren, 8-10-16-19- 
33'de Gamze, 21. 
İmren, 39. Gizem ve 
43. dakikada 
Ayçin'in golleriyle 
12-0 önde kapadı. 
İkinci yarıya top 
gezdirerek fazla 
atak gözükmeyen 
Nazilli Belediyespor 
karşısında 
Zeytinspor'lu bayan 
kramponlar gol 
yememek için büyük 
çaba gösterdiler. 
İkinci yarıya yine 
gollerle başlayan 
siyah beyazlı 
Nazilli Belediyespor 
oyuna ikinci 
yarıda giren Pelin'in 
58-60-69-77 dakika 
larda, 63. dakikada 
Gamze'nin, 70-81 'de 
Gizem'in ve 77'de 
Pelin'in golleriyle 
sahadan 19-0 
galip ayrıldı. 
88. dakikada 
Özge'nin topa elle 
müdahale etmesiyle 
Nazilli Belediye 
spor'un kazandığı 
penaltı atışında 
kaleci Öznur üzerine 
gelen topu tokatla
yarak gole izin 
vermedi.

SAHA : Gemlik İlçe 
HAKEMLER: 
Şirin Burhan 7, 
İpek Emiroğlu 7, 
Habibe Yorgun 7,

ZEYTİNSPOR : 
Öznur1,(Handan 3) 
Özge 2, Beyza Uçar

Zeynep 1, Özlem 5, 
(Elif 4) Şadiye 5, 
(Gülhan 3) Gizem 6, 
Gamze 8, Imran 5, 
Meral 5, (Pelin 7) 
Ceren 7, Cansu 6, 
Ayçin 6, Dilşat 6, 
GOLLER : Dk. 2-12-

17-35 Ceren, Dk. 8- 
10-16-19-33-63 
Gamze, Dk. 21.
imren, Dk. 39-70-81 
Gizem, Dk. 43.
Ayçin, Dk. 58-60-69 
77 Pelin, (Nazilli 
Belediyespor)

3, Ayşegül 3, Buket 
4, Tuğçe 4, Seval 2, 
Hale 2, Kübra 1, 
(Beyza Aydın 2) 
Elif 3, Gamze 2, 
(Hatice 1) 
NAZİLLİ 
BELEDİYESPOR :

MGSpor.75
Gücümsnor: 90

Türkiye Basketbol 
EBBL/3lig 2 .Hafta 
karşılaşmasında 
Bursa derbisinde 
Bursa Atatürk Spor 
Salonu’nda saat 
14.00 karşı karşıya 
gelen Mgspor 
(Tofaş) ile Gemlik 
Gücüm Spor 
arasındaki mücade
lenin ilk periyotun- 
da başa bas geçme
sine rağmen Mg 
spor’un 26-23 üs 
tünlüğü ile tamam
landı.
İki takım’da 2 peri 
yotta birbirlerine 
üstünlük sağlaya
madılar mücadele 
17:17 tamamlandı. 1 
devreyi Mg Spor 43- 
40 önde bitirdi.
İkinci yarıya daha 
etkili oyunla başla 
yan Gemlik ekibi 
3.periyotu 21-26 
önde tamamladı. 4 
periyotta başa baş 
gecen mücadelenin 
son dakikalarında 
Gemlik Gücüm 
Spor’un etkili 
oyunu periyotun 11- 
24 bitmesini ve 
seyircinin desteğini 
alan Gemlik ekibi 
sahadan 75-90 galip 
ayrılan taraf oldu. 
Mg Spor (Tofaş ): 
75 - Gemlik Gücüm 
Spor: 90 
Salon: Bursa 
Atatürk Spor 
Salonu
Baş Hakem :C. 
PİŞMAN
Yrd Hakem :S.E. 
PEKDOĞAN 
Teknik Komiser: 
Atif AL
Mg Spor (Tofaş): 
Yiğit (9), Mert(18), 
Mustafa(O), Yet 
kin(2), Burak(7), 
Metin (2), Kerem 
(21), Y.Emre Mirza 
(10), M.Çevik(6), 
D.Liman(O), B.
Bayram(0), 
AntrenörErhan

TOKER
Gemlik Gücüm 
Spor: Levent(24), 
Olcan (13), Berkay 
(10), Emre(1), Oğul 
can(0), Musab(0), 
Enes (14) Erdem 
(18), Can(2), Musa 
(2), Rıdvan (4), 
Hakan (2) 
Antrenör:Ziya 
GÜLER 7 
5Faulü : Mg Spor 
Y.Yalçın - M. Çevik / 
Gemlik Gücüm 
Spor: E. Yoldaş 
1-Periyot = 26 : 23 
2-Periyot= 17 : 17 
3-Periyot = 21 : 26 
4-Periyot= 11; 24 
İlk Devre = 43:40 
Maç Sonu = 75:90 
Maç sonunda 
yapılan basın 
toplantısında 
Gemlik Gücüm spor 
Basın sözcüsü 
Ömer Gümüş 
“Bursa derbisini 
kazanmamız iyi 
yolda gittiğimizin 
en büyük kanıtı.
Sınırlı imkanlarımı 
za rağmen güçlü 
bütçesi olan rakip
lerimize karşı iyi 
oyun oynayarak 
bize destek olan 
Gemlik halkına 
armağan olsun .Bu 
mücadele bizim için 
geride kaldı, kendi 
evimizde oynaya
cağımız İnegöl maçı 
hazırlıklarına izin 
yapmadan devam 
edeceğiz. Mg 
Spor (Tofaş) yöneti
cilerine gösterdik
leri m Isa firperver- 
likten dolayı 
teşekkür ederiz. 
Gemlik İlçe Spor 
salonunda 9 Kasım 
2013 cumartesi saat 
45:30 oyna 
yacağımız ır ’îcade 
leye biz ' ds ‘ k 
veren basket. o/ 
severleri ve Gemlik 
halkını maça davet 
ediyoruz” dedi
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İthalatçının gümrük çilesi tarihe karışıyor
Daha önce ihracatçı 
firmalar için uygula
maya konulan 
'yerinde gümrük
leme* sistemini, 
şimdi de ithalatçı fir
malar için hayata 
geçiriliyor. Artık 
ürünler gümrüğe 
girmeden firmalara 
teslim edilebilecek. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı, 
daha önce ihracatçı 
firmalar için uygula
maya koydukları 
"yerinde gümrük
leme" sistemini,

şimdi de imalatçı 
konumdaki ithalatçı 
firmalar için hayata 
geçireceklerini 
belirterek, "Böylece 
gümrük işlemleri 
ithalatçı firmanın 

kendi tesislerinde 
yapılacak. İthal 
edilen eşya da hiç 
gümrüğe getirilme
den doğrudan fir
manın tesislerine 
sevk edilebilecek"

dedi.
Yazıcı, yaptığı 
açıklamada, 
"ticarette en kolay 
ve güvenilir ülke 
olma" hedefi doğrul
tusunda çalış
malarını sürdürdük
lerini, bu konuda 
gümrük mevzuatında 
devrim niteliğinde 
yenilikleri hayata ge 
çirdiklerini söyledi. 
Son olarak bu yılın 
başında Gümrük 
İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması 
Yönetmeliği'ni

çıkardıklarını ifade 
eden Yazıcı, böylece 
ihracatçı firmalara 
gümrük işlemlerinde 
kolaylık ve imtiya
zların tanındığı ulus
lararası bir statü 
olan 'Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Statü 
sü'nün verildiğini 
anlattı.
Bu statüye sahip fir
maların "yerinde 
gümrükleme", "izinli 
gönderici" ve "ortak 
transit" uygula
malarının sağladığı 
avantajlara kavuş

tuğunu vurgulayan 
Yazıcı, 
"Yetkilendirilmiş 
yükümlü statüsü 
alan firmalar yerinde 
gümrükleme imkanı
na kavuşarak ürün
lerinin gümrükleme 
işlemlerini gümrük 
sahası yerine 
kendi tesislerinde 
yapma imkanına 
kavuştular. Şimdi 
hazırladığımız yönet
melik taslağı ile itha
latta da yerinde 
gümrükleme işlem
ine geçilecek" dedi.

2 yıl içinde dava açmayanın parası yanacak!
Bankaların faizleri 
yüksek belirlemesi 
nedeniyle zarar 
edenler davaları 2 yıl 
içinde açmak zorun
da. Faizleri ortaklaşa 
yüksek belirledikleri 
gerekçesiyle 
Rekabet Kurulu'nun 
1.1 milyar lira ceza 
kestiği bankalar, 
umudunu 2 yıllık 
zamanaşımı süre
sine bağladı. 
Kurulun kararının 
açıklandığı günden

itibaren bankalara 
dava açmak için 2 
yıllık zaman aşımı 
süresi işlemeye 
başladı. Bu süre 
zarfında mahkemeye 
gitmeyen gerçek ve 
tüzel kişiler dava 
hakkını kaybedecek. 
Rekabet Kurulu'nun 
kararına karşı açılan 
temyiz davalarının 
henüz Danıştay aşa
masına bile 
gelmediğini belirten 
hukukçular,

"Rekabet Kurulu'nun 
aldığı kararlarla ilgili 
zamanaşımı süresi 2

yıl. Burada dava 
açanların zaman 
aşımı süresini

dol durma riski 
büyüyor. Çünkü 
Danıştay'da süreç 
3-5 yılı buluyor. 
Bu nedenle 
davaların bir an 
önce açılması şart. 
Yoksa zararı sineye 
çekerler" dedi. 
Rekabet hukukçusu 
Avukat Hikmet 
Koyuncu, şöyle 
konuştu: "Şirketler 
bu davala rı ticaret 
mahkeme lerine 
açarsa, zamanaşımı 

riskini ortadan 
kaldıracak.
Bundan sonra 
Danıştay'ın kararı 
beklenebilir. Ancak 
dava için Danıştay'ın 
kararı beklenirse, 2 
yıllık zamanaşımı 
süresi bitmiş olur. 
Kimse bir şey ala
maz." İlk davayı 
açan Nilüfer 
Çevikel'in 
mahkemesinde 
de sıra bilirkişi 
tespitine geldi.

Elektrik piyasasına yeni düzenleme
Elektrik piyasasında 
elektrik enerjisinin 
üretimi, iletimi, 
dağıtımı, toptan

satışı, perakende 
satışı, ithalatı, ihra
catı ve piyasa işleti
mi faaliyeti için

uygun bir lisans 
alınması zorunlu 
olacak.
Elektrik piyasasına 

ilişkin yeni düzen
lemeler, yürürlüğe 
girdi. Elektrik 
piyasasında elektrik 

enerjisinin üretimi, 
iletimi, dağıtımı, top
tan satışı, perakende 
satışı, ithalatı, ihra
catı ve piyasa işleti
mi faaliyeti için 
uygun bir lisans 
alınması zorunlu 
olacak.

Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurumunun (EPDK), 
Elektrik Piyasası 
Lisans Yönetmeliği, 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanarak, 
yürürlüğe girdi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

B 
E 
R 
I

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

VAPUR-FERİBOT

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 1205

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 id. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

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

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

ULAŞIM 513 15 07
513 14 14

9. 513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

I 4 0

DENİZ UÇAĞI
Pegısu» Akmls Seyahat
METRO ,
Aydın Turizm
Süzer Turizm 
Kanberofllu-Eseda» 
Anttur 
Kamil Koç

613 66 13
614 63 62
613 12 12
613 20 77
612 1O 72
614 46 49

612 O1 63
HASTANELER

nem t-yıımı mıiM. 
İŞ-KÜR 513 71 66

Devlet Hastane»!
Sahil Dev. Mest.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral
Başkanlık

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

BUSKİ
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

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

Gemlik Körfez alı simıi

DAĞITICILAR

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513-12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol __
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz S13 10 45
Beyza Petrol 813 Q1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4714

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 

ŞEVKATYERİM DAR: 
12:00-14:00-16:00- 

10:00-20:15
ŞEYTAN I RACİM : 
11:45-14:15-16:15- 

10:30-20:30 
TÜRBO: 11:30-13:30

GÜNCE: 15:30- 
17:30-20:00 

REZERVASYON 
5133321
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Gemlik Atatürk statında 19 Mayıs Gençlik ile karşılaşan kırmızı beyazlar, galibiyeti 88. dakikada Arifin ayağından kazandı.

fiomlikspor ili galihiyetini aldı
Bursa Süper 
Amatör A liginde 
sezonun ikinci 
karşılaşmasını 
yapan Gemlikspor, 
Bursa 19 Mayıs 
Gençlikşpor’u kendi 
sahasında 1-0 yene 
rek ilk galibiyetini 
aldı.
Dün, saat 14.30 da 
Gemlik Atatürk 
Stadında, Gemlikli? , 
sporseverlerin 
karşısına çıkan kır
mızı beyazhlar/ 
geçtiğimiz hafta 
İznikspor karşısında 
2-0’lık yenilginin 
acısını çıkardılar.

GOL 88. 
DAKİKADA GELDİ 
İlk yanda Bursah 
rakibine karşı 
güzel bir oyun 
sergileyen 
Gemlikspor 
beklediği golü ata

madı.
Maçın ikinci yarısına 
daha hızlı başlayan 
kırmızı beyazhlar, 
beklenen golü 88. 
dakikada Arifin 
ayağından kazandı. 
Zaman zaman sert 
geçen karşılaşmanın 
85 ve 90+1. 
dakikasında 19 
Mayıs 
Gençlikspor’dan 
2 futbolcu kırmızı 
kart gördü. 
İlk haftadaki 
karşılaşmada 
3 puan kaybeden 
Gemlikspor’un kendi 
sahasında ve 
seyircisi önünde 
karşılaşmayı 
3 puanla bitirmesi 
sevinç yarattı. 
Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Orhan Koç, 
karşılaşma sonrası 
gazetemize yaptığı 
açıklamada şunları

söyledi: “Geçtiğimiz 
hafta bir talihsizlik 
yaşadık. Bu yıl 
ekibimiz güzel.

Bugün ilk gali
biyetimizi elde ettik. 
Gelecek haftalarda 
da futbolcularımız

dan başarılı sonuç 
almasını bekliyoruz. 
Taraftarlarımızın 
karşılaşmalarda

takımımızı destek
lemesi moral 
gücümüzü arttıra
cak" dedi.

GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK

MANASTIR EMLAK

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
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Zeylin hasadı 
haşladı

Gemlikli zeytin üreticilerinin 
umudu olan zeytin hasadı başla 
dı. Marmarabirlik’te de ürün 
alımlarına dün itibariyle 
başlatıldı. Haberi sayfa 4’de

Dere kenarlarına parke döşenmeye başlandı... Yıkılan duvarlara pencere takıldı, kapı açıldı...

Mi i M w lîıi ftiı M
j Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zeytin hasadı başladı...
Gemlik zeytininde 2013-2014 ürününün 

hasadına başlandı.
Ilıman iklimi seven zeytin ağaçlan, bu yılda 

eski yıllara göre erken uyandı ve meyvalan 
olgunlaştı.

Köylerimizde üreticiler, günlerdir kararan ve 
olgunlaşan zeytinlerini topluyorlar.

En büyük alıcı Marmarabiriik ise dün ortak- 
lanndan barem fiyatları açıklanmadan ön 
atımlara başladı.

Üretici Zeytin Hali’nde ise taze zeytin 
satıştan sürüyor. Devamı sayfa 4’de

Gürle İş Merkezi’nin dereye bakan yan duvarları, 
Belediyeye ait işyerleri yıkılınca kapalı olan 
duvar yıkılarak camekan ve kapı açılarak mo 
dern bir görünüm kazandı. İşyeri projesini çizen 
Mimar Orhan Bulut ise duvarın tadilatı yap
madan yıkılmasının suç olduğu iddiasıyla 
şikayetçi olmuştu. Haberi sayfa 2’de

Ereiimen, Şehit 
Etem Okulu ile ilgili 
son noktayı koydu

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
yerel gazetelerde 
çıkan Şehit Etem 
Okulu’nun adının 
değiştirilmesi 
üzerine yapılan 
açıklama nedeniyle 
yazılı bir açıklama
da bulundu.
Öte yandan, Şehit 
Etem llkoku 
lunun adının 
değişmediği, 4+4+4 
yasasının uygula
masıyla mevcut 
binaların ilk ve 
ortaokul olarak 
ayrılması üzerine, 
Ortaokul

binasına Körfez 
Ortaokulu 
adının verildiği 
belirtildi.
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.kavlak.com.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dere kenarlarına parke döşenmeye başlandı... Yıkılan duvarlara pencere takıldı, kapı açıldı...

Kütle Is Herkezi'nin yeni yüzü o rtay a ciltli
GÜRLE İŞ MERKEZİ’NİN DEREYE BAKAN YAN DUVARLARI, BELEDİYEYE AİT İŞYERLERİ YIKILINCA KAPALI OLAN DUVAR 
YIKILARAK CAMEKAN ve KAPI AÇILARAK MODERN BİR GÖRÜNÜM KAZANDI. İŞ YERİ PROJESİNİ ÇİZEN MİMAR ORHAN 
BULUT İSE DUVARIN PROJE TADİLATI YAPMADAN YIKILMASININ SUÇ OLDUĞU İDDASIYLA ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Çarşı Deresi’nin 2. 
etap çalışmaları 
sırasında yıkılan 
Belediye işyerleri 
nedeniyle, yan cep 
hesini yıkan Gürle İş 
Merkezi zemin kat 
esnafı, dereye doğru 
yaptırdıkları cam ve 
kapılarla, iş 
Merkezi’ne yeni bir 
çehre kazandırdılar.

SORUN 
YAŞANMIŞTI

Derenin iki yanına 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan parke taşı 
döşeme işlerinin 
başlaması nedeniyle, 
Gürle İş Merkezi 
esnafı, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın esnaf 
ziyareti sırasında 
"Bu gece yıktınız 
yıktınız, yarın beton 
dökülecek” sözü 
üzerine, işyerlerinin 
Dereye bakan 
yönündeki duvarları

yıktılar.
Binanın mimari pro
jesini yapan Mimar 
Orhan Bulut ise, bu 
durumu bir dilekçe 
ile belediyeye 
bildirerek şikayetçi 
oldu.
Şikayet üzerine 
Belediye Zabıta ekip
leri, yıkılan işyerleri 
hakkında tutanak 
tutarak, encümene 
bildirdi.
Konunun Çarşamba 
günü toplanacak

Belediye 
Encümenin de ele 
alınması bekleniyor.

CEZALAR YOLDA 
Öte yandan, daha 
önce İstiklal Cadde 
si’nin köşesinde iş 
yeri bulunan, ancak 
Belediye dükkanla 
rıyla birlikte kamu
laştırtarak yıkılan 
Komagene Çiğ Köfte 
işyeri, Gürle İş 
Merkezi’ndeki 
dereye bakan bir

işyerine taşınmıştı. 
İşyerinin dere 
yönündeki duvarı 
yıkılarak, camekan 
yaptırmıştı.
Belediye zabıtaları 
bu işyeri için de 
tutanak tuttuktan 
sonra, konu encü
mende ele alınmış 
ve işyerine 2840 lira 
para cezası kesil 
mişti.

Ceza tebligatının 
işyerine ulaştırıldığı 
öğrenildi.

KALDIRIM 
DÖŞENMESİNE 
BAŞLANDI

Önceki gün geç saat 
lere kadar duvarları 
yıkılan işyerlerine 
camekan yapılarak 
kapı açıldı.

Bir yandan da 
müteahhit firma, 
Halkbankası 
köşesinden başla
yarak beton dökülen 
zemin üzerine ~ 
kaldırım taşı döşe 
meye başladı. 
Gürle İş Merkezi’nin 
yeni yüzü ile 
Gemlikliler dün 
tanıştı.

Erciimeı, Sehii Hem Okulu ile Haili son nıtiam kü»ılı
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehıhet Ercümen, 
yerel gazetelerde 
çıkan Şehit Etem 
Ok^ı’nun adının 
değiştirilmesi 
üzerine yapılan açık- 
lamar nedeniyle 
yazılı bir açıklamada 
bulundu.
Ercümen, açıklama 
sında şunları söyle
di: "Gazetelerde 
çıkan haberler ile 
ilgili olarak 
kamuoyunu bil
gilendirmek için 
aşağıda belirtilen 
hususların açıklan
masına ihtiyaç 
duyulmuştur:
1. Gemlik Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim Oku 
lu, 1992-1993 öğre
tim yılında eğitimine 
başladı.

2. Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu ile 
yan yana bulunan 
ikinci okul, 2002- 
2003 öğretim yılının 
ikinci döneminde 
"HAMİDİYE 
İLKÖĞRETİM 
OKULU" olarak yeni 
bir okul olarak faali 
yete geçti.
3. 2007-2008 Öğre
tim yılı Temmuz 
ayına kadar 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu birleştirilerek 
A Blok ve B Blok 
olarak tek isim altın 
da "Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu" adıyla 
faaliyetine devam 
etti.
4. 6287 Sayılı llköğ 
retim ve Eğitim Kanu 
nu İle Bazı Kanunlar 
da Değişiklik

Yapılmasına Dair 
Kanun ile uygula
maya konulan 4+4+4 
Eğitim sistemine 
geçildiğinden A Blok 
bina, (Şehidin 
köşesinin de bulun
duğu) "Şehit Öğret
men Etem Yaşar 
İlkokul" olarak 
bağımsız bir ilkokul 
haline dönüştürül 
müştür. Bu bina 
içinde de Şehit olan 
öğretmenimize ait 
bir köşe şu anda 
mevcut durumdadır. 
Ayrıca yine bu 
binanın üzerinde 
"ŞEHİT ETEM 
YAŞAR İLKÖĞRE 
TİM OKULU" levhası 
asılı bulunmaktadır. 
5. Aynı okulun B 
Bloktaki kısmı 
bağımsız ortaokul 
olarak "MEB'e Bağlı

Kurumlara Ait Açma, 
Kapatma ve Ad 
Verme Yönetmeli 
ğinin 7. Maddesi 
uyarınca; "Bakanlığa 
bağlı her derece ve 
türdeki resmî ve özel 
öğretim kurumlarına 
verilecek adların; 
kurumun amacına, 
seviyesine, bulun
duğu çevrenin özel
liğine ve şartlarına 
uygun olması, belli 
bir anlam taşıması, 
Millî Eğitimin temel 
amaçlarına aykırı 
düşmemesi ve 
Türkçe olması 
gerekir." hükmüne 
göre, Okul - Aile 
Birliğinin 17/10/2012 
tarih ve 2 notu kararı 
ile "KÖRFEZ 
ORTAOKULU" adı 
verilmiştir.
6. Aynı bölgede

bulunan Ayşe-Ziver 
Karataş llkokulu’nun 
5.6.7.8. sınıf 
öğrencileri de 
söz konusu Kanun 
çıktıktan sonra bu 
okulda eğitim öğre
time başlamış, bu 
nedenle okul, böl
gemizin tek bağım
sız ortaokulu olmuş
tur.
7. Dolayısıyla Şehit 
Öğretmen Etem 
Yaşar adı kaldırıl
mamış olup "ŞEHİT 
ÖĞRETMEN ETEM 
YAŞAR İLKOKULU" 
olarak eski bina 
sında eğitim öğre
timine devam etmek
tedir. Kamuoyuna 
saygı ile duyurulur.”

öte yandan, Şehit 
Etem İlkokulu Okul 
Aile Birliği’nden de 

yapılan açıklamada, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Encümenin açıkla
malarına benzer bir 
açıklama geldi. 
Açıklamada, Şehit 
Etem İlkokulunun 
adının değişmediği, 
4+4+4 yasasının 
uygulamasıyla mev
cut binaların ilk ve 
ortaokul olarak ayrıl
ması üzerine, 
Ortaokul binasına 
Körfez Ortaokulu 
adının verildiği 
belirtildi.
Açıklamada, 
okul aile birliği 
tarafından okı > ad 
belirlendiği Vf 
Valilikçe bu ad>.< 
kabul görmesinden 
sonra B/Blok’un 
adının değiştirildiği
ni belirtildi.
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Uludağ’da 10 hektar alan kül oldu
Kış turizminin 
önemli merkez
lerinden Uludağ'da 
akşam saatlerinde 
başlayan orman 
yangınında 
10 hektar alan 
tahrip oldu. 
Kış turizminin 
önemli merkez
lerinden Uludağ'da 
akşam saatlerinde 
başlayan orman 
yangınında 10 
hektar alan tahrip 
oldu.
Alevlerin sarp 
kayalık bölgede 
yoğunlaşması 
nedeniyle müda
halede güçlük 
çekilen yangında 
dumandan etkile
nen bir görevli 
hastanede tedavi 
altına alındı.
Uludağ'ın Sarıalan 
mevkii ile merkez 
Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Süleymaniye köyü 
arasındaki orman
lık bölgede henüz

Beşinci Uttan düşerek öldü
İnegöl ilçesinde 
apartmanın 5. 
katından düşen kişi 
hayatını kaybetti. 
Hamidiye Mahallesi 
Pazar Sokak'ta otu
ran İbrahim Yiğit 
(34), 5 katlı apart

bilinmeyen bir 
sebeple yangın 
çıktı, örtü yangını 
olarak başlayan 
alevlerin rüzgarın 
da etkisiyle 
yayılarak çam 
ağaçlarına sıçradı. 
Söndürme 
çalışmalarına 10 
arazöz ile katılan 
ekipler, alevlerin 
sarp ve kayalık 
aynı zamanda yolu 
olmayan bölgede 
yoğun olması 
müdahale etmekte 
güçlük çekiyor. 
Şiddetli rüzgarın da 
sürekli yer 
değiştirmesi 
nedeniyle 
söndürme çalış
maların yürüten 
ekipten Onur 
B., dumandan 
etkilenerek 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Yangın ile ilgili 
bilgi veren Orman 
Bölge Müdürü 

manın çatısını 
onarmak isterken, 
dengesini kaybed
erek havalandırma 
boşluğuna düştü. 
Apartmanın ikinci 
kat boşluğunda 
sıkışan Yiğit, İnegöl

Ahmet Koksal 
Coşkun, "Yangın 
devam ediyor. 
Rüzgar çıktığından 
dolayı sıkıntı 
yaşıyoruz. Sarp 
kayalık arazi 
olduğundan olay 
yerine ulaşmakta 
zorlanıyoruz. Yol 
yok. Kadıyayla 
tarafından ekipler 
alevlerin önünü 
kesmeye çalışıyor. 
Rüzgar var.
Yangında 10 
arazözümüz var. 
Sürekli de bu 
sayı artıyor.
Ancak makineler 
yangın alanına 
ulaşamıyor. 
Hortumlarla 
alevlere ulaşmaya 
çalışıyoruz. 10 hek
tar kadar yangında 
zarar gördü" dedi. 
Yangın söndürme 
çalışmalarına 
Nilüfer Arama 
Kurtarma Ekibi 
(NAK) de katıldı. 
Yangına katılan

Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğüne bağlı 
arama kurtarma ve 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından 
çıkarıldı.
İnegöl Devlet 
Hastanesine

personellerden 
Bülent Suayiş, 
"Yangın 7-8 saat 
önce başladı. 
Başladığı noktaya 
9 kişilik ekiple 
indik. Ama 
buradan müdahale 
çok zor gözüküyor. 
Rüzgar üstümüze 
geliyordu.
Boğulma riski 
vardı. Ekibi şu 
anda Sarıalan'a 
geri çıkardık. 
Dumandan bir kişi 
etkilendi. İhbarı 
yapan arkadaşımız 
bize kendisi de 
yolu gösterdi.
Kendisi hastaneye 
kaldırıldı. Alevlere 
müdahale etmek 
mümkün değil. 10 
hektarlık alan zarar 
gördüğünü biliy
oruz. Şu anda tam 
müdahale yok. 
Müdahale edilecek 
bir pozisyon da 
yok. Yangının 
çıkış sebebi de 
bilinmiyor" dedi.

kaldırılan Yiğit, 
müdahaleye rağ
men kurtarılamadı. 
2 çocuk babası 
Yiğit'in cenazesi, 
İnegöl Devlet 
Hastanesinin 
morguna konuldu

Bursa'nın Kestel 
İlçesi'nde, içinde 
düğün giden genç
lerin bulunduğu 
hafif ticari aracın 
uçuruma yuvarlan
ması sonucu mey
dana gelen trafik 
kazasında 6 kişi 
yaralandı.
Kaza, saat 15.30 
sıralarında 
Kestel'in 
Babasultan ve 
Sayfiye köyleri 
arasında meydana 
geldi. Kestel'den 
Babasultan 
Köyü'ndeki 
düğüne gitmek 
üzere yola çıkan 
19 yaşındaki Anıl 
Gençay yönetimin
deki 16 NB 293 
plakalı hafif ticari 
araç, henüz bilin
meyen nedenle 
kontrolden çıkarak 
yolun sol tarafın
daki uçuruma 

yuvarlandı. 
Ağaçlara çarparak 
durabilen aracın 
sürücüsü Anıl 
Gençay ile araçta 
bulunan ve tümü 
19 yaşında olan 
Cenap Avcı, Emrah 
Eren, Aslan Ökan- 
h, Sinan Canbaz ve 
Harun Aytedan, 
çeşitli yerlerinden 
hafif yaralandı. 
Yaralılar olay 
yerine gelen 
112 Acil servis 
ambulanslarında 
görevli sağlık ekip
lerinin yardımı ile 
uçurumdan 
çıkarıldı.
İlk müdahalenin 
ardından yaralılar 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Kazayla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı

3 trafik kazası 10 yaralı
İnegöl ve Kestel 
ilçelerinde 
meydana gelen 3 
trafik kazasında 10 
kişi yaralandı. 
Kestel'den 
Babasultan 
köyündeki düğüne 
gitmek için yola 
çıkan Anıl Gençay 
(19) yönetimindeki 
16 NB 293 plakalı 
kamyonet, yoldan 
çıkarak uçuruma 
yuvarlandı.
Kazada yaralanan 
sürücü ile Cenap 
Avcı (19), Emrah 
Eren (19), Aslan 
ökanlı (19), Sinan 
Canbaz (19) ve 
Harun Aytedan

(19), 112 Acil 
Servis ekiplerinin 
ilk müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
Kemalpaşa 
Mahallesi Atatürk

Bulvan'nda 
sürücüsü henüz 
belirlenemeyen 
motosikletin 
çarptığı Fatma 
Ulutaş (47), 
İnegöl Devlet 
Hastanesine

kaldırıldı. Kaza 
yerinden kaçan 
sürücünün 
yakalanması için 
çalışma başlatıldı. 
Sürücüsü 
henüz belirlene
meyen başka bir 
motosiklet de 
yolun karşısına 
geçmeye çalışan 
İsmail (40), eşi 
Zehra ve oğlu 
Melih Karanlık'a (6) 
çarparak kaçtı. 
Yaralı baba, eşi ve 
oğlu, 112 Acil 
Servis ekiplerinin 
ilk müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.

KfiŞ€D€ 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

IMBI ABONEOLDUNUZMU?
ıı ııli'lı lıı «ıılı ıhııl ıııııııl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakı;
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zeytin hasadı başladı..
Gemlik ve civannda geçimini zeytine 

bağlayan binlerce aile var.
Bugüne kadar yalnız zeytin ağacı dikip, 

evlerini geçindiren bu aileler sıkıntı içinde.
Türkiye de uygulanan yanlış tarım poli

tikaları nedeniyle, tütün sökülüyor, tütün 
yetişen bölgelere zeytin ağacı dikiliyor.

Harran Ovası, Mersin civan, Adana 
ovasındaki pamuk tarlan zeytinlik oldu.

Milyonlarca fidan zeytin Akdeniz iklimin 
bulunduğu her köşeye gitti.

Akhisar Ovası’nda sınırlı sayıda olan 
zeytinliklerin sayısı hergün artıyor.

Akhisar İl Tarım Müdürlü’ğü verilerine 
göre, bölgede 12 milyon zeytin ağacı bulu 
nuyor.

Bu sayı, yeni dikilenlerle 13 milyona çık
mış!

Akhisar zeytini daha çok yeşil zeytin, 
kala mata ve çizik olarak piyasaya veri 
lirken, son yıllarda hükümetin AB 
ülkelerindeki zeytin ağacı sayısının Türkiye 
de az olduğu gerekçesiyle teşvikleriyle 
Gemlik tipi zeytin dikti arttı.

Aydın civarı ile Akhisar, Ayvalık civarın 
zeytin türleri belliydi.

Siyah sofralık zeytin bu yörelerde 
yetiştirilmezdi.

Bugün ise siyah sofralık zeytine 
yönelmeyle Gemlik zeytinine her bölgede 
ciddi rakipler çıktı.

Gemlik bölgesinin zeytin ağaçları çok 
yaşlı.

Oysa, diğer bölgelerde geniş alanlarda 
dikilen fidanlar ürün vermeye başladı.

Bizim bir ağaçtan aldığımızın 2-3 katı 
zeytin alıyorlar.

İşçilik de bu bölgelerde bizden ucuz.
Toplama yöntemleri sağma şeklinde 

olduğundan, maliyetleri ucuza çıkıyor.
Gemlik ve yöresinin kalitesinde 

olmayan bu rakip zeytinler, aynı Gemlik 
zeytini görüntüsünde.

Piyasaya daha ucuza sunulan bu zeytin
leri ciddi rakibimiz.

Bunun için coğrafi işaret uygulaması 
önemli.

Marmarabirlik’in bu yıl, zeytin alım fiyat
larında fazla bir arttırıma gideceğini sanmı 
yorum.

Dün, zeytin halinde edindiğim bilgilere 
göre, Üretici Zeytin Hali’ne gelen, 220 
taneli zeytine, 3.5 - 4 lira fiyat verildiğini 
öğrendim.

Bu üretici için olumsuz bir durum.
Zeytin üreticisi eski zeytinlerin parasını 

çoktan bitirdi.
Yeni döneme başlarken borçlu başladı.
Zeytin toplayanlara baştan para ödenme 

modası çıkmış.
Yoksa toplayıcı bulunmuyor.
Bu nedenle peşin para getirmesi için 

topladıkları zeytini satışa sunuyorlar.
Önümüzdeki günler zeytinin daha da 

olgunlaşması ile hasat hızlanacak.
Zeytin üreticiliği zor bir iş.
Çiftçi kardeşlerimize hayırlı ve bereketli 

bir sezon diliyorum.

Marmarabirlik kampanya açılmadan ön alımlarını dün başlattı.

Zeytin haşam haslaüı
Gemlikli zeytin 
üreticilerinin umudu 
olan zeytin hasadı 
başladı.
Havaların ılıman 
gitmesi nedeniyle, 
bu yıl da zeytin 
erken hasadı 
başladı. 
Üreticiler, kararan 
zeytinlerini toplaya 
rak çiğ halinde 
Zeytin Hali’ne getire 
rek satarken, 
bazıları da havuzu
na atıyor.

MARMARABİRLİK 
ALIMLA RA 
BAŞLADI 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi’nin 
2013-2014 zeytin 
alım kampanyasını 
açması nedeniyle 
kooperatif ortak
larından dün zeytin 
alımları başlandı. 
Yapılan açıklamada 
kampanya fiyat
larının açılmasına 
kadar avans fiyatı 
uygulaması yapıla
cağı belirtildi. 
Öte yandan, Katırlı 
Köyü Tarımsal 
Kalkınma 
Kooperatifi de

avans atımlarına 
başladı.
Kooperatif Başkanı 
Hulusi Bayrak 
yakında gerçek alım 
fiyatlarını açıklaya
caklarını söyledi. 
72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi ortakları 
ise kampanya döne
minde kooperatife 
verdikleri rekolte 
beyannamelerinde 
6.5 milyon kilo 
zeytin vereceklerini 
bildirdiler.

MİM iriMı Mı
Terör örgütü ele
başı Öcalan'ın kız 
kardeşi Fatma 
Öcalan, Gemlik'e 
geldi
Terör örgütü ele
başı Abdullah 
Öcalan'ın kız 
kardeşi Fatma 
Öçalan, ağabeyi ile 
görüşmek için 
gittiği İmralı 
Adası'ndan Gemlik 
ilçesine döndü. 
Öcalan, adadan 
dönmesinin ardın

dan gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
"Kendisini iyi

gördüm. Süreçle 
ilgili bir şey 
söylemedi. Sadece,

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

o SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS |stikla.

'Süreç belli değil. 
Hükümetten daha 
kimse benimle 
konuşma yapmadı' 
dedi" ifadelerini 
kullandı.
Öcalan, daha sonra 
kızı Dilek Öcalan, 
diğer mahkumlar 
Cumali Karasu'nun 
kız kardeşleri 
Vesile Taş ve Elvan 
Cam, Şeyhmus 
Poyraz'ın yakını 
Felek Cızlaşmak ile 
ilçeden ayrıldı.

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Türkiye'nin zeytin ve 
zeytinyağı alanında 
son iki yıldır ihracat 
şampiyonu olan 
Marmarabirlik, 
dünyanın en büyük 
üçüncü perakende
cisi ve Birleşik 
Krallığın en büyük 
marketler zinciri 
Tesco'nun, ingilte 
re'de bulunan 230 
şubesinde ve inter
net portalında, ürün
lerinin satışına 
başladı.
Konuyla ilgili 
açıklama yapan 
Marmarabilirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa; son dönemde 
gerçekleştirdikleri 
ihracat atılımıyla 
bulundukları ülke 
sayısını 43'e yük
selttiklerini söyledi. 
Yeni dönemde

etnik pazar dışında 
kalan tüketici 
profilini hedefledik
lerini, Tesco işbir
liğinin bu anlamda 
özel bir önem 
taşıdığını ifade etti. 

Amaçlarının İngi 
tizlere tat ve aro
matik özellikleriyle 
benzersiz olan 
Güney Marmara 
zeytinini tanıtmak ve 
yüksek kaliteli ürün

lerle kanalda kalıcı 
olmak olduğunu, bu 
amaçla market 
içerisinde yer alan 
özel stantlarda 
tattırma çalış
malarının plan

landığını kaydetti. 
Ulusal pazarda son 
13 yılın en yüksek 
paketli ürün satış 
hacmini yakalayan 
ve karlılığını 
geliştiren 
Marmarabirlik, dış 
pazarlarda 28 
milyon USD ihracat 
hedefiyle hareket 
ediyor. Birlik 2013 
yılını 5.500 ton ürün 
ihracatıyla tamamla
mayı planlıyor. 
Dünya pazarında 
bulunurluğun yanı 
sıra ürün gamını 
her gün geliştiren 
Marmarabirlik, 
ARGE yatırımlarıyla 
farklı pazarlara hitap 
eden yeni ürünleri 
portföyüne dâhil « 
ediyor.
İngiltere pazarında 
istikrarlı bir büyü 
meyi hedefleyen

Marmarabirlik, 
Tesco ile geliştire
ceği işbirliği son
rasında milyonlarca 
yeni İngiliz tüketi
ciye ulaşarak 
bu pazardaki 
gücünü arttırmayı 
amaçlıyor.
Değerlendirmesine 
devam eden Asa; 
"Marmarabirlik 
olarak daha 
önce de İsviçre ve 
Avusturya'daki 
büyük market 
zincirleriyle anlaş
malarımızı tamamla
yarak ürün satışına 
başlamıştık. Yeni 
açılım ile bundan 
sonraki dönemde 
dünyanın en büyük 
perakende zincir
lerinin raflarında 
yer almayı hedefli 
yoruz" şeklinde 
konuştu.

Kapalı Pazar Yeri ve Çevre
Düzenlemesi ihalesi bugün

GOYEDEdesteKturunda
Gemlik Belediyesi 
Çok Amaçlı Kapalı 
Pazar Yeri ve Çevre 
Düzenlemesi Yapım 
İhalesi 5 Kasım 
2013 Tarihinde 
yapılacak.
Gemlik Belediyesi

SFliler esnaf ziyaretimle
Gemlik Saadet 
Partisi Belediye 
Başkan Adayı Sedat 
Özmen ve Meclis 
Üyesi adayları ile 
birlikte Eski Pazar 
caddesinde esnaf 
ziyaretleri yaparak 
destek istedi.
Özmen, ziyaret
lerinde esnaflarla 
dertleşip sohbet 
etti. Küçük esnafın 
toplumun herkesimi 
gibi zor durumda 
olduğunu bildikleri
ni söyleyen Özmen, 
oyunu önce 
Belediyelerde boza
cağız daha sonrada 
2015 genel seçim
lerinde Saadet ikti

ihale komisyonu 
önünde gerçekleşe
cek olan ihale saat 
lO.oo'da başlaya
cak. Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
ihale sonrasında

darı ile rahat bir 
nefes alacaksınız 
"Saadet Gelecek 
Yüzler gülecek" 
dedi. Küçük çocuğu 
olan bir bayanın 
çocuklarımız için 
oyun alanları istiy
oruz sözü karşısın
da Özmen; “İnşal
lah biz Belediye 

yasal prosedürün 
takip edileceğini 
ve sonrasında 
ilçenin özlediği ve 
beklediği Modern 
Kapalı Pazar
Yerine kavuşacağını 
söyledi

Başkanı olursak 
Park ve çocuk oyun 
alanı fakiri Gemlik 
yerine çocuk
larımızın rahatça 
oynayabileceği park 
ve spor alanlarının 
sayısını ve kalitesi
ni arttırıp duanızı 
almak için çalışı 
yoruz" dedi.

Gemlik Örgün ve 
Yaygın Eğitimi 
Destekleme Derne 
ğine (GÖYEDD) 
yönelik ilgi giderek 
büyüyor. 8 ay önce 
Emine Duru Başkan 
lığında faaliyete 
geçen dernek, 
anaokulundan açık 
öğretime kadar olan 
eğitim ve öğretim 
sürecinde öğren
cilere yönelik maddi 
ve manevi desteği 
hedefliyor. 
Okullarda risk 
grubunda bulunan 
öğrencilere yönelik 
bir dizi projeyi de 
hayata geçirmeyi 
planlayan dernek 
yöneticilerine, 
Kaymakam Cahit 
Işık ve Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz başta olmak 
üzere, Rehberlik 
Araştırma Merkezi, 
Müftülük ve İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
de destek veriyor. 
Destek turu kap
samında Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret eden Dernek 
Başkanı Emine 
Duru ve Dernek 
Yöneticileri 
Muhammed Çelik,

Timur Davut Bulut, 
Yasemin Günay ve 
Özlem Koçak, 
sosyal ve kültürel 
belediyecilikte çığır 
açan Refik Yılmaz 
yönetimindeki 
belediye pro
jelerinden de yarar
lanmak istediklerini 
söylediler. 
"Gençlerle El Ele" 
adı altında bir 
proje hazırladık
larını belirten 
GÖYEDD Başkanı 
Emine Duru, uyuş
turucu ve tiner 
bağımlısı, şiddete 
meyilli, aile içi şid
det gören, suça 
meyilli ve sorunlu 
öğrencilerin tespit 
edilerek, aileleri, 
okul aile birlikleri, 
uzmanlar ve dernek 
yöneticileriyle bir
likte destek pro

gramına almayı 
hedeflediklerini 
anlattı.
25 üye ile faaliyet
leri 8 aydır devam 
ettirdiklerini açık
layan Emine Duru, 
yerel yöneticiler ile 
birlikte, projelerin 
tamamının daha 
etkin hale gele
ceğine inandıklarını 
söyledi.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, 
GÖYEDD yönetici
lerine ziyaretleri 
ve projelerinden 
dolayı teşekkür 
ederek, beledi / min 
sosyal ve ah. mİ 
aktivitelerinin, 
kamu yararına 
çalışan derneklerle 
birlikte daha da 
anlamlı hale gele
ceğini söyledi.
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IZGARA ÇEŞİTLERİ 
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ

MHCIMH MMff 08
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

ELEMAN
YALOVO YOLU 3. KNI. 

DEKİ İŞYERİMİZDE 
ÇALIŞACAK GARSON 
VE KOMİ ARANIYOR

5138196

DEVREM SATIUK
YÜKSEK CİROLU 

RESMİ KURUMUN SU 
ANA BAYİİ 

DEVREN SATILIKTIR

0S32»t23n)

EIEHM
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova YOİU 2. KM.
GEMLİK 

TOİ:5142021

KAŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİKGÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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teurmıi iideteıl w mnıhucat
Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi 
(BOSB) ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
işbirliğiyle çevre 
mevzuatı masaya 
yatırıldı.
Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi 
(BOSB) ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 

.işbirliğiyle çevre 
, mevzuatı masaya 
yatırıldı. Bürokratlar, 
sanayicilere önemli 
.bilgiler verdi.
Türkiye'nin ilk 
Organize Sanayi 
Bölgesi, birçok 
konuda olduğu gibi 
çevre mevzuatı 
alanında da örnek 
olmaya devam ediy
or. Uludağ ihracatçı 
Birlikleri'nde (UİB) 
düzenlenen seminer, 
Bursa'daki sanayi 
bölgelerinde faaliyet 
gösteren firmaların 
temsilcileri tarafın
dan büyük ilgi 
gördü. Konuyla ilgili 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı bürokrat
tan önemli* uyarılar
da bulundu.
Seminerin açılışını 
yapan BOSB 
Müşteri İlişkileri 
Yöneticisi Zafer 
Pehlivan, çevre 
farkındalığını artır

Yeni ehliyetler böyle olacak
Kadın kimliğini 
çağrıştırdığı 
gerekçesiyle pembe 
renkli olanı beğe
nilmeyen AB stan
dartlı ehliyetlere son 
şekli verildi. Yeni 
ehliyetlerde yüzde 
60 oranında pembe, 
yüzde 40 oranında 
da mavi renk kul
lanıldı.
Ehliyetler 2014 
Nisan'dan itibaren 
vatandaşla buluşa
cak. Emniyet Genel 
Müdürlüğü (EGM), 3 
ay önce yeni ehliyet
lerin tasarımını 
tamamladı ancak 
yoğun pembe renk
ten vatandaşlar 
şikâyetçi oldu. Çok 
sayıda vatandaş 
ehliyetlerin kadın

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesLcom

ma adına çalışmaları 
yoğun şekilde 
sürdürdüklerini 
söyledi. Seminerde 
ilk olarak Çevresel 
Etki 
Değerlendirmesi 
(Çed), izleme ve 
Denetim Şube 
Müdürü Barış Ecevit 
Akgün, 'Türk Çevre 
Hukuku'nda Adli ve 
İdari Nitelikteki 
Yaptınmlar' konulu 
sunum yaptı. 2872 
sayılı Çevre 
Kanunu'nda yap
tırımlarla ilgili önem
li maddelerin 
olduğunu belirten 
Akgün, "Kirlilikle 
mücadele mas
raftan, kirlenme ve 
bozulmanın önlen
mesi, sınırlandırıl
ması, giderilmesi ve 
çevrenin iyileştir
ilmesi için yapılan 
harcamalar kirleten 

kimliklerini andırdığı 
gerekçesiyle erkek
lerin alay konusu 
olabileceğini bildir
di. Şikâyetleri 
dikkate alan EGM 
yeni tasarım yaptı. 
EGM ve Darphane 
ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü 
tasarım uzmanları 

veya bozulmaya 
sebep olan tarafın
dan karşılanır. Kural 
olarak tüzel kişiler 
tarafından işlenen 
suçlar yönünden 
ceza hükümleri, şir
ketlerde icra 
makamı kim ise ona 
yönelmektedir. Bu 
da suçun vasfına 
göre başta şirkette 
imzaya yetkililer 
olmak üzere; şirket 
müdürlerinin, yöne
tim kurulu başkan 
ve üyelerinin, sanık 
sıfatıyla doğrudan 
yargılanacağı 
anlamına gelmekte
dir" diye konuştu. 
LİSANS ALMAK 
ŞART 
Hava ve Gürültü 
İzinleri Şube Müdürü 
Erhan Sarıoğlu da 
'Çevre Kanunu'nca 
Alınması Gereken 
İzin ve Lisanslar 

ehliyette 5 ayrı şekil 
belirledi. Yeni 
tasarımlar İçişleri 
Bakanlığı üst yöne
timine sunuldu.
Yeni ehliyetlerde 
pembe rengin yüzde 
40 oranında azaldığı 
yerine mavi rengin 
geldiği görüldü. 
İçişleri Bakanı

Hakkındaki 
Yönetmelik' başlıklı 
bir sunum yaptı. 
Sarıoğlu, "2872 
sayılı Çevre Kanunu 
ile çevreye olumsuz 
etkileri bulunan 
işletmelerin 
faaliyette bulun
abilmeleri için izin, 
atıkların geri 
kazanımı, geri 
dönüşümü ve 
bertarafına ilişkin iş 
ve işlemelerle iştigal 
eden tüm işlet
melerin ise lisans 
almaları gerekmek
tedir" uyarısında 
bulundu.
Çevre Yeterlik 
Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı'ndan 
Kimyager Yücel Nar 
da, 'Çevre Görevlisi 
ve Çevre 
Danışmanlık 
Firmaları Hakkındaki 
Yönetmelik' 
konusunda sunum 
yaptı. Çevre 
görevlisi olmak için 
gereken şartları 
anlatan Nar, sorum
lulukların yerine 
getirilmemesi 
halinde göreve 
ilişkin belgenin 
askıya alınması ya 
da iptalinin söz 
konusu olduğunun 
altını çizdi.

Muammer Güler, 
son tasarıma onay 
verdi. Ehliyetin 
renginin dışında 
tasarımında AB 
standartları gereği 
herhangi bir oynama 
olmadı. Yeni sürücü 
belgeleri PVC'den 
değil dayanıklı, 
24 milyon adet 
polikarbon karttan 
yapılacak. 
Ehliyetlerde değiş 
ken lazer görüntüler, 
renk geçişli ve ultra- 
viole floresan 
mürekkep, renk 
değiştiren baskı, 
arka planda dijital % 
su izi, kızıl ötesi ya 
da fosforlu boya, 
kabartma harf, sem
bol ve şekiller kul
lanıldı.

TÜİK'in enflasyon 
rakamlarına göre, 
yeni yılda çeşitli 
vergi, harç ve 
cezaların yüzde 
3,93 oranında art
ması öngörülüyor. 
Bakanlar Kurulu, 
mevzuatın kendi
sine tanıdığı yetkiyi 
kullanmazsa çeşitli 
vergi, harç ve 
cezalar, yeni yılda 
yüzde 3,93 oranın
da artacak.
Maliye Bakanlığı 
tarafından belir
lenen yeniden 
değerleme oranına 
esas teşkil eden 
Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
üretici fiyat endek
si, ekim ayı sonun
da, 12 aylık ortala
malara göre yüzde 
3,93 oranında artış 
gösterdi.
BU AY İÇİNDE 
İLAN EDİLECEK 
Vergi Usul Kanunu 
uyarınca her yıl 
yeniden değerleme 
oranındaki TÜİK'in 
üretici fiyatı genel 
endeksine göre 
açıklayan 
Maliye Bakanlı 
ğı'nın, 2013 oranını 
da bu ay içinde ilan 
etmesi bekleniyor. 
Çeşitli vergi ve 
harçlarla ilgili 
kanunlarda, vergi, 
harç ve ceza 
tutarlarının her yıl 
yeniden değerleme 
oranı kadar 
artması öngörülü 
yor. Kanunlarda, 
Bakanlar 
Kuruluna da belirli 
limitler içinde bu 
tutarlarda değişik
lik yapma yetkisi 
tanınıyor.
VERGİLER, 
HARÇLAR VE

CEZALAR YÜZDE 
3,93 ARTACAK 
Aynı politikanın 
devamı halinde, 
motorlu taşıtlar 
vergisi (MTV), 
damga vergisi, 
çevre ve temizlik 
vergisi, harçlar, 
trafik ve vergi 
cezaları, 1 Ocak 
2014 tarihinden 
itibaren yüzde 3,93 
oranında artacak. 
Hesaplamalarına 
göre, bu durumda 
1-3 yaş grubunda 
yer alan ve motor 
silindir hacmi 1300 
cm3'e kadar olan 
otomobillerin halen 
517 lira olan motor
lu taşıtlar vergisi, 
yılbaşında 537 
liraya çıkacak. 
Motor silindir 
hacmi 1301 cm3 ile 
1600 cm3 arasında
ki otomobillerin 
vergisi de 827 
liradan 860 liraya 
yükselecek. 4001 
cm3'ün üzerindeki
lerin ise 19 bin 541 
liraya çıkacak.
Damga vergisinde
ki maktu tutarların 
yeniden değerleme 
oranı kadar arttırıl
ması durumunda 
da yıllık gelir ver
gisi beyan
namelerindeki 
damga vergisi 
41,20 lira olacak. 
Bu miktar, makbuz 
senetlerinde 14,49 
lira olarak uygu
lanacak.
Harçların da aynı 
oranda zam görme
siyle birlikte 1 yıllık 
pasaport harcı yeni 
yılda 135,20 liradan 
140,51 liraya çıka
cak. B sınıfı sürücü 
belgesi harcı 
346,71 lira olacak.
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Bursa Mm ten kanılarını atlı
Bursa Otoshovv 
Fuarı kapılarını açtı. 
Türkiye'de ilk defa 
Bursa'da tanıtımı 
yapılan Porsche 
Carrera 911 model 
spor araç, 911 bin 
liralık fiyatıyla 
dudak uçuklattı. 
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık tarafından 
Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği (Odd) işbir- 
liğiyle hazırlanan 
Bursa Otoshovv 
Fuan'mn VIP açılışı 
yapıldı. 2011 yılında 
122 bin ziyaretçiyi 
ağırladıklarını 
belirten TÜYAP 
Genel Müdürü İlhan 
Ersözlü, bu sene 
150 bine yakın oto
mobil meraklısını 
fuara beklediklerini 
açıkladı. 5-10 Kasım 
tarihleri arasında 
açık kalacak fuarın 
markaların tüketici 
lerle buluşmasına 
önemli katkı 
sağladığını belirten 
Türkiye Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği Genel 
Koordinatörü Hayri 
Ercek, "Bursa'da 
otomotiv sektörüne 
yönelik düzenlenen 
Oto Show Fuan'mn 
önemi daha da 
artmaktadır.
Sektörümüzde 2011 
yılında otomotivde 
ulaşılan rekor adet
lerin ardından, 2012 
yılını 818 bin adetlik 
bir iç pazar, 1 mil 
yon 73 bin adet üre
tim, 730 bin adet 
taşıt ihracatı ile 
tamamlarken, 
toplam sektör ihra
catının değeri de 
yaklaşık 19 milyar 
dolar seviyesinde 
gerçekleşti.
Otomotiv sektörü 
2013'ün ilk dokuz 
ayını oldukça 
başarılı bir sonuçla 
yaklaşık yüzde

KAYIP Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim 
Fakültesinden aldığım diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür. ERKAN OSMANOGLU

KAYIP Gemlik Gümrük Müdürlüğünden tescilli EX075214 sayılı 
08.10.2013 tarihli çıkış beyannamemiz kaybolmuştur.

Hükümsüzdür. BP PETROLLERİ A.Ş.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

10'luk artışla kapattı. 
Yılın ilk yarısında 
ülkemizin ekonomi 
gündeminde, kredi 
kuruluşlarının not 
artırımları ve Tc 
mb'nin faiz indirim 
leri bulunuyordu" 
dedi.

"YAŞLI ARAÇ 
PARKI AZALIYOR" 
2013 eylül sonu 
itibariyle otomobil 
pazarının yüzde 19 
arttığını, hafif ticari 
araç pazarının da 
yüzde 11 azaldığına 
dikkat çeken Ercek, 
yaşlı araç parkının 
azaltılmasının önem
li bir adım olduğunu 
ifade ederek, 
"Maliye Bakanlı 
ğı'nın çevreyi daha 
az kirleten araçlar
dan daha düşük 
vergi alınması için 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisinde düzen
leme yapmasını 
olumlu bir adım 
olarak değerlendin 
yoruz. Yaşlı araç 
parkının çevreye 
olumsuz etkilerinin 
yanı sıra kamu 
sağlığına da olum
suz etkileri söz 
konusu. 2012 yıl 
sonu verilerine göre 
araç parkımızın 
yüzde 32'si 16 
yaşın, yüzde 21'i ise 
20 yaşın üstündeki 
araçlardan oluşuyor. 
Dolayısıyla vakit 
kaybetmeden

parkımızı gençleştir 
meye ve yenileştir 
meye hizmet edecek 
politikaların geliştir
ilmesi artık çok 
büyük bir ihtiyaç 
teşkil etmektedir” 
diye konuştu.
BTSO Başkanı 
İbrahim Burkay, oto
motiv sektöründeki 
her fuarın Bursa'ya 
ve Türkiye ekonomi
sine önemli kazanç 
sağladığını anlattı. 
Vali Münir 
Karaloğlu, Bursa 
için otomotiv sek
törünün önemli bir 
alan olduğunu 
anlatarak, "Bu fuar 
Bursa'ya yakışıyor. 
Son model araçlar 
bu fuarda görücüye 
çıkıyor. Otomotiv 
markaları kampan 
yalarını burada daha 
iyi duyurabilecek" 
diye konuştu.

ÜNLÜ 
MANKENLER İLGİ 
ODAĞI OLDU 
Konuşmaların ardın
dan protokol üyeleri 
mankenler Tatyana 
Tsvikeviç ve Elif Ece 
Uzun'un da katılımıy 
la fuarın açılış kur
delesini kesti. 
Ardından Vali Karal 
oğlu, fuardaki araç 
lan teker teker 
gezdi.
Fuarın VIP gününe 
katılan ünlü 
mankenler Tatyana 
Tsvikeviç ve Elif Ece

Uzun, güzellikleriyle 
dikkat çekti.
Mankenler, son 
model araçların 
önüne geçerek poz 
verdi.

911 BİN LİRALIK 
OTOMOBİL İLGİ 
ÇEKTİ 
Porsche Carrera 
911'in 50. yıl 
münasebetiyle 
üretildiğini, bu spor 
otomobilin 
Türkiye'de ilk defa 
Bursa'da tanıtıldı 
ğım söyleyen Satış 
Pazarlama Müdürü 
Kağan Oğuz, otomo
bilin fuarın en pahalı 
aracı olduğunu 
kaydetti.
Oğuz, "Bu özel bir 
model. 430 beygir 
gücünde. Dünyada 
sadece 911 adet 
bulunmaktadır. 
Türkiye'de bir tane 
var. 0-100 kilome
treyi 4 saniyede 
çıkabilen bir araç. 
Muhtemelen de fua 
rın en pahalı aracı. 
Son hızı 300 kilome
tre. 387 bin avro 
liste fiyatı var. 911 
bin TL ile satışa 
çıkartıldı" dedi.
Fuarın en pahalı 
aracını ilk kullanan 
ise Vali Karaloğlu 
oldu. Spor otomo
bile hayran kalan 
Karaloğlu, direksi 
yon başına geçerek, 
aracın performan
sını test etti

Üniversitelere 
işaret dili 

dersi geliyor

YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Gökhan 
Çetinsaya, 
engellilere büyük 
önem verdiklerini 
belirterek, üniver
sitelere "işaret dili" 
dersinin konul
masıyla ilgili çalış
maların başladığını 
belirtti.
YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Gökhan 
Çetinsaya, engelli 
lerle ilgili özel bir 
komisyonları 
olduğunu, sürekli 
üniversiteler ile irt
ibat halinde çalışma 
yapıp politika üret
tiklerini dile getirdi. 
İşaret dili dersinin 
sadece attıkları 
adımın bir parçası 
olduğunu ifade 
eden Çetinsaya, 
şöyle konuştu: 
"Bunun devamı 
gelecek.
Engellilerin yüksek 
öğretim sistemi 
içerisine daha çok 
kazanılması, yüksek 
öğretimleri sırasın
da daha fonksiy
onel, işlevsel bir 
eğitim sürdürmeleri 
için elimizden gelen 
gayreti göstere
ceğiz. Aynı şekilde 
toplumda onlarla 
ilgili farkındalık 
yaratmak, onların 
hayatını kolay
laştıracak bu derste 
olduğu gibi bir
takım süreçleri 
devreye sokmak 
çok önemli. Ayrıca 
biz bütün pay
daşlarımızla da 
başta Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı olmak 
üzere özel poli
tikalar yürütüyoruz. 
İnşallah yeri ve

zamanı geldikçe 
bütün bu poli
tikaları birer birer 
uygulayacağız. YÖK 
olarak engelliler en 
önem verdiğimiz 
konulardan biri.”

GELECEK 
AKADEMİK YIL 
UYGULANACAK 
"İşaret dili" dersinin 
gelecek akademik 
yılda başlayıp 
başlamayacağı 
yönündeki soru 
üzerine Çetinsaya, 
şu yanıtı verdi: 
"Zaten onun çalış
maları başladı. Tabii 
bu, on binlerce 
öğrencinin olduğu 
üniversitelerde 
önce seçmeli olarak 
başlıyor, daha 
sonra bazı bölüm
lere zorunlu. 
Üniversitelerdeki 
diğer öğrencilere 
de isteyenin seçe
bileceği şekilde 
seçmeli yerleştiril! 
yor. İnşallah bunu 
başka alanlarda 
diğer konularda da 
genişleteceğiz."

ÖĞRENCİ 
AFFI 
Çetinsaya, öğrenci 
atfıyla ilgili soruyu 
ise "Bu konuda 
teknik inceleme 
yapılıyor. Onun için 
benim herhangi 
birşey söylemem 
uygun olmaz. Hem 
beklenti düzeyini 
yükseltmiş olurum 
hem size yanlış 
bilgi vermiş o’urum. 
Çünkü bu özr 
teknik bir alan. 
Bırakalım 
arkadaşlarımız 
raporlarını bitirsin
ler" diye yanıtladı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Milli Piyango'nun yutası İkramiyesi 50 milyon
Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürü Recep 
Biçer, yılbaşı özel 
çekilişinin büyük 
ikramiyesini 50 
milyon lira olarak 
belir (ediklerini 
söyledi.
Biçer, yaptığı açıkla
mada, 31 Aralık 
2013'te yapılacak yıl
başı özel çekilişinde 
50 milyon liralık 
büyük ikramiyenin 
yanı sıra 1 adet 5 
milyon lira, 1 adet 3 
milyon lira, 1 adet 2 
milyon lira, 1 adet 1 
milyon lira ve 5 adet 
de 500 bin lira verile
ceğini bildirdi.
HER YIL 5 MİLYON 
ARTIYOR 
Yılbaşı özel 
çekilişi büyük 
ikramiyelerinin 2008 
yılından bu yana her 
yıl 5 milyon lira 
artırıldığını anlatan 
Biçer, "Her yıl

olduğu gibi bu yıl da 
meslek odaları kana 
hyla bayilerimizin 
görüşünü aldık.
Büyük ikramiyeyi 
geçen yıla göre 5 
milyon lira artırdık 
ve 50 milyon lira 
olarak belirledik" 
dedi.
BİLETLERE DE ZAM 
GELDİ
Genel Müdür Biçer, 
yılbaşı özel 
çekilişinde büyük 
ikramiyeye paralel 
bilet fiyatlarının da 
artacağını ifade etti. 
Geçen yıl yılbaşı 

özel çekilişinde 40 
liradan satılan tam 
biletin bu yıl 50 lira 
olacağını belirten 
Biçer, bu çerçevede 
yarım biletin 25, 
çeyrek biletin de 
12,5 lira olacağını 
söyledi.

29 KASIM 
ÇEKİLİŞİNDEN 
SONRA PİYASAYA 
SÜRÜLECEK 
Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürü, yıl
başı özel çekiliş 
biletlerinin 29 Kasım 
çekilişinin ardından 

piyasaya sürüleceği
ni belirtti.
TAM BİLETE 
ÇIKARSA REKOR 
KIRILACAK 
Yılbaşı özel çekil
işinin büyük ikrami 
yesinin tam bilete 
çıkması halinde, bu 
Milli Piyango tari
hinin en yüksek 
ikramiyesi olacak.

BÜYÜK İKRAMİYE 
10 YILDA YÜZDE 
233 ARTTI 
Milli Piyango İdaresi 
verilerine göre, bu 
yılbaşı çekilişinde 50 
milyon liraya yük
seltilen büyük ikra 
miye, son 10 yılda 
yüzde 233 oranında 
artış gösterdi 
2004 yılında 15 tril 
yon lira (6 sıfır atıl
ması sonrası 15 
milyon lira) düze 
yinde bulunan büyük 
ikramiye, 2005 ve

2006 yıllarında 20 
milyon lira, 2007 ve 
2008 yıllarında 25 
milyon lira olmuştu. 
Büyük ikramiye 
2009'da 30 milyon 
lira, 2010'da 35 
milyon lira, 
2011'de 40 milyon 
lira, geçen yıl ise 45 
milyon lira olarak 
belirlenmişti.

FAİZİ BİLE 
ZENGİN EDECEK 
Milli Piyangonun 
yılbaşı büyük 
ikramiyesi, bugünkü 
kurlarla döviz 
bazında yaklaşık 25 
milyon dolara 
ulaşıyor. Bu arada, 
50 milyon liralık 
yılbaşı özel çekilişi, 
talihlileri faiziyle 
bile zengin 
edecek. 50 milyon 
liranın 1 aylık 
mevduata yatırılması 
halinde, yüzde 8,70 

faiz üzerinden aylık 
getirisi 327 bin 
lira olacak.
Bunun günlük faiz 
getirisi ise yaklaşık 
11 bin lirayı bulacak. 
Büyük ikramiye 
olan 50 milyon lira 
ile 331 bin 125 
adet çeyrek altın 
alınabilecek.

BÜYÜK 
İKRAMİYELER
Milli Piyango'nun 
son 10 yılda 
yılbaşı büyük 
ikramiye tutarları 
şöyle:
Yıllar - ikramiye 
2004 15 trilyon lira 
2005 20 milyon YTL 
2006 20 milyon YTL 
2007 25 milyon YTL 
2008 25 milyon TL 
2009 30 milyon TL 
2010 35 milyon TL 
2011 40 milyon TL 
2012 45 milyon TL 
2013 50 milyon TL

SGK 4/B'liler için yeni uygulama haşlattı
4/B'liler, aylık ve 
emeklilik hesapla
malarını e Devlet 
portahndan yapacak 
Programlar henüz 
yalnızca yaşlılık 
aylığı bağlanmamış 
sigortalılar tarafın
dan kullanılacak.
4/B'liler, aylık ve 
emeklilik hesapla
malarını e-Devlet 
portahndan yapacak. 
Programlar şu anda 
yalnızca yaşlılık 

>aylığı bağlanmamış 
sigortalılar tarafın
dan kullanılacak.

E-hizmetler kap
samında tamamlan
ması ve kullanıma 
sunulması planlanan 
4/1-(b)'liler için aylık 
ve emeklilik hesapla
ma programları SGK 
tarafından hazırlandı 
ve kullanıma açıldı. 
Buna göre, aylık 
hesaplama pro
gramına e-Devlet 
portahndan, kurum 
intra sayfasından ve 
kurum web sitesin
den erişim sağlana 
cak. Emeklilik 
hesaplama pro

gramına ise e-Devlet 
portahndan, kurum 
web sitesinden ve 
Güvence projesi

anasayfasından 
ulaşılacak.
Ayrıca, emeklilik 
hesaplama pro

gramı, kurum web 
sitesine ve e-Devlet 
portahna ayrı bir 
program olarak yer
leştirilmeyecek, "4/1- 
(b) aylık hesaplama 
programı" içinde 
hesaplanan aylık bil
gisine ek olarak sig
ortalının emekliliğe 
hak kazanma şartları 
ise ayrı bir sekmede 
görüntülenecek.
-Yaşlılık aylığı 
bağlanmamış sigor
talılar kullanacak 
Programlar şu anda 
yalnızca yaşlılık 

aylığı bağlanmamış 
sigortalılar tarafın
dan kullanılacak. 
Daha önce yaşlılık 
aylığı bağlanmış 
olan sigortalıların 
aylıkları ve emekli 
liğe hak kazanma 
şartları ise yeniden 
hesaplanmayacak. 
Sistemde, 5 bin 400 
günden daha az 
prim ödeme gün 
sayısı bulunan 
sigortalıların ayhk 
hesaplama işlemleri 
ise gerçekleşti 
rilmeyecek.

G 
E 
M 
L 
İ
K 
R 
E 
H 
B 
E 
R 
1

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.Saveı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

_________ OLASIM_________
DENİZ UÇAÖI 613 66 13
Pegasus Akmls Seyahat 6*14 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberogiu-Esadaş 614 46 49
Amtur 614 47 71
Kam» 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
Konur Tıp Mrk. 514 eo 88

TAKSİLER

________ 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 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
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

Gemlik Körfez İIİKIHIKÎ

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

DAĞITICILAR

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol s13 1O 7Q
MAR-PET 6*13 ao 33
Tuncay Otogaz 613*16 48
Beyza Petrol 013 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4715 

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 

ŞEVKAT YERİM DAR: 
12:00-14:00-10:00- 

10:00-20:15
ŞEYTAN I RACİM : 
11:45-14:15-16:15- 

18:30-20:30 
TORRO: 11:30-13:30 

GÜNCE: 15:30- 
17:30-20:00 

REZERVASYON 
5133321
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Mtl İHI 30'iHCll »t! h|llMI İtil "Hakemin Yanlış Kararlan 
Maçı Gölgeledi"

Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde bu yıl 
30’uncusu düzenle
nen 30. MODEF 
EXPO 2013 Mobilya 
ve Dekorasyon 
Fuarı kapılarını açtı. 
Açılışa Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu, Ak 
Parti Genel Başkan 
Yardımcısı 
Süleyman Soylu, Ak 
Parti Bursa 
Milletvekili Hüseyin 
Şahin, Chp Bursa 
Milletvekili ilhan 
Demiröz, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Kaymakam 
Ali Akça ile diğer 
yetkililer ve vatan
daşlar katıldı.
Fuarın açılışında 
konuşan İnegöl 
Belediye Başkanı ve 
İFOR Fuarcılık 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Alinur 
Aktaş, “Türkiye, son 
11 yılda ekonomik, 
sosyal birçok soru
nunu çözmüş,

büyük bir ilerleme 
yaşamış, dünyanın 
da dikkatini çek
miştir. 2000’1 i yılların 
başından itibaren 
kurumsal yapısını 
oturtan ve 
markalaşan İnegöl 
mobilya sektörü, 
yılda 2 defa düzenle
nen MODEF fuarları 
ile kalite ve pazarla
ma anlamında 
büyük bir ivme 
kazanmış, 
‘Türkiye'nin modası 
İnegöl Mobilyası’, 
söylemi ile sektöre 
damgasını vurmuş
tur.” diye konuştu.

İnegöl’de mobilya 
sektöründe, üretici 
ve perakendeciler 
dâhil 2 bini aşkın fir
manın hizmet 
verdiğini dile getiren 
Aktaş, şunları söyle
di: “Tüm Türkiye ve 
Dünya İnegöl’ün 
önde gelen mobilya 
pazarlarıdır. Yeni 
yatırımlarla üretim 
kapasitesi her 
geçen yıl artan 
İnegöl, dünyanın 5 
kıtasında, 173 ülk
eye mobilya ihraç 
etmektedir. Bundan 
8 yıl önce kurduğu
muz fuar şirketi, 

akabinde EXPO 
Fuarlarının başla
ması, fuar alanının 
ihtiyaca binaen 
2007 yılında 5,5 
ayda 6 bin 
metrekareden 
25 bin metrekareye 
çıkardık. Hamzabey 
sırtlarında yükselen 
6 bin 500 dönümlük 
2. Mobilya İhtisas 
Organize Sanayi 
Bölgesi ve TÜV gibi 
önemli bir markanın 
İnegöl’e konuş
landırılması sek
törün geleceği için 
önem arz etmekte
dir.”

Bursaspor yönetim 
kurulu, resmi inter
net sitesinden 
yazılı açıklamada 
bulundu.Yapılan 
açıklama şöyle: 
"2 Kasım Cumar 
tesi günü Fener 
bahçe ile oynadı 
ğımız karşılaşma
da taraftarlarımızın 
maç boyunca 
takımımıza verdiği 
destek, 
Bursasporumuz'un 
ne denli büyük bir 
camia olduğunu 
bir kez daha gözler 
önüne sermiştir. 
Ancak, hakemin 
verdiği yanlış 
kararlar maçı göl
gelemiş ve 
Bursasporumuz'un 
sahada hak ettiği 
sonucu almasını 
açık bir şekilde 
engellemiştir. 
İki hafta önce 
sahamızda oyna 
dığımız ve 2-0 
kazandığımız Kay 
serispor maçının 
ardından, özellikle 
spor programların
da yapılan yorum
larda, takımımızın 

bu maçı haksız 
şekilde kazandığı 
yolunda bir algı 
oluşturulmaya 
çalışılmıştır.
Ayrıca, oyuncumuz 
Civelli'ye yönelik 
maksatlı ve ağır 
eleştiriler son
rasında, iki hafta t 
üst üste aley
himize bariz 
hakem hatalarının* 
oluşması, son . 
derece manidar ve 
dikkat çekicidir. 
Geçen hafta t 
Konya'da ve 
rilmeyen penaltı 
mız ve ardından 
Fenerbahçe maçın
da aleyhimize ver
ilen onlarca haksız 
kararla birlikte, 
özellikle uzatma 
dakikalarında 
yediğimiz gol 
öncesi Civelli'ye 
çalınan faul ve 
gösterilen kart, 
hem maçı 
kaybetmemize, 
hem de bu oyun
cumuzun cezalı 
duruma düşme
sine sebep 
olmuştur.”
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Bomsan Gemlik 
Mikro Kredi Merkezi’nfle 

‘Meslek Atölyem’ 
kursları başlıyor

"Meslek Atölyem" adı altında 
düzenlenecek kurslar, Borusan 
Gemlik Mikro Kredi Merkezi'n 
de yapılacak. Sayfa 7’de

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, ihalesi yapılan 
Kapalı Pazar Yerinin Gemlik’in pazarcı esnafının ihtiyacına yetmeyeceğini söyledi.

MllllIllMİlliİlİllilllllllf
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Belediye bütçesinden 15 milyon
Sevgili okurlarım.
Gemlik gibi yaşanılacak bir kentin daha 

yaşanır olması yerel yönetimlerin elindedir.
İçinde yaşadığımız bu kentin sorunsuz ve 

modem bir kent olması bizi yönetenlerin viz 
yonuna bağlı bir olaydır.

Sizin anlayacağınız, bez afişlere “Belediye 
çalışıyor, Gemlik değişiyor” yazmakla, yan
daş gazetelere hergün manşet olmakla 
Gemlik değişmez.

Değişim yaşanır.
Gözle görülür değişimler istiyorsanız Akde 

nizin. Eğenin kıyı kasabalarına gidin. 4’de

Gemlik Belediye 
si’nde yapıldı.

Gemlik Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı İbra 
him Talan, Gemlik Belediyesi’nce dün yapılan, 
Kapalı Pazar yerinin ihalesini gazetelerden 
öğrendiğini, oysa yasa gereği Kapalı Pazar Yeri 
Komisyonu nun kurulduğunu, ancak bir defa 
toplandığını söyledi. Talan, “Belediyeden tek 
kuruş istemeden pazarcı esnafı ile Gemlik’e 
modern ve Türkiye’de eşi olmayacak bir pazar 
yeri kazandıracaktık.” dedi. Sayfa 2’de

Hürriyet Caddesi’nde yapılacak olan Kapalı Pazar yeri ihalesine 6 firma katıldı

WıteıwiittsiiilıMı

Gemlik Belediyesi 
tarafından proje
lendirilen Kapalı 
Pazar Yeri ihalesi

İhladele en düşük 
teklifi Ram İnşaat 
San. Tic. Ltd. adlı 
firma 10 milyon 599
lira ile verdi.
Haberi sayfa 2’de

CHP’li fltav Güngör, 
‘Gemlik ipin doğru neyse 
onu birlikte başaracağız”
Yerel seçimlere doğ 
ru, MHP’li belediye 
başkan aday aday
larıyla başlattığımız 
söyleşilerimize, 
CHP ile devam

ediyoruz. Bugün 
sizlerle CHP aday 
adayı Atay Güngör 
ile yaptığım söyleşi
mi paylaşıyorum.
Sayfa 5’de

.eopAF,°

VvJ 1950'den beri...cMıve 
fa' SOLAKSUBAŞI LTD.ŞTİ. 

Solaksubaşı Zeytinyağı Fabrikası 
İtalyan Pıeralısı Leopard5 marka dünyanın 

en gelişmiş yağ sıkma makinesi ile hizmetinizde... 
DMF sistem ile zeytinin kendi suyu ile çalışan 

Pıeralısı ile daha kaliteli ürün elde edebilirsiniz.

Mrk : Yeni Yalova Yolu Umurbev San. Bölgesi 1,5 Km. Umurbey ■ GEMLİK Tel: 0 224 514 92 42 ■
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Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, ihalesi yapılan 
Kapalı Pazar Yerinin Gemlik’in pazarcı esnafının ihtiyacına yetmeyeceğini söyledi.

la, in inini mı imimi ı ili w w
Gemlik Esnaf 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, Gemlik 
Belediyesi’nce dün 
yapılan, Kapalı Pazar 
yerinin ihalesini 
gazetelerden 
öğrendiğini, oysa 
yasa gereği Kapalı 
Pazar Yeri Komisyo 
nu’nun kurulduğunu, 
ancak bir defa top
landığını söyledi. 
Talan, Kapalı Pazar 
Yeri’nin bir ihtiyaç 
olduğunu belirterek 
şöyle konuştu:

PAZAR YERİNİ 
ESNAF YAPACAKTI 
“Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
olarak, Kapalı Pazar 
Yeri’ni yapmak iste
dik. Bu konuda 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ile bazı büyükleri 
mizin yanında 
defalarca görüştük. 
Kapalı Pazar Yeri’ni

Esnaf Odası’nın yap
ması sözünü aldık. 
‘Bizim paramız yok, 
arsayı alıp yapabilir 
şeniz yapın’ dedi. 
Bunun üzerine Esnaf 
Odası olarak, banka 
larla görüşerek 
finansman sağladık, 
sözleşmeler yaptık. 
Belediyeden tek 
kuruş istemeden 
pazarcı esnafı ile 
Gemlik’e modern ve 
Türkiye’de eşi olma 
yacak bir pazar yeri 
kazandıracaktık.
Yer sahipleriyle 
görüştük.
Alınacak arsanın 
pazarlığını yaptık. 
Belediye Başkan 
vekili Yılmaz, ‘Hafta 
arası yoğunuz, 
Meclis üyeleri ile oda 
yöneticileri biraraya 
gelip konuyu görüşe 
Um. Yer sahiplerini 
de çağırın beraber 
olalım. ’ dedi.
Biz, Oda olarak yer 
sahiplerinden Yaşar

Baytaş ile görüşüp, 
saat 13.oo de 
Belediyede randevu
laştık. Saatinde 
Belediye’ye git
tiğimizde, Yaşar 
Baytaş, Başkanın 
odasından çıkıyordu. 
Baytaş’a ‘Nereye 
gidiyorsun toplantı 
yapacağız.’ dedi 
ğimde, “Ben Refik 
beyle görüştüm.

Gidiyorum. ” dedi. 
Toplantıya girdik. 
Protokol yapacağı 
mızı beklerken, 
Refik Yılmaz, 
“Arkadaşlarla 
görüştük. Kapalı 
Pazar Yeri’ni kendi 
miz yapacağız” dedi. 
Pazarcı esnafının 
Gemlik’e yapacağı 
modern bir pazar 
yerine kavuşturarak 

halkın cebinden beş 
kuruş çıkmayacağı 
bir olay için Belediye 
arsa kamulaştırması
na yaklaşık 5.5 mil 
yon lira, yapılacak 
inşaata ise 10 milyon 
lira ödeyecektir.
Pazar yeri yapımı 
için yasa bir Korniş 
yonun kurulması 
hükmünü vermiştir. 
Bu komisyonda; 
Esnaf Odası, Ziraat 
Odası, Grup Sağlık, 
Emniyet Müdürlüğü, 
İlçe Tarım Müdürlü 
ğü, Belediyeden 
oluşuyordu.
Bu komisyona hiç 
danışmadı. Projenin 
meclise bile gelme 
diğini öğrendik. 
Proje çizilirken, 
komisyonla birlikte 
bazı pazar yerlerini 
gezip örnekler 
alıp birlikte karar 
verecektik.
Başkanvekili 
kimseyi dinlemiyor. 
Ne komisyonu dinle

di, ne de meclisini.. 
Projeyi biz fotoğraf 
lardan basında 
gördük.
Bu proje Gemlik 
pazarcı esnafına 
hitap etmiyor 
ve yetmeyecek. 
Bu projenin uygulan
masıyla çok 
büyük sorunlar 
ortaya çıkacak.
Aynı, CIUS 
AVM’nin akıbetine 
uğraya caklar.
Gemlik halkının mil 
yonlarca parası 
boşa harcanmış ola
cak. ‘Ben yaptım 
oldu’ mantığı, ile 
böyle büyük 
projeler yapılmaz. ” 
Talan, bu projeden 
biran önce vazgeçip, 
ihalenin durdurulma 
sı gerektiğini 
belirterek, 
“Herkesin benim
seyeceği yeni bir 
proje ile halkın 
karşısına çıkıl
malıdır.” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Yönetim Kurulu oybirliği ile “Adnan Bıyıklı’’ dedi

Hat Hırtlı
Milliyetçi Hareket 
Partisi 30 Mart 2014 
tarihinde yapılacak 
olan yerel seçimler 
de adayını Dr. 
Adnan Bıyıklı olarak 
açıkladı.
Dün, toplanan 
MHP ilçe yönetim 
kurulu Genel 
Merkezce yaptırılan 
anketler ve ilçe 
temayül yoklamasın
da en çok oyu alan 
Adnan Bıyıklı’nın 
adayları olduğunu 
açıkladılar.

RESMİ
AÇIKLAMA SONRA 
YAPILACAK

MHP İlçe Yönetim 
Kurulu’nun oy birliği 
ile aldığı karar, il 
Yönetim Kuruluna 
bildirildi.
MHP ilçe Başkanı 
Osman Durdu,

daha sonra belir
lenecek olan bir 
tarihte resmi 
aday açıklama 
törenin il 
Yönetimi ve mil- 
letvekilleriyle 
birlikte yapacak-

larını söyledi. 
Yerel yönetim 
seçimleri için ilk 
adayını açıklayan 
SP’den sonra 
ikinci adayını açık
layan parti MHP 
oldu.

Hürriyet Caddesi’nde yapılacak olan Kapalı Pazar yeri ihalesine 6 firma katıldı

Gemlik Belediyesi 
tarafından proje
lendirilen Kapalı 
Pazar Yeri ihalesi 
Gemlik 
Belediyesi’nde 
yapıldı. 
Dün, Belediye 
İhale Komisyonu 
Ahmet Dedetürk 
Başkanlığında top
landı.
Komisyon huzurun
da yapılan ihale saat 
10.oo da başladı.
İhaleye 6 firma 
katıldı.
Gemlik’ten hiçbir fir
manın katılmadığı 
ihalede komisyon

firmaların dosyaları 
incelendi.
İncelenen dosyalar
da eksiği bulun
mayan firmaların tek 
tek dosyaları 
açılarak verdikleri 
teklifler katılımcılara 
duyuruldu.

EN DÜŞÜK TEKLİF 
10 MİLYON 599 LİRA 
ihladele en düşük 
teklifi Ram İnşaat 
San. Tic. Ltd. adlı 
firma 10 milyon 599 
lira ile verdi.
Diğer firmalar: 
Engin Çelik İnşaat 
Tic. Ltd.

11 milyon 750 bin 
lira, 
Hamitoğlu İnşaat 
Tic. Ltd.
12 milyon lira, 
Uzunoğlu İnşat Ltd.
12 milyon 495 bin 
lira, 
Özsa inşaat Tic. Ltd. 
ise 13 milyon 320 
lira teklif verdiler.
İhale komisyonu tek 
liflerle ilgili ince 
lemsini ve firrta 
üzerinde' ç anş ir- 
masını yaptıktı n 
sonra ihalenin 
kesin sonucunu 
daha sonra açıkla 
yacak.
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Balık Hali ne «ete Haslını
Gıda, Tarım ve Hay 
vancılık İl Müdürlü 
ğü, Bursa Balık 
halinde gece geç 
saatlerde denetim 
yaptı.
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı Balıkçılık 
ve Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğü 
tarafından planla 
nan toplu su ürün
leri denetimleri 
Bursa'da gerçek
leştirildi.
Denetimlere Bakan 
hk denetçilerinin 
yanı sıra Bursa, 
Zonguldak, Çanak 
kale, Karabük, 
İzmir, Aydın ve 
Ankara II Müdürlük 
leri ile Karacabey 
ve Gemlik İlçe 
Müdürlüklerinde 
görevli su ürünleri 
denetçileri katıldı. 
Bursa Balık 
Halinde gece saat 
03.00 sularında 
başlayıp, 09.00 
sularında tamam
lanan denetimlere İl 
Gıda Tarım ve Hay 
vancılık Müdürü 
Ömer Çelik, bizzat

Traktörler Çarpıştı: 6 Yaralı
Bursa'nın İznik ilçe 
sinde, iki traktörün 
çarpıştığı kazada 6 
kişi yaralandı. 
Kaza, İznik-Yeni 
şehir kara yolunda 
Drazali köyü 
kavşağında 
meydana geldi. 
16 H 3772 plakalı 
traktörün 
sürücüsü R.K, 
Drazali kavşa ğına 
döneceği sırada, 
aynı istikamette

Bursa’nın Karaca 
bey ilçesinde, ceza
evine uyuşturucu 
sokmak isterken 
yakalanan üniver
site öğrencisi 
tutuklandı. Alınan 
bilgiye göre, Orhan 
gazi’de yaşayan ve 
Alanya’da bir 
üniversitede

katılarak denetim
leri yerinde izledi. 
Çelik, gerek iç 
sularda ve gerekse 
açık denizlerde su 
ürünleri avcılığı ve 
üretimini düzenle
menin Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanlığının asli 
görevlerinden biri 
olduğunu hatırlattı. 
Sürdürülebilir balık 
avı için balıkçıların 
Gıda Tarım ve Hay 
vancılık Bakanlı 
ğınca belirlenen 
kurallara uymaları 
gerektiğini dile 
getiren Çelik, kural

okuyan E.H. (25), 
tutuklu arkadaşı 
M.E.’yi (35) 
ziyaret etmek için 
Karacabey 
Cezaevi’ne geldi. 
Görüş öncesi 
üst araması 
yapılan E.H.’nin 
yeleğinin dikişli 
bölümünde sertlik 

ların titizlikle uygu
lanmasının yapıl
ması için gece 
gündüz demeden 
denetim çalış
malarını sürdürdük
lerini anlattı.
Çelik, 2 gün boyun
ca balıkçı barınak 
lan, karaya çıkış 
noktaları, yol güz
ergahları, toptan 
satış merkezleri, su 
ürünleri hali ve per
akende satış yer
lerini kapsayan 
denetimler 
yapıldığını ve dene
timlerde 20 perso 
nelin görev aldığını 

hisseden uzman 
jandarma çavuş, 
E.H.’den yeleğini 
çıkarmasını 
istedi.
Yeleğin dikişlerini 
açan uzman çavuş, 
buraya dikilmiş 3 
gram bonzai 
ele geçirdi.
Cezaevinde yatan 

söyledi. 22 adet 
soğuk hava depo
su, 22 adet su 
ürünleri satış ser
gisi, 129 adet su 
ürünleri nakil aracı 
ve 27 adet su ürün
leri perakende satış 
yeri denetlendiğini 
ifade eden Çelik, 
küçük boyda oldu 
ğu tespit edilen 230 
kg. orkinos, 80 kg. 
hamsi, 9 kg. tekir 
ve 5 kg. lüfer 
balığına el konul
duğunu ve toplam 
7 bin 362 TL idari 
para cezası uygu
landığını söyledi. 
Yapılan denetim
lerde balık boyu ve 
ağırlığının yanı sıra 
avlanma zamanları, 
balıkçıların karaya 
çıkış noktaları ve 
kayıt işlemlerinin 
de kontrol edildiği
ni ifade eden Ömer 
Çelik, balıkçılığı 
sürdürülebilir kıl
mak için deniz 
ürünleri avcılığı ile 
ilgili belirlenen 
kurallara uyulması 
gerektiğine dikkat 
çekti

5869 plakalı trak
törle çarpıştı. 
Bir traktörün 
ters döndüğü 
kazada R.K. ve 
yanındaki S.A, C.Y. 
ve römorkta bulu
nan H.Y, B.Y. ve 
B.Y. yaralandı. 
İznik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar
dan S.A. ve C.Y. 
Bursa'ya sevk 
edildi.

arkadaşının ısrarı 
üzerine böyle 
bir şey yaptığını 
ifade eden 
üniversite 
öğrencisi E.H., 
çıkarıldığı 
mahkeme tarafın
dan tutuklanarak 
cezaevine 
konuldu.

Asansör lıosluğmııla 
ölü bulundu

Bursa'da 
kendisinden 
haber alınamayan 
48 yaşındaki 
kartonpiyere!
Emin Vatansever’in 
cesedi, çalıştığı 
inşaatın asansör 
boşluğunda 
bulundu.
Merkez Osmangazi 
İlçesi Zümrütevler 
Mahallesi 
Kurtbasan 
Caddesi'de oturan 
kartonpiyere!
Emin Vatansever, 
dün sabah, 
Cumhuriyet 
Mahallesi 
Çevreyolu 
Caddesi'ndeki 
inşaata, ölçü 
almaya gitti.
Yakınlarının 
gün boyunca 

ZEYTİN BASKI 
TAŞI ARAYANLARA

ZEYTİN ÜRETİCİ VE 
TÜCCARLARINA 

KALİTELİ GRANİT RASKI 
TAŞI SATIŞLARIMIZ 

RAŞLAMIŞTIR
ZEHINTOPTANCILARSİTESİNO:92GEMLIK 

0 224 514 00 33 
0 532730 6010 
0 54160916 39

ulaşamadıkları 
Emin 
Vatansever'in 
cesedi, inşaatın 
içi su dolu 
olan zemin katın
daki asansör 
boşluğunda 
bulundu.
Ölçü alırken den

gesini yitirerek 
18 metreden 
asansör boşluğu
na düşerek 
öldüğü sanılan 
Vatansever'in 
cesedi, otopsi 
için Bursa Adli 
Tıp Kurumu 
Morgu'na 
kaldırıldı.
Olayla ilgili 
soruşturmaya 
Bursa Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca 
başlandı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

M|l! İClisi IIP aülW
Belediye bütçesinden 15 milyon
Gemlik’in bir noksanı olan Kapalı Pazar 

Yeri için dün belediyede ihale vardı.
Gemliklilerin projesini görmediği ama 

onların ve pazarcı esnafının kullanacağı bu 
pazar yerinin yapımı 10 milyon 599 bin 
liraya ihale edildi.

Kesin sonuç olmasa da, fiyat budur.
Bu inşaat ve çevre düzenleme bedeli 

dir. Yapım sırasında yüzde 10 arttırma söz 
konusu olabilir.

Kapalı Pazar Yeri arsasına belediye 5.5 
milyon lira ödedi. Belediye sitesinde 
rakamlar var..

Tabii bu paralar Çimtaş’a ve Borusan’a 
bedavadan satılan arsalardan gelen paray 
la oldu. Gemlik Belediyesi’nin kuruluşun
dan bugüne, kasasına nakit giren en büyük 
paraydı o para...

15 belki 20 milyon liraya mal olacak bu 
kamu yeri için ortak bir akıl ortaya konma 
dı.

Paylaşımcı bir belediyecilik sergilenme
di.

Kentin dinamiği olan önce pazarcı esna 
fı, Mimarlar Odası, Mühendisler Odası ve 
diğer sivil toplum kuruluşlarından proje 
katkısı istenmedi. Fikir sorulmadı.

Oysa biliyorsunuz bu kentin çocukları 
olan mimar, mühendisler, Kütük Mermer’in 
yaptığı okulun projesini ve Ayşe Ziver 
Karataş Okulu’nun projelerini ücretsiz çiz 
diler.

Bırakın çizmeyi, hiç olmazsa ortaya 
çıkan proje ile ilgili meclisinize bir sunum 
yapın.

Yangından mal kaçırır gibi yapılan bir 
proje dün ihale edildi. Ben yaptım mantığı.

Oysa Kapalı Pazar Yerleri yapımı ile ilgili 
yasa, bir komisyon oluşturulması hük
münü getirmiş.

Kurulan bir komisyon bir kez Başkan 
vekili ile toplanmış.

Sonrası yok.
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 

Kapalı Pazar Yeri’ni yapmaya istekliydi. 
Bunun örnekleri vardı.

Bu, Belediyenin cebinden 5 kuruş çık
madan bir eksiğin giderilmesiydi.

AKP hükümetinin Cumhuriyetin tüm 
kazanımlarını haraç mezat satarken, Gem 
Hk’teki AKP yönetimi, devletleştirme yönü 
ne gitti.

Tam bir çelişki.
iskele’deki çay bahçeleri, CIUS AVM 

deki kiracılık olayı ortadayken, belediye 
nin böyle bir yatırımı kendisinin yapma 
sının anlamı nedir?

Bu günkü manşetimizde yer alan Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim 
Talan’ın açıklamalarını okuyun.

Esnaf Odası’nın böyle bir olayı gerçek
leştirmesi, Gemlik’in 15 milyonu kasasında 
kalmasına neden olacaktı.

Projenin eksik olduğu iddiaları var.
Kısa zaman sonra yetersiz kalacağı iddi

aları var.
Belediyecilik bir vizyon işi demiştim 

yazımın başında. Aynen öyle...

SL

....*î‘

Gemlik Belediye 
Meclisi, bugün saat 
16.oo da Kasım ayı 
toplantısını 
yapacak.
Belediyenin 11 Eylül 
İlkokulu yanındaki 
Meclis Salonu’nda 
yapılacak olan 
Meclis toplantısında 
daire Müdürlüklerin 
den gelen teklifler 
ele alınacak.
Daha sonra, Korniş 
yonlara gönderilen 
ve komisyonlarda 
incelenerek rapor 
haline gelen

Helitaksi ile Bursa’ılan Isianlııl 25 ılalıika
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
helikopter kiralama 
(helitaksi) hizme
tinin BURULAŞ 
helikopter sahasın
da yapılan tanıtım 
toplantısında, 
Bursa’yı her alanda 
kalkındırmayı hede
flediklerini söyledi. 
Bursa’nın daha 
ulaşılabilir bir il 
olması için ulaşım 
hizmetlerine her 
geçen gün yenileri
ni eklediklerini 
belirten Başkan 
Altepe, “Bursa’da 
yine bir ilki gerçek
leştirmenin guru
runu yaşıyor, 
şehrin bir ihtiyacını 
daha gideriyoruz. 
Havayolu kul
lanımında Bursa’yı 
daha avantajlı hale 
getiriyoruz” dedi. 
Bursa’nın ‘dünya 
kenti’ olma yolunda 
hızlı ve emin adım
lar attığını kayde

önergeler mecliste 
ele alınarak karara 
bağlanacak.
Bunlar arasında 
Küçük Kumla Siteler 
Mahallesinde bir 
okul alanı oluşturul
ması ile ilgili rapor, 
Orhaniye Mahallesi’ 
nde 356 ada 17 
parselin Yönetim 
Merkezi Alanına 
alınması ile ilgii 
rapor, Kumsaz 
Mevkiinde 1/1000 
ölçekli ilave imar 
uygulaması planına 
askı süresi ve son- 

den Başkan Altepe, 
“Son dönemde 
gerek merkezi 
hükümet, gerekse 
yerelde önemli 
hamleler gerçek
leştiriliyor. Bursa, 
çağ atlıyor. Bursa, 
yerel yönetimlerde 
gerçekleştirilen 
önemli ve örnek 
hizmetlerle, yeni bir 
vizyonla yoluna 
devam ediyor. 
Bursa, hedefleri 
olan iddialı bir 
şehir. Bursa’nın 
yeni vizyonu, doğal 
güzelliklerine ve 
kültürel değerlerine 
sahip çıkıp her

rasında gelen itiraz 
ların ilgili imar 
Komisyonu raporu, 
Gürle İş Merkezi’nin 
yan duvarının cephe 
sağhklaştırılmasıyla 
ilgili İmar Komisyo 
nu raporu, 
Belediyede taşeron 
eliyle yapılan 
işlerde işçilere 
yemek veril mesiyle 
ilgili Plan Bütçe, 
Çevre ve Sağlık 
Sosyal ış'ıer 
Komisyonunun isim 
benzerliği olan 
mahallelerde ilgili 

alanda gelişim ve 
kalkınmanın sağlan 
masıdır” dedi 
“Bursa’da hede
fimiz her alanda 
gelişimdir” diyen 
Altepe, turizmin 
önünü açılacağını 
ve kısa zamanda 
Bursa’nın dünya 
devleri arasında 
yer alan firmaların 
odağı olacağını 
ifade etti. Bursa’nın 
raylı sistemlerde de 
öncü olduğuna 
dikkati çeken 
Başkan Altepe, bu 
ay 500 bini aşan 
yolcusuyla 
BUDO’nun şehrin 

raporu, Bahkpazan 
3 pafta 2 parseldeki 
taşınmazın ile E. 
Dinçer Mahallesi’ 
ndeki parselin 
kamulaştırılmasıyla 
ilgili Plan Bütçe 
Hukuk Komisyonu 
raporu ve Plan 
Bütçe Komisyonun 
dan gelen 
Belediyenin 
performans esaslı 
2014 mali yılı gelir 
Ve yiücî îj'û*Çco’ıy'ıc 
ilgili rapor 
mecliste ele 
alınacak.

bir markası 
olduğunu hatırlattı. 
Altepe, İstanbul ile 
Bursa’yı yakın
laştıran deniz 
uçağıyla da 
Bursa’nın önemli 
bir eksiğinin gider- > 
ildiğini, 2 yeni 
uçağın daha yıl 
başından sonra * 
seferlere başlaya
cağını ifade etti.
Başkan Altepe, 

“Güçlü bir şehir 
olan Bursa, ulaşım
da yeni vizyonuyla 
dünyaya kendisini 
kabul ettirdi. 
Helikopter taksi, 
yani helitaksi, 
BTSO’nun ve iş 
dünyasının da 
talebiyle 
gündeme alındı. 
25 dakikada 
Bursa’dan Ista *- 
bul’un ist nii : 
noktasına inmtrk, iş 
dünyasının önemli 
bir talebi ve 
Bursa’nın da bir 
eksiğiydi”, dedi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP'li ftiay Güngör, "Gemlik için doğru neyse ma birlikte başaracağız"
Söyleşi: Kadri GÜLER 

Yerel seçimlere doğru, 
MHP’li belediye başkan 
aday adaylarıyla başlat
tığımız söyleşilerimize, 
CHP ile devam ediyoruz. 
Bugün sizlerle CHP aday 
adayı Atay Güngör ile yap
tığım söyleşimi sunuyo
rum.

- Kadri GÜLER
Sayın Atay Güngör, Mart 
ayı sonunda yapılacak 
yerel seçimler nedeniyle, 
Gemlik’te Belediye Başkan 
lığı’na aday adayı oldunuz. 
Gemlik sizi tanımıyordu. 
Çalışmalarınızla kendinizi 
tanıtan en çok çalışan aday 
adaylanndansınız. Bize, 
kendinizi tanıtır mısınız?

- Atay GÜNGÖR 
Teşekkür ederim Sayın 
Güler. Ben, 1955 Giresun 
Bulancak doğumluyum. 
Dedesi Cumhuriyet Halk 
Partisi kuruculanndan olan 
bir ailenin çocuğuyum. 
Artvin Öğretmen Okulu 
mezunuyum. Yüksek öğre 
nimimi Ankara’da tamam
ladım. Kısa süre öğretmen 
ve idarecilik yaptım. Milli 
Eğitim Bakanlığı Merkez 
Teşkilatı’nda çalıştım. 1991 
yılında kurulan DYP-SHP 
hükümeti döneminde Sayın 
Erdal İnönü’nün isteği ile 
Turizm Bakanlığı Araştır 
ma, Planlama ve Koordi 
nasyon Başkanlığı ve 
Bakan Baş Danışmanı 
olarak görevlendirildim. 
Sayın Bülent Ecevit hükü 
meti döneminde Başba 
kanlığa Turizm Bakanlığı 
görevime devam etmekle 
birlikte, danışman olarak 
görevlendirildim. Bu görev 
lere AKP hükümeti kuru
luncaya kadar devam 
ettim. Genç yaşta göreve 
öğretmen olarak başlamış 
olduğum için, 25 yılımı da 
doldurmuş emekliliği hak 
kazanmıştım. 2003 yılı bir
inci ayında Türkiye’nin en 
genç emekli bürokratı 
oldum. Bu süreçte, SHP ve 
CHP den 1991-1995-2002 
yıllarında yapılan genel 
seçimlerde milletvekili 
aday adayı oldum. 
Cumhuriyet Halk Partisi 
içinde başlayan Anadolu 
Hareketi’nde görev aldım. 1 
Temmuz 2009 tarihinde 
kurulan Adalet Demokrasi 
ve Özgürlük Partisinin 
Kurucular Kurulu Üyesi ve 
Örgütlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı 
oldum. 2010 yılı Mayıs 
ayında Cumhuriyet Halk 
Partisi’ndeki yönetim 
değişikliği nedeniyle, 2011 
yılında yapılan genel 
seçimlerde 39 il örgütü 220 
ilçe örgütümüz ile birlikte 
Cumhuriyet Halk Partisi’ni 
destekleme kararı alın
masında etkin oldum ve 
örgütlerimizin tam desteği
ni sağlamak amacıyla, 
örgütlerimizin isteği ile 
CHP Bursa Milletvekili 
aday adayı oldum.
2011 yılı 19 Haziran tarihin 
de yapılan Adalet 
Demokrasi ve özgürlük 
Partisi birinci olağan kurul
tayında partimizin ismi 
katılımlarla Büyük Anadolu 
Partisi olarak değiştirildi. 
Bütün kurultay delegeleri 
mizin önerisiyle, Büyük 

Anadolu Partisi’nin Genel 
Başkanı seçildim. Türki 
ye'nin içinde bulunduğu 
zor koşulları örgütlerimiz 
ile tartışarak, ülkemizin 
bölünmez bütünlüğünün 
yok olan demokratik, laik, 
sosyal, hukuk düzeninin 
yeniden inşaası için tek bir 
güç tek bir ses olmak 
amacıyla, topluca 
Cumhuriyet Halk Partisi’ne 
katıldık. Olması gerektiği 
inancıyla örgütlerimizde 
ortak kararlarıyla 1 Şubat 
2012 tarihinde topluca 
CHP’ye katıldık.

- Kadri GÜLER
Sayın Güngör, siyasete 
yatkın bir kişiliğiniz var. 
Belediye Başkanlığı için bir 
hedef belirlediğiniz belli. 
Bunun için neden Gemlik’i 
seçtiniz?

- Atay Güngör
Sayın Güler, ben Gemlik’e 
ilk kez 1979 yılında geldim. 
0 zaman TÖBDER yöneti
minde görevliydim.
Gemlik belki de doğduğum 
yere benzediği için belki de 
yakın akrabalarımın Bursa 
Gemlik’e yerleştiği için, 
belki o dönemde Bursa ve 
Gemlikli yakın dostlarımın 
burada olduğu için bilemi 
yorum. Ruhum Gemlik’i 
çok sevmişti. Ancak, asıl 
neden 2009 yılında Genel 
Başkanı olduğum partinin 
ilk il örgütü Bursa, ilk ilçe 
örgütü Gemlik’ti. 0 süreç 
te, Ankara ve İstanbul il 
örgütleriyle birlikte 10’a 
yakın il örgütümüz de 
tamamlanmıştı. Ama, 
Bursa ve Gemlik’ten gelen 
olumlu tepkiler, heyecan ve 
destek bize 01 ilimiz Bursa, 
01 ilçemiz Gemlik olmalı 
kararını aldırdı.
2009 Eylül sonunda Bursa 
il örgütümüzü resmen 
törenle açtık. 2009 Ekim 
başında da Gemlik ilçe 
örgütümüzü açtık.
Gemlik ilginçtir daha iki ay 
olmadan 800’e yakın üye 
miz oldu. Sayın Güler, şim 
di Atay Güngör, o dönem 
Örgütten Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı olarak 
Gemlik’i sevmesinde ne 
yapsın. Gemlik’i önemse 
meşinde ne yapsın. İnanın, 
bir çay bahçesinde isim 
vermek istemiyorum.
Yaklaşık 300 kişiyle yaptı 
ğımız bir basın açıklaması 
100 metre ileride ilçe ör 
götümüzün bulunduğu 
yere gidene kadar 1000 
kişiyi geçti. Bir de o duy 
gu, o ilgi beni çok etki 
lemişti. İlçe örgütümüze bir 
görev vererek, Gemlik'te 
tarımla, özellikle zeytinci
likle üretiminden sanayi
sine, Serbest Bölgesi’nden 
limanına, göç aldığı illere 
sosyal ekonomik yapısına, 
sosyo kültürel yapısına, 
yaşlısından emeklisine, 
işsizliğinden eğitimine, 
sağlığına vs., yaklaşık 30'a 
yakın alanda inceleme yap
masını istemiştik.
Tabii ki bu istemi örgüte 
göndermeden önce kafam
daki Gemlik milli geliri kişi 
başına en az 20-25 bin lira 
olmalı diye düşünüyordum. 
Ancak, bilgiler gelince ina 
nın şoke oldum.
O dönem ilçe sekreterimiz 
olan mühendis bir kardeşi 
me ‘Bu bilgiler cidden doğ

ru mu?’ dediğimde ‘Evet 
efendim gerçekten böyle’ 
dedi. O kardeşim, bana; 
"Efendim, bu Gemlik’te 
hemşehrilerimiz 
Anadolu’nun çeşitli yer
lerinden göç edip geliyor. 
Bulduğu boş arsa ya ev 
yapıyor, arkasından 
belediye ruhsat veriyor. 
Çarpık kentleşme bundan. 
Kimse geleceği ve Gemlik’i 
düşünmüyor." demişti.
O kardeşimizin de teknik 
adam olmasından dolayı 
çok önemsemiştim. Bu 
nedenle, Gemlik benim için 
çok özel önem taşır. İnanın 
Gemlik’e hizmeti kendime 
görev adlettim. Başka 
hiçbir nedeni yok. Bugüne 
kadar edindiğim bilgi ve 
birikimimi Gemlik’e hizmet 
için kullanmak istedim.

- Kadri GÜLER
Sayın Güngör, öğretmen 
geçmişiniz var. Siz de be 
nim gibi öğretmen kökenli 
birisiniz. Siyasete ne 
zaman girdiniz. Kurucu 
olduğunuz siyasi partinin 
amacı neydi? Neden partiyi 
kapatıp, CHP ile birleş
tiniz?

- Atay GÜNGÖR
Sayın Güler, bana sorarsa 
nız, siyaset aslında dede 
min yarım saman kağıda 
yazılmış ve elime tutuştur
duğu, babaannemin de 
buğday unundan yapıştırıcı 
yapıp bir sahana koyduğu 
"Devlet gemisi tecrübeli 
kaptan ister" İsmet İnönü 
yazılı kağıtları Bulancak’ta 
o zaman kahverengi boyalı 
olan elektrik ve telefon 
direklerine yapıştırarak 
başladım. İlkokul öğrenci 
siydim. Ama, 1973 yılında 
fındık satış kooperatifleri 
birliği olan Fisko Birlik 
üyesi oldum. Gençlik Kolu 
Başkanımız olan sonra da 
30 yıl ilçe başkanlığımızı 
yapan Sayın Yadigar Salih 
Pazar, bana "Sen artık 
Cumhuriyet Halk Partisi 
Gençlik Kolları yönetimine 
gireceksin" dedi ve resmen 
o gün başladım. Ben, 
"Öğretmen okulunda 
Öğrenci Birliği Başkanıyım, 
beni okuldan atarlar" 
dedim. Ama, "O olmaz 
olmaz hiçbir şey olmaz’ 
dedi. İşte o gün siyasete 
aktif olarak başladım. 
Arkasından Halk evleri, 
Dev Genç, TÖBDER, Bürok 
rasi ve Milletvekili adaylık
ları, genel başkanlık işte 
siyasete böyle başladık. 
Sayın Güler, düşünün bir 
çocuk doğuyor, o ailede 
hep siyaset, hep CHP konu 
şuluyor. O çocuk başka ne 
olacaktı. İşte ben de oyum. 
Kurucusu olduğum siyasi 
partinin amacı biraz önce 
de söylediğim gibi yok 
olan demokratik, laik, hu 
kuk düzeninin yeniden 
inşaası, ülkemizin bölün
mez bütünlüğü, Mustafa

Kemal Atatürk’ün milletin 
efendisi dediği köylünün 
ve üreticinin köleleştirildiği 
sistemi yok etmek, yine 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
1921 yılında söylediği "Bir 
ülkede yapılacak yasa ve 
kanunlar halkın refahının 
üzerinde olamaz’ ilkesiyle 
Yurtta Sulh, Cihanda Sulh 
ilkesi. Biz, bu ülkeyi inanç 
ayrımı gözetmeden, kim
seyi ötekileştirmeden, 
insanca, barış kardeşlik, 
sevgi ve dayanışma duy
gusu ile yönetmek zorun
dayız amacıyla kurmuştuk. 
Bu amaçla, CHP ile bir
leştik.

- Kadri GÜLER
Sayın Güngör, siyaseti 
Gemlik’te yapmak istedi
niz. Burada Giresunlu 
hemşehrilerinizin çok 
olmasının bir etkisi var mı?

- Atay GÜNGÖR 
Sayın Güler, elbette var. 
Çünkü, Giresun Belediye 
Başkanı CHP’li. Burada 
çoğunlukta bulunan hem 
şehrilerim Giresun Dereli 
ilçemizden. Dereli ilçemiz 
de bir dönem önceki 
başkanımız da CHP’liydi. 
Daha önce de bir çok kez 
CHP’li belediye başkanımız 
oldu. Çok büyük bir çoğun
luğu da dedemden, babaan 
nemden, anneannemden 
dolayı akrabalarım. 
Hemşehrilerim ile bu yola 
çıkmadan önce uzun uzun 
konuştuk. Sizler, artık 
Gemliklisiniz. Aslen Gire 
sunlu olabilirsiniz ama, 
Gemlik’te yaşıyorsunuz. 
İnsanlar, doğduğu yerli 
değil, doyduğu ve yerleşti 
ği yerlidir. Elbette ki 
geleneksel kültürlerimiz 
var. Toplumumuz için çok 
önemli. Gemlik’te yaşayan 
uzun yıllar önce göç etmiş 
Artvinli, Tuncelili, Erzurum, 
Kars, Ardahan, Muş ve bir 
çok daha sayamadığım 
ülkemizin çeşitli illerinden 
göç etmiş hemşehrilerimiz 
var. Sonuçta hepimiz 
Gemlikliyiz. Bugüne kadar 
edindiğim bürokratik ve 
siyasi birikimimi Gemlik 
için Gemlik’e hizmet için 
kullanmak isterim.
Bu konuda, beni destekler 
misiniz diye danıştım. 
Beni, destekler misiniz 
diye sordum. Eğer, 
görüşmelerimde en küçük 
bir olumsuz yanıt alsay
dım, kesinlikle ilçe örgütü 
me gidip, başta ilçe başka 
nıma, belediye başkanlığı
na aday mısınız? Ya da bir 
adayınız var mı? diye sor
maz ve belediye başkan 
aday adaylığımı bir buçuk 
yıla yakın bir süre önce 
açıklamazdım. Haa, şunu 
da unutmayalım ki, 2010 
yılında Gemlik Beledi yesi 
ve Giresun Belediyesi 
kardeş belediyeciliklerini 
ilan etmişlerdir.

■ Kadri GÜLER
Sayın Güngör, belediye 
başkanlığı için aday 
adaylığınızı ilk açıklayan
lardansınız. Uzun süredir 
de kendi kendinize çalış
malar yapıyorsunuz.
Gemlik için neler dünüşü 
yorsunuz? Ne gibi sapta
malarınız oldu.

- Atay GÜNGÖR 
Sayın Güler, ilk açıklayan
lardan değil, ilk açıklaya 
mm. Burada hem fikir 
olalım lütfen. Biraz önce de 
söylediğim gibi kendi ken 
dine değil, önce hemşehri
lerim ile onlardan olur 
aldıktan sonra örgütümle 
sonra da Gemlik’te ulaşa
bildiğim her kesimden 
hemşehrilerim ile örneğin 
sizinle, bütün gazeteci 
arkadaşlarımla, demokratik 
kitle örgütleriyle, hemşehri 
dayanışma derneklerimiz 
ile muhtarlarımız ile der 
nekleriyle, esnaflarımızla, 
geçmişte Gemlik’te siyaset 
yapmış demokratik, laik, 
sosyal, hukuk devletine 
Atatürk ve Cumhuriyet 
ilkelerine inanan ve herkes 
le gençlerimizle, kısaca 
insanca barış ve kardeşlik 
duygusu içerisin de zengin 
ve doğa cenneti Gemlik’te 
yaşamak isteyen herkesle 
yaklaşık 40 bin civarında 
hemşehrim ile görüştüm. 
Karşılıklı uzun uzun konuş
tuk. Bu konuda hem fikir 
olduk. Projelerimizi tartış 
tık. Eğer aday olursam, 
daha da çok tartışacağız. 
Gemlik için Gemlik’te 
yaşayan her canlı için 
doğru olan neyse, onu bir
likte başaracağız. Ben, 
gerçekçi maddi temeli olan 
projeler ile yola çıkıyorum. 
Çok güçlü ekibimiz ve 
destekçi gurubumuz var. 
ÖRGÜTÜM OLMAZSA, 
OLMAZIMDIR. Ama, buna 
çok inanın, halkın üzerinde 
hiçbir güç yoktur, olamaz. 
Biz, Gemlik halkına doğru 
projeler ile gidiyoruz. 
Onların desteğini ala
cağımıza inancımız tam. 
Ben ve arkadaşlarım aday 
adayı gibi çalışmıyoruz. 
Gemlik Belediye Başkanlı 
ğı, inşallah bize verilir. 
Eğer, bize verilirse, bizler 
utanmayacağız ve bu 
inançla çalışacağız.

■ Kadri GÜLER
Gemlik’in misyonunu ve 
vizyonunu yükseltmek için 
neler yapılmalı?

- Atay GÜNGÖR 
Sayın Güler, hep söyledi 
ğim gibi Gemlik doğasıyla, 
sanayisiyle, tarımıyla, zey 
tinciliğiyle, benim inancıma 
göre çok çok standartları 
yüksek bir kent. Allah kıs
met eder de bu kentin yöne 
timi bize nasip olursa, biz 
Gemlik için hazırladığımız 
projeler ile her anlamda 
kentimizi dünya kenti yap
maya hazırız. Benim ama 
cim Gemlik'te işsizlik, yok
sulluk, yolsuzluk olmamalı. 
Gemlik’te barış, kardeşlik 
ve dayanışma egemen 
olmalı. Her yaşayan Gemlik 
li, Gemilikli olduğundan 
onur duymalı. Gemlik, 
Gemilik tarihine yakışır bir 
kent olmalı. Onun için 
Gemlik yönetimine talibiz.

■ Kadri GÜLER 
Eğer aday olursanız, 
belediye meclisini oluştu
rurken nelere dikkat ede
ceksiniz.?

■ Atay GÜNGÖR 
Ben belediyecilik ya da 
kent yönetimi anlayışı 
alışılmışın dışında olacak 
belki! Ama, farklı düşünen 
bir insanım. Şunu belirt
mek isterim. Elbette önce-, 
tikle örgütümüzün bu konu 
daki düşünceleri çok 
önemli. Ancak, belediye 
meclis üyelerini bir kent 
parlamentosunun üyeleri 
gibi düşünün ki öyledir. Bu 
kent parlamentosunda bü 
tün üyeler kent için proje 
üretmeli. Sadece meclis 
toplantısı olduğu gün ya 
da birinin işinin takip et 
mek için belediyeye gelme 
meli. Eğer, ben belediye 
başkanı olursam, bütün 
meclis üyelerimize Kent 
Konseyi adı altında oluştu
racağımız özellikle gençler
imiz, kadınlarımız, esnafları 
mız, emeklilerimiz, esnaf 
ve sanayi oda temsilcileri 
miz, engelli yurttaşlarımız, 
tarım, balıkçılık ve hayvan 
cıhkla uğraşan örgüt tem
silcilerimiz, uyuşturucu ve 
kötü alışkanlıklarla 
mücadele eden dernek 
temsilcilerimiz, hayvan 
hakları savunucuları gibi 
birer meclis üyesi gibi 
düşünülecek. Belediyemize 
ait binalarda belki bir kaçı 
bir odada oluşturulacak 
komisyonlarda masaları, 
yerleri ve söz hakları ola
caktır. Küçük bir TBMM 
örneği. Gemlik böyle 
yönetilmeli. Bizim kent 
anlayışımız budur Sayın 
Güler.
Bizim başkan olduğumuz 
Gemlik’te barış, kardeşlik, 
dayanışma, insanca yaşam 
ve zenginliğin dışında 
hiçbir şey olmamalı. Biz bu 
konuda, inanın siz değerli 
basın kuruluşlarımızın da 
desteğiyle Gemlik’te insan
ca yaşam adına tarih yaz
maya hazırız. Çok şükür 
buna da vizyonumuz yeter
li diye düşünüyorum. 
Onun için diyorum ki, 
SENİN İÇİN VER ELİNİ 
GEMLİK
Sayın Güler, sözlerimi son- 
/andırırken, bir şey söyle
mek istiyorum. Öncelikle 
bana ayırdığınız zaman için 
çok teşekkür ediyorum. 
Ben, eşi öğretmen, kızı ise 
sosyolog olan bir babayım. 
Kızım, 1983 yılı 9 Kasım’ı 
10 Kasım’a bağlayan gece 
de dünyaya geldi.
Hastaneye gittiğimizde 
kızımı kucağıma verdiler. O 
an söylediğim sözü size 
tekrar etmek istiyorum. 
KIZIM SEN DOĞMADAN 
ADINI ANNENLE KOYMUŞ
TUK. SENİN ADIN SEDA. 
ALLAH ve TOPLUM BİR 
GÜN ATAY GÜNGÖR’ÜN 
KIZ I OLMAKTAN SENİ 
SUÇLAMAYACAKTIR. BU 
DA BENİM SANA VAR 
ÖLDÜĞÜM SÜRECE N 
AMUS SÖZÜMDE idim.
Allah’ıma çc şil.' zım
30 yaşına geldi. (Jr. erdi 
ğim sözde mahçup olma 
dun. İnşallah, Gemlikli hem 
şehrilerime de verdiğim 
sözden mahçup olmam. 
Allah, beni sizlere mahçup 
etmesin. Saygılarımla.
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Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

IZGARA ÇEŞİTLERİ 
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

^ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ

BAHCIMN AR AKIYOR
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

eleman
YALOVO YOLU 3. KM. 

DEKİ İŞYERİMİZDE 
ÇALIŞACAK GARSON 
VE KOMİ ARANIYOR

5138196

İM MIHI
YÜKSEK CİROLU 

RESMİ KURUMUN SU 
ANA BAYİİ 

DEVREN SATILIKTIR 

15322682329

ElEHIflH
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM.
GEMLİK

TOl: 514 20 21

KRŞ€D€ B€KL€M6K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS
S®™ •

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
matbaacilik -yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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UNMitmılHİHtt
Boru san, 
Gemlikteki 
girişimci kadınlara 
yönelik meslek 
edinme ve 
geliştirme kurslarına 
başlıyor.
"Meslek Atölyem" 
adı altında düzen
lenecek kurslar, 
Borusan Gemlik 
Mikro Kredi

Gemlikli Berkay Buluc, 
0 Ses Türkiye' yarışmasında 

Murat Boz un takımına katıldı
Star TV’de yayın
lanan program 
yapımcılığını Acun 
Ihcalı’nın yaptığı ‘O 
Ses Türkiye’ yarış
masının Pazartesi 
akşamı yapılan 
bölümünde Gemlikli 
Berkay Buluç, sahne 
aldı.
Geçtiğimiz günlerde 
de Acun Ihcalı’nın 
yapımcılığını yaptığı 
‘Yetenek Sîzsiniz 
Türkiye’ 
programlarında 
Şehit Cemal ilköğre
tim Okulu öğrencisi 
Yunus Emre Çelik, 
ve ‘O Ses Türkiye’ 
yarışmasında da 
Gemlikli Anıl Can da 
programa katılarak, 
Gemlik’i yarışmalar
da temsil ederek, 
başarı elde 
etmişlerdi.
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi Dış 
Ticaret 
Bölümü’nden 2 yıl 
önce mezun olan 
Berkay Buluç, müzik

Merkezi'nde 
yapılacak.
Girişimci kadınların 
mesleki bilgi ve 
becerilerini 
geliştirmeyi 
amaçlayan 'Meslek 
Atölyem'in ilk 
konuğu tasarımcı 
Berrin Özkan. 
Türkiye'nin önde 
gelen moda 

tutkusuna küçük 
yaşlarda başlayarak, 
lise çağlarında ise 
gitarıyla müzik çalış
malarını sürdürdü. 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi Dış 
Ticaret 
Bölümü’nden mezun 
olan Buluç, O Ses 
Türkiye yarışmasın

markaları için 
aksesuar 
tasarlayıp üreten 
Berrin Özkan ve 
ekibi, Gemlikli 
kadınlara 'takı 
tasarımı' eğitimi 
verecek.
"Meslek Atölyem" 
programının ilki 
olan bu eğitim 
8 Kasım 2013 

da ‘Evlerinin önü 
boyalı direk’ 
şarkısını başarıyla 
seslendirerek, dört 
jüri üyesinin butona 
basarak, sahneye 
dönmesini sağladı. 
Ebru Gündeş, Murat 
Boz, Hadise ve 
Gökhan’ın jüri 
üyeliğini yaptığı

Cuma günü saat 
10.00'da 
gerçekleşecek. 
Kadınların iş 
yaşamındaki 
konumunu 
güçlendirme 
çalışmalarında bir 
örnek teşkil 
edecek bu etkinlik
lerin süreceği 
belirtildi.

programda, 
Gemlikli Berkay 
Buluç Murat Boz’u 
seçti.
4 jüri üyesinin de 
beğenisini kazanan 
Buluç, Murat Boz’un 
takımından ‘O Ses 
Türkiye’ yarışmasın
daki yoluna devam 
edecek.

Saadet Partisi 
Büyük Hamle 
toplantısı yapıldı

Saadet Partisi İlçe 
ve il başkanları 
toplantısını M.E.B. 
Şura salonunda 
gerçekleşti. 
Ankara’daki prog 
rama katılan Saa 
det Partisi Gemlik 
İlçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız; 
“Programda 2014 
yerel seçimleri 
öncesi izleyeceği 
stratejiler belirlen
di. Yapmış olduğu
muz toplantı bize 
şunu gösterdi ki 
tüm Türkiye’de 
teşkilatlarımız cap
canlı, Türkiye’de 
her ilde, her ilçede, 
her beldede beledi 
ye başkanlıklarını 
alacağımızı gördük. 
Unutmayalım ki 
Saadet kazanırsa

KONGRE İLANI
Gemlik Girit ve Rumeli 

Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanlığından

Derneğimizin yıllık olağan genel 
kurul toplantısı 22 Kasım 2013 Cuma 
günü saat 20.oo’de dernek lokalinde 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 
ikinci toplantı 29 Kasım 2013 Cuma 
günü aynı yer ve saatte tekrarlanacak
tır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1-Açılış
2- Divan heyeti seçimi
3- Saygı duruşu
4- Faaliyet raporunun okunması
5- Yönetim ve denetim kurullarının 

ibrası
6- Yeni yönetim kurulu seçimi
7- Yeni denetim kurulu seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış

Türkiye kazanır, 
Saadet kazanırsa 
Gemlik kazanır .Biz 
bu toplantımızla 
seçime kadar her 
sandık bölgesinde 
Türkiye’nin en ücra 
köşesindeki bütün 
seçmene ulaşa
cağız. Biz Saadet 
Partisi olarak 
Türkiye genelindeki 
bütün seçim böl
gelerinde aday gös 
tereceğiz. Bu top 
lantı ile iki yüz bin 
sandık bölgesinde 
bir mil yona yakın 
genci mizle ve 
teşkilat görevlilemi- 
zle seçimlerin iddi
alı partisi Saadet 
bayrağı altında 
aday göstererek 
hazırlanacağız” 
dedi.

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www,gemlikkorfezgazetesl.corn
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GEMIIKLIH0CA1AAA ÖDÜ1YAÖDI Bursaspor, 
Sivasspor 

Hazırlıklarını
SürdürdüTÜFAD Bursa 

Şubesi'nin düzen
lediği "Meşin 
Yuvarlak Ödülleri" 
töreninde geçtiğimiz 
yıl çalıştırdıkları 
takımlarda göster
dikleri başarılardan 
dolayı Gemlikli 
Futbol Antrenörleri 
ödüllendirildiler. 
Bursa Almira Otel 
Büyük Salonda 
düzenlenen törene 
TÜFAD "Türkiye 
Futbol Adamları 
Derneği" Bursa 
Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyeleri’nin 
yanı sıra Hakem ve 
Gözlemciler Derneği 
ile Bursa Saha 
Komiserleri Derneği 
yönetim kurulu ve 
üyeleri Bursa ve 
çeşitli illerde görev 
yapan profesyonel 
ve Amatör çok sayı
da Antrenör katıldı. 
Verilen kokteyl'in 
ardından başlayan 
törende açış konuş
masını yapan 
TÜFAD Başkanı 
Sedat Özbağ, 
dernek olarak her yıl 
geleneksel olarak 
düzenlenen Meşin 
Yuvarlak Ödül 
töreninde başarılı 
hocaların ödül
lendirildiğini 
söyledi.

HOCALARIMIZ 
GURURUMUZ OLDU 
2012-2013 futbol 
sezonunda çeşitli 
gruplarda başarı 
gösteren Gemlik 
Belediyespor hocası 
Haydar Yiğit, 
Gemlikspor'u 
geçtiğimiz yıl 
çalıştıran Bahadır 
Yurtçu ile 
Çotanakspor hocası 
Alpaslan İlgin 
sahnede alkışlarla 
ödüllerini aldılar. 
Gemlik 
Belediyespor hocası 
Haydar Yiğit, U-14 1. 
grup birincisi ve U- 
16 6. grup birincisi 
olarak ödüle 
layık görülürken 
U-17 1. grup birin- 

icisi ve Süper
Amatör
Lig B grup birincisi 
olarak Bahadır 
Yurtçu ödül aldı, 
ilçemiz ikinci Küme

Yarışması

Takımlarında 
Çotanakspor'un 
Birinci Amatör 
Küme A takım 5. 
grup birincisi olması 
nedeniyle de

Alpaslan ilgin ödül 
de layık görüldü. 
Bursa Futbol cami
asında büyük taktir 
ve alkış alan 
hocalarımızın

başarıları
Gemlik'in son yıllar
da futbolda ses 
getirmeye başla
masıyla gurur 
vesilesi oldu.

Spor Toto Süper 
Ligin 11. haftasında 
deplasmanda 
Sivasspor ile 
karşılaşacak olan 
Bursaspor, bir gün
lük iznin ardından 
hazırlıklarına 
devam etti. 
Teknik direktör 
Christoph Daum 
yönetiminde Özlüce 
Tesisleri'nde 
gerçekleşen antren
man yaklaşık 2 saat 
sürdü. Isınma koşu

Türkiye Dağcılık 
Federasyonu Bursa 
İl Temsilciliği 
tarafından ilk defa 
düzenlenen oryan- 
tiring yarışması 
Botanik Park'ta 
yapıldı.
Organizasyon ve 
hakemliği Oryanti 
ring Federasyonu 
Bursa il Temsilcili 
gin'den Emine 
Oztürk tarafından 
yapılan yarışma 
büyük mücadeleye 
sahne oldu. 3 farklı 

larıyla başlayan 
antrenman, 
koordinasyon 
çalışmasıyla 
devam etti.
Yeşil - beyazhlar 
daha sonra iki 
gruba ayrılarak tak
tik ağırlıklı çalışma 
gerçekleştirdi. 
Bursaspor, bu 
akşam saatlerinde 
yapacağı antren
manla Sivasspor 
maçı hazırlıklarını 
sürdürecek.

parkurda yapılan 
yarışmaya Yıldırım 
Belediyesi, Yeşil 
Bursa Dağcılık, 
Demirtaş Spor kulü
plerinden 18 sporcu 
katıldı. Bütün 
sporculara belge, 
birinci gelen 
sporculara kupa 
verildi.
Türkiye t ağ U t 
Federasyonu Itırsa 
il Temsilcisi Nazif 
Makas, emeği 
geçen herkese 
teşekkür etti.



6 Kasım 2013 Çarşamba Gemlik İv’ı

Harlılı Barısı'nian 6.1 milyar lira neldi
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Varlık Barışı uygula
ması kapsamında 
bugüne kadar 
Türkiye'ye getirilmek 
üzere beyan edilen 
miktarın 67 milyar 
422 milyon lira 
olduğunu bildirdi. 
Bakan Şimşek, 
bunun için tahakkuk 
eden vergi mik
tarının 1 milyar 348 
milyon lira, şu ana 
kadar ödenenin 
121,2 milyon lira 
olduğunu, dolayısıy
la beyan edilip 
Türkiye'ye şu ana 
kadar getirilip bir 
şekilde vergisi öde
nen miktarın 6 milyar 
62 milyon lira 
olduğunu ifade 
etti.Şimşek, NTV- 
CNBC-e ortak 
yayınında katıldığı 
programda, Varlık 
Barışı uygula

masının sonuçlarını 
açıkladı.
Kesin sonuçlan ilk 
kez açıklayacağını 
dile getiren Şimşek, 
şunları kaydetti: 
"5 Kasım itibarıyla 
rakamları vereceğim. 
31 Ekim'de başvuru
lar sona erdi ama 
vergilerin ödenmesi 
için 30 Kasım'a 
kadar süre var. Bugü 
ne kadar toplam 
matrah, Türkiye'ye 
getirilmek üzere bize 
beyan edilen miktar 
67 milyar 422 milyon 
lira. Bunun için

tahakkuk eden vergi 
miktarı 1 milyar 348 
milyon lira. Şu ana 
kadar ödenen 121,2 
milyon lira.
Dolayısıyla beyan 
edilip Türkiye'ye şu 
ana kadar getirilip 
bir şekilde vergisi 
ödenen miktar 6 mil
yar 62 milyon lira. 
Daha 61,3-61,4 mil
yar liralık beyanın 
vergisi henüz öden
mesi için ay sonuna 
kadar vakit var." 
- "Beyan edip de 
yükümlülüğünü ye 
rine getirmeyenleri 

takibe alıyoruz" 
Beyan üzerine kendi
lerinin bir sınırla
masının söz konusu 
olmadığını belirten 
Şimşek, "Biz beyan
ları alıyoruz ama 
beyan edip de o 
yükümlülüğünü yer
ine getirmeyenleri 
daha sonra biz tak
ibe alıyoruz. O 
verginin tahsilatı 
için, herhangi bir 
alacakmış gibi biz 
takibini yapıyoruz” 
dedi. Bu sürecin 
yüzde 100 tamam
lanması halinde 
Varlık Barışı saye 
sinde 67,4 milyar 
liralık ilave bir kay
nak girişinin yapıl 
mış olacağını ifade 
ederek, bunun çok 
ciddi bir rakam oldu 
ğunu söyledi.
- "Beklentimiz, ilgi 
nin yoğun olacağı 
yönündeydi"

Gerçekleşen rakamla 
rın beklentileri karşı 
layıp karşılamadığı
na ilişkin bir soru 
üzerine de Şimşek, 
kendilerinin kesin bir 
nokta tahmini yap
madıklarını kaydetti. 
Bakan Şimşek, bek
lentilerinin, Varlık 
Barışı'na ilginin yük
sek olacağı yönünde 
olduğunu belirterek, 
şöyle devam etti: 
"Nedeni de şuydu? 
Bu konuyu ilk kez 
gündeme getir 
diğimizde biz şöyle 
bir yaklaşım içindey
dik; küresel kriz 
döneminde en geliş 
miş ülkelerde banka 
lar battı, Türkiye'de 
batmadı. Yani parayı 
Türkiye güvenilir 
diye dışarıda tutuy
orsanız, onun sebebi 
kalmamıştı. İkinci bir 
sebep, genelde eski
den vergiden kaçın

mak için vergi cen
netlerine götürülen 
paralar vardı. Dünya 
hızlı bir şekilde 
değişiyor. Vergi cen
netleriyle biz çifte 
vergilendirme anlaş
ması yapıyoruz, yani 
saklanacak yer de 
kalmadı. Dolayısıyla 
eğer o saikle para 
dışarıda tutuluyorsa 
o da anlamlı değil 
diye düşündük. 
Üçüncü olarak, getiri 
nerede yüksek? 
Dünyada birçok 
yatırımcı parasını 
gelişmekte olan 
ülkelere koyuyor, 
koymaya devam 
ediyor. Türkiye de 
bu gelişmekte olan 
ülkeler arasında 
önemli bir ülke. 
Dolayısıyla parayı 
Batıda tutmak, vergi 
cennetlerinde tutmak 
için bir avantaj 
kalmadı."

Tanuda işi olanlar dikkat!
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan 
Bayraktar, tapuda 
yaşanan hak kayı
plarının önüne 
geçilmesi için tali
mat verdi. Artık 
tapuda işlemlerinde 
'e-terkin' dönemi 
başlıyor 
Bunun üzerine 
harekete geçen Tapu 
ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, ipotek 
terkini, haciz, satış 
şerhi gibi işlemleri 
elektronik ortama 
alma çalışmalarına 

başladı. Genel 
Müdürlük, uygula
maya ilk olarak 
ipotek terkinlerini 
elektronik ortama 
alarak başlayacak. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nın ilgili 
kuruluşu olan Tapu 
ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, bankalar 
tarafından yazılı 
olarak düzenlenen 
ipotek terkin talep
lerini elektronik orta
ma alıyor. Daha 
önce vatandaş eliyle 
ya da görevli

memurlarca tapu 
müdürlüklerine iletil
erek işlemi yapılan 
ipotek terkinleri artık 
elektronik ortamda 
yapılacak. Genel 
Müdürlük, bu 
uygulama kapsamın
da Tapu Sicili 
Tüzüğü nün 
"Belgelerin elden 
takibi ve şekli" 
başlıklı 88. madde
sine, (1) Kamu 
kurum ve kuru
luşları, kamu kuru
mu niteliğindeki 
meslek kuruluşları, 

mahkemeler, icra 
müdürlükleri, 
bankalar ve özel 
hukuk tüzel kişileri 
tarafından düzenle
nen aynî veya 
kişisel hakkı sona 
erdirecek nitelikteki 
belgeler, tapu 
işlemi için elden 
ibraz edilemez. Bu 
belgeler 7201 sayılı 
Kanun hükümlerine 
göre müdürlüklere 
tebliğ edilir. (2) 
Birinci fıkra 
gereğince, tapu 
işlemlerine yönelik 

düzenlenen belgel
erde silinti, kazıntı 
ve çıkıntı yapıla
maz." hükmü ile 
ipotek terkinlerinde 
daha güvenli bir 
uygulama getiriyor.

BANKA 
TEMSİLCİLERİYLE 
TOPLANTI YAPILDI 
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, 
bankaların temsilci
leri ile işlemlerin 
elektronik ortamda 
yapılmasıyla ilgili 
toplantı yaparak 

gerekli yazılım çalış
malarını başlattı. 
Bu kapsamda 
projenin, pilot 
uygulamaya 
geçilmesi ve işlem
lerin elektronik 
ortamda gerçek
leştirilmesi çalış
malarına hız verildi. 
Genel Müdürlük, 
aynı zamanda tapu
da, haciz, satış 
şerhi, vb. şerhlerin 
de yetkili kurumlarca 
elektronik ortama 
alma çalışmalarını 
başlattı.

G 
E 
M 
L 
İ

GEREKLİ TELEFONLAR

R 
E 
H 
B 
E

İtfaiye 110
Polis İmdat 1^5
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

I Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

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 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
Iş-KUR _____ 513 71 66

RELEDİVE

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

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

DENİZ OTOBÜSÜ

VAPUR- FERİBOT

Gemlik Körfez Wl»Mİ

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

DAĞITICILAR

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygâz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Potroi 013 1O 70
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 1O 40
Boyza Potroi 013 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4716ı 

FİYATI : 50 Kr. (KDV Dâhil) 
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-Reklamcllık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS 
SİNENASI 

ŞEVKAT YERİM DAR: 
12:06-14:60-16:60- 

18:00-20:15 
ŞEYTANI RACİM : 

11:45-14:15-16:15- 
18:30-20:30

TURBO: 11:30-13:30 
GÜNCE: 15:30- 
17:30-20:00

REZERVASYON 
5133321
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Bursa SMMMO 2013 
yılı 18. Sonbahar 
Futbol 
Turnuvası’nda İhsan 
Acar, Fatih Uzun, 
Emrah Keskinden, 
Burak Uyar, Murat 
Uyar, Enes Kadir 
Uyar, Serdar Akar, 
Haşan Okumuş, 
Mustafa İşel, Erdal

Karataş ve Erhan 
Derman’dan oluşan 
Gemlikli Mali 
Müşavirler turnu
vaya iyi bir 
başlangıç yaptı. 
İlk maçında bilanço 
takımını Fatih Uzun, 
Serdar Akar ve Enes 
Uyar’ın golleriyle 3-2 
yenmeyi başaran

Gemlikli mali 
müşavirler, ikinci 
maçında Yeşil incil- 
er’i Fatih Uzun(2) 
Serdar Akar(2), 
Erhan Derman ve 
kendi kalelerine 
attıkları golle 6-4 
mağlup ederek, ikin
ci maçını da galip 
bitirdi.

Turnuvanın üçünü 
maçını 9 Kasım 2013 
Cumartesi günü saat 
15.oo’de turnuvanın 
iddialı takımlarından 
Matrahsızlar ile 
oynayacak olan 
Gemlikli Mali 
Müşavirler Takım 
Kaptanı İhsan Acar, 
bu seneki turnuvada 

iddialı olduklarını ve 
gruptan çıkarak 
finallere kalacak
larını söyledi. 
Maçların, ihsaniye 
Asya Spor 
Tesisleri ’nde 
oynandığı belirtildi. 
17 takımın 2 grup 
halinde mücadele 
ettiği turnuvada, 

gruplarını ilk 4 sıra
da bitiren 8 takımın 
çapraz eşleşmesiyle 
final müsabakaları 
yapılacak.
Turnuvada 11 Ocak 
2014 tarihinde 
yapılacak olan final 
mücadelesiyle son 
bulacak.

www.manastiremlakqemlik.com

MANASTIR EMLAK manastireiîl®
Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

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
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Komşu tartışması 
tenli bitti

Evinde onarım yapan Fehmi 
A.’nın çıkardığı gürültüden 
rahatsız olan alt komşusu 
Ahmet Öztürk’ün polise 
komşusunu şikayet etmesi 
canına mal oldu. Sayfa 4’de

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan’ın gazetemizdeki açıklamalarına 
kızarak toplantı salonunda “yalancı” dedi. Salonda bulunan Talan, “Yalancı sensin” dedi

Mecliste Yalancı’ tartışması
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ağır suçlama
Dünkü Belediye Meclisi’nde Belediye Baş 

kan ve kil i R.Y. Esnaf Odası Başkanı’nı “Yalan 
cı” ve “iftiracı”lıkla suçladı.

Belediye’yi AKP’nin ele geçmesinden sonra 
Başkanvekili R.Y.’yi ilk kez bu kadar kızgın 
gördüm.

Dün, gazetemizde Esnaf ve Sanatkarlar Oda 
sı Başkanı İbrahim Talan’ın açıklamaları Mec 
lise damgasını vurdu.

Dün, ben de Pazar Yeri konusunda köşem 
de yorumda bulunmuştum.

CHP ve MHP gruplan Mecliste Pazar Yeri 
konusunda görüşme açılmasını istediler. 4’de

Dün yapılan Belediye 
Meclis toplantısında 
Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın pazar 
yeri konusunda 
gazetemize açıkla
malar yapan Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan’a yalancı deme
si gerginliğe yol açtı. 
Dinleyiciler arasında 
olan Talan söz isteyin 
ce, Yılmaz vermedi ve 
‘Bir oda başkanına 
yakışır bir şekilde 
yerinde otur, yoksa 
seni dışarıya attırırım* 
sözü gerginliğe neden 
oldu. Talan’ın ısrarlı 
söz istemesine Baş 
kanvekili vermeyince, 
CHP grup sözcüsü

Necdet Ersoy, bir oda 
başkanının bu şekilde 
suçlanmasıyla cevap 
hakkı doğduğunu 
söyledi. Gergin geçen 
oturumda gündemde 

bulunan imarla ilgili 
konular ele alınarak 
görüşülürken, Gürle İş 
Merkezi’nin dereye 
doğru yan duvarının 
iyileştirilmesi 

konusunda İmar Ko 
misyonu’nun ‘iyileştir
menin proje tadilatın
dan sonra yapılması’ 
kararı meclisçe kabul 
edildi. Sayfa 2’de

i TİCARİ ARAQ SAHİPLERİ RİKKAT! cebFnİzIVakm a*yac ak ■ ı FİYATLAR

SYRON

Tel : 0 224 524 74 01
GSM : 0 533 924 18 98 E

MAXXIS 185R14 165-t- 
MKHELIN 2O575R16 360 e 
GOODYEAR 2Î575RI6 375t-

22575R16 295 ₺

I tariCAKk Solaksubaşı
Varat/c/ Laafflfc V» Sarv/a ÇdrdmfaH

Trafik denetimlerinden göniil rahatlığıyla geçmek ■ 
için geç kalmadan kıs lastiklerinizi taktırınız .7

Küçük Sanayi Sitesi g| 
b Blok No:13-14 GEMLİK

1 ARALIK. 1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 
bÂ KIS LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR,

MICHEklN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan’ın gazetemizdeki açıklamalarına 
kızarak toplantı salonunda “yalancı” dedi. Salonda bulunan Talan, “Yalancı sensin” dedi

Meclis te Yalancı' tartışması
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin dün 
yapılan Kasım ayı 
toplantısı iyi başladı, 
kötü bitti.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ın 
başkanlığında dün 
saat 16.oo da 
toplanan Belediye 
Meclisi’nde, gündem 
de bulunan ve Daire 
Müdürleri tarafından 
Meclise getirilen öne 
riler ilgili komisyon
lara havale edildi. 
Daha sonra, Korniş 
yonlardan gelen 
raporların görüşülme 
sine geçildi.
İmarla ilgi konular ve 
bazı kamulaştırma 
lardan oluşan Kasım 
ayı ilk meclis günde
minde Küçük Kumla 
Siteler Mahallesi 
okul alanı oluşturul
ması ile ilgili imar 
komisyonundan 
rapor okunarak ka 
bul edildi.
İmar Komisyonu’nun 
Orhaniye Mahallesin 
de 356 ada 17 nolu 
parseli Yönetim 
Merkezi Alanına alın
ması kabul edildi. 
Gündemdeki 4 ve 5. 
maddeler İmar korniş 
yonu Başkanlığı tara 
fından geri çekildi. 
İmar Komisyonu 
Başkanı Arzu Kara 
taş, Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
kararının beklenme 
sinin doğru olacağını 
söyledi.

GÜRLE İŞ 
MERKEZİNDE 
PROJE TADİLATIYLA 
YAPILACAK 
Osmaniye Mahalle 
sinde 30 pafta, 66 
adada bulunan 
parsellerin 1/1000 
ölçekli plan değişik
liğine MHP’liler 
çekimser oy kul
landı.
İmar Komisyonu bazı 
gündem maddelerini 
geri çekerken, Çarşı 
Deresi Gürle İş 
Merkezi’nin yan 
cephesinin iyileşti 
rilmesi ile ilgili imar 
komisyonu raporun
da Proje değişikliği 
yapılarak uygulama 
mn yapılması kararı 
oy birliği ile alındı. 
Gündemin 7 ve 8. 
maddelerindeki 
konular İmar Korniş

yonu Başkanının 
geri çekilmesi istemi 
ile bir sonraki 
toplantıya kaldı.
Plan ve Bütçe Korniş 
yonu ve Hukuk 
Komisyonunun 
Belediye’nin taşeron 
eliyle çalıştırdığı 
işçileri yemek veril 
mesi istemi raporu 
konusunda 
Komisyon Başkanı 
.Necdet Ersoy, 
Belediye ile yapılan 
sözleşmede, yemek 
konusunun bulun
maması nedeniyle, 
bu dönem taşeron 
firmanın işçilere 
yemek vermesinin 
mümkün olmadığını 
söyledi.
Ersoy, “Gelecek dö 
nem yapılacak 
sözleşmelere yemek 
maddesi konulmalı" 
dedi.
Bazı mahallelerin 
isim benzerliği konu 
sunda ise Çevre 
Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu 
Başkanı Fikret Çolak 
oğlu, Hamidiye Köyü 
’nün Mahalle olması 
nedeniyle adı, Hami 
diye Köyü Mahalle 
si, Merkezdeki Hami 
diye Mahallesi’nin 
adı ise aynen kaldı. 
Yeniköy’ün adı, Yeni 
Köy Mahallesi olarak 
değiştirilmesi meclis 
ce kabul edildi.
Fen İşleri 
Müdürlüğü’nün bir 
kepçe alınması iste
mi ise ilgili korniş 
yona gönderildi. 
Belediye Meclisi’nin 
gündemindeki son 
madde olan Gemlik 
Belediyesi’nin 
Performans esaslı 
2014 Mali Yılı Gelir 
ve Gider Bütçesi, 
pazartesi günü 
yeniden toplanacak 

olan Belediyle 
Meclisi’nde ele alı
nacak.

PAZAR YERİ 
KONUSUNDA 
YALANCI 
TARTIŞMASI

Belediye Meclisinin 
gündemindeki konu
ların görüşülmesin
den sonra, parti grup 
Jannm verdiği öner 
geler ele alındı. 
CHP Grubundan 
Mahir Gencer yaptığı 
konuşmada, Bele 
diye bütçesinin 
önemli bir yönünü 
kapsayacak olan 
Kapalı Pazaryeri 
ihalesinin yapıldığını 
yeni duyduğunu, 
bunun maddi yönün
den başka, esnaflar 
ve halkın olaya dahil 
olduğunu belirterek, 
“ihalesinin bile yapıl 
dığı bugün öğrendik. 
Bu aşamada olduğu
nun meclis üyesi 
olarak farkında 
değildik. Ben derim 
ki, Kapalı Pazar Yeri 
ile ilgili Meclisimizde 
bir görüşme 
yapalım. Gerekirse 
buna diğer sivil 
toplum örgütlerini 
çağırırız. Vatandaş 
da katılsın, nasıl bir 
pazar yeri yapılsın, 
neye ihtiyacı var 
Gemlik’in, bunlar 
görüşülsün. Çünkü 
rakamlar çok yük
sek. Neredeyse 16- 
17 milyona çıkacak. 
Bu şu demektir.
Gemlik’in 3 yıllık 
yatırımını karşılaya
cak. Bütçemiz içinde 
yatırıma ayrılacak 
rakam ancak 7-8 
milyon liradır. Bu yıl 
da o kadar konmuş. 
Dolayısıyla biraz 
daha ince eleyip, sık 

dokumak yarar geti 
rir düşüncesinde 
yim.
Ne kadar ihalesi 
yapılmış da olsa 
uygunsa bütçenin 
yapılacağı gün veya 
başka bir gün ele 
alalım. Detaylı tartı 
şalım." dedi.
MHP’li Suat Laçinok, 
komisyon üyelerinin 
raporların da imza 
eksikliği bulun
duğunu, bunun doğ 
ru bir şekilde yapıl
ması, oy çokluğu 
veya farklı olduğu 
belirtilmesini istedi. 
Metin Şanlı ise 
konuşmasında, 20 
milyon lira bedele sa 
hip olacak bir pazar 
yerinde 400 esnaf 
düşünüldüğünü, 900 
esnaf olduğunu, 
diğerleriyle 1100 
esnaf bulunduğuna 
dikkat çekti. Şanlı 
diğer esnafın dışarı
da kalacağını 
belirterek, “20 mil 
yon liraya çıkacak 
olan bir Pazar Yeri, 
Gemlik halkı bu 
pazar yeri ile beraber 
rekabet ortamı kalk
tığı için daha pahalı 
tüketilecek. Hepsi 
bilinmezlik içinde, 
bilinmelerinin açıl
ması, sorulara cevap 
verilmesi için biz de 
görüşme açılmasını 
talep ediyoruz." 
dedi.
Daha sonra söz alan 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, konuşmasın
da gazetemizde yer 
alan bir haber oldu 
ğuna dikkat çekti. 
Yılmaz, “Oda 
başkanı açıklamasın
da Pazar Yerinin 
oldu bittiye getiril 
diğini yazdığı asılsız 
iddiası var." dedi.

Pazar yeri projesine 
başlamadan önce 
yasanın öngördüğü 
komisyonun kurul
duğunu, belediyede 
temsilcilerinin top
landığını söyledi. 
Toplantılar yapıldığı 
nı yeniden toplantı 
ların düzenlendiğini, 
kuramların notlarının 
kaydedildiği ileri sü 
ren Yılmaz, bu fikir
lerin dikkate alındığı 
nı söyledi.
Projede sağlık ocağı, 
mescil idari bina, 
ihtiyaç halinde kur
ban kesim yerinin 
bulunduğu, deprem 
esnasında da 
deprem toplama 
üniteleri bulun
duğunu, oldu bittiye 
getirilmediğini söyle
di. Yılmaz, projenin 
Gemlik merkezinde 
ana bilboartta 
‘Gemlik Kapalı Pazar 
yerine kavuşuyor’ 
diye aylarca 
reklamının 
yapıldığını söyledi. 
‘Bunu, 5 kuruş ver
meden yapılacaktı’ 
deniyor. Buyurun 
yapın dedik.
Belediye yerini alsın, 
yeri bize versin biz 
yapalım dediler.
Aslında ben buna 
sıcak baktım. 
Grubuma götürdüm. 
Orada arkadaşları 
mızın ekseriyeti 
‘madem belediye 
burayı satın aldı biz 
yapabiliriz. Biz aldık, 
biz yapalım’ diye 
karar verdik. İlgili 
Oda’ya bu kararımızı 
ilettik.
Şimdi 420 adet pazar 
yeri var. Tek gün 
pazar düşünmü 
yoruz. Haftada 2 
belki 3 gün pazar 
kurulacak. İhaleye 6 
firma girdi, kıran 
kırana geçti. 10 mil 
yon 599 liraya ihale 
edildi.
Buradaki tezgah 
ücretlerinin bedeli, 
bu projeden çok 
daha yükseye gele
cektir.
Oldu ki pazarcı 
esnafımız bu pazar 
yerinden yer ala- 
madıysa, Lale Kemal 
llkokulu’nun oradaki 
açık ve kapalı pazar 
yerinde istifade etsin 
diye düşünüyoruz. 
Gemlik ilk defa bir 

kapalı pazar yerine 
kavuşuyor.
Biz, Gemlik halkına 
bunu sunuyoruz. 
Gemlik halkından 
özür diliyoruz, bu 
proje 2014 yılına 
sarktı.
Gazetelere beyanat 
verirken, kendimize 
yakışır beyanat vere
lim. Yalan beyanat
lara gerek yok. 
İşte bu resimler 
herşeyi yalanlıyor” 
dedi 
(Bu arada Salonda 
bulunan Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan söz istedi) 
Başkanvekili Yılmaz 
“Ben gerekli 
görürsem veririm.” 
dedi.
“Oda başkanısınız 
dışarı attırmayayım 
sizi” diye Talan’ı 
tehdit etti.
Talan ise “Beni 
suçluyorsunuz. ” 
dedi.
Yılmaz, “Oda 
başkanısınız, Oda 
başkanına yakışır 
şekilde susunuz.” 
diye Talan’ı uyardı. 
“Talan, beni suçlu 
yorsunuz.” deyince 
“Herkes kimin ne 
olduğunu biliyor" 
dedi. Tartışmaya 
Necdet Ersoy 
müdahil oldu.
Ersoy, resmi 
görüşmeler devam 
ederken, bir Oda 
Başkanının çeşitli 
şekilde suçlandığını, 
ona cevap hakkı 
doğrulduğunu, söz 
hakkı verilmediğini 
belirtti.
Yılmaz ise cevap 
hakkı faslının 
kapandığını Talan’ın 
yalan söylediğini ve 
iftira ettiğini iddia 
etti.
Ersoy ise "Sizin iftira 
atmadığınızı nereden 
bileceğiz” dedi.
Herşeyi açık olarak 
yapacağınızı söyledi
niz. Kendi grup 
arkaçlarınıza sor
dum. Projeyi biz 
bilmiyoruz dediler." 
şeklinde konuştu. 
Talan ise oturduğu 
yerden “Ben ya'ancı 
değilim, iftira at yo
rum. Yalancı siz.- 
niz" diye Yılmaz’a 
cevap verdi. Yılmaz, 
oturumu kapattığını 
söyledi.
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(Mil W Btsı d ati tıa miıilBae Ta taMı
Bursa'da, 10 yaşın
daki öğrenci, servis 
minibüsünde 
fenalaşıp öldü 
Edinilen bilgiye 
göre, işçi emeklisi 
H. ve E. Demir çif
tinin 5 çocuğundan 
en küçüğü olan 10 
yaşındaki Merve 
Gül Demir, 
Demirtaş 
Mahallesi'nde 
öğrenim gördüğü 
Osmangazi İmam 
Hatip Orta 
Okulu’nda son ders 
zilinin çalması ile 
birlikte evine git
mek için okul servi-

I un imii iıımıitt ıîW tadılır
Bursa’da gece 
yarısı bir çiftçinin 
tarlasına giren kim
liği belirsiz hırsızlar 
4 ton ayvayı 
kamyonete yük
leyip kaçtı. İhraç 
malı olarak gönde 
rilecek 1 yıllık mah
sulünü 1 gecede 
hırsızlara kaptıran 
Sadık Yardımcı, 
"Bir yıllık emeğim 
gitti. Perişan 
oldum" dedi. 
Olay, Merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Demirtaş 
Mahallesi İsmetiye 
Yolu üzerinde mey
dana geldi. Çiftçi
likle uğraşan Sadık 
Yardımcı (50) 1 
yıldır emek verdiği 
ayva bahçesindeki 
mahsulü toplayıp 
sabah erken saatler 
de soğuk hava 
deposuna götür 
mek için kasalara 
yükledi. Ne olduysa

Mİ IIlMKllit iMUl »rottslı
Bursa'da Uludağ 
Üniversitesi'nde bir 
grup öğrenci tem
sili nikahla protes 
to gösterisi yaptı. 
Temsili gelin ve 
damada baret ve 
gaz maskesi takıldı. 
Uludağ Üniversitesi 
Görükle Kampu 
su’nda yemekhane

sine bindi. Servis 
minibüsü tam 
hareket edeceği 
sırada, 5. sınıf 
öğrencisi Merve 
aniden rahatsız
landı. Küçük kızın 
sınıf arkadaşları,

Sadık Yardımcı tar
ladan evine gidince 
oldu. Gece geç 
saatlerde tarlaya 
gelen kimliği belir
siz hırsızlar, 
Ekinci'nin ihraç için 
ayırdığı 350 kasa 
yaklaşık 4 ton 
ayvayı tarlaya sok
tukları kamyonete 
yükleyerek kaçtı. 
Havanın ağar
masıyla birlikte tar

önünde toplanan 
Öğrenci Kolektifleri 
üyeleri, bahçeye 
kurdukları masada, 
takım elbise giyen 
temsili damat ve 
gelinlik giyen gelin 
yine temsili nikah 
memurunun karşı
na oturdu. Gelinin, 
'nikah memurunun' 

servis şoförüne 
arkadaşlarının 
bayıldığını söyledi. 
Merve, çağırılan 
112 ambulansı ile 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hemen 

laya gelen yardımcı 
ayvaların çalındı 
ğım fark edince 
polisi arayarak 
haber verdi. Olay 
yerine gelen ekip 
ler, hırsızların 
kamyonetle olay 
yerine geldiğini 
belirleyerek, teker
lek izi örneği topla 
dı. Çocukluğundan 
beri çiftçilikle 
uğraştığını belirten 

sorusuna "Borcum 
silinecekse evet" 
cevabının ardından 
nikah memuru 
nikahı kıydı ve yeni 
evli çifte yırtmaları 
için 'Kredi Yurtlar 
Kurumu borç cüz
danlarını' verdi. 
Gelin ve damada 
takı merasiminde

yoğun bakıma alı
nan öğrenci kur
tarılamadı.
Merve Gül Demir’in 
ani ölümü okulunu 
ve ailesini yasa 
boğdu. Otopsi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumuna 
kaldırılan Merve’nin 
cenazesi, öğle 
namazını müteakip 
kılınan cenaze 
namazının ardından 
Zonguldak 
Devrek’e gönderil-1' 
di. Savcılığın küçük 
kızın ölümü ile ilgili 
soruşturması 
sürüyor.

Sadık Yardımcı, 
“Bir yıllık emeği 
mizin büyük kıs
mını çaldırdık. Çok 
emek verdik. Ama 
ayvaların en iyileri
ni alıp gitmişler. 
Diğerlerine elle
memişler. Hırsızla 
rın bir an önce 
yakalanmasını 
istiyorum” diye 
konuştu.

Emniyet 
Müdürlüğü’nden jet 
soruşturma yazılı 
kartonun yanı 
baret, gaz maskesi^ 
ve gaz bombası 
kapsülü takıldı. 
Üniversitelilere 
kuru pasta ve 
limonata ikramı 
yapıldı.

feci Ma 
araçtan sağ çıktılar

Bursa'nın İznik 
ilçesinde meydana 
gelen kazada 2 
kişi yaralandı 
Karamürsel'den 
İznik'in Boyalıca - 
kasabasına iş ara
mak için gelen 41 
HP 835 plakalı 
aracın şoförü 
İsmail Başar, 
Boyalıca- 
Karamürsel 
Caddesi'nde Yusuf 
Yalvaç'ın kul
landığı şantiye 
kamyonu ile

lanılarma 10 ayda 
99 ton kacak denil 
ürünü ele geçirdi

Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, bu yıl 99 ton 
kaçak deniz ürünü 
ele geçirdi
Bursa II Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, bu yıl 99 ton 
kaçak deniz ürünü 
ele geçirdi.
Bursa Jandarma 
Komutanlığı, 
kaçak deniz ürün
lerine geçit ver
miyor. Marmara 
Denizi kıyı 
şeridinde midye 
çıkarıldığı ve bu 
midyelerin araçlar 
ile Gemlik ilçesin
den şevkinin yapı 
lacağının öğre
nilmesi üzerine 
düzenlenen ope 
rasyon sonucunda 
kamyonet kasasın
da denizden çıkar 
tılarak 20 kilogram 
hk çuvallar içinde 
toplam 4 ton mid 

çarpştı. Yol 
kenarlarının mıcır 
olması sebebiyle 
kayan otomobilde 
bulunan Osman 
Akbaş, Mehmet 
Özkartal yarala
narak Orhangazi 
Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Araç 
hurdaya dönerken, 
yaralıların duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

ye ele geçirildi. 
Suçüstü yakala 
nan şahıslar hak 
kında idari yaptı 
rım uygulandı. Ele 
geçirilen 4 ton mid 
ye ise doğal yaşa 
dığı ortam olan 
denize dökül dü. 
Bursa İl Jandar 
ma Komutanlığın 
ca başta İz nik'te 
konuşlu bu lunan 
Jandarma Asayiş 
Bot Komu tanlığı 
olmak üze re 
Gemlik, Mudan ya, 
Orhangazi ve Kara 
cabey’de 2012 yılı 
içerisinde gerçek
leştirdiği operasy
onlarda yaklaşık 
12 ton kaçak deniz 
ürünü, 2013 yılının 
ilk 10 ayı içerisin 
de ise yaklaşık 
olarak 99 Ton ka 
çak deniz ürünü 
ele geçirdiği öğre
nildi.



7 Kasım 2013 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 4

filine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ağır suçlama..
Dün, Belediye meclis toplantısı iyi 

başlamıştı oysa.
Ankara’dan ayağının tozuyla gelen Be 

lediye Başkanvekili, saat 16.oo daki top 
lantıda meclis gündemindeki çoğunluğu 
imarla ilgili maddeleri okutup, bir çırpıda 
birinci bölümü tamamladı.

Ne olduysa ikinci bölümde, Meclise veri 
len önergeler sırasında oldu.

CHP’li Mahir Gencer ve Necdet Ersoy, 
Pazar Yeri konusunda pazartesi günü 
yapılacak 2014 yılı Belediye Performans 
bütçesi görüşmeleri sırasında veya bir 
başka gün, sivil toplum kuruluşlarının ve 
halkın da katılacağı bir toplantı yapılma 
sini istediler.

Bunun üzerine konuşan R.Y. ise bir 
yerel gazetede, yani Körfez Gazetesi’nde 
Esnaf Odası Başkam’nın gerçek dışı 
beyanda bulunduğunu belirterek, İbrahim 
Talan’ı “Yalancılıkla” suçladı.

Dinleyiciler arasında olan Talan, söz 
isteyince vermedi.. Israrla yalancı ve itti 
racı sözlerini tekrarlayınca, Talan yeniden 
söz istedi.

Bir Belediye Başkam’nın, bir sivil top 
lum kuruluşu Başkanına Meclis kürsüsün
den hakaretimsi sözler sarf etmesi yakışık
sız bir durumdu.

Talan, gazetemizde bir açıklama yapmış, 
bu açıklamada bu tür sözler kullanma 
mıştı.. Eleştiri sınırlarını aşmamıştı.

Kimsenin Gemlik’e Kapalı Pazar yeri 
yapılmasına karşı çıkışı yok.

Gemlik Belediye Meclisi de bu konuda 
oybirliği ile karar aldı.

Yapılacak Pazar Yeri’nin nasıl olacağı 
konusunda, birkaç kişinin kapalı kapılar 
ardında proje üretmesi yakışıksızdır.

Gemlik’e yapılacak olan Pazar Yeri pro
jesi konusunda Belediye Meclisi üyelerine 
bilgi verilmez mi? Mecliste tanıtılmaz mı?

Kararı AKP Meclis grubunda almışlar.
AKP Meclis grubu, Belediye Meclisinde 

azınlıkta olan bir grup.
Başkanvekili çakma, eğreti oylarla kol 

tukta oturuyor.
Kendisine koltuk ve maaş karşılığı oy 

veren kişilere gebe...
Meclise karşı değil, o kişiye karşı so 

rumlu yalnız.
Sizin anlayacağınız, Pazar Yeri yapımı, 

yerel seçimlerin malzeme konusu olması 
için Gemlik Belediyesi’ne 15 milyon liraya 
mal olacak.

Oysa, Gemlik Belediyesi’nin yıllık yatı 
rım bütçesi 7- 8 milyon lira...

Kaynak nasıl sağlanacak?
Pazar Yeri yapılırsa başka iş yapılmaya 

cak demektir bu.
Herkesten gizledikleri proje dün meclis 

te görücüye çıktı.
Meğer niyetleri ihaleden sonra 400 yeri 

esnafa satmakmış! Kafalarında bu var.
Ne katılımcı belediye değil mi?
Bu kafa ile AKP yerel seçimlere gidiyor.
Haydi hayırlısı. Kaş yapayım derken, 

göz çıkardıklarının farkında değiller.

Karsak Boğazı girişinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü...

Aşırı hız can aldı
Dün, Karsak boğazı 
girişinde bulunan 
Karayolları Bölge 
Kantar Tesisleri 
önünde meydana 
gelen kazada, İlyas 
Hacıahmetoğlu adlı 
vatandaş hayatını 
kaybetti.
Saat 11.oo sıraların
da, Bursa’dan 
Yalova yönüne git
mekte olan İlyas 
Hacıahmetoğlu(53) 
nun kullandığı 16 
BCL 39 plakalı oto
mobil aşırı hız nede 
niyle Karayolları

Kantarı’nın yan 
duvarına çarparak 
orta refüje uçtu. 
Kazadan sonra 
araç kullanılamaz

hale gelirken, araç 
içinde sıkışan 
sürücü İlyas 
Hacıahmetoğlu, 
kantar çalışanları

tarafından otomo
bilden çıkartıldı. 
Ağır yaralanan 
sürücü İlyas 
Hacıahmetoğlu, 
olay yerine gelen 
112 ekiplerinin tüm 
çabalarına rağmen 
kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. 
Savcılık olayla ilgili 
soruşturma 
başlatırken, Hacı 
ahmetoğlu’nun 
cenazesi 
Gemlik Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı.

Üst komşusunun tadilat gürültüsünü şikayet eden Ahmet Öztürk, 5 kurşunla öldürüldü.

Komşu tartışması kanlı bitti
Önceki akşam saat
lerinde meydana 
gelen olayda, evin
de onarım yapan 
Fehmi A.’nın 
çıkardığı gürültü
den rahatsız olan 
alt komşusu Ahmet 
Öztürk’ün polise 
komşusunu şikayet 
etmesi canına mal 
oldu.
Olay, Orhangazi 
Caddesi’nde mey
dana geldi.
Saat 17.30 
sıralarında Ahmet 
Öztürk adlı şahıs 
komşusunun evin
deki onarım 
sırasında çıkan

gürültüden 
rahatsızlık duyarak 
komşusunu 
uyardığı öğrenildi. 
Gürültünün devam 
etmesi üzerine, 
Karakola giderek 
şikayetçi olan 
Öztürk, dönüşte 
komşusu Fehmi A.

ile merdivenlerde 
karşılaştı.
Tartışma kısa 
sürede kavgaya 
dönüştü.
Öztürk’ün Fehmi A. 
tarafından darp 
edilmesinden 
sonra üzerine 
kurşun yağdırdık-

tan sonra kaçtı. 
Ağır yaralanan 
Ahmet Öztürk, 112 
Acil Ambulansı ile 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Geç saatlere kadar 
süren ameliyata 
karşın Ahmet 
Öztürk’ün kurtarıla- 
madığı öğrenildi.

KATİL 
YAKALANDI 
Olaydan sonra 
kaçan Fehmi A. 
polisin sıkı 
takibi sonucu dün 
yakalanarak 
gözaltına alındı.

BAŞSAĞLIĞI
Ailemizin büyüğü, amcamız

Nurettin BIRLIK’in
ölümü nedeniyle üzüntümüz derindin 

Merhuma Tanrı’dan rahmet, 
ailesi, yakınları ve akrabalarımıza başsağlığı diler, 

acılarını paylaşırız.

Serap & Kadri GÜLER
ra

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediyesi’nin ihalesini yaptığı Kapalı Pazar Yeri konusu dün meclisi ve siyasetçileri gerdi. Projeyi meclis üyeleri görmemiş.

W "M Po Verini Helal parafla mim alitlinW
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, dün toplanan 
Belediye Meclisi’n 
de, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın kendisine 
yönelik suçlamaları
na sert yanıt yerdi. 
Talan, “Mecliste 
Gemlik Körfez 
Gazetesine yaptığım 
açıklamalar üzerine 
bana ‘Yalancı’ diyen 
belediye başkanve 
kilinin kendisi yalan 
söylemektedir. 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
olarak, çeşitli defalar 
Kapalı Pazar yerini 
yapmak için 
görüşmeler yaptık. 
Bankalardan krediler 
temin ettik, protokol 
ler yaptık. Mudanya 
Belediyesi’nin 
örneğini kendilere 
gösterdik.
Gen 
kd. ı fi< im dlııı t< ‘fiylt ; 
kazanan kişilerdir. 
Gemlik’e kendi
lerinin kullanacağı 

pazar yerini yap
maya da güçleri 
vardır. Biz, 
Belediye’den plan
larda yer göster
mesini istedik. 
Arsayı almak için 
görüşün dendi. 
Mal sahipleriyle 
görüştük. Belediye 
toplantıya çağırdık
larında Yaşar Bektaş 
Başkanvekiliyle 
görüşmüş biz 
gelirken belediyeden 
çıkıyordu. Belediye 
nin pazar yerini 
kendi yapma kararı 
atadığını söyledi. 
Yönetim Kurulum 
buna tanıktır.
Arsa sahipleri daha 
sağlar, onlar da 
tanıktır. Önce tamam 
dediler sonra 
vazgeçtiler. Pazar 
yerinden siyasi rant 
sağlanmaya çalışıl
maktadır.
900’ün üzerindeki 
esnafın ancak 400 
tdiiij^ne ytıpıldA iş> 
yerleri, esnafı mem
nun etmeyecektir. 
Başkanvekili Refik

Yılmaz, Mecliste 
gösterdiği komisyon 
fotoğrafı yapılan tek 
toplantının fotoğra 
fidir. Birçok toplantı 
yapıldıysa toplantı 
tutanaklarını çıkar 
sınlar ortaya.
Asıl yalan konuşan 
kendisidir.
Yasal olarak kurulan 
komisyon toplantıya 
bir daha çağrılmadı. 
Bana haber ulaşma 
mışsa diye diğer 
arkadaşları aradım, 
onlar da hiçbir top 
lantıya çağrılma 
mışlar.
Biz, Gemlik esnafı 

olarak Pazar yerini 
yapmaya hazırız. 
Gemlik Belediyesi’ 
nin bir yıllık yatırım 
bütçesi 7-8 milyon 
liradır. 15-20 milyon 
liraya çıkacak Pazar 
Yeri’nin mali kay
nağını dün mecliste 
açıkladı. Yapılan iş 
yerlerini satmayı 
düşündüğünü söyle
di. “İşyerlerin değeri, 
maliyetin üzerinde” 
dedi.
Her işyeri için 25-30 
bin Ura düşünüp 
hesap yapıyorlar. 
Belediye tüccar ola
maz. Gemlik’e

yakışır bir pazar yeri 
kavgayla değil, pay
laşarak yapılır.
Belediye meclis 
üyeleri projeyi dün 
mecliste ilk kez 
gördüler.
Meydanlara asılan 
proje değil, bir tas 
laktı. Paylaşımcı 
belediye bir kişinin 
insiyatifine bırakıl
maz. Yapılacak hiz 
metleri halkına, 
toplumuna sorar. 
Milletin parasıyla 
yapılan hizmetler bir 
kişinin insiyatifine 
bırakılmaz.” dedi.

REFİK YILMAZ 
MUHALİFLER 
KISKANIYOR 
Öte yandan, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz Basın bürosu 
ile yaptığı yazılı açık
lamada, Gemlik 
Belediyesi’nin yap
tığı büyük proje ve 
yatırımların bazı ke 
simler tarafından 
ısrarla görmezlikten 
gelinip, karalanmaya 

çalışıldığını söyledi. 
Refik Yılmaz, dün 
Belediye Meclisi’nde 
yaptığı konuşmayı 
yazılı açıklamasında 
da tekrarladı.
Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan'ın 
eleştirilerini de 
cevaplayan Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
"Bize kapalı Pazar 
yerini biz yapalım 
diye teklif sundular. 
Biz de kendileı ine 
yeriyle birlikte satın 
alın dedik. Yer falan 
satın almadılar. Yeri 
belediye olarak biz 
aldık. Meclis üyeleri 
mize de konuyu 
götürüp tartıştık. 
Yeri belediye 
aldıysa, kapalı Pazar 
yerini de belediye 
yapsın görüşü 
ortaya çıktı. Oldu 
bitti diye bir şey söz 
konusu değ<l, 
herkesten kaıkı is 
dik. Projemiz 
Gemlik’e hayırlı 
uğurlu olsun." dedi

Eşref Dinçer Mahallesi nin ilk 
Muhtar adam Yusuf Güngör fil VEFAT
30 Mart 2014 tari
hinde yapılacak 
olan yerel seçim
lerde Gemlik Eşraf 
Dinçer Mahallesi’n 
den muhtarlık için 
ilk adaylığını açık
layan Yusuf Güngör. 
Al oldu.
1964 Gemlik 
Doğumlu olan Yusuf 
Güngör Al, gazete 
mize yaptığı açıkla
mada, “50 yıllık 
hayatım boyunca 
Gemlik'ten dışarı 
adım atmadım. Bu 
mahalle benim 
mahallem, bu insan
lar benim insanım. ” 
dedi.
Eşref Dinçer 
Mahallesi sakinleri 
nin neredeyse 
tamamıyla çok yakın 
ilişkiler içinde oldu 
ğunu söyleyen Al, 
“Mahallede hepsi 
bizi tanır." şeklinde 
konuştu.
Gerek mahallenin

Ailemizin büyüğü, babamız 
Emekli Kaymakam şoförü,

Nurettin BİRLİK’!
i

gerekse mahalle 
sakinlerinin bütün 
sorunlarının bizzat 
içinde yaşadığını 
söyleyen Yusuf Al, 
Muhtar adaylığını 
açıklamak için 
mahalle sakinleriyle 
uzun süredir 
görüşmeler yaparak 
fikirlerini aldığını, 
insanlardan gelen 
olumlu tepkilerden 
çok memnun oldu 
ğunu ve bu dönem 
kesin adaylığını 
açıklama kararı 
aldığını belirtti. 
“Çocukluğumun 
geçtiği bu

mahallede çocuk
larımı da büyüttüm. 
Bu mahalle de be 
nimle birlikte büyü 
dü. Doğal olarak 
sorunlar da büyüdü. 
Bu mahalleyi bizden 
iyi tanıyan olamaz. 
Sorunları bilirseniz 
çözüme ulaşmak 
çok kolaydır. Çözüm 
biziz, halkımız bize 
teveccüh gösterir 
de muhtarlığımız 
kesinleşirse 
seçildiğimiz andan 
itibaren bu sorunları 
en acil şekilde 
çözmek için göreve 
hazırız." dedi.

kaybettik. Cenazesi bugün ikindi 
namazına müteakip Balıkpazarı 

Camiinde kılınacak cenaze namazı 
ardından Gemlik Mezarlığı ’nda

toprağa verilecektir.
Eş, dost ve akrabalarımıza duyuru hı

AİLESİ

i
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IZGARA ÇEŞİTLERİ 
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

^ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ

Mama nekleven öğreimenlere miiiıle
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
Müsteşarı Yusuf 
Tekin, kasım ayın
da 1000 öğretmen 
ataması ve şubatta 
özre bağlı yer 
değiştirme işlemi 
yapılacağı müjdesi
ni verdi. 
Tekin, "Kasım ayı 
içinde, 9 Eylül'de 
atanıp başlamayan 
arkadaşların 
yerine atama 
yapacağız.
Tahminimiz 1000 
(bin) civarında. 
Kesin rakam 9 
Kasım'da belli 
olur." dedi. 
MEB Müsteşarı 
Yusuf Tekin, 
resmi Tvvitter say
fasından atama 
bekleyen öğret
menlere iki iyi 
haber verdi.

ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN 
ALDIĞIM SRC 1-2-3-4 BELGEMİ 
KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

AYHAN POLAT

Kasım ayında bine 
yakın öğretmen 
ataması yapıla
cağını belirten 
Tekin şunları 
söyledi: 
"Arkadaşlar iki 
konu üzerinde 
yoğun soru var. 
Çok kısa bir cevap 
vermek istiyorum. 
Kasım ayı içinde, 9 
Eylül'de atanıp 

başlamayan 
arkadaşların yerine 
atama yapacağız. 
Bugün itibariyle 
tahminimiz 1000 
(bin) civarında. 
Kesin rakam 9 
Kasım'da belli 
olur. İkinci konu 
Şubat ayında 
özre bağlı yer 
değiştirme işlemi 
yapıp yapmaya
cağımız. Evet inşal
lah Şubat ayında 
özre bağlı yer 
değiştirme 
yapacağız. Bu kez 
il içinde mağdur 
olan arkadaşların 
mağduriyetlerini 
gidermeye çalışa
cağız. İl dışı için de 
başvuru alacağız 
tabiki, ama 
önceliğimiz bu kez 
il içi özre bağlı yer 
değiştirmeler."

ELEMAN
YALOVO YOLU 3. KM. 

DEKİ İŞYERİMİZDE 
ÇALIŞACAK GARSON 
VE KOMİ ARANIYOR 

5138196

im MM
YÜKSEK CİROLU 

RESMİ KURUMUN SU 
ANA BAYİİ 

DEVREN SATILIKTIR 

05321682310

ElEMftH
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM.
GEMLİK 

Tel:5142021

KRŞGDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
matbaacilik -yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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1

' Şiir Köşesi
Tarık TANIŞ 

YANMALI..
Aklım yine firar 
Dilim o mahur zaman 
Kutsayıp son ışığın öpüşmelerini 
Meçhul bir patikaya

Gitmeli
Sırra kadem şu yıldıza

Adını doğurmalı 
Kasıklarında sancının 
Proleter gamzelere iliştirip kıvılcımı

Yanmalı
Şirke düşen duanın
Miadı dolmadan

Ahvalini unuturken hayalin 
Uçuk gölgelere güvercin salınalı

Zeytin bahçelerinde kutsamalı Kasım'ı 
Üşümeden parmakları feracenin 
Zembiller dolusu umut toplamalı

Türkü yakmalı sonra fecrine sabahın 
Kınalar iliştirirken tırnaklarına intizarın

SP'de belediye meclis üyelikleri
için başvurular başladı

Gemlik'te Belediye 
Başkan Adayını ilk 
açıklayan Saadet 
Partisi'nde 
Belediye Meclis 
üyelikleri için 
başvurular başladı. 
Gemlik'te özel bir 
şirkette Muhasebe 
ve Finans Müdürü 
olarak görev yapan 
Mali Müşavir 
Serbülent Seçilmiş 
Saadet Partisi’nden 
meclis üyesi olmak 
için evraklarını 
tamamlayarak 
başvuruda bulundu. 
İlçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız'a 
evraklarını teslim 
ederken Seçilmiş; 
‘‘Mesleğimizdeki 
bilgi ve tecrü 
bemizi Gemlik 
Belediyesi'nin 
ekonomisini ve 
bütçesini korumak 
ve kontrol 
altında tutmak 
için Saadet 
Partisi'ndeyim ” 
dedi.
Milli Gençlik Vakıfla

rında yetiştiğini 
ifade eden Seçilmiş, 
“Belediye Başkan 
adayımız Sedat 
Özmen ile güzel 
hizmetler 
yapacağımıza 
inandığım için 
Meclis üyeliğine 
adayım” dedi.
İlçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız;
“Serbülent Bey’in 
Belediye Meclis 
üyeliği için başvuru
da bulunması bizi 
çok memnun 
etmiştir diyerek 
İşinin ehli ve 

liyakatli insanların 
Belediye Meclisinde 
olması hizmet 
kalitemizi arttıracak
tır" dedi.
Gemlik Belediye 
Başkan adayı Sedat 
Özmen'de evrakların 
tesliminde hazır 
bulunarak, Gemlik 
halkı Saadet 
Partisi'nin bir ekip 
olarak gümbür 
gümbür Belediye'yi 
kazanarak 
hizmete geldiğini 
Meclis üyelikleri 
başvurularında da 
görecek dedi.

SGK Prim 
Borçlarını 
Artık Banka 
Kartları İle 
Tahsil 
Edecek
Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na (SGK) 
ödemeler artık 
banka kartların
dan yapılabilecek. 
SGK ile 
Bankalararası 
Kart Merkezi’nin 
(BKM) iş birliği ile 
geçilen uygulama 
4 Kasım 2013 tari
hinden itibaren 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, SGK 
web sayfasındaki 
Ziraat Bankası 
sanal POS uygu
laması kap
atılarak, belir
lenen bankaların 
kredi kartları ve 
nakit kartları ile 
tahsilat yapılmaya 
başlandı. SGK, 
alacaklarını bugü 
ne kadar kuru
mun web say
fasındaki Ziraat 
Bankası sanal 
POS uygulaması 
üzerinden gerçek
leştiriyordu.

Gitmeli
Basıp ar damarına şafağın... ‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

DİKKAT

taşi 
MHUKA

ZEYTİN ÜRETİCİ VE 
TÜCCARLARINA 

KALİTELİ GRANİT RASKI 
TAŞI SATIŞLARIMIZ

BAŞLAMIŞTIR 
ZEYTİNTOPTANCILAR SİTESİ NO:92GEMLİK

O 224 514 OO 33 
O 532 730 68 19 
O 541 60916 39

İNGİLİZCE ÖZEL 
DERS VERİLİR

AMERİKA’DA 
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ 

ALAN VE ÇALIŞAN 
İNGİLİZCE ÜĞRETMENİ 

TARAFINDAN DERS 
VERİLİR

SAATİ 25 TL 
ALİ RIZA YILDIZ 

O 530 31105 20

ABONE OLDUNUZ MU?
■omnmEn abone olun okuyun okutun

MAŞ€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

TEMA 4 “sXX^mba°-?a
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik’teki Okul Sporları çiftli lisans sayısında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerinde önünde yer alarak Türkiye 1.si oldu

Okullara masa lenisi, raket ve top dağıtıldı
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor il 
Müdürlüğü ve il 
Özel idaresi Genel 
Sekreterliği’nin 
destekleriyle Gemlik 
Kaymakamlığının 
öncülüğünde, 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğü'nce 
okullara masa tenisi, 
raket, voleybol ve 
futbol topu dağıtıldı. 
Dağıtım törenine, 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Mehmet 
Duran, Okul Müdür 
leri ve Beden Eğitimi 
öğretmenleri katıldı. 
Dağıtım sonrası 
açıklama yapan 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor ilçe Müdürü 
Ahmet Adil Tunç 
"2012-2013 yılı Okul 
Sporlarında; okulları 
mızın gerek lisanslı 
öğrenci sayılarında 
gerekse il ve Türkiye 
dereceleri bakımın
dan önceki yıllara 
nazaran büyük bir 
artış kaydettik.
Beden eğitimi öğret
menlerimizin, 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor ilçe Müdür 
lüğü bünyesinde 
görev yapan antre 
nörlerimizin ve 
kulüp antrenörleri 
nin gayretli çalış
maları neticesinde 
bu artış ve başarılar 
geldi. Bu gayretli ve

özverili çalışmalara 
Bursa Merkez ve 
diğer ilçelerdeki 
beden eğitimi öğret
menleri ve antrenör
lerde katılınca Okul 
Sporları çiftli lisans 
sayısında İstanbul, 
Ankara ve İzmir gibi 
İllerinde önünde yer 
alarak Türkiye 1.si, 
tekli lisansda da 
Türkiye 2. si oldu. 
Okul Sporları lisans 
sayılarında Gemlik 
İlçesi olarak tekli 
lisansda 27 ilin, 
çiftli lisansda da 
41 ilin önünde yer 
almamızda bizler 
için ayn bir gurur ve 
sevinç kaynağı 
olmuştur.
dı.” dedi.
Tunç, destek olan
lara teşükkür etti. 
Toplantıya katılan 
okul müdürleri 
okularıyla ilgili 
sorunlarını dile 
getirdiği toplantıda, 
“Soframızda Yer 
Var” projesinin

sürdürüldüğünü 
belirtildi.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü 
Nazım Özer, 
“Kültürel Danslar” 
projelerinin kabul 
edildiğini söyledi. 
Kaymakam Cahit 
Işık ise, Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakfı’ndan 
yardımların 
sürdürül düğünü, 
kömür dağıtımlarının 
devam ettiğini 
belirterek, 
“Gemlik’te Dünya ve 
Avrupa şampiyonları 
çıkardık.
Bunlar önemli. Bu 
gençlerimizi nasıl 
destekleyeceğiz, 
ödüllendireceğiz, 
bunu düşünüyoruz.” 
dedi.
Konuşmalardan 
sonra okullara 33 
tenis masası ile 
3 er adet futbol ve 
voleybol topu 
dağıtıldı.

Bursaspor, sut çalışıyor
Spor Toto 
Süper Lig'in 11. 
haftasında deplas
manda Sivaspor ile 
karşılaşacak 
olan Bursaspor, 
hazırlıklarına 
devam etti. 
Teknik Direktör

Christoph Daum 
yönetiminde 
Özlüce 
Tesisleri'püe 
gerçekleştirilen 
antrenman yaklaşık 
2 saat sürdü.
Düz koşularla 
başlayan antren

man, ısınma 
hareketlerinin 
ardından şut orga
nizasyonu ile 
devam etti. Tek pas 
ve şut çalışması 
futbolcuları oldukça 
zorladı.
Bursasporlu 

futbolcular, Ozan 
İpek dışında 
antrenmana tam 
kadro katıldı.
Yeşil - beyazlılar, 
bugün yapılacak 
antrenmanla 
Sivasspor hazırlık
larını sürdürecek.
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Takside kredi kartlı dönem haşlıyor
Taksi çağırma uygu
laması BiTaksi'de, 
MasterCard işbirliği 
ile ödemeler kredi 
kartıyla da yapıla
bilecek.
MasterCard'tan 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, uygula
ma ile yolculuk biti
minde sürücü 
tarafından girilen 
taksi ücreti, doğru
dan kullanıcıların 
akıllı telefonlarının 
ekranına onay için

düşüyor.
Tek dokunuşla onay 
tuşuna basan kul
lanıcılar, uygula
maya tanıttıkları

kredi kartı ile 
ödemelerini 
gerçekleştiriyor. 
Taksi yolculuğu 
sonrası ödeme

bir kaç saniyede 
gerçekleştirilebiliyor. 
Kullanıcılar nerede 
olurlarsa olsunlar, 
en yakın taksiyi 
bulan ve yönlendiren 
uygulama 
BiTaksi, ücret 
hesaplama, kilome
tre bilgisi ve 
taksinin geliş 
süresini gösterme 
gibi özelliklerinin 
yanı sıra, yön
lendirilen taksinin 
plakasını, sürücünün

ismini ve telefon 
numarasını da 
bildiriyor.
Uygulamada, taksi 
ücretinin kredi kartı 
ile ödenebilmesi de 
akıllı telefon kul
lanıcıları için yenilik 
olarak sunuluyor. 
Kullanıcıların kart 
bilgileri BiTaksi 
uygulamasında 
tutulmuyor ve 
ödeme altyapısı 
MasterCard tarafın
dan sağlanıyor.

MasterCard'ın 
geliştirdiği platform
la kredi kartıyla taksi 
ücreti ödeme 
kolaylığı sunan 
BiTaksi uygula
masında, farklı 
markalı kredi 
kartları da geçerli 
olacak.
İstanbul'da hizmet 
veren BiTaksi, 
ileri dönemde 
diğer illere de 
yayılmayı 
hedefliyor

Çilli kimlikler itin ne kadar üdayeceğiz?
Yeni yıldan itibaren 
dağıtılacak ve 10 yıl
lık kullanım süresi 
olacak çipli kimlik 
kartlan, seyahat 
belgesi ve 
e-imza olarak kul
lanılabilecek.
Yaşamın her 
alanında kolaylık 
sağlayacak nüfus 
kimlik kartları, yeni 
yılla birlikte vatan
daşların cüzdan
larında yerini alacak. 
Son Bakanlar 
Kurulu'nda 
İçişleri Bakanı 
Muammer Güler'in 
kimlik kartı ile ilgili 
yaptığı sunum ve 
gösterdiği taslak 
kartlar kuruldan 
onay aldı. 
2014'ten itibaren

.dağıtımına 
başlanacak akıllı 
kimlik kartlarının 

vatandaşa maliyeti 
de belli oldu.
Kartların 18 TL 
karşılığında verilme
si planlanıyor.

ŞİFRELİ ÇİP 
BULUNACAK

İçerisinde pek çok 
özelliği de 
barındıran akıllı kim
lik kartları ile vatan
daşlar vize iste
meyen ülkelere gide
bilecek. Akıllı kart
larda, vatandaşların 
banka hesap 
numaralarının, 
ehliyet, maaş ve 
sağlık bilgilerinin 
olduğu şifreli bir 
çip yer alacak. 
Kimliklerin üzerinde 
1 GB'ye kadar veri 
depolanabilecek.

DAĞITIMI 3 YIL

SÜRECEK

Bakanlar 
Kuruiu'ndan da onay 
alan akıllı kimlik 
kartlarının tüm 
vatandaşlara 
dağıtımı 3 yılı bula
cak. Her yıl 25-30 

milyon aralığında 
akıllı kimlik kartı 
dağıtılacak.
Yeni kimlik kart
larının kullanım 
özellikleri şöyle ola
cak:
Yeni kimlik kart
larının 10 yıl kul

lanım süresi olacak. 
Bu kart dışında 
hiçbir belge ve kart 
taşımak zorunda 
kalınmayacak.
Sahtecilikten kay
naklanan mağ
duriyetler önlenecek. 
E-devlet kapsamında 

sunulan hizmetlere, 
internetin bulunduğu 
her yerden bu kartla 
ulaşılabilecek.

E-imza olarak kul
lanılabilecek. ? 
Kamu hizmet
lerinden yararlanan 
kişilerin hak 
sahipliği kolay ve 
güvenli yapılacak. 
Yetersiz kişi doğru
lamasından kay
naklanan usulsüzlük 
ve yolsuzluklar 
asgariye inecek. 
Vatandaşlar yeni 
kimliklere daha 
sonra belirlenecek 
küçük bir ücretle 
sahip olacak. 
Polikarbonlu, 
temaslı ve 
temassız çip içeren 
kartlar, gelişmiş 
güvenlik öğeleri 
barındıracak.

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

lElllllfflM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4717 

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 

ŞEVKAT YERİM DAR: 
12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:15 
ŞEYTAN-IRACİM : 
11:45-14:15-16:15- 

18:30-20:30
TURRO: 11:30-13:30 

GÜNCE: 15:30- 
17:30-20:00

REZERVASYON 
5133321
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İMİ, Bilil IİİMMII til ■! WHI *
internet'ten 150.000 
kişinin izlediği 
Büyükler Türkiye 
Judo Şampiyona 
sında Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Sporcusu 
Semanur Erdoğan, 
Büyükler 
Kürsüsüne çıkan 
tek Ümit Sporcu 
oldu.
Büyükler Türkiye 
Judo Şampiyonası 
44 ilden 216 erkek, 
116 bayan olmak 
üzere 340 sporcu
nun katılımıyla 
1-3 Kasım 2013 
tarihlerinde 
Mersin'in Mut 
ilçesinde yapıldı. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Büyükler 
Türkiye Şampiyona 
sına 70 Kg 
Bayanlarda Semanur 
Erdoğan, 66 Kg 
Erkeklerde

Süleyman Çakar, 81 
Kg Erkeklerde Yusuf 
Yüksel, (+) 100 Kg 
(ağır sıklet) Onur 
Kaya, Antrenörler 
İsmail Yıldız ve 
Ahmet Kılınç ile 
katıldı.
Yusuf Yüksel'in ilk 
turda, Süleyman 
Çakar ve Onur 
Kaya'nın ikinci turda 
elendiği Büyükler 
Türkiye Judo 
Şampiyonasında, 
Semanur Erdoğan 
Türkiye 3.sü 
oldu.
Katılma Yaşı en az 
1998 (15) olan 
Büyükler Türkiye 
Şampiyonasında, 
Semanur 
büyüklerini yenerek, 
15 yaşında Ümitler 
Kategorisinde 
olup Büyükler de 
kürsüye çıkma 
başarısını 
gösteren tek 
sporcu olma

unvanını elde etti. 
Semanur bundan 
sonra, kilosunda 
en iyi sekiz sporcu
nun katılacağı, 
Ankara da yapılacak 
2 seçme sonunda da 
en iyi 4 içinde ki 
yerini korumayı 

başarırsa 
28-30 Mart 2014 tari
hinde Samsunda 
yapılacak olan 
Grand Prix'e 
(olimpiyata puan 
toplama müs
abakası) katılma 
şansını elde

edecek.
Grand Prix'e 
katılması halinde 
Semanur 
16 yaşında 
Gemlik'ten 
Olimpiyatlara puan 
toplayan ilk ve tek 
sporcu olacak.

Judo Antrenörü 
İsmail Yıldız: 
"Gemlik Judo'da 
artık Olimpiyatlar 
da' da varız diyor. 
Tüm Gemliklilere 
ve Judo'ya destek 
olanlara teşekkür 
ederiz" dedi.

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

mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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Gemlik İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü AR-GE birimi tara 
fından düzenlenen AB Proje 
leri Bilgilendirme Toplantısı 
yapıldı. Sayfa 5’de

MHP’liler, Kapalı Pazar Yeri konusunu mercek altına aldılar. İlk görüşmeyi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanıyla yaptılar. Marmarabirlik emanet ahmları sürdürüyor

Marmarabirlik

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yalancı kim?
Gemlik Belediye Meclisi’ndeki Belediye 

Başkanvekili ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanının arasındaki ‘yalancı’ polimiği 
neden doğdu.

Gazetemizin Salı günkü sayısında, İbrahim 
Talan’ın, Kapalı Pazar Yeri ile ilgili açıklama 
lanndan doğdu.

Meclis toplantısında CHP’lilerin Pazar yeri 
konusunda mecliste görüşme önerisi üzerine 
başkanvekilinin yaptığı konuşmada İbrahim 
Talan’ın yalan açıklamalarda bulunduğunu 
söyledi. Devamı sayfa 4’de

Milliyetçi Hareket Partisi ilçe yöneticileri ve 
belediye meclis üyeleri, Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’nı ziyaret ederek, Oda 
Başkanı İbrahim Talan’dan, Kapalı Pazar Yeri 
konusunda Belediye ile ne gibi gelişmelerin 
yaşandığını öğrendiler. Talan, konuşmasında 
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın arsa 
sahipleriyle görüşülmesini istediğini, oda 
olarak görüşmelerin yapıldığını ve taslak pro
jelerin hazırlandığını söyledi. MHP İlçe 
Başkanı Osman Durdu ise konunun takipçisi 
olacaklarını söyledi. Haberi sayfa 2’de

116 ton zeylin aldı

2013 - 2014 zeytin ürünü toplama mevs 
iminin başlaması ile barem fiyatlarını 
açıklamayan Marmarabirlik, zeytin atım
larını tüm birim kooperatiflerinde baş 
tattı. S.S. 72 Nolu Gemlik Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, hafta 
başında başlattığı alımlarını dün de 
sürdürdü. Haberi sayfa 4’de

http://www.kavlak.oom
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHP’liler, Kapalı Pazar Yeri konusunu mercek altına aldılar. İlk görüşmeyi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanıyla yaptılar

Mı. Tını imi ioıusuıuı tatintisi ılııaiıf
Milliyetçi Hareke 
Partisi ilçe yönetici
leri ve belediye 
meclis üyeleri, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’m 
ziyaret ederek, Oda 
Başkanı İbrahim 
Talan’dan, Kapalı 
Pazar yeri konusun
da Belediye ile ne 
gibi gelişmelerin 
yaşandığını 
öğrendiler. 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu 
Başkanlığındaki 
MHP heyeti, dün saat 
11.30 da Gemlik 
Esnaf ve Sanatkar 
Odası’m ziyaret etti. 
Oda Başkanı İbrahim 
Talan, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler döne
minde Gemlik’e 
yapılacak Kapalı 
Pazar Yeri’nin 
Orhangazi 
Caddesi’ndeki 
Marmarabirlik’e ait 
kullanılmayan zeytin 
depolarının bulundu 
ğu yerde yapılma 
sının düşünüldüğü 
nü, o gün de, Oda 
olarak Kapalı Pazar 
Yeri’nin kendileri 
tarafından yapılması 
için temaslarda 
bulunulduğunu 
söyledi.
Güler’in görevden 
uzaklaştırılmasından 
sonra, yeni Belediye 
yönetiminin Kapalı 
Pazar Yerini Hürriyet 
Caddesi’ndeki bugün 
ihalesi yapılan yerde 
planlara işletme 
kararı aldığını, 
belirterek, şöyle 
konuştu: 
“Bu konuda yönetim 
olarak aldığımız 
karar sonucu siyasi 
partileri gezerek 
görüşümüzü bildirdik 
ve destek istedik. 
Gemlik Belediye 
si’nin cebinden hiç 
para çıkmadan Gem 
tikli pazarcı esnafı

nın pazar yerini 
yapabileceğini 
belirttik. Sizin par
tinize de gelerek 
durumu izah ettik. 
Anlayışla karşılandık. 
Belediye başkanve- 
limizde bu düşün 
cemize sıcak baktı. 
Kendisini Mudanya 
ya Esnaf Odası’nın 
yaptırdığı Kapalı 
Pazar yerinin açılışa 
götürdüm. Arsayı 
almamızı istediler. 
Yaşar Bektaş ile 
görüştük. Sayın 
Yaşar Bektaş, oğlu’- 
nun kendilerine 
pazar yeri proje tas 
laklarını çizmesini, 
gerekirse pazar yeri 
ni kendilerinin yap
masını, işletme hak 
kını Oda’ya bıraka
bileceklerini söyledi. 
Bu gördüğünüz tas 
lak projeler Bay taş 
inşaatça çizildi. 
Başka mimarlara da 
proje taslakları 
çizdirdik.
Bankalarla anlaştık. 
Kredi ön anlaşmaları 
yaptık.
AKP hükümetinin 
2012 yılında çıkar 
dığı Kapalı Pazar yer
leri ile ilgili yönet
menlik, kamu ve 
sivili toplum kuru
luşlarından oluşacak 
bir komisyon kurul
masını ve bu konuda 
çalışma yapmasını, 
yapılan çalışmaların

Belediye Meclisi’ne 
getirilmesini zorunlu 
kılıyor.
Komisyon kuruldu. 
Bir kez toplantı yap
tık. O toplantıya 
Refik Yılmaz da 
katıldı. Kısa bir süre 
sonra ayrıldı. Yerini 
Zabıta Müdürüne 
bıraktı.
Bu toplantıda hiçbir 
resmi tutanak 
tutulmadı. Ön 
görüşme yapıldı.
Bundan sonra bizi 
yeniden toplamala 
nnı bekledik topla
madılar.
Belediye meclisine 
gösterdiği fotoğraf 
lar belge değil 
yapılan ilk toplantı 
nın fotoğraflarıdır. 
İkinci toplantının 
tutanak ve 
fotoğraflarını 
getirsinler. Komisyon 
üyeleri belli. Sorun, 

başka toplantı yap
mışlar mı? Yalancı 
nın kim olduğu 
böylece ortaya çıkar. 
Ben söylediklerimin 
arkasındayım.
Bu aşamada Beledi 
ye ile görüşmeleri 
miz sürdü.
Teklifimize sıcak 
bakan Belediye 
sonra karar 
değiştirmiş.
Bizi arsa sahipleriyle 
toplantıya çağırdık
larında, kendi parti 
gurubunda yaptığı 
toplantıda, Pazar 
yerini Belediyenin 
yapması kararı alın
mışlar.
“Kapalı Pazar yerini 
belediye olarak biz 
yapacağız” dedi ve 
bizim teklifimiz red 
edilmiş oldu.
İlgili yönetmelik 
hükmü olan korniş 
yonlar, toplanama 

mış, rapor hazırlan
mamış bir yasa 
hükmü yerini getiril 
memiştir.
Kendileri kimseye 
danışmadan bir proje 
yaptırdılar.
Biz bu proje çalışma 
sini duyduğumuzda, 
yine basın yoluyla 
Belediye’yi uyardık. 
Gemlik’e yakışır bir 
Kapalı Pazar Yeri 
yapılmasını istedik. 
Karşımıza çıkan 
proje bir emri vakidir. 
ihale edilmeden önce 
ne bize ne belediye 
meclisine ne de sivil 
toplum kuruluşlarıyla 
15 milyon liraya mal- 
olacak, bir proje pay- 
laşılmamıştır”

İbrahim Talan’ın 
anlattıklarını not alan 
MHP ilçe Başkanı 
Osman Durdu, 
“Burada anlaşılan

yönetmelik hüküm
leri yerine getiril 
memiştir.
Komisyonun raporun 
yönetmeliğe göre 
Meclise gelmesi 
gerekir.
Bu yapılmamıştır. 
Projeden Belediye 
Meclis üyelerinin de 
bilgisi olmadı. Ben 
yaptım oldu man
tığıyla kent yönetil 
mez.
Aynı şekilde Borusan 
ve Çimtaş’a sattıktan 
arsada da bunu yap
tılar.
Satışı Belediye Mecli 
si’nden kaçırdılar.
Bölge İdare 
Mahkemesi’ndeki 
dava aleyhlerine 
sonuçlandığında, 
parayı aldıktan kuru
ma geri ödeme yap
mak zorunda kala
caklar.
Bunun yanında, 
sağlam olan eski 
belediye binasını 
çürük diye yıktırdılar. 
Yıkım için rapor 
veren kurum üyeleri 
sahte rapor vermek
ten tutuktular.” dedi.
Belediye 
Başkanvekilinin 
doğru iş yapma 
dığını söyleyen 
Osman Durdu, 
“Kendi hatalannı 
başkalanna yıkmak 
istiyorlar.
Kimsenin Kapalı 
Pazar yeri yapılma 
sına itirazı yok.
Bunu Oda yapmış, 
Belediye yapmış 
önemli değil. 
Gemlik halkının 
çıkartandır önemli 
olan. Yaptığınız 
hizmeti doğru dürüst 
yapacaksınız.
Yasalara ve hukuka 
uygun yapacaksınız. 
Bunlann her yaptığı 
iş kusurlu” şeklinde 
konuştu.
Durdu, konunun 
takipçisi olacaklarını 
söyledi.

KRŞCDC B€KL€/\A€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

SAATTE TESLİM EDİLİR

«SOL.SK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Emeklileri canından bezdiren 
dolandırıcılar suçüstü yakalandı

Şehit ateşi 
Bursa'ya düştü

Bursa'da, ATM 
önlerinde para 
çeken emekli ve 
yaşlıları hedef alan 
iki dolandırıcı, 
suçüstü yakalandı. 
Merkez Nilüfer 
ilçe Emniyet 
Müdürlüğü 
Asayiş Büro 
Amirliği ekipleri, 
Ihsaniye Mahallesi 
Bankalar Caddesi 
üzerindeki banka 
şubeleri ve 
ATM'lerde işlem 
yapan emekli ve 
yaşlıları takip 
ederek çeşitli 
bahanelerle 
kandıran kişileri 
takibe aldı.
Dün sabah şikayet
lerin artması üzer
ine banka 
önlerinde önlem 
alan ekipler, iki

Sıkışan araçta hayatını Kaybetti
Orhangazi 
ilçesinde benzinlik
ten çıkan kamyona 
çarpan kamyonet 
sürücüsü, araçta 
sıkışarak hayatını 
kaybetti.
Kaza, Orhangazi- 
Gemlik yolunda 
Çeltikçi köyü 
kavşağı yakınların
da meydana geldi. 
Gökhan Şaki (26), 
16 ZT 719 plakalı 

• kamyonetle

kişinin, bankaya 
fatura yatıran 65 
yaşındaki B.T.'yi 
takip ettiğini fark 
etti. B.T.’yi çeşitli 
bahanelerle 
kandırarak banka 
yakınındaki bir 
parka götüren iki

kişi, cüzdanındaki 
paraları el çabuk
luğuyla alırken 
polisler tarafındın 
suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 45 
yaşındaki Mehmet 
Ali Y. ile 43 yaşın
daki Hıdır E.'nin 4 

Gemlik’e giderken 
gece saat 03.30 
sıralarında benzin
likten ana yola

çıkan Dahil Ç. (59) 
idaresindeki 34 FV 
6588 kamyona 
arkadan çarptı.

emekliyi çeşitli 
yöntemlerle 
kandırarak, cüz
danlarındaki pa 
raları aldığı belir
lendi. Sorgulama 
lan tamamlanan iki 
kişi, Adliyeye sevk 
edilecek

Hurdaya dönen 
kamyonette sıkışan 
genç sürücü, olay 
yerinde can verdi. 
Kurtarma ekipleri, 
araçta sıkışan 
gencin sıkışan 
cesedini yarım 
saatlik uğraşın 
ardından çıkarabil
di. Jandarma kamy
on şoförünü gözaltı 
na alırken, kazayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

Hakkari merkeze 
bağlı Üzümcü 
köyünde, "dur" 
ihtarına uymayan 
araca uyarı ateşi 
açılması üzerine 
oluşan kargaşada 
şehit olan Uzman 
Çavuş Erhan 
Yürüdür'ün 
Tokat'ın Erbaa 
ilçesindeki baba 
evinde büyük 
üzüntü yaşanıyor. 
Dört kardeş olan 
şehit Yürüdür'ün 
evli olduğu, eşinin 
Bursa'da görev 
yaptığı ve iki 
çocuğunun bulun
duğu öğrenildi. 
Yürüdür'ün 
babasına ait, ilçe 
merkezindeki iki 
katlı eve Türk 
bayrağı asıldı. 
Baba Mehmet, 
anne Sevim ve 
ağabey Eren 
Yürüdür, evin 
önünde taziyeleri 
kabul etti.
Anne Sevim 
Yürüdür'ü komşu
ları teskin etmeye

çalıştı.
Bu arada, Erbaa 
Kaymakamı 
Abdulkadir Demir, 
Belediye Başkanı 
Ahmet Yenihan ve 
diğer protokol 
üyeleri aileye 
taziye ziyaretinde 
bulundu.
Uzman Çavuş 
Yürüdür'ün 3 ay 
önce Balıkesir'den 
Hakkari'ye tayin 
olduğu belirtildi. 
Hakkari merkeze 
bağlı Üzümcü 
köyünde, "dur" 
ihtarına uymayan 
araca uyarı ateşi 
açılması üzerine 
oluşan kargaşada, 
Uzman Çavuş 
Erhan Yürüdür 
(41) ve araçta 
bulunan Yücel 
Ertuş (32) yaralan
mıştı. Hakkari 
Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan uzman 
çavuş şehit 
olmuş, şüpheli 
vatandaş hayatını 
kaybetmişti.

lllustürüCülariotynirtliılıılanMsaklamis
Bursa'da bir yolcu 
otobüsünün baga
jında peynir bidon
larına zulalanmış 6 
kilo esrar ele 
geçirildi.
Bingöl’den oto
büsle uyuşturucu 
getirileceği istih
baratı üzerine 
şehirlerarası oto
büs terminalde 
geniş güvenlik ted
biri alan ekipler, 
otobüsün bagaj 
kısmında peynir 
bidonuna gizlenmiş

6 kilo esrar ele 
geçirdi. Olayla 
alakalı Z.Ç. (21) ve 
E.S. (27) gözaltına

alındı. Esrarı içmek 
için getirdiklerini 
söylediği öğrenilen 
şahıslar,

ifadelerinin alın
masının ardından 
adliyeye sevk 
edildi

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

KRŞCDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yalancı kim?
İkisi de bu ilçenin saygın kurumunun 

başındaki yöneticileri...
Biri bir açıklama yapıyor, diğeri, bu 

açıklamayı “yalancılık”la itham ediyor.
Doğru olan nedir?
Çıkıp kendine göre olayın anlatılması 

dır.
Bu yapılmayıp, meclis üyeleri ve din

leyicilerin dolu olduğu bir resmi toplantı
da, "yalancı” sözünü kullanmak, gerginlik 
yaratır.

Hele, sataşma yapıldığı kişinin, o mec 
liste söz hakkı ve savunma hakkı yoksa, 
bu durum yakışıksız olur.

Belediye meclis toplantılarında, kurum 
temsilcilerine gerektiğinde söz verilir. 
Bunun örneklerini gördük.

Talan, sataşma üzerine, "söz istiyorum” 
diye birkaç kez seslendi.

Ama, karşılığında “seni dışarı attırırım” 
gibi daha kaba bir karşılıkla karşılaştı.

“Ben kime istersem söz veririm.” man
tığı, otoriter düzenlerde geçerlidir.

Orada konuşamayanlar, konuşacak 
zeminler bulur.

Gerçekler saptırılmamak.
Gemlik’te yaptırılmak istenen pazar yeri 

konusunda kimsenin bir itirazı yok. Bu 
konuda kararı meclis verdi.

İtiraz, bu pazar yerinin projesi nedir.
Yönetmelik gereği kurulması gereken 

komisyonun, bir kez toplanıp, bir daha 
toplanmamasınadır.

Başkanvekili ile Başkan Yardımcısı, ko 
misyon toplantılarının yapıldığını, bu top 
lantılarda alınan görüşlere göre projenin 
hazırlandığını söylediler.

İbrahim Talan ise, bir kez toplantı yapıl 
dığında ısrar etti.

Kimin iddiası doğru?
Dün, bunun için komisyon üyesi birkaç 

kişiye telefon ettim.
Komisyonun bir kez toplandığını, başka 

toplantıya çağrılmadıklarını söylediler.
Yani dün bazı yerel gazetelere servis 

edilen ve manşetlere çıkarılan fotoğraftır. 
İbrahim Talan’ı yalancı yerine koymak için 
basının da kullanıldığı bir manipilasyon 
bu.

Mimarlar Odası Başkanı Kenan Çakır, 
Gemlik’in yakından tanıdığı bir kişidir.

O da bir kez toplandıklarını ve herhangi 
bir toplantı tutanağını imzalamadığını 
söyledi.

Yasaların zorunlu kıldığı bir komisyon 
toplantısında, o toplantının bir başkanı, bir 
sekreteri olur.

Konuşulanlar kayıt altına alınır. Katılan 
lar toplantı tutanağını imzalar.

Sonra bu komisyon raporunun meclise 
sunulması zorunluluğu aynı yönetmelikte 
belirtiliyor.

Bunlar yapıldı mı?
Bunlar yapılmışsa, komisyon toplanmış 

sa belgelerini -bize değil, yine o bildiğimiz 
basına gönderip- yayınlasınlar.

Gemlik halkı kimin yalancı olup olma 
dığını öğrensin. Bunu bekliyoruz.

Yakında yerel seçimler var. Bu iki isim 
de Belediye başkanlığına adı geçen kişidir.

Gemlik halkı yalancı bir başkanı 
seçmemesi için bu önemlidir.

Marmarabirlik emanet alımları sürdürüyor

IIMlilllSlIllttallll
2013 - 2014 zeytin 
ürünü toplama 
mevsiminin başla
ması ile barem 
fiyatlarını açıkla
mayan 
Marmarabirlik, 
zeytin alımlarını 
tüm birim koopera 
tiflerinde başlattı. 
S.S. 72 Nolu 
Gemlik Marmara 
birlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi, 
hafta başında 
başlattığı alımlarını 
dün de sürdürdü. 
Kooperatif Başkanı 
Bahattin Malap 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, atım
ların başladığı tarih 
ten itibaren 116 ton 
zeytin alındığını 
söyledi. Fiyatların 
Birlikçe önümüzde
ki günlerde açık
lanacağını 
söyleyen Malap: 
"Ortaklarımızdan 
zeytin bekliyoruz. 
Havalar düzgün 
gittiğinde, alımların 
hızlanacağını 
sanıyorum. 
Bugünkü atımlar, 
açıklanacak, barem 
fiyatlarına göre 
emanet şeklinde 
alınmaktadır. ” 
dedi.

Wii Mlııı
çakılmana Uslanıl
Gebze İzmir oto
banının Orhangazi 
Gedelek Bursa 
arasındaki 
hattında yapım 
çalışmaları devam 
ederken, Karsak 
Boğzı viyadüğünün 
ayak zemin 
sağlamlaştırma 
çalışmaları başladı. 
Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu’nun arka 
tarafında açılan 
zeminde bir 
viyadük ayağının 
konacağı

alanda dev 
makineler ile 
zeminin iyileşti 
rilmesi için 
kazık çakılmaya 
başlandı.
Çalışmalar sırasın
da çıkan gürültü 
okulda zaman 
zaman rahatsızlık
lara neden oluyor. 
8. sınıf TEOG 
sınavlarına hazır
lanan öğrencilerin 
yoğun çalışmaları
na denk gelen 
çalışmalar sıkıntı 
yaratıyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kaymakam Işık, zeytin
toplayan üreticileri ziyaret eni

Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, 
Zeytin Toplama 
Sezonu açılışında 
zeytin üreticileri ve 
toplayıcı çalışanları 
yerinde ziyaret 
ederek, "Bereketli 
Olsun" dileklerini 
iletti.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İl Genel 
Meclisi Üyesi Ercan 
Barutçuoğlu ve İlçe 
Tarım Müdürü vekili 
Haşan Selçuk 
Oral'ın da katıldığı 
hasat ziyaretinde, 
Cihath ve 
Şahinyurdu
Köyü mevkiinin yanı 
sıra Gemlik ve 
Kumla yolundaki 
üreticilerle 
sohbet edildi.
Zeytin toplamanın 
zorlu sürecine 
değinen Cahit Işık, 
üreticilerin,

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

Kaymakam Cahit Işık Cihath Köyü Deresi’nde inceleme yaptı
Al | İlil II II II .1 l .1Mlıiiiiıımıimı
Kaymakam Cahit 
Işık ve Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Cihath Köyü 
Deres’nde 
incelemelerde 
bulundular.
İlçe Tarım Müdür 
vekili Haşan Selçuk 
Oral, Cihath Köyü 
Muhtarı Sever 
Karakaş ve 
İl Genel Meclisi 
Üyesi Ercan 
Barutçuoğlu'nun da 
katıldığı inceleme 
gezisinde, 
muhtarlığın sulama 
göledi talebi 
değerlendirmeye 
alındı.
Köylülerin dere 
ıslahı ve sulama 
göledi isteklerini

Gemlik Karfez
•ı.ıi.'i. iıı tfııtı sinsi Miırııl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

zeytinin hak ettiği 
değeri bir türlü 
elde edemediği 
yönündeki sitemleri 
ne de hak verdiğini 
söyledi.
Giderlerin, ederler
den fazla olması 
yönündeki eleştiri

yerinde inceledik
lerini ifade eden 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, konuyu 
DSİ'ye aktaracak
larım bildirdi. 
Dere ıslahı ve 
köyün alt yapı 
projesi konusunda 
da proje ve

lerin de dikkate alın
ması gerektiğini 
bildiren Cahit Işık, 
"Dünyanın en 
lezzetli ve en kaliteli 
Gemlik Zeytininin, 
ağacından toplanıp, 
tüm dünyanın 
damak zevkine 

çalışmalar yapıla
cağını vurgulayan 
Cahit Işık, DSİ yet 
kililerini de davet 
edeceklerini anla 
tarak, ortak proje 
sonrasında köyün 
taleplerinin ivedilik' 
le yerine getirile
ceğini ifade etti. 

sunulmasında 
önemli rol oynayan 
üreticileri tebrik 
ediyoruz. Zeytin 
Toplama sezonu 
hayırlı uğurlu ve 
bereketli olsun" 
diye konuştu.

LPG'liarac 
sahiplerini 
rahatlatacak 
haber!
Karayolu Düzen 
leme Genel Müdü 
rü Ali Rıza Yüce 
ulu, bazı LPG'li 
araçların muaye 
neden geçeme 
meşine yönelik 
açıklama yaptı. 
Karayolu 
Düzenleme Genel 
Müdürü Ali Rıza 
Yüceulu, bazı 
LPG'li araçların 
muayeneden 
geçememesinin, 
araçlara azami 
yüklü ağırlığı 
aşılacak şekilde 
tadilat yapıl
masından kay
naklandığını 
belirterek, 
"Mevzuata uygun 
bir şekilde 
yapılan yakıt sis
temi dönüşüm
lerini kapsamı 
yor" dedi.

M Projeleri 
Bilgilendirme 

toplantısı yapılılı

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
AR-GE birimi 
tarafından düzenle
nen AB Projeleri 
Bilgilendirme 
Toplantısı yapıldı 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
AR-GE Birimi, 
okullarımızın proje 
koordinasyon ekip
lerinde görevli 
öğretmen ve idare
cilerin katılımıyla 
4-5-6 Kasım 2013 
tarihlerinde ilk 
toplantısını gerçek
leştirdi. 
Toplantılarda 
ilçemizin proje 
üretme ve AB pro
jelerine başvuru 
sayılarını arttırma 
konusunda okul 
proje ekipleri ile 
koordineli olarak 
çalışılacağı, 
AR-GE biriminin 
proje hazırlama ve 
başvuru sürecinde 
tüm okullara gerek
li yardımı sağlaya
cağı belirtildi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü AR-GE 
biriminde görevli 
öğretmenler 
Ramazan Güzel ve 
Barış Yıldız, eğitim, 
öğretim, gençlik ve 
spor alanlarında

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

2014-2020 dönemi 
için mevcut Hayat 
boyu Öğrenme ve 
Gençlik 
Programlarının yer
ine geçecek olan 
Erasmus+ (Herkes 
için Erasmus) 
programı hakkında 
kısa bilgilendirme 
yaptılar.
Toplantıda ayrıca 
2014-2020 pro
gramları için AB 
tarafından tahsis 
edilecek 19 milyar 
€’ iuk kaynaklan 
Gemlik'in en etkin 
şekilde yararlan
ması gerektiği vur
gulandı.
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan, AR-GE birim
inin bilgilendirme 
toplantılarına 
devam edeceğini 
ve bu toplantıların 
proje başvurusu 
yapacak 
okullarımız için 
rehberlik niteliği 
taşıdığını, proje 
yürütmekte olan 
okullarımızdan 
katılan öğretmen 
ve idarecilerle 
görüş alışverişinde 
bulunulması için de 
çok iyi bir fırsat 
olduğunu belirtti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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IZGARA ÇEŞİTLERİ 
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ

ALES'e girecekler dikkat!
ÖSYM’den yapılan 
açıklamaya göre, 
17 Kasım'da yapıla
cak ALES'e başvu
ran adayların, 
sınavlara girecek
leri bina ve salon
lara atanma işlem
leri tamamlandı. 
Adaylar, sınava 
girecekleri yer bil
gisini gösteren 
sınava giriş bel
gelerini TC kimlik 
numaraları ve aday 
şifreleriyle bugün 
saat 14.00'ten 
ÖSYM'nin 
"https://ais.osym.g 
ov.tr" internet 
adresinden edine 
bilecek. Belgenin 
üzerinde adayın 
sınava gireceği 
merkez, bina, salon 
bilgileri ile adayın 
fotoğrafı bulu
nacak. Adayların, 

GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEK 
OKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE 

PROGLAMA BÖLÜMÜNDEN ALDIĞIM DİPLOMA VE 
GEÇİCİ MEZUNİYET BELGEMİ KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. ŞEYDA BATMAZ

bu belgelerinin 
yazıcıdan dökümü 
nü edinirken belge 
üzerinde fotoğraf 
olmasına özen 
göstermesi ve bu 
belgelerinin renkli 
ya da siyah-beyaz 
çıktılarını sınav 
günü yanlarında 
bulundurmaları 
gerekiyor. Belgenin 
ön ve arka 
yüzünde ÖSYM'nin 
belirlediği bilgiler 
dışında herhangi 
bir yazı, resim, 
işaretin bulunma
ması gerekiyor. 
Sınava Giriş 
Belgesi'ni (fotoğraf 
görünür bir şek
ilde) yanında 
bulundurmayan 
adaylar sınava alın
mayacak.
Kimlik ve güvenlik 
kontrolleri ile 

salona giriş işlem
lerinin zamanında 
yapılabilmesi için 4 
adayların sınava 
girecekleri binanın 
kapısında sınavın 
başlama saatinden 
en az 1 saat önce 
hazır bulunmaları 
gerekiyor.
Adayların sınava 
girecekleri binayı 
sınav gününden 
önce görmeleri 
yararlarına olacak. 
Adaylara Sınava 
Giriş Belgesi gön
derilmeyecek. 
Adayların sınava 
girebilmeleri için 
Sınava Giriş 
Belgesinden başka 
fotoğraflı ve onaylı 
özel kimlik bel
gelerini de yan
larında bulundur
maları zorunlu 
olacak.

eleman
YALOVO YOLU 3. KM. 

DEKİ İŞYERİMİZDE 
ÇALIŞACAK GARSON 
VE KOMİ ARANIYOR 

5138196

m sim
YÜKSEK CİROLU 

RESMİ KURUMUN SU 
ANA BAYİİ 

DEVREN SATILIKTIR 

0532168 2310

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM.
GEMLİK 

Tel:5142021

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

https://ais.osym.g
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"Bursa Siyah Inciri’Nin 
Kalitesini Koruyacak Proje

Anlaşmalı boşanmalar 
mercek altına alımlı

Uludağ Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları 
Birliğinin (UYMSİB), 
"Bursa Siyah 
İnciri"nin daha 
kaliteli ve verimli 
yetiştirilebilmesi 
için yeni bir proje 
başlattı.
UYMSİB'den 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
UYMSİB Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Dr. Salih Çalı'nın 
moderatörlüğünde 
Uludağ İhracatçı 
Birliklerinde 
(UİB) ilgili kurum 
ve kuruluşların 
temsilcilerinin 
katılımıyla düzenle
nen "İncirde İlek 
Çeşitlerinin Tespiti 
ve İlek Bahçe 
Tesisi" konulu 
toplantıda, "Bursa 
Siyah İnciri" 
mercek altına alındı. 
Salih Çalı, toplantı
daki konuşmasında, 
birlik olarak 
bugüne kadar 
incirle ilgili birçok 
önemli çalışmaya 
imza attıklarını, 
ancak "itekleme"

konusunu ayrıca 
önemsediklerini, bu 
toplantının önemli 
fikir kapılarını 
açtığını belirtti. 
Kaliteli incir üreti
minde en önemli 
adımlardan birinin 
atılacağı yeni bir 
projenin startını 
verdiklerini 
ifade eden Çalı, 
şunları kaydetti: 
"Uludağ Üniver 
sitesi (UÜ) Ziraat 
Fakültesinin 
önderliğinde 
oluşturulacak proje 
kapsamında, 
Aydın'daki İncir 
Araştırma İstasyon 
Müdürlüğü, 
Yalova'daki Atatürk 
Bahçe Kültürleri

Merkez Araştırma 
Enstitüsü, 
Bursa İl Gıda Tarım 
Hayvancılık 
Müdürlüğü ve 
UYMSİB ortaklığın
da çalışmaların 
başlatılmasına 
karar verildi. 
Projenin ilk aşa
ması, Bursa 
bölgesine uygun 
ilek incir çeşitlerinin 
saptanması ve 
buna göre ilek incir 
bahçesi tesisinin 
kurulması 
olacaktır" dedi. 
Proje tamam
landığında "Bursa 
Siyah İnciri"nde 
yeni bir dönemin 
başlayacağı vurgu
landı.

Bursa Sosyal 
Güvenlik Kurumu İl 
Müdürü Ahmet 
Metin, gelen ihbar
lar doğrultusunda 
aylık almak için 
anlaşmalı boşandığı 
iddia edilen 110 
kişiyi incelemeye 
aldıklarını açıkladı. 
SGK İl Müdürü 
Ahmet Metin, 
merkez binasında 
basın mensupları ile 
bir araya gelerek 
kurumun çalış
maları hakkında 
açıklamalarda 
bulundu.
İl müdürlüğü 
bünyesinde 12 adet 
güvenlik merkezi, 
birer adet sağlık 
sosyal güvenlik 
merkezi ile mali 
hizmetler sosyal 
güvenlik merkezi 
olduğunu söyleyen 
Metin, kurum 
bünyesinde 744 per
sonelin çalıştığını 
belirtti. Bursa'da 
791 bin aktif 
çalışan, 445 bin 636 
emekli, 64 bin 470 iş 
yerinin olduğunu 
kaydeden Metin,

kamuoyunda sürekli 
gündeme gelen 
maluliyet hakkı 
konusunda bazı 
açıklamalarda 
bulundu.
Bilhassa şeker 
hastalarının 
maluliyet durumu 
konusunda bazı 
sıkıntılar yaşadık
larını anlatan Metin, 
"Bütün kanser 
hastaları maluliyet
ten faydalanacak. 
Bunlara 18 ay 
maluliyet hakkı 
getirildi. Lösemi 
hastalarında 24 ay 
maluliyet hakkı var. 
Bulaşıcılığı yüksek 
ve tedaviye cevap 
vermeyen hastalara 
da 2 yıl maluliyet 

süresi getirildi. 
Şeker hastalığı da 
çok önemli. 
Kamuoyunda bu 
konuda sıkıntı 
yaşıyoruz. Önceden 
şeker hastalığı 
maluliyet tespitinde 
sadece zarar gören 
organ değer
lendiriliyordu. Şimdi 
ise vücut bütün 
olarak değer
lendiriliyor. 
Rahatsızlıktan en az 
3 organın etkilen
mesi gerekiyor. 
Raporda bu 
isteniyor. Bu da, en 
az 10-15 yıl boyun
ca bu hastalığı 
geçirmiş olmak 
gerektiğini 
gösteriyor" dedi.

DİKKAT

ZEYTİN ÜRETİCİ VE 
TÜCCARLARINA 

KALİTELİ GRANİT BASKI 
TAŞI SATIŞLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR
ZEYTİN TOPTANCILAR SİTESİ NO:92 GEMLİK

O 224 514 00 33
O 532 730 68 19 
O 541 60916 39

İNGİLİZCE ÖZEL» 
DERS VERİLİR

AMERİKA’DA 
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ 

ALAN VE ÇALIŞAN 
İNGİLİZCE ÜĞRETMENİ 

TARAFINDAN DERS 
VERİLİR 

SAATİ 25 TL 
ALİ RIZA YILDIZ 

0 5303110520

ABONE OLDUNUZ MU?
ıtıui’lı liıılııH ılu») fpııııl, ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

K AŞ€D€ 8€W€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

M » “SUYUNU BOŞA O

MA • HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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lîtBIn, W Ciiji ili liisM
Türkiye E.B. 
Basketbol Ligi’nde 
oynadığı 2 maçta 2 
galibiyet elde eden 
Gemlik ekibi 1 .hafta 
karşılaştığı Bilecik 
BelecHyesi’ni 85-70 
2.hafta karşıladığı 
Mg Spor’u (Tofaş 
Pilot takımı) 75-90 
mağlup ederek 
puanı 4 yükselterek 
1 sıraya yükselti. 
Gemlik Gücüm Spor 
A takımı, son hazır
lıklarını maçın 
oynanacağı Gemlik 
İlçe Spor 
Salonu’nda gerçek
leştireceği antren
manda Sakatlıkları 
bulunan 2 oyuncu 
dan yoksun maça 
hazırlanacak.
Gemlik Gücüm 
Spor-înegöl Çarşı 
karşılaşması 9 
Kasım Cumartesi 
günü saat 15:30'da 
Gemlik ilçe Spor 
Salonu’nda 
oynanacak.
Gemlik Gücüm Spor 
Basın Sözcüsü 
Ömer Gümüş,

KtHilIMgilISltlIlIHHlISİH
II V ı _ I I _ II

■ MCI MSI IHIM mı
Özel Hatem 
Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesinde 
Öğrenci Meclisi 
Başkanı seçimi 
yapıldı.
Demokratik bir 
ortamda gerçek
leştirilen seçimde, 
okul öğrenci 
Meclisi Başkanı 
Serhat Kaynar 
seçilirken; Başkan 
yardımcısı 
Muhammed 
Özboğa oldu. 
Gemlik Özel Hatem 
Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi 
Öğrenci Meclisi 
Başkanlığı için 
seçime adaylığını 
koyan Zeynep 
Yılmaz, Serhat 
Kaynar, 
Muhammed Aksu, 
Muhammed 
Özboğa, Hilal 
Aktürk ve Enes 
Akkoç isimli öğren

"İlçemiz adına önem 
taşıyan bir karşılaş
ma olacak, Yapılan 
antrenman programı 
ile maça hazır bir 
şekilde müsabakaya 
başlayacağız, sakat 
oyuncularımıza 
yapılan yoğun 
tedavi programı 
devam etmekte. 
Oynayacağımız 
müsabakaya Basket 
bol severleri ve Gem 
lik halkını bizi des 
tek davet ediyoruz. 
Gemlik Gücüm Spor 

ciler 1 hafta boyun
ca arkadaşlarına 
propagandalarını 
anlattılar.
Oy kullanma 
öncesinin sabahın
da arkadaşlarına 
kendilerini tanıtıp 
yeni öğretim yılında 
yapacakları çalış
malar hakkında 
bilgi veren Başkan

Alt Yapı Antrenör 
Sabri Selçuk, "A 
takım için önemli bir 
müsabaka 3’de 3 
yaparak liderliğimizi 
Gemlik Halkının 
desteği ile devam 
ettireceğiz.
Hafta içi yapılan 
Yıldız Takım 
Müsabakalarında 4 
Kasım Pazartesi 
Karşılaştığımız 
İnegöl Çarşı Yıldız 
takımını 52-36 6 
Kasım Çarşamba 
Karşılaştığımız 

adaylarını arkadaş 
lan yoğun bir 
ilgiyle izlediler. 
Okula kurulan 
sandık ile seçim 
yapılırken süreç 
boyunca Demokra 
si ve İnsan Hakları 
kulübü başkanı 
Selen Dedakargın 
oğlu öğrencileri 
yalnız bırakmadı.

Nilüfer Belediyesi 
Yıldız takımını 48-28 
mağlup ederek, 
Bursa yıldız erkekler 
yerel liginde yap
tığımız 3 karşılaş
manın 1ni mağlup 
2’sinde galip 
ayrılarak puanımızı 
5 yükseldik bu müs
abakalara gidiş 
gelişlerde destek 
olan aile velilerimize 
bizleri yalnız bırak
madıkları için 
teşekkür ederiz” 
dedi

Seçim süreci Okul 
Müdürü Mümin 
Torlak, Beden 
Eğitimi öğretmeni L 
Hüseyin Kıyak ve 
rehber öğretmen 
Kübra Fıstıkçıoğlu 
eşliğinde yapıldı. 
Serhat Kaynar'ın 
açık ara farkla 
başkan olduğu 
seçimde Kaynar; 
okul öğrenci 
Meclisi Başkanı 
görevini layıkıyla 
yerine getireceğini 
ve güzel pro
jelerinin olduğunu 
ifade etti. Kaynar 
özellikle öğretmen 
ile öğrenci ilişki 
sinin gelişmesine 
katkıda bulunaca 
ğını, Ulu Önder 
Atatürk'ün emanet
leri olarak sportif 
ve sosyal etkinlik
lerin düzenlen
mesinde görev ala
cağının altını çizdi.

CBftl öğrencileri 
İzmir Mezisi diizenleıli

Gemlik Celal Ba 
yar Anadolu Lisesi 
120 öğrencisiyle 
İzmir'e gezi düzen
ledi.
Gemlik Celal Ba 
yar Anadolu Lise 
şi'nin düzenlediği 
İzmir gezisinde 
öğrenciler İzmir 
Konak meydanı ve 
Kemeraltı çarşısı, 
Ege Üniversitesi, 
Forum Bornova, 
Selçuk ilçesi, 
Meryem Ana Evi 
ve Tarihi Efes 
Artik kenti kalın
tılarını gezdiler. 
Okulun tarih 
öğretmeni Şuayb 
Serdaroğlu rehber 
liğinde yapılan 
geziye Okul Müdür 
Yardımcıları 
Serdar Aktay ve 
Mehmet 
Taştekin'le okulun 
Kimya öğretmeni 
Selma Koçer ve 
Matematik öğret
meni A.Burak ve 
Yaman katıldı. 
Gece geç saatler 
de Gemlik İskele 
Meydanından 
hareket eden 
GCBAL gezi 
kafilesinin 
sabahın ilk saat
lerinde İzmir 
Konak meydanın
da verilen iki saat
lik kahvaltı 
molasıyla İzmir 
bölümü başlamış 
oldu. Öğrenciler 
İzmir'in en meşhur 
merkezi yeri olan 
Konak meydanı ve 
çevresinde kah
valtı yapıp bol bol 
hatıra fotoğraf 
çektirdikten sonra 
Bornava ilçesinde
ki Ege Üniversite
sine hareket etti 
ler. Burada üniver
site yetkililerince 
üniversitenin çeşit 
li bölüm ve birim
leri gezdirilerek 
yapılan tanıtımda 
Ege Üniversitesi 

nin öğrenci ve 
öğretim elaman
larıyla 80 bini 
aşkın nüfusa 
sahip olduğu ifade 
edildi. Ege Üniver
sitesi gezisinde 
GCBAL mezunu 
olup Ege Üniver
sitesinde okuyan 
yaklaşık 10 öğren
ci de Gemlik'ten 
gelen okullarını 
karşılayıp öğret
menleriyle hasret 
giderdiler. 
Öğle saatlerine 
kadar süren Ege 
Üniversitesi gezisi 
sonrası Forum 
Bornava'da Öğle 
verilen öğle 
yemeği molası 
sonrası Selçuk 
ilçesine hareket 
edildi. Selçuk ilçe
si sınırları 
içerisinde Bülbül 
dağına çıkılarak 
Hz.lsa'nın annesi 
Hz Meryem'in son 
yıllarını geçirdi 
ğine inanılan. 
Hıristiyanlar için 
hac yeri olarak 
bilinen ve bugüne 
kadar papalar 
tarafından ziyaret 
edilmiş olan . 
kilise.ziyaret 
edildi 
HZ.Meryem'in 
mezarının da 
Bülbüldağı'nda 
olduğu düşünülen 
bu ziyaret sonrası 
Efes Antik Ken 
tine gidildi. 
MÖ. 6 binli yıllara 
kadar tarihi 
geçmişi bulunan 
Efes Antik kentte
ki Artemis 
Tapınağı, Celsus 
Kütüp 
hanesi,Hadrian 
tapınağı, Domitian 
Tapınağı, 
Senato, Nkrır % 
Anıtı, Mermeri» 
Yol ve August 
kapısı gibi antik 
kalıntıları 
incelendi.



8 Kasım 2013 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 9

İnternette 40 milyon adet ödeme yaptık
Yılın üçüncü 
çeyreğinde internet
ten yapılan 
ödemelerin işlem 
adedi, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 17,9, işlem 
hacmi ise yüzde 35,7 
arttı.
Türkiye Bankalar 
Birliği'nin (TBB) 
internet ve Mobil 
Bankacılık istatistik- 
leri’nden derlenen 
verilere göre, 
2012'nin üçüncü 
çeyreğinde 34 mily
on 129 bin olan 
internetten yapılan 
ödemelerin işlem

adedi, bu yılın aynı 
döneminde yüzde 
17,9 oranında 
artarak 40 milyon 
250 bin adede ulaştı. 
Geçen yılın temmuz- 
eylül döneminde 18 

milyar 265 milyon 
lira olan on-line 
ödemelerin işlem 
hacmi ise bu yılın 
aynı döneminde 
yüzde 35,7 oranında 
artarak 24 milyar 793 

milyon lira oldu. 
Söz konusu 
dönemde en fazla 
işlem adedi, 23 mily
on 877 binle fatura 
ödemelerinde 
gerçekleşirken, bunu 
5.milyon 832 bin 
işlem adediyle vergi 
ödemeleri, 2 milyon 
83 bin işlem 
adediyle SSK ve 
Bağ-Kur prim 
ödemeleri, 1 milyon 
800 bin işlem 
adediyle kredi 
ödemeleri izledi. 
Diğer ödemelerin 
işlem adedi ise 6 
milyon 658 bin

olarak kayıtlara 
geçti.
-13 milyar liralık 
vergi internetten 
ödendi
Yılın üçüncü 
çeyreğinde en fazla 
işlem hacmi, geçen 
yıla göre yüzde 27,7 
oranında artarak 13 
milyar 66 milyon 
liraya ulaşan vergi 
ödemelerinde 
gerçekleşti.
Vergi ödemelerini, 4 
milyar 574 milyon 
lirayla fatura 
ödemeleri, 2 milyar 
708 milyon lirayla 
kredi ödemeleri, 2 

milyar 608 milyon 
lirayla SSK ve Bağ- 
Kur prim ödemeleri, 
1 milyar 837 milyon 
lirayla diğer 
ödemeler takip etti. 
Söz konusu 
dönemde, 
internetten yapılan 
fatura ödemelerinin 
işlem hacmi yüzde 
50,3, SSK ve Bağkur 
pirim ödemelerinin 
işlem hacmi yüzde 
71,6, kredi ödemele 
rinin işlem hacmi 
yüzde 36,3, diğer 
ödemelerin işlem 
hacmi de yüzde 22,9 
oranında arttı.

1 milyar dolardan fazla yarılım yaptık
2012 yılında Türkiye 
1 milyar dolardan 
fazla acil ve insani 
yardım gerçekleş 
tirildi.
Bakan Yılmaz, 
Kalkınma Bakanlığı, 
BM Kalkınma 
Programı (UNDP) ve 
Birleşmiş Milletler 
Avrupa Ekonomik 
Komisyonu (UNECE) 
ortaklığında düzen
lenen "2015 Sonrası 
Kalkınma 
Gündemine Yönelik 
Avrupa ve Orta Asya 
Perspektifi" başlıklı 
Bölgesel İstişare 
Toplantısı'nın 
açılışında konuştu. 
Binyıl Kalkınma 
Hedefleri'nin, 55'inci 
BM Genel Kurulu'nu 

«oluşturan 189 
ülkenin temsilcileri 
tarafından yeni

binyılda az gelişmiş 
ve gelişmekte olan 
ülkelerin kalkınma 
çabalarına katkıda 
bulunmak amacıyla 
2000 yılında açık
landığını belirten 
Yılmaz, toplantının 
2015 sonrası kalkın
ma gündeminin 
belirlenmesi 
sürecine Avrupa ve 
Orta Asya'nın bakış 
açısını yansıtması 
bakımından önemli 
bir fırsat olduğunu 
kaydetti.
Türkiye'nin ulus
lararası kuruluşlar 
için bölgesel ve 
küresel bir merkez 
olma misyonuyla 
hareket ettiğini, 
medeniyetlerin 
kesiştiği İstanbul'un 
toplantıya ev 
sahipliği yapmasın

dan büyük mutluluk 
duyduğunu dile 
getiren Yılmaz, 
Türkiye'nin de içinde 
bulunduğu Avrupa 
ve Orta Asya böl
gesinin, coğrafi 
olarak çok geniş bir 
alanı kapsadığını, 
gerek ülkeler arasın
da gerekse ülkeler 
içinde gelişmişlik 
düzeyi farklılıkları 

olduğunu belirtti. 
"Farklılıklarımızın, 
bu istişare toplan
tısının 2015 sonrası 
kalkınma gündemi
nin belirlenmesinde 
sağlayacağı katkıyı 
zenginleştireceğini 
umuyorum" diyeri 
Yılmaz, 2000 yılın
dan itibaren Binyıl 
Kalkınma 
Hedefleri'yle mutlak 

yoksulluk ve açlığı 
azaltma, temiz içme 
suyuna ulaşımı 
sağlama, sıtma ve 
vereme karşı 
mücadelede önemli 
yol kat edilmesine 
karşın halen 
üzerinde çalışmaya 
ihtiyaç duyulan 
hedefler bulun
duğunu söyledi. 
Dünyada çok sayıda 
çocuk için ilköğre
time erişim problem
inin ciddiyetini 
sürdürdüğünü anla
tan Yılmaz, şöyle 
konuştu: 
"Sağlık ve eğitime 
erişimde kırsal ve 
kentsel bölgeler 
arasındaki farklılık 
devam etmektedir. 
Karar verme 
sürecinde cinsiyete 
dayalı eşitsizlikler, 

çevresel 
sürdürülebilirlik 
geliştirilmesi 
gereken diğer alan
lar arasındadır. 
Türkiye, Binyıl 
Kalkınma Hedefleri 
göstergelerinde her 
geçen yıl daha iyi bir 
duruma gelmektedir. 
Bu çerçevede mut
lak yoksulluk ülkem
izde gözlenmemek- 
tedir. 2006 yılı 
itibarıyla günlük 1 
dolar gelir düzeyinin 
altında yaşayan 
nüfus kalmamıştır. 
Okullaşma oranları 
her geçen yıl art
makta olup ilköğre
timde brüt okullaş
ma oranı 2012-2013 
döneminde yüzde 
107,6 düzeyine 
ulaşmıştır."
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RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat

110
155
156

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme

121
186

513 45 03

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

Jandarma K. 
Polis Karakolu

513 10 55
513 18 79

Statyum
Orm.Böl.Şef.
Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane

514 00 95
513 12 86

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74
513 13 53 VAPUR- FERİBOT

imi mRARmıın Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Kaymakamlık
C.Savcılığı

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

Yalova
Topçular 
Esklhİsar

Ol1» IU 4ÎU
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTORÜS

ULAŞIM Özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

i- 513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 261 54 00
DENİZ UÇAĞI
Pegasus Akmis Seyahat
METRO
Aydın Turizm

613 66 13
614 63 62

Otobüs Terminali (18 Hat)
613 12 12
613 20 77

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Fnitim Müd

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

I. 513 18 46
513 71 66

DAĞITICILAR
Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Eeadaş 
Anıtur
Kamil Koç

612 1O 72
614 46 49
614 47 71
612 O1 63

GEMDAŞ
Aygaz 
Habaş

513 29 29
513 12 95
513 16 37

HASTANELER
nam cgııım ıvıuu
İŞ-KUR Mogaz 513 75 58

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Haat

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE Ergaz 
Ipragaz

513 88 43
513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık 
Zabıta
BUSKİ

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

Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

TAKSİLER Bütünler Likitgaz 513 80 00
514 88 70
514 17 00Körfez 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.

513 23 25
513 45 21-182

«reayan.
Totalgaz

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Potrol 
mar-pet 
Tuncay Otogaz 
Beyza Potrol

513 1O 79
513 30 33

513 O1 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4718 

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)

GEHİIIİIEIİMİİ
VENÜS 

SİNEMASI 
ŞEVKAT YERİM DAR: 
12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:15 
ŞEYTAN-IRACİM : 
11:45-14:15-16:15- 

18:30-20:30 
TURRO: 11:30-13:30 

GÜNCE: 15:30- 
17:30-20:00 

REZERVASYON 
5133321
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Yağışlar wımu terkedivor

Bursaspor, Spor 
Toto Süper Lig'in 
11. haftasında 
deplasmanda 
karşılaşacağı 
Sivasspor maçı 
hazırlıklarını yağmur 
altında yaptığı çalış
mayla sürdürdü. 
Özlüce Tesisleri'nde 
Teknik Direktör 
Christoph Daum 

yönetimindeki 
antrenman basına 
ve taraftara kapalı 
olarak gerçekleştiril
di. Isınma koşuları 
ile başlayan antren
man, koordinasyon 
ve sürat çalışmasıy
la devam etti.
Üçüncü bölümde 
ise, duran top çalış
ması yapıldı.

Antrenmanın son 
bölümünde ise tak
tik ağırlıklı çift kale 
maç yapıldı.
Yeşil-beyazlılar, 
yarın sabah saat
lerinde basına ve 
taraftara kapalı 
olarak gerçekleştire
ceği antrenmanın 
ardından Sivas’a 
hareket edecek.

Dün etkisini 
gösteren sağanak 
yağışın Eskişehir, 
Bursa, Bilecik ve 
Kütahya’yı terk ede
ceğini bildirildi. 
Açıklamada bulunan 
Meteoroloji 3. Bölge 
Müdürlüğü’nde 
görevli 
Abdurrahman 
Şergili, etkili olan 
sağanak yağışın 
bugünden itibaren 
yerini güneşli 
havaya bırakacağını 
ve önümüzdeki gün
lerde sıcaklıkların 
mevsim normal
lerinin 6-7 derece 
üzerinde seyrede
ceğini söyledi. 
Şergili, “Etkili olan 
yağışların yarından 
itibaren Eskişehir’i 
terk etmesini 
bekliyoruz.
Önümüzdeki 4-5 
gün boyunca hava 
nın parçalı bulutlu 
olmasını bekliyoruz. 
Sıcaklıkların 
mevsim normal
lerinin 6-7 derece

üzerinde 
seyretmesini tahmin 
ediyoruz. Sabah ve 
gece saatlerinde 
buzlanma olabilir. 
Sürücülerin bu 
konuda dikkatli 
olması konusunda 
uyarıyoruz. Ayrıca 
rüzgarların değişik 
yönlerde zaman 
zaman Güney ve 
Doğu yönlerinden 
hafif kuvvette esme 
sini bekliyoruz’’ 
dedi.
Meteoroloji 3. Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı 
illerin hava sıcaklık
ları hakkında bilgi 

veren Şergili, “Bur 
sa, Bilecik ve Kütah 
ya’da havanın parça 
lı bulutlu olmasını 
tahmin ediyoruz. 
Sıcaklıklar kademeli 
olarak artarak mev 
sim normallerinin 
üzerinde seyrede
cek. Sabah ve gece 
saatlerinde buzlan
ma olabilir. Rüzgar 
ise çeşitli yönlerde 
hafif kuvvette olarak 
esecek’’ diye 
konuştu. Şergili 
ayrıca, önümüzdeki 
hafta bölgede yağış 
beklenmediğini 
bildirdi.
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Büyük önder'^aramızdan ayrılışının 75. yılında ulusça saygıyl^nacağız

SENİ UNUTMAYACAĞIZ
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

75 yılın ardından...
Büyük kurtarıcı ve Cumhuriyetimizin kuru

cusu, büyük devrimci Mustafa Kemal Ata 
türk'ün aramızdan ayrılmasının 75.
yıldönümü..

O büyük insanı, kalpaklı, mavi gözlü adamı, 
bir kez daha minnet ve saygıyla anacağız.

Devletleri kuranlar unutulmazlar.
Hele bu Mustafa Kemal gibi biriyse, çağına 

damgasını vuran bir liderse, unutturulmak 
istense de, unutturamazlar.

Büyük devlet adamları, tarihe damgasını 
vurup, iz bırakanlardır. Devamı sayfa 4’de

Cumhuriyetin kuru
cusu, büyük önder 
ve, büyük devrimci, 
devlet adamı Muşta 
fa Kemal Atatürk, 
yarın ölümünün 75. 
yılında törenlerle 
anılacak.
İlk tören, Atatürk 
Anıtı önünde yapıla 
cak. Atatürk’ün 
aramızdan ayrıldığı 
an olan saat 09.05’ 
de saygı duru 
şunda bulunulacak, 
İstiklal Marşı ile 
bayrağımız göndere 
çekildikten sonra, 
yarıya indirilecek. 
Fabrikalar, 
denizdeki gemiler, 
karadaki araçlar 
siren ve kornalarını

1 dakika süreyle 
çalarken, Türkiye 
saygı duruşunda 
bulunulacak.
Anma programı ise 
saat 09.30 da 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde 
yapılacak.

Atam, seni ve devrimlerini yok etmeye çalışan 
gafiller, 75 yıldır aziz hatırana saldırıyorlar. 
Türk Ulusu için yaptıklarını görmemezlikten 

gelerek, eserlerini yıkmaya çalışıyorlar. 
Sen, öyle büyük işler başardın ki; 

yerin hala doldurulamıyor. 
Eserine sahip çıkacağız.

Seni ve eserlerini sonsuza dek yaşatacağız

Gemlik Körfez

İşçilere, zabıta kıyafetine benzer 
kıyafet giydirdin davası sonuçlandı

GülerbirMau
dala beraat etti

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ve 
Eski Başkan Yardımcıları Cemil Acar ile 
Özkan Ateşli hakkında Gemlik 1. Sulh 
Ceza Mahkemesi’ne açılan bir dava daha 
beraat ile sonuçlandı. Dün yapılan 
duruşmada Güler, Ateşli ile Acar’ın 
beraat ettiler. Fatih Mehmet Güler, 
“Görevden uzaklaştırılmam tamamen 
siyasi bir hal almıştır." dedi. Sayfa 4’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Şehit Aileleri iki okula da ‘Şehit Öğretmen Ethem Yaşar’ adının verilmesini istiyorlar

BİIİİM
Gemlik Şehit Aileleri 
Derneği, şehit 
aileleri ile yaptıkları 
basın toplantısında, 
Şehit Ethem İlköğre
tim Okulu’nun ilk ve 
ortaokul olarak 
ayrılırken, orta oku
lun isminin Körfez 
Ortaokulu olarak 
değiştirilmesine 
tepkilerini 
sürdürüyorlar. 
Şehit Aileleri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Bıçakçı 
yaptığı açıklamada, 
"Şehitlerimizin 
ismine yakışır davra 
nışlarda bulunduk. 
Devletimizi zor 
durumda bırakacak 
davranışlarda bulun
madık. Bugün geli
nen noktada ise iste
diğimiz şehitlerimiz 
isimlerinin her yerde 
yaşatılması 
olduğunu her fırsat
ta dile getiriyoruz. 
Çünkü onlar bu 
vatan için canlarını 
feda edip şehit oldu
lar. Bugün burada 
toplanmamıza vesile 
olan Şehit Öğret
menimiz Ethem 
Yaşar hocamız, 
isminin bulunduğu 
Şehit Ethem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
olarak eğitim veren 
A Bloğa İlkokul, B 
Bloğu ortaokul 
olarak eğitim veren 
ve aynı bahçeyi

kullanarak birbirine 
bitişik olan okulu- 
muzunun orta 
okul kısmının Körfez 
Orta Okulu olarak 
değişti rilmesini 
isteme mekle 
beraber, iki okulun 
da Şehit Öğretmen 
Ethem Yaşar İlkoku
lu ve Ortaokulu şek
linde öğretimine 
devam etmesini 
istiyoruz.
Üstelik tek Müdür 
lükte iki isimde okul 
idaresi kanunen 
mümkün değildir.” 
dedi.
Okul aile birliklerinin 
bir okulun isminin 
değiştirilmesi için 
karar alma yetkisinin 
olmadığını belirtilen 
Dernek yetkilileri, 
"Bizim arzumuz bu 
iki binamızın da

Şehit Öğretmen 
Ethem Yaşar olarak 
düzeltilmesidir.
Bunun için 12-13 
Kasım günleri 
duyarlı halkımızla 
beraber imza kam
panyası başlatı 
yoruz.” dediler. 
Açıklamada, Gemlik 
halkının da bu 
değişikliği benim 
semediği, değişiklik 
yapılmadığı takdirde 
Türkiye’deki tüm 
şehit aileleri dernek
leri ile Başbakanlığa 
ve Cumhurbaşkan 
lığı makamına 
bildireceklerini 
söyledi.
Açıklamada, 
“Şehidimizin ismi 
geri verilmediği tak
tirde okul bahçesin
den çıkmayacağız.” 
denildi.

Ölen gencin tutuklu ağabeyi, jandarma gözetiminde cenaze törenine katıldı

Orhangazi’de önceki 
gece benzinlikten 
çıkarken TIR’ın 
arkadan çarpması 
sonucu hayatını 
kaybeden balık 
satıcısı Gökhan Şaki 
(26)’nın cenazesi 
dün Gemlik’te 
toprağa verildi. 
Cuma namazı son
rası kılınan cenaze 
namazına, Gökhan 
Şaki’nin cinayetten 
tutuklu ağabeyi 
Mehmet Şaki de 
katıldı.
Cezaevi aracıyla 
Merkez Solaksubaşı 
Camiine sıkı güven
lik önlemi altında 
getirilen Mehmet 
Şaki, cuma namazın
dan sonra kardeşi 
nin kılınan cenaze 
namazını jandar
malar arasında kıldı. 
Cenaze toprağa 
verilmek üzere cami
den kaldırıldığı sıra
da ise tutukevi aracı
na bindirilerek tutuk 
evine gönderildi. 
28 Temmuz 2011 
tarihinde ilçemiz 
Meyhaneler 
Sokağı’nda bulunan 
Dıgıl Restaurant 
önünde seyyar 
balık satıcısı Mehmet 
Şaki ve kardeşi 
Gökhan Şaki daha 
önceden araları 
açık olan Haşan 
Sönmez ile araların-

şiSiKLer. 
bipmilüasi-

da bilinmeyen bir 
tartışma çıkmış, 
tartışma sonucu 
Şaki kardeşler ile 
birlikte oturan çay 
ocağı işleticisi 
Serkan Durgut, 
silahla vurularak 
öldürülmüştü. 
Olaydan sonra, 
Haşan Sönmez, 
Mehmet Şaki ve

Gökhan Şaki tutuk
lanmıştı.
Trafik kazasında 
ölen Gökhan Şaki bir 
süre önce cezasını 
çekerek serbest 
kalmıştı.
Mehmet Şaki ve 
Haşan Sönmez’in 
ise tutukluluk 
halleri devam 
ediyor.

Denizde ceset bulundu
Dün, saat 01 .oo 
sıralarında, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Sunğipek Kampüsü 
yakınlarında bir 
erkek cesedi 
bulundu.
Savcılık talimatıyla 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırılan üzerinde 
mayosu bulunan 
erkek cesedinin 

। yüzünün tanınma 
yacak halde olduğu 
görüldü.
Geçtiğimiz yaz

Kurşunlu sahilinde 
arkadaşlarıyla 
yüzmeye gelen ve 
denizde boğularak 
cesedi bir daha çık
mayan Umut Göksu 
nun ailesi dün 
cesedi incelediği ve 
oğullarına ait 
olduğunu söyledi 
Savcılık yüzü belir
lenmeyen Umut 
Göksu’nun olup 
olmadığının belli 
olması için cesedin 
DNA’sının çıkarıl
masına karar verdi. 
Ceset, Bursa Adli

Tıp Kurumu’na gön
derildi.

ÜNİVERSİTEDE 
OKUMAK İÇİN 
AMCASININ 
YANINA GELMİŞTİ 
Bursa’ya okumak 
için gelen, üniversi 
te öğrencisi Ağrı 
Taşlıcaylı Umut 
Göksu 9 Ağustos 
2013 cuma günü 
akşam üstü tatili fır
sat bilip arkadaşları 
ile birlik’te Gemlik 
Kumsaz’a gitmiş ve 
botla açıldıkları

denizde boğularak 
hayatını kaybet
mişti.
Tüm aramalara rağ
men bulunamayan 
Umut’un cesedi 
yaklaşık 3 ay sonra 
denize düştüğü 
sahilden 8-10 km 
uzaktaki Balıkçı 
Barınağı yakınların
da su yüzüne çıkan 
cesedi bulan 
midyecilerin polise 
haber vermesiyle 
ailesi çağrıldı. 
Bilgilere göre 
Umut’u bulan

ekibin ifadesi alın
mak üzere karakola 
götürüldüğü öğre
nildi.
Cesetin incelen
mesi ve DNA’sının 
çıkarılması sonucu 
cesedin kimliği belli

olacak.
DNA sonuçlarında 
cesedin Umut 
Göksu ya ait 
olduğu belli olursa 
cenazenin Ağrı da 
toprağa verileceği 
öğrenildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İşçilere, zabıta kıyafetine benzer kıyafet giydirdin davası sonuçlandı

a Mı Mm tt M illi
75. yılın ardından...

Ölümünün üzerinden 75. yıl geçmiş bir 
liderin, halkınca bu denli sevilmesi, dünya
da pek ender rastlanan olaydır.

Atatürk yurdunu düşmandan kurtaran 
bir komutan, emperyalizme karşı direnen 
bir liderdir.

Bu yönüyle, mazlum ulusların önderidir.
Atatürk devlet kuran bir kişidir.
Ümmet toplumunu, birey haline getiren, 

mutlakiyet yönetimini, cumhuriyete dönüş 
türen, pozitif bilimleri kendine öncü edi
nen, devrimleriyle çağı yakalayan bir dev 
let adamıdır.

Büyük devrimcinin ölümünden 75. yıl 
geçti.

Bugün Atatürk devrimlerinin karşısında 
olanlar, Türkiye Cumhuriyetinin yönetimi 
ele geçirdiler.

Karşı devrimleriyle Atatürk ve Cumhuri 
yetin değerlerini, Türklüğün içini boşaltma 
ya çalışıyorlar.

Kendi kafalarına göre bir toplum yarat
mak, gençliği biçimlendirmek istiyorlar.

Demokrat bir toplum yerine, dindar bir 
toplum yaratmanın peşindeler.

Bunun için 4+4+4 leri getirdiler..
Bunun için kadını kafes altına almak 

düşüncesindeler..
Bunun için kaç çocuk yapılacağına, 

kimin doğurup doğurmayacağına, 18 yaşı
na gelmiş gençlerin nasıl yaşayacağına, 
kimin kiminle kalacağına karışıyorlar.

Bu gidişin sonunda kız erkek okullarını 
ayıracakları kaçınılmaz.

Aceleleri yok.
Birer birer hedeflerine ulaşmaya çalışı 

yorlar.
Toplumu ayrıştırıyorlar, bölüyorlar...
Mustafa Kemal’in çizdiği yolu sevmiyor

lar.
İçlerinden ona, “Deccal” demeyi ihmal 

etmiyorlar.
O’nu gözden düşürmek için ağır ağır 

ilerliyorlar.
Bugünlerde Atatürk’ü anma toplantıları 

yapabiliyoruz.
Bir dönem daha iktidarda kalırlarsa, an 

ma günlerini, milli bayramlarımızın kutla- 
marına döndürecekler.

Atam, seni sevenler, ilkelerine bağlı 
insanlar bu ülkede var.

İstedikleri kadar seni yok saysınlar, iste
dikleri kadar sana yalancı - isteksiz tören 
ler düzenlesinler.

Yandaş sermaye, yandaş basın, yandaş 
medya yaratsalar da seni unutturamazlar.

Senin düşünceleri ve aydınlık dünya 
görüşünü savunan gençler, Cumhuriyeti 
nin de savunucuları.

Devletin bütün birimlerini ele geçirseler 
de fark etmez.

Bugünler geçer, geçecek.
Aydınlık Türkiye, onların kurmak iste

diği Türkiye olmayacak.
Buna izin vermeyeceğiz.

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler ve Eski 
Başkan 
Yardımcıları Cemil 
Acar ile Özkan 
Ateşli hakkında 
Gemlik 
1. Sulh Ceza 
Mahkemesi’ne 
açılan bir dava 
daha beraat ile 
sonuçlandı. 
Gazetemizi arayan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, Belediye 
Başkanlığı görevin
den uzaklaştırıl
masına neden 
gösterilen davalar 
arasında olan, yaz 
aylarında zabıta 
kadrosunun 
yetersiz kalması 
üzerine bazı 
belediye perso 
nelinin zabıtaya

Belediye Meclisinin bağımsız üyesi Fevzi Ayyıldız, Pazar Yeri konusunda konuştu:

Gemlik Belediyesi 
Bağımsız Meclis 
üyesi Fevzi 
Ayyıldız, Gemlik 
Belediye 
Meclisi’nde 
tartışmalara ve 
yalancılık suçla
malarına neden 
olan Pazar Yeri 
yapımı konusuna 
açıklık getirdi. 
Gazetemize 
açıklamada 
bulunan Fevzi 
Ayyıldız, 
yasa gereği toplan
ması gereken 
komisyonun ken
disinin AKP den 
ayrılmadan önce 
bir kez toplandığını 
belirterek, “Bu 
toplantıdan sonra 
hiçbir toplantı 
yapılmadı.

Fatih Mehmet Güler Cemil Acar Özkan Ateşli

yardımcı olmak için 
görevlendiril mesi 
için Zabıtaya 
Benzer kıyafet giy
direrek suç işle
mekten” haklarında 
dava açıldığını, 
devam eden 
davalarda 
bilirkişiden gelen 
raporlar ışığında 
mahkemenin dün 
yapılan duruş

Fevzi Ayyıldız

Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın açıkla

masında kendisinin 
ve yardımcıları 
Özkan Ateşli ile 
Cemil Acar’ın 
beraat ettiğini 
söyledi.
Fatih Güler, 
“Bugüne kadar 
hakkımızda açılan 
5 davadan beraat 
ettik. Ama biz göre
vimize döndür 
müyorlar.

maları doğru 
değildir.

Gemlik Belediye 
Başkanının 
görevden uzak
laştırılma olayı 
tamamen siyasi bir 
hal almıştır. 
AKP nin Gemlik 
üzerinde oynadığı 
oyunların bir 
parçasıdır.
Hukuk, adalet 
hak ayaklar altına 
alınmıştır” dedi.

Proje de meclis 
üyelerinden ve 
takım arkadaşlarına 
danışılmadan hazır
latılmıştır. 
Gemlik’in yöne
timine talip olan 
birinin diğer konu
larda yaptığı uygu
lamaları yanlış 
olduğu gibi bu 
konuda da doğru 
konuşmuyor. 
Gemlik’in yöneti 
mine talip olanlar, 
herkesin gözünün 
içine baka baka 
yalan söylememen. 
Pazar Yeri’nin ilk 
kez yapıldığını 
söylerken, başkan
lık koltuğunun nasıl 
aldığı da biliniyor. 
O da bir ilkti 
unutulmamalr’ 
dedi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com


9 Kasım 2013 Cumartesi GemlikKIrfez

“Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: 
Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan 

rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak 
çalışanların hakkıdır. Yaşamak demek, çalışmak demektir”. ’

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu, Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz

H' GEMLİK TİMUR VE SANAYİ ODASI
KEMAL AKIT YÖNETİM KURULU BAŞKANI PAŞA AĞDEMİR
MEHMET YILDIRIM BAŞKAN VEKİLİ FATİH BULUK 
NURETTİN HOCAOĞLU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET ANAR 
A. ERGİN ERENOĞLU SAYMAN ŞEFİK YILMAZ

AGAH ARDA

MECLİS BAŞKANI 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
GENEL SEKRETER
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“Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Türk 
milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, 
yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır.

Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, 
İstiklal mücadelesinin önderi, 

Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha 
saygı, minnet ve özlemle anıyoruz

MARMARARİRLİK
S.S. 72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN 

TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 
YÖNETİM KURULU ADINA

Bahanın malap

iıılıtMllmiııııilııiiiHılı
Gemlik Saadet 
Partisi belediye 
Başkan adayı 
Sedat Özmen ev 
ziyaretleri kap
samında kutsal 
topraklardan 
dönen Hacıları 
ziyaret etti. 
Gemlik'ten kutsal 
topraklara giden 
Hacıları tek tek 
ziyaret ederek, 
hem dualarını alıp 
mutluluklarını 
paylaşıyoruz hem 
de hurmalarını 
yiyip zemzemlerini 
içiyoruz diyen 
Özmen, ken- 
disininde 2003- 
2004 sezonunda 30 
yaşındayken kutsal 
topraklara babası 
ile gittiğini ifade 
ederek; Allah

gitmeyen kardeş
lerimize ve büyük
lerimize en kısa 
zamanda gitmeyi 
nasip etsin dedi 
Bizler bu ziyaretle 
rimizi sadece 
seçim zamanı değil 
geçim zamanıda 
yaptığımız için 
çok mutluyum

diyen Özmen; 
İnşaallah Gemlik 
Belediye Başkanı 
olarak 
Gemlik'imize 
hizmetkar olarak 
seçildiğimizdede 
Gemlik'liler 
bizleri yanlarında 
görecekler 
dedi.

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

DUYUBU
Sirena Marine A.Ş. ’nin İşkur ile yürüttüğü 
“Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında 

Sirena Marine bünyesinde, 
çalışmayan kişilere Fiberglas Üretim 

Operatörlüğü Eğitimi verilecektir.
Kurs sonunda kişilere eğitim sertifikası 
verilmesinin dışında, başarı ile bitiren 

kursiyerler 2014 projelerinde olası personel 
ihtiyacında öncelikli olarak istihdam 

edilecektir. Eğitim görecek olan 
kursiyerler aynı zamanda İşkur’dan kurs 
süresi boyunca kursiyer harçlığı alacak 

olup, öğle yemeği ve servis 
Sirena Marine tarafından karşılanacaktır.

Konuya ilgi duyan çalışmayanların 
görüşme yapmak amacıyla ilgili tarihte 

Sirena Marine A.Ş.’ ye bekleriz.

Görüşme yeri: Sirena Marine A.Ş.
Görüşme Tarihi: 15.11.2013 

Görüşme Saati: 10.00 
Not: Toplu görüşme yapılacaktır.
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• I

Ulu Önderimiz 
Mustafa 

Kemal Atatürk’ü 
aramızdan ayrılışının 

75. yılında 
minnet, özlem ve 

saygıyla anıyoruz,

c/Mtendfyto hedefe dunmacOm 
ewt içtik.

44 ®

Oztliltflc
Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 

Tel: (O 224] 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK



9 Kasım 2013 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 8

IMMiiiılilıııiıiiiılııMi
Büyükşehir 
Kanunu ile 
birlikte 30 Mart 
2014 tarihinde 
kapatılacak olan 
Bursa İl Genel 
Meclisi'nde son 
bütçe görüşmeleri 
başladı. 
Bütçe görüşme 
lerine başlayan 
Bursa İl Genel 
Meclisi, tarihinde 
ilk defa üç aylık 
bütçe yaparak 
görevine son 
verecek. 2014 yılı 
üç aylık bütçe 
görüşmelerinde 
bir önceki dönem
den kalan işlerin 
tamamlanması ve 
cari giderlerin 
görüşmeleri bir ay 
boyunca devam 
edecek.
Üç aylık dönem için 
yaklaşık 38 milyon 
TL bütçe ön 
görülüyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Konuyla alakalı 
üyeleri bilgilendi 
ren Özel İdare 
Genel Sekreteri 
Bilal Çelik, 
"6360 sayılı kanun 
gereği 30 Mart 
2014 tarihi itibariyle 
kapanacak olan 
bir kurumuz.

Hazırladığımız 
bütçe cari 
giderlerimiz için 
planlanmaktadır, 
herhangi bir yatırım 
söz konusu olma 
yacaktır. Bu arada 
devam eden işler
imizi de devir 
oluncaya kadar

bitirmeyi 
hedefliyoruz" 
dedi.
İl Genel Meclisi 
Başkanı Nedim 
Akdemir, "İdaremiz 
son zamanlarda 
Bursa'mızın 
tamamında önemli 
hizmetlere imza 
attı. Yapılan 
okullarımız, tarıma 
yönelik hizmetler
imiz ve özellikle 
köy yolu çalış
malarımız takdire 
şayandır. Bursa'nın 
yolu ve suyu 
olmayan köyü 
kalmamıştır, birçok 
bölgemize sulama 
göletleri yaparak 
tarımda verimliliği 
artırdık. Sağlıktan 
spora, spordan 
kültüre kadar 
birçok alanda 
şehre çok sayıda 
tesis kazandırdık" 
diye konuştu.

İpeklıöceğineYoğunllgi

Bursa caddelerine 
renk katan ipekbö 
ceği tramvayının 
12 Kasım Salı tari
hinden itibaren işi
tim saatleri uza
tılacak. 
Büyükşehir 
Belediyesi danış
manlığında 
üretilen ve vatan
daşlardan yoğun 
ilgi gören ilk yerli 
tramvay 
ipekböceğinin 
işletim saati, 12 
Kasım Salı günün
den itibaren uza
tılacak. Türkiye'nin 
ilk yerli tramvayı 
’İpekböceği', ken 
tin caddelerinde 
dolaşmaya 
başladı. Vatandaş 
lardan yoğun ilgi 

gören tramvayın 
işletim saatleri 
uzatılıyor. BURU 
LAŞ'tan yapılan 
açıklamaya göre; 
T1 tramvay işletim 
saatlerinin artan 
yolcu talebini 
karşılamak üzere 
12 Kasım Sah tari
hinden itibaren 
uzatılacağı bildiril
di. Buna göre 
tramvay işletimi, 
07.30 ile 23.00 
saatleri arasında 
yapılacak; sabah 
ilk tramvay Osman 
gazi durağından 
saat 07.00'de, 
akşam son tram
vay ise Osman 
gazi durağından 
saat 23.00'de 
hareket edecek

Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek 
demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı 

anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. 
Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, 

Türk Milleti, Türk Sanatı, Türk Şiir ve Edebiyatı 
bütün güzellikleriyle gelişir

Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk'ü ATAM! Actlğın yolda 

saygı, minnet ve gösterdiğin hedefe
Şükranla anıyoruz durmadan yürüyecek nesiller

yetiştiriyoruz...

2002

ÖZEL

AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
"Yeni bir Aykent ile hedeflerinize doğru"

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 0 224 513 50 84 GEMLİK www.aykentilkogretim.k12.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr


Aydınlanma Devrimînin eşsiz mimarı, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. 

Tüm mazlum ulusların Önderi 
Büyük insan Atatürk; 

Türk Ulusu seni her geçen gün 
artan bir özlem ve sevgiyle anıyor. 

Huzurunda saygı ile eğiliyoruz.

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



İGemlik Kİ

Körfez* www.gem I ikkorfezgazetesl.com

http://www.gem
ikkorfezgazetesl.com
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Asa; ''Ortaklarınım mağdur etmeniz"
Marmarabirlik Baş 
kanı Hidamet Asa, 
her ürün alım kam
panyası döneminde 
Marmarabirlik'in, 
üretici beklentileri ile 
piyasa koşulları 
arasında, sıkışıp 
kaldığını yaşanan 
sıkıntıların kuruma 
faydası olmadığını 
söyledi.
Ortakların, koopera 
tiflerine sahip çık
maları gerektiğini, 
kooperatif atımlarıy
la, bir haftalık ser 
best piyasa fiyat
larının mukayese 
edilmemesi gerek
tiğini söyleyen Asa, 
"Unutulmasın ki 
2011 yılında piyasa
da yağlık zeytin 80 
kuruş iken Marmara 
birlik ortağını mağ
dur etmemek için 35 
kuruş destek vere 
rek 1.25 liraya alım 
yaptı. Halen 1 liraya 
satılan 460 kalibre 
ürün Marmarabirlik 
tarafından 2011 yılın
da üreticiden 2 
liraya alındı" dedi.

L4 KIRPARTA.Ş.
Elektrik & Otomasyon Bakımcı, 

Meslek Lisesi / Meslek Yüksekokulu mezunu, 
Elektrik / Elektronik / Otomasyon eğitimi almış, 

PLC; Sürücü ve Skoda konularında tecrübeli / ilgili, 
Arıza takibi yapabilen ve bakımcı formasyonunda çalışmaya istekli, 

Bay, 
Gemlik / Orhangazi civarında ikamet eden / edebilecek 

Askerliğini yapmış ve tercihen sigara içmeyen.

Torna & Frezeci
Meslek Lisesi / Meslek Yüksekokulu mezunu, 

Torna Tesviye eğitimi almış / Torna freze tecrübesi olan, 
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, 

Bay, 
Gemlik / Orhangazi civarında ikamet eden / edebilecek 

Askerliğini yapmış ve tercihen sigara içmeyen.

Mekanik Bakımcı 
Meslek Lisesi / Meslek Yüksekokulu mezunu, 

Makina / Bakım / İmalat eğitimi almış, 
Hidrolik & Pnömatik konusunda bilgili / ilgili, 

Arıza takibi yapabilen ve bakımcı formasyonunda çalışmaya istekli, 
Bay, 

Gemlik / Orhangazi civarında ikamet eden / edebilecek, 
Askerliğini yapmış ve tercihen sigara içmeyen.

O 224 586 53 50-169 F +90 224 586 53 53 
Gedelek Köyü, 16800 Orhangazi - Bursa

Hidamet Asa, 1 
Kasım itibariyle 
kooperatif merkez
lerinde başladıkları 
atımlarda şimdiye 
kadar 3 bin ton ürün 
aldıklarını söyledi. 
Ürün alım fiyatları 
açıklanmadığı için, 
gelen eleştirilere 
yanıt veren Asa, 
şunları söyledi.

"MARMARABİRLİK 
'TEN RAHATSIZ 
OLANLAR VAR" 
Marmarabirlik'in 
sorumluluğu çok 
büyük. Hem yüksek 
fiyata ve yüksek 
miktarlarda ürün ala

caksınız, hem de 
piyasa koşullarının 
üzerinde aldığınız 
ürünü de yüksek 
fiyatla ve yüksek 
miktarla satacaksı 
mz. Ticarette böyle 
bir kuralın olmadığı 
m piyasa koşulların
da özel sektörün 
düşük fiyatla aldığı 
ürün ile rekabet 
etmek zorunda 
kaldıklarını vurgu
ladı. Marmarabirlik'in 
zarar etme lüksünün 
olmadığını, yeni ! 
çıkan yasa ile birlik
te bu sorumluluk
ların daha da cid
diyet kazandığının

bilinmesini isteriz. 
Marmarabirlik her 
geçen gün daha da 
iyiye gidiyor. Ancak 
durum iyi diye, ürün 
fiyatlarının piyasa 
koşullarına bakıl
maksızın artırıla
cağını kimse düşün
mesin. Bu mantık 
kuruma büyük zarar 
verir. Kurumun zarar 
etmesi durumunda 
geçmiş yıllarda 
yaşananların çok iyi 
hatırlanması gerekir. 
Ortaklarımızın Sahibi 
oldukları kurumu 
korumaları asli 
görevleridir. Kaldı ki 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
olarak bugüne kadar 
ortaklarımızın yanın
da olduk ve 
Marmarabirlik'e de 
zarar vermedik. 
Bugün itibarı ile çok 
ürün alan, çok ürün 
satan, ortağına 
parasını zamanında 
ödeyen ve bir kuruş 
kredi kullanmadan 
kendi ayakları 
üzerinde duran bir 
kurum haline 
gelmiştir. Gelinen bu 
noktayı 
"Ortaklarımızın çok 
iyi değerlendirmesi
ni istiyorum" dedi.

PİYASA KOŞULLARI 
HENÜZ 
NETLEŞMEDİ 
Bugüne kadar iyi 
ürünü piyasaya, 
kötüsünü kooperat
ife verme mantığı 
olanlar, 
kazançlarının bir 
dönemlik olduğunu 
unutmasınlar. Her yıl 
kooperatifine düzenli 
ürün veren ve 
kooperatifine, 
Marmarabirlik'e 
güvenen ortak
larımızın çok 
olduğunu, kamu 
oyunda sadece

kooperatifine sahip 
çıkmayanlar ve 
ürününü özel sek
törde değerlendiren
lerin sesinin yük
seldiğini görmektey
iz ve bu da çok 
üzücü. Bugüne 
kadar Marmarabirlik 
her zaman ortak
larının yanında 
olmuştur, olmaya da 
devam edecektir. 
Fiyatların açıklanma
masının sebebi 
piyasa koşullarının 
oluşmamasıdır. 
Bizler de sahadayız, 
fiyatları yakından 
izliyoruz. Özel sek
törün almış olduğu 
fiyatları da biliyoruz. 
Hiçbir zaman çok az 
miktarda alınan ürün 
ile, Marmarabirlik'in 
almayı planladığı 52 
bin ton ürün 
mukayese 
edilmesin. Alınacak 
olan üründen iki 
kuruş zarar edilmesi 
halinde korkunç 
rakamların zarar 
hanesine yazılacağı 
unutulmasın.
Ortaklarımız bunu iyi 
bilmelidir ki, 
Marmarabirlik zarar 
etmemeli, mutlaka 
kar etmeli ve yatırım 
yapmalıdır" dedi.

KAR OLMAZSA 
ÇARK NASIL 
DÖNECEK? 
Marmarabirlik'in kar 
etmediği takdirde 
çarkını döndüre- 
meyeceğini, yatırım 
yapamayacağını, 
büyüyemeyeceğini, 
üreticiye zamanında 
ödeme yapamaya
cağını kaydeden 
Asa, "Otaklar olarak 
Marmarabirlik'in 
ayakta durmasını mı 
istiyoruz, yoksa bir 
yıllık kazancımızı mı 
düşünüyoruz? İlk 
önce bunun

kararının verilmesi 
gerekiyor" dedi. 
Başkan Asa, açıkla
masını şöyle bitirdi:

HEDEF DAHA ÇOK 
ALIP DAHA ÇOK 
SATMAK

"Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
olarak, ortağımızın 
ve Marmarabirlik'in 
ortak menfaati için 
görev yapmaya 
çalışıyoruz.
Marmarabirlik güzel 
bir ivme yakaladı ve 
bunun da aynı şe 
kilde sürdürülmesi 
gerekiyor.
Ürün alım ortala
mamızı 35 bin ton
lardan 45 bin tonlara 
çıkardık.
Satışlanmızı ise 23 
bin ton ortalamasın
dan 30 bin tonlara 
çıkardık. Ortaklan 
mızdan daha çok 
ürün almak, daha 
çok ürün satmak ve 
Marmarabirilik'i 
zarar ettirmemek 
gibi yükümlülükle 
timizin olduğunun 
bilinmesini isteriz. 
Yönetim kurulu 
olarak alın terinin ne 
demek olduğunu 
çok iyi biliyoruz ve 
ortaklarımızı da kim
seye ezdirmeyiz. 
Ürünün değeri neyse 
zamanı geldiğinde 
fiyatını verir, öde
memizi de yaparız. 
Ortaklanınız 
kooperatiflerine ve 
Marmarabirlik'e 
sahip çıksınlar, 
bizlere de güven 
sinler. İyi bilinmelidir 
ki, Marmarabirlik 
zeytin üreticisi 
ortakların sigor
tasıdır" diyen Asa 
ürün alım fiyatlarının 
hafta başında 
açıklanacağını 
bildirdi.

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ Ta| E4Q MM
İstiklal Caddesi Bora Sokak İni .il İU d 0 UU
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK * ,¥
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ATATÜRK'Ü ANLAMAK
Yıllar geçti hâlâ 

Atatürk'ü anlamak
tan söz ediyoruz. 
Demek ki Atamızı 
anlayamamışız, 
bundan sonra da 
anlayacağımız 
şüpheli.

Gerçekten onu 
anlamak istiyorsak 
söylevini açıp defa 
larca okumalıyız.

Fakat ne acıdır ki 
eğitim görmüş 
milyonlarca insanı 
mızın, gencimizin 
Ata'mızın 
Söylev'ini okuduğu 
nu söyleyemeyiz. 
Hatta yönetici 
konumunda olan 
kişilerin birçoğu
nun da bunu 
okuduğunu düşün
müyorum.

Üzüntümün bir 
başka boyutu, bu 
ülkeyi yeniden 
yaratan o büyük 
insanın adını 
söylemekten kaçı
nan nice kişileri 
gördükçe kanım 
donuyor.
Utanmadan

Atatürk'e ve O'nun 
silah arkadaşı 
ismet İnönü'ye iki 
sarhoş diyebilen 
bir zihniyetin var
lığı tehlikenin ne 
denli büyük oldu 
ğunu gösteriyor.

TC'den hoşlan
mıyor, Türklük 
kavramından 
nefret ediyorlar. 
Atatürk'ü oldum 
olası sevmiyorlar. . 
Soruyorum 
Atatürk'ün size ne 
kötülüğü oldu? 
Sizler onun 
sayesinde bulun
duğunuz mevkilere 
gelmediniz mi?

Bu kin, bu öfke 
niye?

Bütün olumsuz 
luklara karşın yine 
de Atamızı anlat
maya devam ede
lim. Büyük Önder. 
3.7.1919 da Erzu 
rum'a geldiğinde 
çevresindekilere 
konuşurken şun
ları söyler:*

"Ulusal amaçlarla 
ortaya atılacakların 

yok edilmesini 
düşünenler bugün 
yalnız Saray, İstan
bul hükümeti ve 
yabancılardır.

Ama bütün halkın 
aldatılabileceğini 
ve bize karşı duru
ma çevrileceği 
olasılığını da dü 
şünmek gerekir."

Görüyoruz ki ne 
zaman büyük bir 
kötülükle karşılaş 
sak kaynağında 
içimizden birilerini 
ve yabancıları 
görüyoruz. 
Anadolu'daki ayak
lanmaların 
temelinde ya ingi 
lizler ya Fransızlar 
ya da yabancı 
başka güçler yat
maktadır.

Bugün her taşın 
altından ABD çık
mıyor mu?

Halkımızın bilinç
siz ve cahil olması 
birilerinin hep 
işine gelmiştir. 
Biraz eğitim 
düzeyimizi yük
seltip tarihimizi 

öğrenseydik o 
zaman "Tarih te 
kerrürden ibaret 
olur muydu?" 

Atatürk, halkı 
cahillikten kurtarıp 
bilinçlendirmek 
için cumhuriyeti 
gerçekleştirdi, 
bununla birlikte 
halk odaları, halk 
evleri ve millet 
mekteplerini 
kurarak ülkenin 
dört bir yanında 
aydınlanma 
rüzgârları estirdi. 
Topluma bin bir 
zorlukla 
kazandırılan Köy 
Enstitüleri ülke ta 
rihinde cahilliğin 
belini kırıyor, 
özgür, kendine 
güvenen insanlar 
yetiştiriyordu.

Ulusal Kurtuluş 
Savaşında çolu 
ğuyla çocuğuyla 
direnen Türk halkı 
Ata'sının sayesin 
de karanlıktan kur
tularak güzel gün
lere merhaba di 
yordu.

Ama çok gördüler 
bu gelişmeyi. 
Aydınlık gözlerini 
kör ediyordu biri
lerinin.

İşte o gün bu 
gündür halkımız 
bilimin aydınlığın
dan nasibini ala
madı.

Mustafa Kemal: 
"Yaptığımız ve 
yapmakta olduğu

muz devrimlerin 
amacı, Türkiye 
Cumhuriyeti 
halkını tümden 
çağdaş ve bütün 
anlam ve biçim
leriyle uygar bir 
toplum durumuna 
getirmektir." der. 
Gördüğümüz gibi 
her eylemi halka 
yönelik, halkın 
mutlu olmasını, 
gönenç içinde 
yaşamasını 
gerçekleştirecek 
bir çabaydı.

Büyük önder bize 
çok büyük değer
ler bırakmıştır; 
fakat onun için 
bırakılan en önemli 
şey bakınız nedir: 
"Ben, manevi 
miras olarak hiçbir 
ayet, hiçbir 
doğma, hiçbir kalı
plaşmış kural 
bırakmıyorum. 
Benim manevi 
mirasım bilim ve 
akıldır...

Zaman süratle 
ilerliyor, milletlerin, 
toplumların, kişi
lerin mutluluk ve 
mutsuzluk 
anlayışları bile 
değişiyor. Böyle 
bir dünyada, asla 
değişmeyecek 
hükümler getirdiği
ni iddia etmek, 
aklın ve bilimin 
gelişimini inkâr 
etmek olur...

Benim Türk mil
leti için yapmak 

istediklerim ve 
başarmaya çalıştık 
larım ortadadır. 
Benden sonra beni 
benimsemek iste 
yenler, bu temel 
eksen üzerinde 
akıl ve bilimin 
rehberliğini kabul 
ederlerse, manevi 
mirasçılarım 
olurlar." daha ne 
desin o büyük 
insan!

Biz toplum olarak 
her şeyi biliyoruz; 
fakat bir de 
bilmediğimizi bir 
bilsek! "İlim ilim 
bilmektir/ İlim 
kendin bilmektir/ 
Sen kendin 
bilmezsen / Bu 
nice okumaktır." 
demiyor mu O 
büyük ozan Yunus 
Emre?
Vatandaşlar 

olarak Atatürk'e 
layık bireyler ola
bildik mi?

Bu soruya yanıt 
verelim.

Böyle bir 
derdimiz yoksa 
söyleyecek 
sözümüz de yok 
demektir.

Türk halkı seni 
sonsuza dek unut
mayacaktır.

Büyük Atatürk'ü 
75 yıl sonra özlem
le anıyor ve yaptık
ları karşısında 
saygıyla eğiliyo
rum.

“Crun Bortürkii ’den Sonbahar konseri

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi'nde, 
Borusan Holding 
kuruluşu Borçelik 
Çelik San. Tic.A.Ş. 
çalışanlarınca oluş
turulan "Grup

Bortürkü" tarafın
dan bir sonbahar 
konseri verildi. 
Hukuk Fakültesi ve 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
öğrencilerinin 
sınav öncesi gönül

lerince eğlendiği ve 
Gemlik halkının 
büyük ilgi göster
diği konserde 
sevilen 21 türkü 
seslendirildi ve 
yaklaşık üç yüz kişi 
izledi.
Orkestranın 

söylediği parçalarla 
coşarak, türküle 
rimize oyunları ve 
alkışları ile eşlik 
eden öğrencilerimiz 
unutulmaz bir son
bahar konseri 
izlediler.
Gemlik Asım

Kocabıyık Meslek 
Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. 
Ilhan Turgut yaptığı 
konuşmasında, 
kültür merkezini 
yaptıran Sayın 
Asım Kocabıyık'ı 
rahmetle anarak, bu 

merkezi yoğun bir 
şekilde kullanma 
arzusunda olduk
larını belir'ti. 
Katkılarından 
dolayı Bortürkü 
grubuna teşekkür 
ederek çiçek ve 
plaket sundu.
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Cengiz ÖZARSLAN
Emekli Teknoloji ve 
Tasarım Öğretmeni

1 Serbest Kürsü

ATATÜRK'ÜN SANAT ANLAYIŞI 
VE GÜNÜMÜZ

10 Kasım 2013’de Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 75 nci ölüm yıldönü 
münü anacağız.

Cumhuriyetimizin kuruluş yılı ile 
Atatürk’ümüzün ölüm tarihi (1923- 
1938) yılları arasındaki sanata bakış 
anlayışını siz okurlarla paylaşmak 
istiyorum.
Atatürk yurt içi ve yurt dışı gezi

lerinde sanat olaylarını yakından takip 
eder, opera, tiyatro, resim sergisi gibi 
etkinliklere katılırdı.

Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında 
Avrupa’ya müzik ve resim tahsiline 
giden Cemal Reşit Bey, Ulvi Kemal 
Erkin, Adnan Saygun gibi kompozitör
ler, İbrahim Çallı, İsmail Namık gibi 
ressamlar bunların bazılarıdır.
Türkiye’nin modern bir mirasi olması 

için Avrupa’dan şehir planlamacılar ve 
Mimarlar getirtmiştir. Genel Kurmay 
Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı 
binaları bu dönemin ilk ürünleridir.
Türk mimarlarına maddi ve manevi 

destek vererek bu yolla milli mimarlık 
akımının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

1937 yılında Resim ve heykel 
müzesini açmış Türkiye’de resim ve 
heykel sanatları önemli gelişme 
sağlamıştır.

Değerli okurlar, insanlar var oluşun
dan bu yana felsefede bilim, sanatta 
güzeli, dinde tanrıyı aramıştır.

Bu üç sağ ayağı Atatürk döneminde 
gerçek değerleriyle yansıtılmıştır.
Atatürk’ün vefatından sonra diğer 

dallarda olduğu gibi sanatta da defor- 
masyon (kırılma) olmuştur.

Bu toplumun çağ atlamasını istiyor
sak, çağdaş düşüncelerden uzaklaş
madan Bilime, sanata, dine gerçek 
değerler vererek toplumumuzu yücel
tebiliriz.

Bütün kesimleri sanata özlenen 
değeri vermeyi tiyatro, opera, resim 
sergilerini izlemeye ve açılışlara davet 
ediyorum.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Bursa Kent Hiuesinıle ttatiirlı Serşisî
Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, 
ölümünün 75. 
yıldönümünde 
Bursa Kent Müze 
sinde özel bir 
sergiyle anılacak 
Gazi Mustafa Ke 
mal Atatürk, ölümü 
nün 75. yıldönü 
münde Bursa Kent 
Müzesi’nde özel bir 
sergiyle anılacak. 
‘10 Kasım Atatürk’ü 
Anma Günü’ 
nedeniyle hazır
lanan sergide, 83 
adet Atatürk kart
postalı BursalIların 
izlenimine sunulu 
yor. Bir ay 
boyunca Bursa

Milli Eğitim’ılen merkezi sınatflara saat ayarı
Ortaöğretime geçiş 
te 8. sınıflara uygu
lanacak merkezi 
sınavların arasın
daki 50 dakikalık 
dinlenme süresin 
de Milli Eğitim 
Bakanlığı değişik
liğe gitti. 28-29 
Kasım tarihlerinde 
gerçekleşecek or 
tak sınavların süre
si 40, sınavlar ara 
sındaki dinlenme 
aralığı ise 30 daki
ka olacak. Ortaöğre 
time geçiş te bu yıl 
ilk kez uygulanacak 
olan merkezî

Kent Müzesi’nde 
izlenebilecek olan 
sergide, BursalI 
Lütfü Şenol’un 
1950’li yıllarda 
biriktirdiği 
fotoğraflar yer

sınavlara 3 hafta 
kaldı. 8. sınıf öğren 
çileri, 28 Kasım Per 
şembe günü Türk 
çe, matematik ve 
din kültürü; 29 
Kasım Cuma günü 
ise fen, İnkılap tari
hi ve yabancı dil 
derslerinden ortak 
sınava girecek.
Yaklaşık 1,5 milyon 
öğrenciyi ve aileleri 
ni yakından ilgilen 
diren sınavlarla 
ilgili önemli bir 
değişiklik yapıldı. 
Sınavlar arasında 
dinlenmek için veri

ŞOFÖR
ESNEK ÇALIŞMA 

SAATLERİNE UYGUN 
MAKAM ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR
VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM. 

GEMLİK 
Tel: 514 20 21

alıyor. Sergideki 
fotoğraflar Lütfü 
Şenol’un çocukları 
Ali Şenol, Ayfer 
Sipahi ve Aynur 
Maktav tarafından 
Bursa Kent 

len 50 dakikalık 
molalar, 30’a indiril
di. Düzenlemeyle 
ortak sınavların sü 
resi 40, sınavlar ara 
sındaki dinlenme 
zamanı ise 30 daki
ka oldu. Haberde 
eğitimci ler, 50 
dakikalık sürenin 
fazla oldu ğuna 
dikkat çekmişti. Bu 
durumun, sonraki 
sınava girecek olan 
öğrencide kaygı 
artışına sebep ola
bileceğini vurgu
lamıştı. Merkezî 
sınavlar arasında

Müzesi’ne bağış
landı. Küçük boy 
orijinal fotoğraflar
da Atatürk ve 
arkadaşlarının 
görüntüleri 
bulunuyor.

verilecek dinlenme 
süreleri nin 30 
dakikaya düşürül 
düğü haberini, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarı Yusuf 
Tekin verdi. Sosyal 
paylaşım sitesi 
Tvvitter hesabından 
açıklama yapan 
Tekin, Temel 
Eğitimden Ortaöğ 
retime Geçiş 
(TEOG) Sınavı ile 
ilgili geçtiğimiz 
hafta Türkiye 
genelinde pilot 
uygulama 
yapıldığını söyledi

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ
FORKLİFTLER

ARANIYOR
AĞDEMİR GÜMRÜKLEME

TAH. TAAH. NAK. GÜM.
TAAH. GIDA HYV. TEMİZ. HİZ. İTH.

İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ 
Gemport Liman Sahası

T0l:5247524
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IZGARA ÇEŞİTLERİ 
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ

Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk'ü 

bir kez daha saygı, minnet ve 
özlemle anıyoruz.

ANAÇEV
Anadolu Çağdaş Eğitim 

Vakfı 
GEMLİK ŞUBESİ

ELEMAN
YALOVO YOLU 3. KM. 

DEKİ İŞYERİMİZDE 
ÇALIŞACAK GARSON 
VE KOMİ ARANIYOR

5131191)

MİSİM
YÜKSEK CİROLU 

RESMİ KURUMUN SU 
ANA BAYİİ 

DEVREN SATILIKTIR 

05327682370

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM.
GEMLİK 

Tel:5142021

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AUANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Çalışan annelere lir müjde daha!
Çalışan anneleri 
rahatlatmaya yönelik 
adımlara yenileri 
ekleniyor. Başta Milli 
Eğitim olmak üzere 
dört bakanlık işbir
liğine gitti.
Tam gün eğitim 
verilen okullarda 
ders saatleri, mesai 
bitimiyle uyumlu 
hale getirilecek. 
Öğrenciler, anneleri 
nin işten çıktığı saa 
te kadar etütte tutu
lacak. Çalışmanın 
yeni yıla yetiştirilme
si planlanıyor.
Kadınların iş hayatı
na katılımını artırmak 
için pek çok düzen
leme hayata geçiril
di. Son olarak 
çalışan anneleri 
rahatlatmak amacıy
la yeni bir adım daha

atılıyor. Buna göre 
tam gün eğitim ver
ilen okullarda, ders 
ve çalışma saatleri 
uyumlu hale getirile
cek. Velilerin talebi 
doğrultusunda etüt 
uygulamasına 
geçilecek. Öğrenci 
ler, annelerinin işten 
çıktığı saate kadar 
'etüt'te tutulacak. 
Milli Eğitim, İçişleri, 

Maliye ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
bakanlıklarının ortak 
yürüttüğü projenin 
aralık sonuna kadar 
tamamlanması bek
leniyor.
Türkiye'de kadınların 
işgücüne katılımı, 
AB ortalamasına 
göre oldukça düşük 
seviyede. Kadınların 
hem çalışmasını 

hem de anne olma 
sini teşvik etmek 
için dört bakanlık 
işbirliğine gitti. 
Habere göre; Milli 
Eğitim, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik, 
Maliye ile İçişleri 
bakanlıklarının yıl 
sonuna kadar 
bitirmeyi planladık
ları çalışma, önemli 
değişiklikleri içeriy
or. Bu adımlardan 
biri, çalışan anneler 
için mesai bitimine 
kadar çocuklarının 
okulda tutulması. Bu 
amaçla okul saat
lerinin, çalışma saat
leriyle uyumu 
sağlanacak. Okullar 
da derslerin, mesai 
saatlerinden biri-iki 
saat önce bitmesi, 
özellikle çalışan 

anneler için ciddi 
sorun teşkil ediyor. 
Örneğin okul saat 
15.00'te dağılırken 
annenin mesaisi 
17.00'de bitiyor. Bu 
iki saatlik süre 
içinde çocukların 
eve gelmesi, eve 
gelse de tek başına 
kalması sorun oluş- 
turabiliyor. Yaşanan 
sıkıntıları en aza 
indirmek için çalışan 
annelere yönelik 
rahatlatıcı tedbirler 
alınacak. Tam gün 
eğitim verilen 
okullarda, velilerin 
talebi olması duru
munda etütler 
gerçekleştirilecek. 
Bu etütler için velil
erden uygun bir 
ücret alınacak.
Böylece öğrenci, 

anne ya da babası 
işten çıkana kadar 
güvenli ortamda 
tutulacak. Yine çalı 
şan anneleri rahatlat
mak amacıyla kreş 
sayıları artırılacak. 
Kreşlerin yaygınlaş
ması ve bu hizmeti 
uygun ücretlerle 
sunabilmeleri 
amacıyla özel sek
töre yönelik teşvikler 
geliştirilecek. Çocuk
ların kreş yaşına 
gelinceye kadar 
bakım hizmetleri için 
alternatif modeller 
geliştirilecek. Yine 
bu kapsamda çocuk 
dostu sosyal ve 
kültürel bir ortamın 
oluşturulmasına 
yönelik destek pro
gramları hazır
lanacak.

Eylül ayı sanayi üretim verileri açıklandı
Türkiye İstatistik 
Kurumu, eylül ayı 
sanayi üretim veri
lerini açıkladı.
Açıklanan rakamlara 
göre Eylül ayında 
sanayi üretimi, 
yüzde 6.4 arttı. 
Sanayi üretimi, 
eylülde mevsim ve 
takvim etkisinden 
arındırılmış olarak 
bir önceki aya göre 
yüzde 5,8, takvim 
etkisinden 
arındırılmış olarak 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 6,4 
•arttı.Türkiye İstatis
tik Kurumu (TÜİK), 
2013 yılı eylül ayı 

sanayi üretim endek
si sonuçlarını açık
ladı. Buna göre, 
eylülde mevsim ve 
takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi, bir önceki 
aya göre yüzde 5,8 
artış gösterdi.
Sanayinin alt sektör
leri incelendiğinde, 
eylülde bir önceki 
aya göre madencilik 
ve taşocakçılığı sek
törü endeksi yüzde 
4,9, imalat sanayi 
sektörü endeksi 
yüzde 6,6, elektrik, 
gaz, buhar ve iklim- 
lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü

endeksi ise yüzde 
1,3 arttı. Takvim etk
isinden arındırılmış 
sanayi üretimi, eylül 
de geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 6,4 
arttı. Eylülde, geçen 
yılın aynı ayına göre 
madencilik ve taşo

cakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 4,3 
azaldı. İmalat sanayi 
sektörü endeksi 
yüzde 8,0, elektrik, 
gaz, buhar ve iklim- 
lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 1,3 

arttı. Mevsim ve 
takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi, yılın üçüncü 
çeyreğinde bir önce
ki çeyreğe göre 
yüzde 1, takvim etk
isinden arındırılmış 
sanayi üretimi de 
geçen yılın aynı 
çeyreğine göre 
yüzde 3,7 
arttı.Türkiye İstatis
tik Kurumu (TÜİK), 
Sanayi Üretim 
Endeksi Eylül 2013 
verilerini açıkladı. 
Buna göre, 
sanayinin alt sektör
leri incelendiğinde, 
2013 yılı üçüncü 

çeyreğinde bir önce
ki çeyreğe göre 
madencilik ve taşo
cakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 3,3 
azaldı. Bu dönemde 
imalat sanayi sek
törü endeksi yüzde 
1,4, elektrik, gaz, 
buhar ve iklim- 
lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü 
endeksi ise yüzde 
0,3 arttı. Mevsim ve 
takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi, yılın üçüncü 
çeyreğinde bir önce
ki çeyreğe göre 
yüzde 1 artış 
gösterdi.

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

R

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

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

GEREKLİ TELEFONLAR
110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

_________ULAŞIM_________
DENİZ UÇAĞI 613 65 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıttır 614 47 71

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

121
186

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

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

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

513 23 94

VAPUR-FERİROT
Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

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

OTORÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÛHLÛK SİYASİ GAZETESİ

HİK1İBGÖIIİ

a 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

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

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

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ
Aygaz
Habaş
Mogaz
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz
Yeni Lİkitgaz
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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4719 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. Nö:3/B 

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS 
SİNEMASI 

ŞEVKAT YERİM DAR: 
12:00-14:00-10:00- 

18:00-20:15 
ŞEYTAN I RACİM : 
11:45-14:15-10:15- 

18:30-20:30
TORBO: 11:30-13:30 

GÜNCE: 15:30- 
17:30-20:00

REZERVASYON 
5133321
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Bursaspor'da Sivas 
kafilesinde Pinto ve 
Sestak'ın yer alma
ması dikkat çekti. 
Bursaspor Teknik 
Direktörü Christoph 
Daum, bugün 
oynanacak 
Sivasspor maçı 
kadrosuna 2 gol
cüsü Sestak ve 
Pinto'yu almadı. 
Civelli'nin cezalı 
olması sebebiyle 
Sivas'a götürülmesi 
beklenilen Pinto ve 
Sestak sürpriz şek
ilde Bursa'da kaldı. 
Sestak en son ligin

6. haftasında 
oynana Akhisar 
Belediyespor 
maçında 68. dakika
da Enes Ünal'ın yer
ine oyuna dahil 
oldu. Pinto ise en 
son yeşil beyazlı 
formayı 4. haftada 
oynanan Beşiktaş 
maçında terletti. Bu 
2 futbolcu o maçlar
dan sonra yeşil 
beyazlı takımda 
kadroya giremiyor.

DAUM SİVAS'A 5 
YABANCI 
GÖTÜRDÜ

Bursaspor'da 
Civelli'nin cezalı 
olması sebebiyle, 
Pinto veya 
Sestak'tan birinin 
Sivas'a götürülmesi 
bekleniliyordu. 
Fakat bu iki ismi de 
kadroya dahil 
etmeyen Daum, 19 
kişilik kadroda 5 
yabancı futbolcuya 
yer verdi.
Bu sezon eleştirilen 
2 futbolcu için 
devre arasında 
gelen tekliflerin 
değerlendirileceği 
öğrenildi.

Bursa Valiliği, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Bursa Kent 
Konseyi (BKK), 
Türkiye iş Kurumu 
(İŞKUR) ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın (BTSO) 
işbirliğiyle bu yıl 
2'ncisi yapılan BİİB, 
28-29-30 Kasım 
2013 tarihleri arasın 
da Merinos AKKM* 
de kapılarını açıyor. 
Bursa Kent Konseyi 
(BKK) Başkanı 
Semih Pala, "İşve 
renler ile iş arayan
ları 28-29-30 Kasım 
2013 Perşembe, 
Cuma ve Cumartesi 
günleri arasında 
buluşturacak olan 
'2. Bursa İnsan 
Kaynakları ve İstih
dam Buluşması'na 
(BİİB) ilgilenen 
herkesin katılmasını 
bekliyoruz" dedi. 
Bursa Valiliği, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Bursa Kent 
Konseyi (BKK), 
Türkiye İş Kurumu

2" ------ ^Konferanslar

'Doğril yerdesiniz

28-29-30 Kasım 2013 / Saat 10.00 -18.00
Atatürk Kongre Kültür Merkezi - Merinos AKKM • Fuar Alanı 

Tüm Halkımıza Açık ve Ücretsizdir

(İŞKUR) ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın (BTSO) 
işbirliğiyle bu yıl 
2'ncisi yapılan 
'Bursa İnsan Kay 
nakları ve İstihdam 
Buluşması (BİİB), 
28-29-30 Kasım 
2013 tarihleri ara 
sında Atatürk Kong 
re Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Fuar Alam'nda 
kapılarını açıyor. 
BKK Başkanı Semih 
Pala, buluşma kap
samında 150'ye 
yakın şirketin ve 
kurumun stant aça
cağını belirtti.
Birçok önemli ismin 
konuşmacı olarak 

katılacağı paneller 
ve seminerler 
organize edileceğini 
söyleyen Semih 
Pala, girişimcilik, iş 
güvenliği, sertifikalı 
eğitim programlan 
gibi farklı konuların 
ele alınacağını ifade 
etti. Bursa'nın ve 
Türkiye'nin önde 
gelen sanayi kuru
luşlarının yoğun ilgi 
gösterdiğini de 
açıklayan Pala, "Bu 
yıl İkincisi düzenle
nen BİİB için hazır
lıklar tüm hızıyla 
sürüyor. Buluşmayı 
düzenleyen komi 
teye birçok firma 
stant açmak için 
başvuruda bulundu

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

mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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[kavlak]
DOĞANIN HAZÎNESİ

ZEYTİN&ZEYTİNYAĞI 
KESTANE ŞEKERİ 

YÖRESEL REÇELLER 
KOZMETİK

!=* KAVLAK
AA Natuıvl1 ]T Sızma ] naturel

Tel: 512 0 512
www.kavlak.com.tr

Mimlin Meri
CHP ilçe Başkanlığı Atatürk’ün 
ölümü nün 75. yıldönümü 
nedeniyle parti merkezinde 
semi ner düzenledi. 4’de

GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
H 1013 Portesi____________www.gemHkkorfezgazetesi.com___________________________________50 Kr,

Ölümünün 75. yıldönümünde ulusu onu unutmadı

mamızı, saygı «e sevgiyle anflık
MHP Adayı BimiMi, DeMlel 

Bahçeli ile görüşlü
Gemlik MHP
Belediye Başkan

Yıkın heykellerimi..
Büyük kurtancıyı 75. ölüm yıldönümünde bir 

kez daha andık.
Ankara’da Mustafa Kemal’in mozelesinin 

bulunduğu Anıtkabir, dün yine sevenlerince 
dolup taştı.

Yurdun dört bir köşesinde sevgiyle anıldı 
Mustafa Kemal..

Gemlik CHP ilçe başkanlığında da bir anma 
toplantısı vardı.

Genç bir kızımızın bu toplantıda okuduğu, sîz
lerin de birçok kez dinlediğinizi bir şiir dinledik 
dün. Bunu sîzlerle paylaşmak istiyorum. Şiir her 
şeyi anlatıyor. Başka söze hacet yok. Dev. 4'de

Büyük Kurtarıcı, Cumhuriyetimizin kurucusu, 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 75. yılın
da, ulusça törenlerle andık. Haberi sayfa 2’de

adayı Adnan Bıyıklı, 
İl Başkanı Haşan 
Toktaş ve İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ile MHP 
Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli'yle 
görüştü. Bıyıklı, 
"Milli Değerlerimizi 
Yaşa ve Yaşat 
Mitingi" ile ilk 
adımı atmak iste
diklerini belirtti. 
Haberi sayfa 5’de

MİM Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi görevlileri, 
bir çok kişinin 
canını yakan 
bir hırsızlık şebe 
kesini çökertti. 
Uzun süredir izle

nen şebeke 
elemanlar evlerden 
ve işyerlerinden 
bilgisayar, telefon, 
televizyon 
monitör gibi 
araçları çalıyor
lardı. 3 kişilik

şebeke, Asayiş 
Şubesi görevlileri 
tarafından yakala
narak sorgulandı. 
Dün, Adliye’ye 
çıkarılan şebeke 
elemanları 
tutuklandı.

1950'den beri...cmııve
SOLAKSUBAŞI LTD.ŞTİ.

olaksubaşı Zeytiny
İtalyan Pıeralısı Leopard5 marka dünyanın 

en gelişmiş yağ sıkma makinesi ile hizmetinizde... 
DM F sistem ile zeytinin kendi suyu ile çalışan 

Pıeralısı ile daha kaliteli ürün elde edebilirsiniz.

Mrk : Yeni Yalova Yolu Umurbey San. Bölgesi l ,5 Km. Umurbey - GEMLİK Tel: 0 224 514 92 42

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemHkkorfezgazetesi.com
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Ölümünün 75. yıldönümünde ulusu onu unutmadı

Atamızı, sangı «e sevgiyle andık
Büyük Kurtarıcı, 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu, Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, 
ölümünün 75. yılın
da, ulusça törenlerle 
andık.
Dün, Atatürk Anıtı 
önünde düzenlenen 
törende, anıta saat 
9.05 de Kaymakam 
Cahit Işık, Garnizon 
Komutanı Kıd. Alb. 
Ersan Kazaz, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
çelenk sunarak saygı 
duruşunda bulundu
lar. Atatürk’ün 
öldüğü anda fab
rikaların ve gemilerin 
sirenlerinin çal- . 
masıyla 2 dakikalık 
saygı duruşunda 
bulunuldu. Ardından 
İstiklal Marşımız 
okunurken, 
göndere bir askerin 
çektiği bayrak, yarıya 
indirildi.

İP MİLLİ KOMİTE 
ÇELENK KOYDU

Resmi tören ardın
dan İşçi Partisi, Milli 
Komite v ADD İller 
Atatürk Anıtına 
çelenk sunumunda 
bulundular.
İP ve Milli Merkez 
Komite Başkanı 
Muarrem Çelik, “Milli 
bayramlarda ve 
Atatürk’ün ölüm 
yıldönümlerinde 
çelenk koymalarını 
engelleyen AKP 
hükümetini eleştirdi. 
Çelik, Atatürk’müzü 
etkisizleştirmek için 
anıtına ölüm günün 
de bile saat 9.05 den 
önce çelenk koy
mamız engelleniyor. 
Kim engeliyor bunu, 

milli olan herşeye 
düşman olan AKP 
hükümeti. Arkadaşlar 
hep beraber Mustafa 
Kemal’in Askerleriyiz 
diye haykıralım.” 
dedi.
Daha sonra törene 
katılanlar “Mustafa 
Kemal’in Askerleyiz. ” 
diye slogan attılar.

ATATÜRK 
OROTORYOSUNU 
SÖYLEDİLER

Daha sonra, 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde anma 
töreni düzenlendi. 
Saygı duruşuyla ‘ 
başlayan törende, 
İstiklal Marşı’nın J 
söylenmesinin ardıl
dan, Atatürk şiirleri» 
okundu. Günün 7 
anlamını belirten 
konuşmanın yapıl- » 
masının ardından 
Mustafa kemal 
Atatürk’ün 
yaşamını anlatan bir 
görsel sunum 
gerçekleştirildi. 
Atatürk Haftası 
nedeniyle ilk; orta 
okul ve liseler 
arasında 
düzenlenen şiir, ’ ' 
kompozisyon ve 
resim yarışmasında i 
dereceye giren 
öğrencilere 
ödüllerinin 
verilmesinden 
sonra Ticaret Meslek 
Lisesi öğrencileri 
Atatürk 
Orotoryosu’nu 
seslendirdiler.
Tören bir öğrencinin 
söylediği türkülerle 
son buldu.
Törene MHP ve 
SP’iilerin katılmadığı 
görüldü.
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Günlerdir aranan gençlerin 
cesedi uçurumda bulundu

Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde pazartesi 
akşamından 
itibaren aranan bir 
genç ile kız 
arkadaşı, 60 metre
lik uçurumdan 
uçan araçta ölü 
bulundu. Edinilen 
bilgiye göre, 
İnegöl’de bir fab
rikada pazarlama 
elemanı olarak 
çalışan 27 yaşında
ki Hüseyin Aydemir 
ile yine bir mobilya 
fabrikasının 
muhasebe 
bölümünde çalıştığı 
öğrenilen 26 yaşın
daki Elif Cebeci, 
pazartesi akşamın
dan itibaren kayıp 
olarak aranıyordu. 
Jandarma ve 
emniyet ekiplerinin 
yanı sıra aileleri 
tarafından 5 gün
den beri aranan 
gençler, bu sabah 
saatlerinde bisiklet-; 
leri ile gezmeye 
çıkan çocuklar 
tarafından bulundu. 
Edinilen bilgiye

Bursa’nın Orhan 
gazi ilçesinde, 
sobadan sızan kar- 
bonmonoksit 
gazından 3 kişi 
zehirlendi.
Olay Camikebir 
Mahallesi Turist 
yolu üzerindeki bir 
apartmanda mey
dana geldi. Özde 
mir Ürker (47), eşi 
Çevriye ve oğlu 
Oğuzhan (18) ile 
birlikte evde otu
rurken, yanan 
sobanın bacasın
dan sızan karbon-

ötofcros yarışçısı ölümden döndü
Türkiye Otokros 
Şampiyonası'nın 
Orhangazi etabında 
şov dünyasının 
ünlü ismi Ümit 
Erdim, lastiği pat
layan aracıyla yap

göre, İnegöl’de 
ikamet eden H.C, 
H.D. ve E.Y. bisik
letleri ile İnegöl’e 
bağlı Gülbahçe 
köyüne gitmek için 
yola çıktı. Çocuk
lardan H.D., bisik
letten inerek yolun 
kenarına gittiğinde 
yaklaşık 60 metre 
aşağıda dere 
yatağında bir beyaz 
araç olduğunu fark 
etti. Çocuklar duru
mu jandarmaya 
bildirdi. Dere 

mokosit gazı evin 
içine dolmaya baş 
ladı. Bir süre sonra 
zehirlendiklerini 
anlayan ailenin

oğulları Oğuzhan 
Ürker, durumu 
112’ye bildirdi. 
Genç adamı tele
fonla yönlendiren

tığı kazayı ucuz 
atlattı. OTOKROS 
yarışlarının 
Orhangazi’deki ilk 
gününde 6 kate
goride yarışlar 
yapıldı. Toplam 16 

yatağına inen jan
darma ve sağlık 
ekipleri, 16 PK 201 
plakalı hafif ticari 
aracın camından 
fırlayan gençlerin 
öldüğünü belirledi. 
Savcının 
incelemesinin 
ardından cesetler, 
köylülere ait trak
törün römorkuna 
konularak dere 
yatağından 
çıkarıldı. Olay 
yerine gelen yakın
ları ise, gençlerin 

pilotun yarıştığı ilk 
günün yarış
malarında 
Orhangazi pistinde 
nefes kesen görün
tüler yaşandı.
2013 Türkiye

telefonlarının açık 
olmasına rağmen 
sinyallerinden 
bugüne kadar 
kendilerine ulaşıl
mamasına tepki 
gösterdi. Yakınları 
ayrıca yetkililerin 
“kız kaçırma” ihti
mali üzerinde dur
masına da tepki 
gösterdi. İtfaiyeye 
ait cenaze aracına 
konulan cesetler, 
İnegöl Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı.

sağlık ekipleri, aynı 
anda evin adresini 
alarak süratle 
bahse konu yere 
intikal etti.Anne ve 
babaya göre durum 
lan daha ağır olan 
Oğuzhan Ürker’e 
olay yerinde müda
hale eden sağlık 
ekipleri, genci 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne kaldır 
dı. Anne ve babası 
ise özel bir araçla 
hastaneye kaldırıla 
rak burada müşa
hede altına alındı.

Otokros 
Şampiyonası'nın, 
6'sı ulusal, 2'si 
mahalli toplam 8 
yarıştan oluşan 
Orhangazi etabı 
başlamıştı.

Kaza yapan 
motosiklet 

sürücüsü soka 
Birdi

Bursa'da hafif 
ticari araçla çarpı 
şan motosiklet 
takla attı. Kazada, 
motosiklet 
sürücüsü 38 
yaşındaki Mert A. 
hafif, arkasında 
oturan 41 yaşında
ki Arzu Kırmızı 
ağır yaralandı. 
Olayın şokunu 
üzerinden ata
mayan sürücü, 
hasar gören moto
sikletini kaldırıp 
yolun karşısına 
götürmek istedi. 
Sürücü, polis ve 
çevredekiler tara 
fından güçlükle 
sakinleştirilip has
taneye gönderildi. 
Kaza, Yalova- 
Bursa karayolu, 
Terminal kavşağı 
yakınlarında mey
dana geldi. Bursa 
yönüne gelen Mert 
A. yönetimindeki 
34 UZ 2579 plakalı 
motosiklet, hafif 
ticari araçla 
çarpıştı. Çarpış
manın etkisiyle 
takla atan ve yak
laşık 30 metre 
savrulan motosik
letin kasksız 
sürücüsü hafif, 

KflŞ€D€ B€KL€WI€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 |

arkasında oturan 
ve kask takmadığı 
belirlenen Arzu 
Kırmızı ise ağır 
yaralandı. Hafif 
ticari araç ise 
kazanın ardından 
kısa bir süre 
durakladıktan 
sonra hızla uzak
laştı.
Kazada yaralanan 
Arzu Kırmızı, 
çağrılan ambulan
sı acılar içersinde 
beklerken, olayın 
şokunu yaşayan 
sürücü ise hasar 
gören motosikleti
ni caddeden 
karşıya geçirmek 
istedi. Murat A.'yı 
çevredekiler ve 
polis sakinleştir 
meye çalıştı. Arzu 
Kırmızı ile Murat 
A. daha sonra 
ambulans ile 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Polis, kazanın 
ardından kaçan 
aracın sürücüsünü 
yakalamaya 
çalışırken, Bursa 
Cumhuriyet 
Savcılığı da olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP’liler Atatürk’ün 75. ölüm yıldönümü nedeniyle seminer düzenledi

Yıkın Heykellerimi...
Ey milletim!
Ben Mustafa Kemal'im..
Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim.
Hala en hakiki mürşit değilse ilim, 
Kurusun damağım dilim
Özür dilerim.

Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi.

Özgürlük hala 
En yüce değer 
Değilse eğer. 
Prangalı kalsın diyorsanız köleler,

Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi.

Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı 
Ortaçağa taşımak istiyorsanız zamanı 
Baş tacı edebiliyorsanız 
Sanatın içine tüküren adamı.

Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi.

Yetmediyse acısı şiddetin savaşın, 
Anlamı kalmadıysa
Yurtta sulh dünyada barışın,
Eğer varsa ödülü silahlanmayla yarışın,

Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi.

Özlediyseniz fesi peçeyi,
Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi, 
Hala medet umuyorsanız 
Şıhtan şeyhten dervişten, 
Şifa buluyorsanız 
Muskadan üfürükçüden,

Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi.

Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek. 
Kara çarşafa girsin diyorsanız 
Yobazın gazabından ürkerek, 
Diyorsanız ki okumasın 
Kadınımız kızımız 
Budur bizim alın yazımız,

Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi.

Fazla geldiyse size 
Hürriyet, cumhuriyet, 
Özlemini çekiyorsanız; 
Saltanatın sultanın.
Hala önemini anlayamadıysanız 
Millet olmanın
Kul olun.
Ümmet kalın,
Fetvasını bekleyin şeyhülislamın 
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi. 
RAHAT BIRAKIN BENİ.

Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe 
Başkanlığı 
Atatürk’ün ölümü 
nün 75. yıldönümü 
nedeniyle parti 
merkezinde semi 
ner düzenledi.
CHP İlçe Eğitim 
Komisyonu tarafın
dan hazırlanan 
semineri, eğitimci 
yazar Erhan İzgi 
yönetti.
Emekli Tarih öğret
meni ve yazar Ürer 
Konak ve emekli 
öğretmen Salih 
Sergin konuşmacı 
olarak katıldı.
Eğitimci Yazar Ürer 
Konak, Kurtuluş 
Savaşını ve 
Cumhuriyet’in 
kuruluş ve 
Atatürk’ün 
ölümüne kadar 
geçen süreci 
anlatırken, “Yoktan 
var edilen bir 
devletin Cumhu 
riyet ile birlikte 
yarattığı değerler 
bugün bir bir elden 
çıkarılmaktadır. ” 
dedi.
Konak anlatımında, 
OsmanlI dönemin 
de ülkenin işgaliyle 
eğitim kurumlarının 
da kapandığı, 
Cumhuriyet ile bir
likte çağdaş eğiti 
min başladığını 
belirtti.
Konak, “İşgal 
dönemi adeta bir 
kültür emperyaliz 
mine dönüşmüştür. 
Anadolu toprakla 
rının dört bir 
yanına yabancı 
okullar açılarak 
adeta yabancı kül 
tür emperyaliz 
minin karakollarını 
kurmuşlardır.” 
dedi.
Ürer Konak konuş
masının sonunda, 
Atatürk’ün 
Cumhuriyeti koru
ma görevini gençli 
ğe verdiğini hatır
latarak, “Gençler, 
Cumhuriyeti koru
ma görevi size 
düşüyor.
Cumhuriyeti sizler 
koruyacak ve 
yaşatacaksınız. ” 
dedi.
Müge Oktay adlı 
genç kız, Mustafa

Kemal’in düşünce 
leri anlatan Süley 
man Apaydın’ın, 
“Yıkın 
Heykellerimi” adlı 
şiir okudu.
CHP Yönetim 
kurulu üyesi 
Nil Avcı ve 
Mustafa Emre 
Özgen tarafından 
hazırlanan
Atatürk döneminde 
ülkeye yapılan 
sanayi kuruluşla 
rının görsel görün
tüleri gösterilirken, 
AKP hükümetinin 
bunları bir bir sat
tığı belirtildi. 
Daha sonra söz 
alan eğitimci Salih 
Sergin, OsmanlI 
döneminden 
Cumhuriyet yöne
timine kalan 
borçların 1950’li 
yıllara kadar 
ödendiğini söyledi. 
Sergin, “Lozan 
Antlaşmalarında 
Türk heyetini zor
layan konu 
kapitülasyonların 
kaldırılması oldu. 
Müttefikler 
kapitülasyonların 
kaldırılmaması için 

ayak direttiler. 
Bağımsızlığın te 
mel faktörü ekono 
mik bağımsızlıktır. 
Lozanda kapitülas 
yonları kaldırdık, 
yabancılara tanı
nan imtiyazları 
kaldırdık. O gün
lerde Cumhuriyet 
ilan edilmemişti. 
Eğitimde, 
sanayide, ticarette, 
askeri alanda Cum 
huriyet ile birlikte 
önemli yatırımlar 
gerçekleşti.” dedi. 
Salih Sergin, 
Cumhuriyet döne
minde kurulan 
hükümetleri anlat
tıktan sonra, 
“AKP hükümeti 
döneminde 
Cumhuriyetin tüm 
kazananlarının 
satılarak, ülke 
yabancı sermaye 
boyunduruğu altı
na alınmıştır.” 
dedi.
Seminer yöneticisi 
Erhan İzgi ise AKP 
iktidarının 
Cumhuriyet döne
minde yapılan tüm 
kurumlan yandaş 
larına ve yabancı 

lara haraç mezat 
satılarak, peşkeş 
çekildiğini belirte 
rek, “Hiçbir kurum, 
gelir getirmeyecek 
kurumu satın 
almaz. Bu kuru
luşlara tabakta 
altın yumurtlayan 
tavuk sunulmuştu. 
Buna rağmen 
ülkenin cari açığı 
70 milyar dolara 
dayanmıştır. 
Ekonominin iyi 
olduğunu söylü 
yorlar. Ama, dış 
yorumcular bile 
Türkiye’nin 
gidişinin olumsuz 
luklarını görüyor
lar. Bunların halk
tan saklanması için 
Başbakan gençle 
rin evleriyle uğra 
şıyor, gündemi 
değiştiriyor.
Mali yönden 
bağımsız olmayan 
bir ulusun, 
bağımsız kalması 
mümkün değil* 
şeklinde kf nuçt 
Seminer, İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan’ın konuş
masıyla son 
buldu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ 
IZGARA ÇEŞİTLERİ
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

GECE SAAT 
Ol.OO'E KADAR 

AÇIĞIZ

Bakım bölümünde mekanik bakımcı olarak görev yapacak
•V Endüstri meslek lisesi makine bölümü mezunu 

(Tercihen makine yüksek okul mezunu)
V Branşı ile ilgili işlerde en az iki yıl iş tecrübesi bulunan

V Torna ve freze tezgahlarında basit imalatları 

yapabilecek seviyede bilgi ve tecrübeye sahip.
V 28 yaşını aşmamış.

•V Gemlik’te ikamet eden.

y Vardiyalı çalışabilecek (3 vardiya ve işe girişten altı ay sonra)
V Takım çalışmasına uygun.

Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

Fabrikamızda istihdam, etmek üzere belirtilen özelliklere sahip 
personel alımı için müracaat etmek isteyen adaylann 

(0224) 519 03 00 (pbx) 
numaralı telefondan randevu almalan gerekmektedir.

YALOVO YOLU 3. KM. 
DEKİ İŞYERİMİZDE 

ÇALIŞACAK GARSON 
VE KOMİ ARANIYOR

513Î186

maun
YÜKSEK CİROLU 

RESMİ KURUMUN SU 
ANA BAYİİ 

DEVREN SATILIKTIR 

05327682310

tlMM
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova YOİU 2. KM.
GEMLİK 

Tel:5142021

KRŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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B Mail Mı, Mil Mi İli liiltt
Gemlik MHP 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Bıyıklı, 
İl Başkanı Haşan 
Toktaş ve İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ile MHP 
Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli'yle 
görüştü.
Ankara mitingine 
giden MHP Heyeti, 
merhum Alparslan 
Türkeş'in ve 
Merhum Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun 
kabirlerini de ziyaret 
ettiler.
MHP adayı Adnan 
Bıyıklı, "Milli 
Değerlerimizi Yaşa 
ve Yaşat Mitingi" ile 
ilk adımı atmak iste
diklerini belirterek 
"Gemlik'te de 
Gemlik'in değerle 
rine ve milli değer
lerimize bağlı 
arkadaşlarımızla 
yola çıkmak için 
bizler için şereftir. 
Gemlik'in sorunları
na vakıfız.

Elektrik & Otomasyon Bakımcı, 
Meslek Lisesi / Meslek Yüksekokulu mezunu, 

Elektrik / Elektronik / Otomasyon eğitimi almış, 
PLC; Sürücü ve Skada konularında tecrübeli / ilgili, 

Arıza takibi yapabilen ve bakımcı formasyonunda çalışmaya istekli, 
Bay, 

Gemlik / Orhangazi civarında ikamet eden / edebilecek 
Askerliğini yapmış ve tercihen sigara içmeyen.

Torna & Frezeci
Meslek Lisesi / Meslek Yüksekokulu mezunu, 

Torna Tesviye eğitimi almış / Torna freze tecrübesi olan, 
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, 

Bay, 
Gemlik / Orhangazi civarında ikamet eden / edebilecek 

Askerliğini yapmış ve tercihen sigara içmeyen.

Mekanik Bakımcı 
Meslek Lisesi / Meslek Yüksekokulu mezunu, 

Makina / Bakım / İmalat eğitimi almış, 
Hidrolik & Pnömatik konusunda bilgili / ilgili, 

Arıza takibi yapabilen ve bakımcı formasyonunda çalışmaya istekli, 
Bay, 

Gemlik / Orhangazi civarında ikamet eden / edebilecek, 
Askerliğini yapmış ve tercihen sigara içmeyen.

O 224 586 53 50-169 F +90 224 586 53 53 
Gedelek Köyü, 16800 Orhangazi - Bursa

Sorunları ile beraber 
çözümlerimizle 
halkımızın karşısın
da çıkacağız.
Gittiğimiz her 
yerden olumlu 
tepkiler aldık, bize 
olan güvenin 
karşılığını da 
aynı şekilde vere
ceğiz" şeklinde 
konuştu.

KIRPART A.Ş.
ABONE 

OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

JEıilEâ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

Barsa »a neni
teleferik nelivor

Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yeni 
teleferik ile Bur 
sa’ya verilen sözü 
tuttuklarını belirte 
rek, teleferiğin ilk 
test sürüşünü 
gerçekleştirdi. 
Bursa’nın simgesi 
teleferik, yenilenen 
yüzüyle test 
sürüşüne başladı. 
Teferrüç istasyo 
nunda teleferiğin 
ilk test sürüşünü 
de Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe gerçekleştir
di.
Başkan Altepe, bu 
dönemde Bursa’ya 
eserler kazandırıldı 
ğını söyleyerek, 
“BursalIlara verdi 
ğimiz söz tuttuk. 
Bu yıl içinde yenile
nen teleferiği yılba 
şına kadar hizmete 
sunmayı hedefliy
oruz" dedi.
Büyükşehir 
Belediyesinin 
Uludağ’ı yeniden 
bir cazibe merkezi 
haline getirecek 
çalışmaları arasın
da yer alan yeni 
teleferik projesinde 
çalışmaların hızla 
sürdüğünü vurgu
layan Başkan

Altepe, “Bursa’nın 
en önemli eser
lerinden olan ve 
1963 yılından bu 
yana kullanılan 
mevcut teleferiği 50 
yıl sonra söktük, 
yeni teleferik hat
tının montajını da 
bu yıl içinde 
gerçekleştiriyoruz. 
Yılın sonunda 4500 
metrelik Teferrüç — 
Sarıalan hattını 
vatandaşların 
hizmetine açacağız. 
Jeneratörle 1/8’lik 
hızla test sürüşünü 
yaptığımız teleferiği 
tüm eksikliklerini 
tamamlayıp 1,5 ay 
içinde hizmete sun
mayı amaçlıyoruz” 
diye konuştu.

İLK ETAP 
YILBAŞINDA 
DEVREYİ 
GİRİYOR 
Uludağ’ın 12 ay 
boyunca kullanılan 
ve kent ekonomi
sine katkı sağlayan 
bir merkez olması 
amacıyla hayata 
geçirilen çalışmalar 
kapsamında ilk 
etapta Sarıalan’a 
kadar uzanacak 
hattın daha sonra 
Oteller Bölgesine 
kadar uzatılacağını 
belirtti.

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılmasını 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

ı olunur.

H 9li Ki
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M imıı Mii ııoiesi Mum
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'nin 
Almanya, İtalya, 
İrlanda, Portekiz ve 
Polonya ile ortak
laşa yürüteceği 
Avrupa Birliği 
Projesi Başlıyor. 
2013-2014 Comeni 
us Okul Ortaklığı 
Projesi kapsamında 
Türkiye, Almanya, 
İtalya, İrlanda, 
Portekiz ve 
Polonya'nın birlikte 
hazırladığı 'Take a 
Chane Lets Dance! 
Good Vibrations on 
the European Dance 
Floor' adlı proje 
Ulusal Ajans tarafın
dan kabul edildi. 
Proje kapsamında 
müzik ve dansın ev 
rensel bir dil olduğu 
ve sözsüz olarak da 
iletişim kurulabile
ceği fikrinden yola 
çıkarak ülkelerin 
özgün danslarını 
kullanarak ortak bir 
Avrupa dansı oluş

m 
BASKI 
raşı

ARAYANLARA
ZEYTİN Ül

TÜCCARLARINA 
KALİTELİ GRANİT RASKI 

TAŞI SATIŞLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR

ZEHİNTOPTANCILARS'ITESİ N0:Û2 GEMLİK 
0 224 514 00 33 
0 532 730 0019 
0 541 60916 39

turma hedefleniyor. 
Dostluk, barış 
bütünlük gibi değer
lerinde yansıtılması 
hedeflendiği pro
jenin ön hazırlığı 
kapsamında 2013 
yılı başlarında 
GCBAL İngilizce 
öğretmeni ve proje 
irtibat sorumlusu 
Nilhan Özcan İtalya 
ya hazırlık ziyareti 
yaparak ortak ülke 
lerdin temsilcileriyle 
görüşmüş ve iki yıl
lık bir çalışma planı 
hazırlanmıştı.
Okul Müdürü Nazım 
Özer 2013-2015 yıl

DİKKAT

larını kapsayan pro
jede önümüzdeki 
günlerden itibaren 
Almanya, İtalya, 
İrlanda, Portekiz ve 
Polonya ülkelerinin 
temsilcileriyle 
ülkemiz arasında 
karşılıklı ziyaretlerin 
başlayacağını ifade 
ederek 'Okulumuz 
dan katılacak 12 
öğretmen ve 12 öğ 
renci ile bu ülkelere 
yönelik çalışma 
ziyaretlerinde bulu
nacağız. Bu ülkeler
den ilçemize gele
cek misafirlerimize 
de en iyi şekilde

Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından geçtiği 
miz yıl uygulama 
ya konulan ‘Bursa 
Eğitim Günleri’ 
gelenekselleşiyor. 
Bu yıl ortaokulda 
görev yapan 
öğretmenlere 
yönelik yapılacak 
eğitim seminerleri 
6 branşta gerçek
leştirilecek. 
Gençleri başarıya 
taşıyacak ve onları 
çağın gereklerine 
uygun biçimde 
yetiştirecek unsu
run öğretmenler 
olduğunu kayde
den Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, "Öğret
menlerimizin 
donanımlı olmaları 
ve işlerini profes 
yonelce yapmaları 
için İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü olarak 
çeşitli projeler 
ürettik. Bu proje 
lerden yalnızca

ağırlamayı amaçla
maktayız. Okul 
Müdürü Nazım Özer 
2012 yılında da 
Ulusal Ajans'a 
sunmuş oldukları 
projenin de kabul 
edildiğini ancak 
geçen yıl maddi 
yetersizlikler nede 
niyle projenin 
gerçekleşemediğini 
hatırlatarak 
bu sene ve 
önümüzdeki iki yıl 
içerisinde kabul 
edilen ortak Avrupa 
Dansı projesini 
uygulamaya koya
caklarını belirtti.

biri olan eğitim 
günleriyle öğret
menlerimizi bir 
araya getirdik. 
Geleneksel hale 
gelen eğitim gün
lerinde şimdi de 
ortaokullarda 
görev yapan öğ 
retmenlerimizi 
davet ediyoruz." 
dedi.
Geçtiğimiz yıl 
uygulamaya koy
dukları Bursa’da 
Eğitim Günleri 
etkinliğinin 
Türkiye’de bir ilk 
olduğunu ifade 
eden Gülsar, şöyle 
konuştu: "Bu 
faaliyetimizle 10 
branşta yaklaşık 6 
bin öğretmenin 
birlikteliğini 
sağladık. Görevlen 
dirilen okullarımız 
tarafından yapılan 
panellerle öğret
menlerimiz arasın
da önemli bir 
paylaşım gerçek
leştirildi.

ülkü Ocaklarından 
Bilgi yarışması

Önceki senelerde 
eğitim, kültürel ve 
spor alanlarında 
düzenlediği faaliyet
leri ile Gemlik'te ilk
lere imza atan 
Gemlik Ülkü Ocakla 
rı, Eğitim ve Kültür 
Vakfı geleneksel 
hale getirdiği Orta 
öğretim Teşkilatları 
"Dündar Taşer Bilgi 
Yarışmasını" bu 
sene de düzenledi. 
Ocak binasında 
düzenlenen Bilgi 
Yarışmasına Gemlik 
Ülkü Ocakları 
Başkanı Kartal 
Gülmez ve yöneti
mi, Gemlik Ülkü 
Ocakları Eski 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz 
ülkü ocaklarında 
yıllarını geçirmiş 
kişiler, eğitimciler, 
yarışmada görevli 
öğrencilerin aileleri 
ve bir çok sayıda 

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

GÜN İÇİNDE TESLİIVI EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

misafir katıldı. 
Düzenlenen yarış
maya Hisar Anado 
lu Lisesi, Endüstri 
Meslek Lisesi, 
Ticaret Meslek 
Lisesi, imam Hatip 
Lisesi ve Gemlik 
Anadolu Lisesi 
teşkilatları katılım 
gösterdi.
Yarışma da;
-1.Gemlik Anadolu 
Lisesi
-2.Endüstri Meslek 
Lisesi
-3. Ticaret Meslek 
Lisesi ve Hisar 
Anadolu Lisesi 
-4.İmam Hatip 
Lisesi teşkilatı oldu. 
Dereceye giren 
teşkilatlara ödülleri
ni takdim eden 
Ocak Başkanı 
Kartal Gülmez; 
daha sonra bir 
konuşma yaparak 
dereceye girenleri 
kutladı.

Cwww,gem i i kkorfezgazetesi.cöm
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Gücümspor 3 de 3 yaptı
Türkiye Basketbol 
Ebbl/3lig 3 .Hafta 
karşılaşmasında 
Bursa derbisinde 
Gemlik İlçe Spor 
Salonu’nda saat 
15.30 karşı karşıya 
gelen Gemlik Gücüm 
Spor ile İnegöl Çarşı 
Spor arasındaki 
mücadelenin ilk 
periyot İnegöl Çarşı 
ilk dakikalardaki 
etkinliğini koruya
mayınca 24-18 
Gemlik ekibi önde 
bitirdi, İkinci periyot 
Gemlik Gücüm Spor 
‘un etkili oyunu ile 
ilk yarıyı 49 - 24 
önde bitirdi.
İkinci devrede 
sergilenen oyun ile 
3. periyot 23-13 ve 4. 
Periyotu önde 
bitiren Gemlik ekibi 
Seyircinin desteği ile 
ekibi sahadan 95-55 
galip ayrılan taraf 
oldu. Gemlik Gücüm 
Spor: 95 İnegöl 
Belediye : 55

SalonzGemlik İlçe 
Spor Salonu 
Baş Hakem :Burak 
TUNCER
Yrd Hakem zGökhan

Önder KESER
Teknik Komiser: 
Macit ZEREN

Gemlik Gücüm Spor 
Levent (0), Olcan (6), 
Berkay (18) ,Emre 
(13), Oğulcan (10), 
Musab (2), En es (4) 
Erdem(18), Can (10), 
Musa (4), Rıdvan (0), 
Hakan (10)

Antrenör:Ziya 
GÜLER
İnegöl Çarşı SPOR 
Ömer (6), Ozan (4), 
Berkan(2), Eray(4), 
Emre(0), Ali 0), 
Oğuzhan(18), Kadir 
(0), Selim(4), 
Sercan(2),

Semih(11), Ömer( 3) 
Antrenör: Kemal 
BAŞARAN
5 Faulü oyuncular: 
İnegöl Çarşı 
Oğuzhan / Sercan 
1-Periyot = 24 :18 2 
Periyot= 25 : 6 3- 
Periyot = 23 : 13 4- 
Periyot= 17 : 13 İlk 
Devre = 49:24 Maç 
Sonu = 95:55

Maç sonunda 
yapılan basın toplan
tısında
Gemlik Gücüm spor 
basın sözcüsü Ömer
Gümüş, "2. Bursa 
derbisini kazanarak 
puanımız 6 çıkartık 
ve 1. Sıradaki yerim

izi koruduk. İnegöl 
maçına gelerek bize 
destek olan Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık’a, Sedat 
Ozmen’e, Gemlik 
Ultra Aslana, 
Basketbol severlere 
ve Gemlik halkına 
teşekkür ederiz. 
Gemlik Gücüm Spor 
Kulübü olarak Ulu 
Önderimiz Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk"ü aramızdan 
ayrılışının 75. yıl 
dönümünde saygıyla 
anıyoruz. Ruhu şad, 
mekanı cennet 
olsun, "dedi 
Gemlik Gücüm Spor 
Antrenörü Ziya

Güler, "Genç bir 
kadro ile mücadele 
eden İnegöl Çarşı 
Spor’u bu ligde 
olmalarından dolayı 
tebrik ediyorum ilk 
iki haftada elde 
ettiğimiz Bilecik 
Belediyesi ve Mg 
Spor (Tofaş Pilot 
Takımı) galibiyet
lerinden sonra 
almamız gereken 3. 
Maçımızı da 
kazandık. Galibiyette 
emeği olan kulüp 
yönetimine ve 
Gemlikli Basketbol 
severlere teşekkür 
ederim" dedi.
Gemlik Gücüm Spor 
Oyuncusu Enes

Yoldaş, “Bursa 
Basketbolü için 
önemli takım 
sayısının artması 
özellikle genç oyun
cular için faydalı 
,Geçen hafta olduğu 
gibi bu haftada galip 
gelerek yolumuza 
devam ediyoruz" 
dedi
İnegöl Çarşı Spor 
Antrenörü Kemal 
Başaran, “Gemlik 
Ekibi bizden daha 
tecrübeli ve hedef 
sel anlamda çok 
daha üst 
düzeyde.Her takım 
gibi kazanmak için 
çıktığımız bu maçta 
rakibimiz tecrübeli 
hocaları ve oyuncu- 
larıyla maçı 
kazandılar. Bursa 
basketbolünün 
ilçeler bazında tem
sil eden iki kulübün 
olması bu imkanlarla 
basketbol adına iyi 
şeyler yaptığımız 
inancındayım.
Gücüm spor 
kulübünü göstermiş 
olduktan misafirper
verlikten dolayı 
teşekkür ederiz” 
dedi

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
FORKLİFTLER 

ARANIYOR 
AĞOEMİR GÜMRÜKLEME 

TAH.T1AH.NAK.GÜM. 
TAAH. GIDA MTV. TEMİZ. HİZ. İTH. 

İHR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ 
Gemport Uman Sahası 

Tel:5247524

ELEMAN
ESNEK ÇALIŞMA 

SAATLERİNE UYGUN 
MAKAM ŞOFÖR VE 

MEKANİK BAKIM USTASI
KAYNAK USTASI 

ELEKTRİK TEKNİKERİ
ARANIYOR

VER0NA MERMER
Yalova Yolu 2. KM.

GEMLİK
Tel: 514 20 21

İNCİLİZCE ÖZEL 
DERS VERİLİR

AMERİKA’DA 
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ 

ALAN VE ÇALIŞAN 
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

TARAFINDAN DERS 
VERİLİR 

SAATİ 25 TL 
ALİ RIZA YILDIZ 

0 530 31105 20
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Prim iırcu ilanlar tükkal! Haci; neleiilir
Prim borcu olan 100 
bin kişiye e-haciz 
gelebilir.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu, prim ala
cakları için sahaya 
iniyor.
Kurum, prim alacak
larının tahsili için 
Türkiye Bankalar 
Birliği ve Katılım 
Bankaları Birliği ile 
yapacağı protokol 
kapsamında e-haci- 
zle tahsil ve takibe 
başlıyor.

Adalet Bakanlığı ile 
bir protokol imza
layan kurum, banka 
larla da masaya otu
racak. Böylece, prim 
borcu için otomatik 
icra sistemine 
geçen kurum, elek
tronik haciz uygula
masını yaşama 
geçirmiş olacak. 
Borcunu yapılandır- 
mayanlar için sıkı 
bir takip başlatıla
cak. Bu kapsamda 
100 bin kişi var

Mıct Mlisltl 
Meclis e Dilekçe!
Yüzlerce polis 
memuru, 2 bin 200 
olan ek gösterge 
lerinin 3 bin 600 
olması için TBMM 
Dilekçe Korniş 
yonu'na başvurdu. 
Ortak olarak imza
lanan dilekçeler
den birjnde, 
emniyet mensu
plarının^ özlük hak

ları ile ilgili düzen
leme yapılacağının 
bakanlar tarafın
dan defalarca 
açıklandığını, tüm 
emniyet cami
asının 10 Nisan 
Polis Bayramı ve 
seçimlerden önce 
heyecanla ve sev
inçle bekledikleri 
kaydedildi

11 milyon çalışan bugünü bekliyor
Bireysel hesaba 
dayanan Kıdem 
Tazminatı Fonu sis
temi oluşturulması 
için taraflar yarın 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik başkan
lığında toplanacak 
Kıdem tazminatı, 
çalışma hayatında 
uzun süredir 
tartışılan konuların 
başında geliyor ve 
bu uygulama yak
laşık 11 milyon 
çalışanı ilgilendin 
yor. 10. Kalkınma 
Plam'nda, çalışma 
hayatında sosyal 
taraflarla diyalog 
içerisinde tüm işçiler 
açısından erişilebilir
liğin sağlanacağı, 
bireysel hesaba 
dayanan bir kıdem 
tazminatı sistemi 
oluşturulması 
amaçlanmıştı.
-"11 ay, 10 ay, 6 ay, 
mevsimlik yok"

Yaklaşık 11 milyon 
çalışandan 1,5 
milyon işçinin kıdem 
tazminatı sorunu 
yok ama geriye 
kalan 9,5 milyon 
işçi, kıdem tazmi
natıyla ilgili ciddi 
sorunlar yaşıyor. 
İşte bu nedenle 
Bakan Çelik, Kıdem 
Tazminatı Fonu'nda 
kararlı olduğunu ve 
fon hesabının mutla
ka oluşturulacağını 
her ortamda ifade 
etmişti.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığınca düzen
lenen 10. Çalışma 
Meclisi Toplantı sı'n- 
da yaptığı konuşma
da sosyal taraflara 
seslenerek, "Kıdem 
tazminatı konusunda 
aranızda anlaşın. 
Bizim açımızdan 
hiçbir sorun yok. Biz

üzerimize düşeni 
anında yerine 
getirmeye hazırız. 11 
ay, 10 ay mevsimlik 
işçi, bunlara biz artık 
taraf değiliz, biz 
hakka tarafız.
Diyoruz ki, 'Bir işçi, 
bir gün dahi çalışsa 
o, onun kıdem 
hesabına girmeli. 
Şimdi yeni hazırlık, 
inşallah hemen onun 
ödemesini getiriyor, 
bir gün dahi 
çalışsa... Dolayısıyla 

bundan sonra 11 ay, 
10 ay, 6 ay, mevsim
lik yok. Kıdem 
sürekli çalışıyor" 
değerlendirmesinde 
bulunmuştu.

-"Son kez 
pazartesi günü"

Bakan Çelik de 
kıdem tazminatıyla 
ilgili düzenlemeye 
ilişkin, "Bizim bu 
konuda dediğimiz 
gayet açık; 'fon*

dediğimiz şey, tazmi
nattan vazgeçme 
değil ki..: 'Fon' 
dediğimiz şey, 12 ay 
zorunluluğu kaldırıp, 
aylık çalışma zorun
luluğu getirmek. 
Yani bir ay çalışanın 
da tazminatını ala
bilmesi ve güvenceli 
bireysel hesabına 
aylık tazminatının 
yatması" ifadesini 
kullanmıştı.
Kıdem Tazminatı 
Fonu'na ilişkin, 10 
Kasım'a kadar 
taraflara bir noktaya 
gelmeleri için süre 
verdiklerine dikkati 
çeken Çelik, 
"Hükümet pro
gramımızda, fon 
uygulamasıyla işçi- 
işveren arasındaki 
bu ihtilafı ortadan 
kaldıralım, direkt 
olarak aylık ücretini 
nasıl alıyorsa fon 
hesabına da bireysel 
hesabına da tazmi

nat, her ay düzenli 
yatsın. Böylece işçi- 
işveren arasında 
tazminat kavgaları 
kalksın anlayışıyla 
fon hesabına geçe
lim diye taraflara 
teklifimiz oldu. Bu 
konuda farklı değer
lendirmeler var. Son 
kez pazartesi günü 
bakanlıkta saat 
11.00'de taraflarla 
3'lü danışma 
çerçevesinde bir 
araya geleceğiz" 
dedi.

-Diğer görüşler 
Türk-İş Genel 
Başkanı Ergün 
Atalay, "Biz bununla 
ilgili geriye gidecek 
hiçbir şeyin 
içinde olmayız. 
Bunun altına ne 
imza atarız, ne o 
toplantıya katılırız, 
buna da şiddetle 
karşı çıkarız" 
ifadesini kullanmıştı.
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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.Saveılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA" 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. .jL 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. . 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAP0R-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eski hisar (262) 655 60 31

__________ OTOBÜS__________
ULAŞIM

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

HASTANELER

Şehirlerarası 26154 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

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

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

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

Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 4S
Beyza Petrol 513 01 03

GemlikKarfez
GEMLİK'İNİLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ_______

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 41 SAYI : 4720’

FİYATI: 50 Kr. (KDV D^hil)
Sahibi: Kadri GÜLER

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri? yayınlanmaz)

lENIIIIIIEIIGini
VENÜS

SİNEMASI 
ŞEVKAT YERİM DAR: 
12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:15 
ŞEYTAN-IRACİM : 

11:45-14:15-16:15- 
18:30-20:30

TURDO: 11:30-13:30 
GÜNCE: 15:30- 
17:30-20:00

REZERVASYON 
5133321



11 Kasım 2013 Pazartesi GemlikKErfez Sayfa 10

■ 1 ||

Türkiye Kupası'nda 
3, Cumhurbaşkan 
lığı Kupası'nda 1, 
Beko Basketbol 
Ligi'nde 4 ve THY 
Avrupa Ligi'nde de 
4 maç olmak üzere 
üst üste 12 resmi 
maçı kazanan Fener 
bahçe Ülker, "yenil 
mezlik" unvanını 
Bursa'da bıraktı. 
Yeni başantrenörü 
Zeljko Obradovic 
yönetiminde Türkiye 
Kupası'nda fırtına 
gibi esen sarı* 
lacivertli takım, 
çeyrek finalde Pınar 
Karşıyaka'yı 77-69, 
yan finalde de 
Beşiktaş'ı 75-66 
yenerek adını finale 
yazdırdı. Finalde 
Galatasaray Medical 
Park ile eşleşen 
Fenerbahçe Ülker, 
sahadan 63-57 galip 
aynlarak kupanın 
sahibi oldu.
Fenerbahçe Ülker, 
Cumhurbaşkanlığı 
Kupası maçında da 
Galatasaray Liv

Hospital'ı 64-62'1i k 
skorla yendi.
Bu sezon da hem 
Beko Basketbol Ligi 
hem de THY Avrupa 
Ligi'ne hızlı bir 
başlangıç yapan 
sarı-lacivertli takım, 
Avrupa'da ve 
Türkiye liginde 
Tofaş maçına kadar 
yenilgi yüzü görme
di. THY Avrupa Ligi 
A Grubu'ndaki ilk 
maçında Ukray 
na'nın Budivelnik 
Kive takımını yenen 
Fenerbahçe Ülker, 
ardından grubun 
güçlü takımı 
Barcelona ile yaptığı 
maçı da kazanmayı 
bildi. Sarı-lacivertil 
takım, grubun bir 
diğer güçlü takımı

Cska Moskova 
maçından da galip 
ayrılarak önemli bir 
başarıya imza attı. 
Fenerbahçe Ülker, 
THY Avrupa Ligi A 
Grubu'ndaki 4. 
maçını Sırp temsil
cisi Partizan NIS ile 
oynadı. Sarı- 
lacivertli ekip, 
deplasmandaki maçı 
kazanarak grupta 
4'üncü galibiyetini 
elde etti.
Beko Baskekbol 
Ligi'nde de ilk 4 
maçta rakip tanı
mayan Fenerbahçe 
Ülker, Mersin 
Büyükşehir 
Belediyespor, 
Anadolu Efes, 
Beşiktaş İntegral 
Forex ve Aliağa

Petkim maçlarından 
galip ayrılmayı bildi. 
Son 12 resmi maçını 
da kazanan Fener 
bahçe Ülker, Beko 
Basketbol Ligi'nin 5. 
haftasında bugün 
Tofaş'a deplasman
da 89-81'lik skorla 
boyun eğerek 
13'üncü resmi ma 
çında yenilgiyle 
tanıştı. Fenerbahçe 
Ülker'in son 12 
resmi maçta oyna 
dığı maçlar ve skor
ları şöyle: 
Fenerbahçe ülker- 
Pınar Karşıyaka: 77- 
65
Fenebahçe Ülker- 
Beşiktaş: 75-66 
Fenerbahçe Ülker- 
Galatasaray Medical 
Park: 63-57 
Cumhurbaşkanlığı 
Kupası;
Fenerbahçe Ülker- 
Galatasaray Liv 
Hospital: 64 -62 
THY Avrupa Ligi: 
Budivelnik Kiev- 
Fenerbahçe Ülker: 
84-102

Mitim 
HazırHUanıaBaslaflı

Bursaspor, Spor 
Toto Süper Lig'in 
12. haftasında, 
kendi evinde 
Kasımpaşa ile 
oynayacağı 
karşılaşmanın 
hazırlıklarına bu 
sabah yaptığı 
antrenmanla 
başladı. 
Özlüce 
Tesisleri'nde, 
teknik direktör 
Christoph Daum 
yönetiminde 
yapılan antrenman 
ısınma koşuları ile 
başladı. Ardından,

Alman teknik adam 
futbolcuları 2'şerli 
gruplara ayırdı. 
Yeşil-beyazh 
futbolcular 5 
kilogramlık 
sağlık ve futbol 
topları ile kondis 
yona dayalı bir 
çalışma yaptılar. 
Yaklaşık 2 saat 
süren antrenmana, 
milli takımlarda 
bulunan Enes Ünal, 
Batuhan Altıntaş, 
Ertuğrul Ersoy, 
Musa Çağıran ve 
Stanislav Sestak 
katılmadı.

amem
Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
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;
L ^DOĞANIN HAZÎNESİ I

ZEYTİN&ZEYTİNYAĞI 
KESTANE ŞEKERİ 

YÖRESEL REÇELLER 
KOZMETİK

{Ş KavlakJf Sızma j naturel fâ sızma 
| “» zeytinyağı

www.kavlak.com.tr

SGK'dan müjde!
SGK esnaftan tahsil edemediği 
prim borçlarını 'tercihe göre' 
silmeye hazırlanıyor. Yeni bir 
Torba Yasa ile Bağ - Kur (4/b) 
kapsamındaki 24 ay ve üzeri 
prim borcu, 3 aylık bir ödeme 
süresi tanındıktan sonra öden
mezse sigortalılık süreleriyle bir
likte silinecek. Sayfa 9’de

Marmarabirlik zeytin taban ve tavan fiyatlarını açıkladı

Zeylimle has M 6 lira
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Belediye bütçesi 64 milyon lira
Kasım ayı, kurumlann bir sonraki yıla ait 

bütçelerinin ele alındığı aydır.
Devlette ve şirketlerde bütçe planlamala 

n Kasım ayında görüşülmeye başlar.
Bir önceki yılın bütçesinin gerçekleşme 

oranlanna göre yeni bütçe planlan yapılır.
Dün toplanan Gemlik Belediye Meclisi’n 

de, performans esaslı 2014 mali yılı gelir 
gider bütçesi görüşüldü. Başkanlık maka 
mı bütçeyi sundu, muhalefet yeni bütçeyi 
eleştirdi. MHP’den Metin Şanlı ve CHP’den 
Mahir Gencer dersini iyi çalışmış öğrenci 
gibiydiler. Devamı sayfa 4’de

Marmarabirlik 2013-2014 kampanyası ürün 
alım fiyatlarını belirledi. Buna göre baş 
fiyat 200 tane 6 lira, taban fiyat 380 tane 1 
lira 75 kuruş olarak açıklandı. Yağlık zeytin 
fiyatı ise 1 lira 15 kuruş olarak belirlendi.
Ürün alım tarihini öne çekerek, 1 Kasım 
2013 olarak belirleyen ve 52 bin ton ürün 
alım planı yapan Marmarabirlik'in yönetim 
kurulu, dün yaptığı toplantıda alım fiyat
larını da belirledi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Belediyesi’nin 2014 yılı 
performans esaslı bütçesi kabul edildi

2014 yılj gelir gider 
bütçesi 64 milyon 

83 hin lira

Gemlik Belediyesi’nin 2014 yılı gelir 
gider bütçesi CHP’Hler ile AKP’li üyele 
rin olumlu, MHP’li meclis üyelierin ise 
çekimser oylarıyla 64 milyon 83 bin lira 
olarak kabul edildi. Haberi sayfa 4’de

http://www.kavlak.com.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlik zeytin taban ve tavan fiyatlarını açıkladı

Zeytinde bas fiyat 6 lira
Marmarabirlik 2013- 
2014 kampanyası 
ürün alım fiyatlarını 
belirledi.
Buna göre baş fiyat 
200 tane 6 lira, taban 
fiyat 380 tane 1 lira 
75 kuruş olarak açık
landı.
Yağlık zeytin fiyatı 
ise 1 lira 15 kuruş 
olarak belirlendi. 
Ürün alım tarihini 
öne çekerek, 
1 Kasım 2013 olarak 
belirleyen ve 52 bin 
ton ürün alım planı 
yapan Marmarabir 
lik'in yönetim kurulu, 
bugün yaptığı toplan
tıda alım fiyatlarını 
da belirledi.
Bundan 3 yıl önce
sine kadar 32 bin ton 
seviyesinde gerçek
leşen alım miktarını 
son iki yıldır 45 bin 
ton düzeyine taşıdık
larını belirten Marma 
rabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı 
HidametAsa; "Önce
ki senelerde ürün 

alım miktarlarında 
kalibre bazındaki 
ihtiyaç olan ürünün 
alınamaması satışları 
mızı da olumsuz 
yönde etkiliyordu. 
Yeni dönemde satış 
miktarlarında 
sağlanan artışlar, 
ürün alım politikaları 
ve ortaklar lehine 
açıklanan fiyatlar 
Marmarabirlik'in 
bugün yoğun talep 
görmesinin neden
leridir. Kampanyanın 
başından beri üretici
lerimizi ezdirmeyiz 
demiştik. Alın terinin 
ne demek olduğunu 
çok iyi biliyoruz. 
Üreticimizin beğene 
ceği fiyatların oluş
tuğu kanaatindeyiz" 
dedi.
Kampanyanın Mar 
marabirlik için önemi 
nin altını çizen Asa 
"Bu yıl için her böl
genin sıkıntısı farklı 
ve piyasa fiyatları 
tam olarak oluşmadı. 
Ayrıca, Marmara bir-

lik'in mevcut stok 
durumunu göz önüne 
alarak kurumu da 
sıkıntıya sokmaya
cak bir fiyat belirle 
dik" dedi.
1 Kasım'dan bu yana 
7 bin ton civarında 
ürün alımı gerçek
leştirdiklerini söyle 
yen Asa, "Ödeme 
planı olarak da tüm 
imkânlarımızı zorla
yarak % 60 peşin ola
cak şekilde bir plan
lama yaptık. 
Kalan bakiyeler ise 
kampanya sonunda 
açıklanacak takvime 
göre mümkün

olduğunca erken bir 
tarihte ödenecek.
Tüm bunlar düşünül 
düğünde gerek mik
tar, gerekse fiyat 
yapısı olarak ortak
larımızı da memnun 
edecek bir kampan 
yaya başlamış bulu 
nuyoruz. Üreticimiz, 
bölgemiz ve ülkemiz 
için hayırlı olmasını 
diliyoruz" dedi.

KAMPANYA AÇILIŞ 
TARİHİ 1 KASIM 2013 
CUMA GÜNÜDÜR.
ÖDEME PLANI;

1-15 Kasım 2013

tarihi dahil alınan 
ürün bedellerinin % 
6O'ı 22 Kasım 2013 
Cuma günü 
ödenecektir.
2- 29 Kasım 2013 
tarihi dahil alınan 
ürün bedellerinin % 
6O'ı 06 Aralık 2013 
Cuma günü 
ödenecektir.
3-13 Aralık 2013 tari
hi dahil alman ürün 
bedellerinin % 6O'ı 20 
Aralık 2013 Cuma 
günü ödenecektir.
4- 27 Aralık 2013 tari
hi dahil alınan ürün 
bedellerinin % 6O‘ı 3 
Ocak 2014 Cuma

günü ödenecektir.
5- 28 Aralık 2013 tari
hinden kampanya 
bitimine kadar alman 
ürün bedellerinin % 
6O'ı kampanya bitim 
tarihinden itibaren 10 
gün içerisinde 
ödenecektir.
6- Bakiye kalan (%) 
40 ürün bedeli 
ödemeleri kampanya 
bitim tarihinden 
sonra açıklanacaktır.
7- Yağlık (Barem Dışı 
42 ve Yukarısı) ürün 
bedelleri, yukarıda 
belirtilen ödeme 
takvimi dahilinde 
tamamı 
ödenecektir.
Yağlık fiyatları 
piyasa koşullanna 
göre revize 
edilecektir.
Kampanya ve son
rası süreç içerisinde 
Birliğimizin mali 
durumu ve genel 
ekonomik koşullara 
bağlı olarak ödeme 
planı değişebilir.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri eğitimden döndüler

M M W Kalkınma Projelenil ıımlımaıı hım
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası görev 
lileri, Türkiye Odalar 
ve Borsalar 
Birliği'nde düzenle
nen Kırsal Kalkınma 
Programı - IPART 
kapsamında, “Proje 
Hazırlama ve uygula
ma eğitimine” 
katıldılar.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Oda Yöne 
tim Kurulu Sayman 
üyesi A. Ergin 
Erenoğlu, üye 
Mehmet Anar, Oda 
Genel Sekreteri Agah 
Arda ve Bilgi İşlem

ve İletişim sorum
lusu Ayhan Yıldız 
7- 8 Kasım günleri 
Ankara’da yapılan 
toplantıdan döndüler. 
TOBB'de düzenlenen 
eğitime ilgili 
Bakanlıkların temsil
cileri eğitmen olarak 
katıldı.
Eğitimde; Sektörel 
olarak IPART pro
jeleri tanıtıldı.
Kredinin kimlerce ve 
nasıl kullanılacağı 
anlatıldı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Agah Arda, 
toplantının olumlu geçtiğini, ilk kez oda yöneticilerin de bu eğitim uygulamasına

katıldıklarını 
söyledi.
GTSO üyelerinin 
IPART projelerinden 
yararlanabilmesi için 
odada bilgilendirme 
toplantıları düzen
leneceğini söyleyen 
Agah Arda, 
"Kırsal Kalkınmayı 
hedefleyen yardım 
destekli bu AB 
projelerini en 
az kullanan ülke 
Türkiye’dir.
Bunun için uygun 

projelerin hazırla
narak başvuruların 
yapılmasına yardım
cı olacağız.” dedi.

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

SAATTE TESLİM EDİLİR

CÜI_I=R A^JANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Bursa'nın Mustafa 
Kemalpaşa ilçesi 
yakınlarında aşırı 
hız yüzünden 
devrilen otomo
bilde bulunan 2 
genç öldü, 4 kişi de 
yaralandı. Kaza, 
dün gece saat 
21.30'da 
Mustafakemalpaşa' 
mn Bursa Caddesi 
Terminal yolu 
üzerinde meydana 
geldi. Terminal 
yönüne giden 
Özkan Naci (19) 
yönetimindeki 16 
SD 711 plakalı oto
mobil, sürücünün 
aşırı sürat 
nedeniyle direk 
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
taklalar atarak 
refüjdeki beton

Malisi cinaıeiin lıaiil zanlısı nakalaiMlı
Bursa’da bir fab
rikada şoför olarak 
çalışan genç, birlik
te alkol aldığı 
arkadaşı tarafından 
bıçaklanarak 
öldürüldü. Kaçan 
şahıs ise hasta 
neye gittiğinde 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, olay, dün 
akşam saat 20.00 
sıralarında Yunus 
Emre Mahallesi 
Sevinç Caddesi 
üzerinde yaşandı. 
Bir fabrikada şoför 
olarak çalışan 
Özgür Kılıç (33), 
arkadaşı Mehmet 
A. (38) ile birlikte 
kamyonet 
içerisinde alkol 
almaya başladı. 
İddiaya göre iki 
arkadaş, Mehmet 
A.'nın bir süredir

Bursa'da 24 Saatte 3 Deprem Oldu
Bursa'nın Dağlık 
Bölgesi'nde son 24 
saatte ölçüleri 3.5, 
2.7 ve 2.7 olan 3 
ayrı deprem mey
dana geldi.
5 KİLOMETRE 
DERİNLİKTE 
HİSSEDİLDİ 
Boğaziçi Üniver

aydınlatma direğine 
çarptı.
Otomobilin hur
daya döndüğü 
kazada, arkada otu
ran Oğuzhan Deniz 
(19), Emre Öztürk 
(18), Duhan Toker 
(18) ve Metin Bilen 
(19) Olay yerine 
gelen kurtarma 

arasının açık oldu 
ğu eşi hakkında 
konuşmaya başla 
yınca tartışma çıktı. 
Tartışmanın büyü 
mesiyle iki arka 
daş, araç içerisinde 
bıçaklı kavgaya 
tutuştu. Özgür 
Kılıç, karnından, 
boynundan ve 
kulağından yarala 
nırken, elinden 

sitesi Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü'nden alı
nan bilgiye göre, 
merkez üssü 
Büyükorhan ilçe
sine bağlı Kınık 
beldesi olan ilk 
deprem saat 

ekipleri tarafından 
sıkıştıkları yerden 
yaralı olarak 
çıkarılarak ambu
lans ile hastaneye 
sevk edildi. Sürücü 
Özkan Naci ile 
önde oturan Mert 
Hacıalioğlu (17) 
otomobil içerisinde 
sıkıştı. Kurtarma 

yaralanan Mehmet 
A. ise olay yerin 
den kaçtı. Devriye 
gezen polis ekibi, 
boş arazi üzerinde
ki kapıları açık 
kamyoneti gördü. 
Aracın yanına gi 
den polis, direksi 
yon başında hare 
ketsiz ve kanlar 
içerisinde yatan 
Özgür Kıhç'ı buldu.

11.36'da 3.5 şid
detinde ve yerin 5 
kilometre derin
liğinde meydana 
geldi. Yine 12.36'da 
merkez üssü 
Büyükorhan'a bağlı 
Karaağız köyü olan 
depremin şiddeti 
2.7 olarak ölçüldü. 

ekiplerinin uzun 
uğraşlar sonucu 
otomobilden 
çıkardığı Naci 
Özkan'ın yaşamını 
yitirdiği belirlendi. 
Ekipler, otomobil 
içerisindeki Mert 
Hacıalioğlu'nu 
çıkarmak için yak
laşık 1 saat uğraştı. 
Savcılığın talimatıy
la araç itfaiye 
müdürlüğünün 
bahçesine çekildi. 
Burada otomobili 
parçalarına ayıran 
ekipler 
Hacıalioğlu'nun 
cesedini güçlükle 
çıkartarak cenaze 
aracıyla morga 
gönderdi.
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Olay yerine gelen 
112 sağlık ekipleri 
Kılıç'ın öldüğünü 
tespit etti. 
HASTANEDE 
YAKALANDI 
Polis ekiplerinin, 
olay yerinde incele 
me yaptığı sırada 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hasta 
nesi Acil servisine 
yaralı halde bir kişi 
geldi. İhbar üzerine 
hastaneye giden 
Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri, 
Mehmet A. (38) 
isimli bu kişinin, 
Özgür Kıhç'ı 
öldürdüğünü 
belirledi. Özgür 
Kılıç'ın cansız 
bedeni otopsi için 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırılır 
ken, Mehmet A. ise 
gözaltına alındı.

02.29'da merkez 
üssü Büyükorhan'a 
bağlı Akçasaz köyü 
olan depremin şid
deti ise 2.7 olarak 
ölçülürken, deprem 
ler Büyükorhan, 
Orhaneli ve 
Harmancık ilçelerin 
de de hissedildi.

Denize Düsen Kadın 
Sürücü Yaralandı

Mudanya’ya bağlı 
Tirilye beldesinde 
150 metrelik uçu
rumdan özel 
aracıyla denize 
düşen kadın 
sürücü yaralı kur
tarıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, 16 HG 842 
plakalı özel aracını 
uçurum kenarına 
park eden 35 
yaşındaki F.B.G 
adlı kadın sürücü, 
bir anlık dalgın
lığın kurbanı oldu. 
Tirilye beldesinde 
Sivzi mevkiinde 
150 metre yüksek
liğindeki uçurum
dan yuvarlanarak

Polis Olilugunu Söyleyen 
Kişiye Kimlik Sorunca 
Kaininden Bıçaklandı

Bursa'nın Kestel 
İlçesi'nde,gece 
işten gelecek 
oğlunu bekleyen 
66 yaşındaki Polat 
Sari, şüpheli 
olarak dolaşan 27 
yaşındaki Ali Hay 
dar G. adlı kişiye 
kim olduğunu 
sordu. Polis 
olduğunu söyley
ince kimlik soran 
Polat Sari, yanına 
gittiği Ali Haydar 
G. tarafından 
kalbinden bıçakla
narak öldürüldü. 
Olaydan sonra 
kaçan şüpheli, 
polisin soruştur
ması sonucu 
yakalandı. Olay 
dün gece saat 
00.15 sıralarında 
Kestel İlçesi Kale 
Mahallesi ipek 
Sokak'ta meydana 
geldi. Evinin 

ters dönen araç 
denize düştü. 
Aracın yarısı sular 
içinde kalırken, 
olay ardından 
sahile inen vatan
daşlar, kazada 
yaralanan ve 
emniyet kemeri 
bağlı olan F.B.G.’yi 
araçtan çıkardı. 
Sağlık ekiplerince 
Mudanya Şaziye 
Rüştü Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan evli ve 
üç çocuk annesi 
kadın, ilk müda
halenin ardından 
Bursa'da özel bir 
hastaneye sevk 
edildi.

önünde oğlunu 
bekleyen emekli 
inşaat işçisi Polat 
Sari, balkon 
kapısının önünde 
tanımadığı bir 
kişiyi gördü.
Seslendiği kişinin 
'Ben polisim, 
dışarıya gel' 
demesi üzerine 
Sari evinin 
kapışının önüne 
çıktı. Şüpheli kişi, 
kimliğini soran 
Sari'ye 'Al sana 
kimlik? diyerek, 
cebinden çıkarttığı 
bıçağı kalbine 
sapladı. Yakınları 
tarafından evinin 
önünde kanlar 
içerisinde bulunan 
Sari, çağrılan 112 
ambulansıyla 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştır 
ma Hastanesi'ne 
kaldırıldı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Belediye bütçesi 64 milyon lira..
Hazırlanan bu bütçeler tahmini bütçedir. 
Bir yıl sonra kesin hesapların incelen

mesinde tahmini bütçelerin hayali olduğu 
görülür.

Gerçekleşme oranları yüzde 50 veya 
60’lar dolayındadır.

Gemlik Belediyesi’nin 2004 den bugüne 
kadar yaptığı performans esaslı gelir gider 
bütçelerinin tahminleri hiç tutmamış.

Mehmet Turgut döneminde en yüksek 
tutma oranı 2008 yılında yüzde 85 lerde 
kalmış.

Daha önceki yıllar ise 35 veya 45’lerde 
seyretmiş.

Gemlik Belediye Meclisi son bütçesini 
hazırladı.

30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel 
seçimlerde, meclis üye sayısı 25 den, 32 
ye çıkacak.

Bugünkü Meclis’te bulunan üyelerin 
büyük çoğunluğu yeni mecliste olmaya
cak.

Yani, dün kabul edilen bütçenin büyük 
bölümünü yeni başkan ve meclis üyeleri 
uygulayacak.

Bütçe Belediyenin can damarıdır.
Herşey bütçeye dayanarak yapılır.
Bütçe görüşmeleri muhalefetin iktidara 

karşı bir çeşit sınavıdır.
İktidarın eksiğini gediğini, bu görüşme 

lerde dillendirirler.
Dünkü toplantıda, MHP’den Metin Şanlı, 

konuşma yeteneğini bir kez daha gösterdi.
Tane tane ve bir araştırmacı titizliğiyle 

fasıl fasıl eleştirdi.
Her zamanki gibi konuşmasına Mehmet 

Akif in şiiriyle başladı, şiiriylebitirdi.
AKP’lileri Akif in dizeleriyle vurdu.
Yeminli Mali Müşavir olan Mahir Gencer 

de dersine iyi çalıştığını gösterdi. Sakin 
sakin, hem de iğneleyici eleştirileriyle 
bütçe esaslarına vakıf birinin eleştirilerini 
zevkle dinledik dün.

Gencer’in uzun eleştirilerinde Belediyenin 
her konusu vardı.

Yapıcı bir eleştiriydi bu.
Gencer, bütçenin eksikliklerine değinir 

ken bilhassa belediye hizmet binasının 
bütçede yer almayışına dikkat çekti. Pazar 
yerinin projesini eleştirirken, 16 milyon, 
belki de 20 milyon liraya mal olacak Pazar 
yerinin yatırım bütçesinin kat kat üzerinde 
olduğunu anlattı.

“Bu bütçe açık verecek, yatırım yapıla
mayacaktır. Gemlik halkı son dönemde 
belediye üzerinden yapılan eleştirilerden 
bıktı. Bu görüntüye bir daha meydan 
vermeyeceğiz. Belediye bütçeslz kalma 
sın diye, çekincelerimizi belirterek büt 
çeye kabul oyu vereceğiz. ” dedi.

CHP Genel Merkezi gibi, mecliste 
kaosa neden olmadı.

Bütçeyi hem eleştirdi, hem de kabulü 
doğrultusunda oy kullandı.

MHP ise ne şiş yansın, ne kebap derce- 
sine “red” yerine daha politik bir seçim 
yaptı, “Çekimser" oy kullandı.

Yeni bütçe Gemlik’e hayırlı olsun.

Gemlik Belediyesi’nin 2014 yılı performans esaslı bütçesi kabul edildi

Gemlik Belediye 
si’nin 2014 yılı 
gelir gider bütçesi 
CHP’liler ile AKP’li 
üyelerin olumlu, 
MHP’li meclis üye- 
lierin ise çekimser 
oylarıyla 64 milyon 
83 bin lira olarak 
kabul edildi.
Dün toplanan 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde, Gemlik 
Belediyesi’nin per
formans esaslı 
2014 mali yılı gelir 
ve gider bütçesi 
görüşüldü.
Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nca 
hazırlanan, 2014 
mali yılı perfor
mans esaslı gelir

gider bütçesinin 
okunmasından 
sonra bütçe üzerin 
de görüşmelerine 
geçildi.
Fasıl fasıl okunan 
gelir ve gider 
bütçesinin denek 
bir tahmini bütçe

olduğu bildirildi. 
Bütçe konusunda 
önce MHP adına 
Metin Şanlı, söz 
alarak bütçeyi 
eleştirdi. CHP gru 
bu adına ise Mahir 
Gencer söz alarak, 
Gemlik Beledi

yesi’nin 2014 yılı 
bütçesinin noksan
lıklarına değinir 
ken, “Bu bütçe 
açık verecek, yatı 
nm yapılamayacak
tır. Gemlik halkı 
son dönemde bele 
diye üzerinden yapı 
lan eleştirilerden 
bıktı. Bu görüntüye 
bir daha meydan 
vermeyeceğiz. 
Belediye bütçesiz 
kalmasın, diye, 
çekinceleri m izi 
belirterek bütçeye 
kabul oyu vere
ceğiz.” dedi.
Bütçe görüşme 
lerinin geniş 
haberini yarın 
yayınlayacağız.

Çarşı Deresi un tollan lamamlanılı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapımı 
sürdürülen çarşı 
Deresi 2. etap 
çalışmaları kap
samında yürütülen 
çalışmalar devam 
ediyor.
İstiklal Caddesi, 
Merkez Solaksu 
başı Camii ile PTT 
arasında ve karşı 
sındaki Gürle İş 
Merkezi ile Nizam 
Pasajı yanındaki 
dere kenarındaki 
yaya yürüme yolu 
nu müteahhit firma 
tamamladı.
Dere üzerindeki 
Hükümet Konağı 
yanında bulunan 
köprü çalışmaları 
ise ise devam

ediyor.
Köprünün giriş ve 
çıkış yönlerindeki 
beton ayakların 
dökümünün yapıl
ması için kazı 
çalışmaları

sürdürülüyor. 
Köprü çalış
malarından sonra 
Balık Satış yer
lerinin yıkılacağı ve 
derenin deniz ile 
buluşmasının

sağlanacak! b< 
tiliyor. Derenin 
yaya yolu tamam
lanan bölümünde 
aydınlatma ve 
yeşillendirme çalış
maları yapılacak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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■fl-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP Castrol 
Sponsorluğunda 
HED Akademi 
Firmasının Gemlik 
Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı ve İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Toplum Destekli 
Polislik Büro 
Amirliği ile birlikte 
organize ettiği,

Elektrik & Otomasyon Bakımcı, 
Meslek Lisesi / Meslek Yüksekokulu mezunu, 

Elektrik / Elektronik / Otomasyon eğitimi almış, 
PLC; Sürücü ve Skada konularında tecrübeli / ilgili, 

Arıza takibi yapabilen ve bakımcı formasyonunda çalışmaya istekli, 
Bay, 

Gemlik / Orhangazi civarında ikamet eden / edebilecek 
Askerliğini yapmış ve tercihen sigara içmeyen.

Torna & Frezeci
Meslek Lisesi / Meslek Yüksekokulu mezunu, 

Torna Tesviye eğitimi almış / Torna freze tecrübesi olan, 
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, 

Bay, 
Gemlik / Orhangazi civarında ikamet eden / edebilecek 

Askerliğini yapmış ve tercihen sigara içmeyen.

Mekanik Bakımcı
Meslek Lisesi / Meslek Yüksekokulu mezunu, 

Makina / Bakım / İmalat eğitimi almış, 
Hidrolik & Pnömatik konusunda bilgili / ilgili, 

Arıza takibi yapabilen ve bakımcı formasyonunda çalışmaya istekli, 
Bay, 

Gemlik / Orhangazi civarında ikamet eden / edebilecek, 
Askerliğini yapmış ve tercihen sigara içmeyen.

0 224 586 53 50-169 F +90 224 586 53 53 
Gedelek Köyü, 16800 Orhangazi - Bursa

Güvenli Trafik 
Projesi Simülasyon 
gösterimi büyük ilgi 
gördü.
Gemlik İskele 
Meydanı’nda orga 
nize edilen proje 
kapsamında Emni 
yet Kemeri Devrilme 
Simülasyonu ile 
Emniyet Kemerinin 
önemi halka 

KIRPART A.Ş.

anlatıldı. Saatte 8 
kilometre hızla 
dönen emniyet 
kemeri devrilme 
simülatörü 
360 derece tur 
atarak, hem bil
gilendirdi, hem 
eğlendirdi, hem de 
düşündürdü.
Halk uygulamayı ilgi 
ile izledi.

Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Sedat 
Özmen Esnaf ziya 
retlerine devam etti. 
Pazar Caddesi’nin 
ara sokaklarındaki 
Esnafları ziyaret 
eden Özmen, 
esnaflarla sohbet 
edip destek istedi. 
Esnaflarla ve yoldan 
geçen vatandaşlarla 
sıcak sohbetler 
gerçekleştirilen 
Özmen, “Belediye 
cilik'te marka olan 
Milli Görüş'ün 
hizmetleri ile bu 
dönem Gemlik 
halkını tanıştırmaya 
geliyoruz.” dedi. 
Ara sokaklardaki 
esnaflar,caddelerde 
esnaf ziyareti yapıp 
ara sokaklara

Atatürk’ü mevlitle andılar
Gemlik Ülkü 
Ocakları 10 Kasım 
da birçok sivil 
toplum kuruluşunun 
aksine, Ülkü 
Ocakları binasında 
mevlit okutarak 
andı.
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün Hakka 
yürüyüşünün 75. 
sene-i devriyesinde 
düzenlenen mevlit 
programına Gemlik 
Ülkü Ocakları 
Başkanı Kartal 
Gülmez, Ocak 
yöneticileri, Üniver
site ve ortaöğretim 
Teşkilatları katıldı. 
Ocak Başkanı Kartal 
Gülmez, mevlit son
rası verdiği semi
nerde " Mustafa

fltatürK İlkokulu ndan Gülen e ziyaret
Atatürk İlkokulu 
Müdürlüğü İlçe 
Emniyet Müdürü 
Sayın Erol Gülen'e 
hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. 
Okul Müdürü Ömer 
Çelik, Okul Müdür 
Yardımcısı Ömer 
Öksüz, Okul Aile 
Birliği Başkan 
Yardımcısı Ayşe 
Eröz ve üyelerden 
Semiha Yelin ve 
Yasemin Kocataş'ın 
katıldığı ziyarette 
Okul Müdürü Ömer

girmeyen siyasiler 
bizden ne yüzle oy 
isteyecekler diyerek 
sitemlerini dile 
getirdiler. Özmen;
“Bizler İlçe Başkanlı 
ğımız döneminde 
de adaylığımızda da 
ziyaretlerimizi dar 
kapsamlı tutmayıp, 
herkeze ulaşmaya 
çalışıyoruz.” 

Kemal Atatürk'ü
fikirleriyle anlama 
mn ve anlatmanın 
temsil noktası olan 
Ülkü Ocaklarında 
bizler ona manevi 
anlamda da hediyel
er de göndermeliyiz. 
Tıpkı bugün yap
tığımız gibi, Türkiye 
Cumhuriyeti 
Devletinin kuruluşu
nun temellerin de 
emeği olan başta 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'e ve onun

Çelik "ilçe Emniyet 
Müdürlüğü görevine 
yeni atanan Erol 
Gülen'e hayırlı ol 
sun dileklerimi ileti 
yor ve görevinde 
başarılar diliyorum. 
İlçemizin sorunlarını 
iyi bilen ve okulu

diyerek “Hizmetleri 
mizde de aynı 
anlayışı hakim 
kılacağız.” 
dedi.
Özmen esnaf 
ziyaretlerinde 
son söz olarak; 
"Saadet kazanırsa 
Gemlik kazanır" 
diyerek mesajını 
verdi 

silah arkadaşlarına 
burada okuttuğu
muz mevlit onların 
ruhlarına, ettiğimiz 
dualarla manevi an 
lamda da bağlılığı 
mızı göstermektedir. 
Hakka yürüyüşünün 
75. sene-i devriye 
sinde Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ü 
rahmet, minnet ve 
özlemle anıyorum. 
Ruhu şad, mekânı 
cennet olsun." 
dedi.

muzun bölgesinde 
gençlik yılları 'eçen 
Müdürü n üz >mış 
olduğu çahşmaiar 
ile Gemlik'in güven
lik ile ilgili sorun
larını çözeceğine 
yürekten inanıyo
rum” dedi
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PERSONEL

LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ
IZGARA ÇEŞİTLERİ 
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

GECE SAAT 
Ol.OO'E KADAR 

AÇIĞIZ

Bakım bölümünde mekanik bakımcı olarak görev yapacak 
Endüstri meslek lisesi makine bölümü mezunu
(Tercihen makine yüksek okul mezunu)--

J Branşı ile ilgili işlerde en az iki yıl iş tecrübesi bulunan 
Torna ve freze tezgahlarında basit imalatları 
yapabilecek seviyede bilgi ve tecrübeye sahip.

V 28 yaşını aşmamış.

■ v Gemlik’te ikamet eden.
• V Vardiyalı çalışabilecek (3 vardiya ve işe girişten altı ay sonra) 

V Takım çalışmasına uygun.

Fabrikamızdaistihdam etmek üzere belirtilen özelliklere sahip 
personel alımı için müracaat etmekjsteyen adaylann 

(0224) 519 03 00 (pbx) 
numaralı telefondan' randevu almalan gerekmektedir. •

Gazhane Cad. ■ 
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) ■ 
0 532 434 89 55

MKS MARMARA
ENTEGRE KİMYA SAH. A.Ş.

ELEMAN
YALOVO YOLU 3. KM. 

DEKİ İŞYERİMİZDE 
ÇALIŞACAK GARSON 
VE KOMİ ARANIYOR

5138196

DEVREN SATILIK
YÜKSEK CİROLU 

RESMİ KURUMUN SU 
ANA BAYİİ 

DEVREN SATILIKTIR

05321682310

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM. 

GEMLİK 
Tel:5142021

KOŞGDe B6KL6M6K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O 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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MHPde çalışmalar lı ızland ı
MHP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Bıyıklı, 
adaylığının açıklan
ması sonrasında 
çalışmalarını hız
landırdı.
Ankara'ya giderek 
MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli ile 
görüşen Bıyıklı, 
Gemlik'te de çeşitli 
isimlerle bir araya 
geliyor.
Dilek Çay Bahçesin 
de eski DSP İlçe 
Başkanı ve Gemlikli 
bir grupla bir araya 
gelen Bıyıklı'ya, 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu da eşlik 
etti.
Gemlik'te yaşanan
lar ve başlıca 
sorunların masaya 
yatırıldığı toplantıda, 
Adnan Bıyıklı

"Gemlik, hak ettiği 
hizmeti alamayan 
önemli bir ilçe.
Çocukluğumuzun 
Gemlik'ini arar 
olduk. Yanlış 
uygulamalarla 
sorunlar yaşayan 
ilçemizi hak ettiği 
yere getirmek 
için elimizi taşın 
altına koymamız

gerekti. Gemlik'te 
yaşayan ve Gemlik'e 
değer veren herkesi 
mücadelemizin 
içinde görmek 
istiyoruz" dedi.
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
Gemlik siyasetinin 
son yıllarda kötü 
anıldığının altını 
çizerek "Sadece

Gemlik 7 kazanmak 
değil, Gemlik'te 
itibarsızlaştırılan 
siyasete itibar 
kazandırmak için 
çalışacağız. 2009 
seçimleri sonrası 
yaşananlarda 
Gemlik halkı gör
müştür ki, süreçte 
tek dik durabilen 
MHP'dir" dedi

İNGİUZCE ÖZEL 
DERS VERİLİR

AMERİKA’DA 
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ 

ALAN VE ÇALIŞAN 
İNGİLİZCE ÜĞRETMENİ 

TARAFINDAN DERS 
VERİLİR

SAATİ 25 TL 
ALİ RIZA YILDIZ 

O 530 31105 20

ELEMAN

ELEMAN
zmiN 
BASKI 
TAŞI 

ARATANLARA
ZEYTİN ÜRETİCİ VE 

TÜCCARLARINA 
KALİTELİ GRANİT RASKI 

TAŞI SATIŞLARIMIZ 
BAŞLAMIŞTIR

ZEYTİN TOPTANCILAR SİTESİ NO:32 GENLİK

O 224 514 00 33 
0 532730 6819 
O 54160916 39

FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ 

FORKLİFTLER 
ARANIYOR

AĞDEMİR GÜMRÜKLEME 
TAH. TAAH. NAK. GÜM. 

TAAH. GIDA HYV. TEMİZ. HİZ. İTH. 
İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ 

Gemport Liman Sahası 

Tel:5247524

ESNEK ÇALIŞMA 
SAATLERİNE UYGUN 
MAKAM ŞOFÖR VE 

MEKANİK BAKIM USTASI 
KAYNAK USTASI 

ELEKTRİK TEKNİKERİ 
ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM.

GEMLİK 
Tel: 514 20 21

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

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

ABONE OLDUNUZ MU?
. . . . . . . . . . . . . . . . . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

K AŞ€D€ IKKl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

‘G&mliL* Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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COTANflK 1 PUANA SEVİNEMEDİ

'I’Mmoğu/j
Mr

Oynadığı futbolla ve 
2 maçta aldığı 6 
puanla zirveye yer
leşen Gemlik Çota 
nakspor, evinde 
oynadığı maçta 
Soğukkuyuspor ile 
yenişemeyerek 1-1 
berabere kaldı. 
Birinci Amatör Küme 
2. grupta hedefi 
Süper Lige çıkmak 
olan Çotanakspor 
takımı 1-0 geriye 
düştüğü maçta 2. 
dakika sonra 
beraberliği yakala
masına rağmen 
maçın son 
dakikalarında kay
dettiği net gol 
yardımcı hakemin 
ofsayt kararıyla orta 
hakem tarafından 
iptal edilince 
sahadan üzüntülü 
ayrıldı.
Maça iki takımda 
atak başladı. Oyunu 
rakip sahaya yıkıp 
öne geçmek isteyen 
iki takımda 
yakaladığı pozisyon
ları gole çeviremedi. 
40. dakikada 
Çotanakspor'da 
Ogün'ün atağında 
kaleci Gökhan gole 
izin vermeyince ilk 
yarı golsüz kapandı. 
İkinci yarıya daha 
atak başlayan 
Çotanakspor 
karşısında Soğuk 
kuyuspor uzun 
toplarla gol aradı. 
76. dakikada 
Mustafa'nın yaklaşık 
25 metreden sert 
şutu defansa çarpıp 
sol üstten ağlarla 
buluşunca

Soğukkuyuspor1-0 
öne geçti.
Golden sonra 
beraberlik için gol 
arayan Çotanakspor 
2. dakika sonra 
beraberliği yakaladı. 
Ömral rakipleriyle 
mücadelede sahip 
olduğu topu sağ 
çizgiden kaleye 
kesti. Kaleciden 
önce çıkan 
BurhanOynadığı fut
bolla ve 2 maçta 
aldığı 6 puanla zir 
veye yerleşen 
Gemlik Çotanakspor, 
evinde oynadığı 
maçta Soğukkuyu 
spor ile yenişeme

yerek 1-1 berabere 
kaldı.
Birinci Amatör Küme 
2. grupta hedefi 
Süper Lige çıkmak 
olan Çotanakspor 
takımı 1-0 geriye 
düştüğü maçta 2. 
dakika sonra 
beraberliği yakala
masına rağmen 
maçın son 
dakikalarında kay
dettiği net gol 
yardımcı hakemin 
ofsayt kararıyla orta 
hakem tarafından 
iptal edilince 
sahadan üzüntülü 
ayrıldı.
Maça iki takımda

atak başladı. 
Oyunu rakip sahaya 
yıkıp öne geçmek 
isteyen iki takımda 
yakaladığı pozisyon
ları gole çeviremedi. 
40. dakikada 
Çotanakspor'da 
Ogün'ün atağında 
kaleci Gökhan gole 
izin vermeyince ilk 
yarı golsüz kapandı, 
ikinci yarıya daha 
atak başlayan 
Çotanakspor 
karşısında Soğukku 
yuspor uzun toplarla 
gol aradı. 
76. dakikada 
Mustafa'nın yaklaşık 
25 metreden sert

ti M

şutu defansa çarpıp 
sol üstten ağlarla 
buluşunca 
Soğukkuyuspor 1-0 
öne geçti. 
Golden sonra 
beraberlik için gol 
arayan Çotanakspor 
2. dakika sonra 
beraberliği yakaladı. 
Ömral rakipleriyle 
mücadelede sahip 
olduğu topu sağ 
çizgiden kaleye 
kesti. Kaleciden 
önce çıkan 
Burhanettin topu 
kafa ile ağlara 
göndererek 76. 
dakikada beraberliği 
skoru 1-1 yaptı. 
Öne geçmek için 
tüm batlarıyla rakip 
kalede gol arayan 
Çotanakspor 85. 
dakikada kaleciden 
dönen ve çizgide 
defansın bulunması
na rağmen ağlara 
gönderdiği top 
ofsayt gerekçesiyle 
sayılmadı.
Karşılaşmada başka 
gol olmayınca maç 
11-1 sona erdi.

SAHA : Gemlik İlçe 
HAKEMLER;
Fahri Demirbaş 3, 
Duygu Karabaş 1, 
Ceren Bengü 
Arslan 4, 
ÇOTANAKSPOR : 
İrfan 5, Emrah 5, 
İsmail 5, Sedat 5, 
Yusuf 5, Muhammed 
5, Nedrettin 4, Adem 
4, (Musa 1) Cemal 4, 
(Mustafa Samsun 2) 
Ömral 5, Ogün 4, 
(Burhanettin 5) 
SOĞUKKUYUSPOR : 
Gökhan 4, Fikrin 4, 
(Mükremin 2) 
Mehmet 5, Abdullah

5, Cevat 5, Doğan 5, 
Abdulkerim 4, (Kadir 
1) Fatih 5, Anıl 5, 
Mehmet 4, (Aykut 2) 
Mustafa 5, 
GOLLER : Dk. 76. 
Mustafa, 
(Soğukkuyuspor) 
Dk. 78. Burhanettin, 
(Çotanakspor) 
göndererek 76. 

dakikada beraberliği 
skoru 1-1 yaptı. 
Öne geçmek için 
tüm batlarıyla rakip 
kalede gol arayan 
Çotanakspor 85. 
dakikada kaleciden 
dönen ve çizgide 
defansın bulunması
na rağmen ağlara 
gönderdiği top 
ofsayt gerekçesiyle 
sayılmadı.
Karşılaşmada başka 
gol olmayınca maç 
11-1 sona erdi.
SAHA : Gemlik İlçe 
HAKEMLER ; Fahri 
Demirbaş 3, Duygu 
Karabaş 1, Ceren 
Bengü Arslan 4, 
ÇOTANAKSPOR : 
İrfan 5, Emrah 5, 
İsmail 5, Sedat 5, 
Yusuf 5, Muhammed 
5, Nedrettin 4, Adem 
4, (Musa 1) Cemal 4, 
(Mustafa Samsun 2) 
O m rai 5, Ogün 4, 
(Burhanettin 5) 
SOĞUKKUYUSPOR : 
Gökhan 4, Fikrin 4, 
(Mükremin 2) 
Mehmet 5, Abdullah 
5, Cevat 5, Doğan 5, 
Abdulkerim 4, (Kadir 
1) Fatih 5, Anıl 5, 
Mehmet 4, (Aykut 2) 
Mustafa 5, 
GOLLER : Dk. 76. 
Mustafa, 
(Soğukkuyuspor) 
Dk. 78. Burhan* i'in, 
(Çotanakspor)

‘Gemlik Körfez3 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Doktorlara süruriz yeni haklar geliyor
Tam Gün Yasa 
Tasarısı'nın TBMM 
Genel Kurulu'ndaki 
görüşmelerinin son 
dakikada ertelenme
sine yol açan krizi 
çözecek formül 
bulundu.
Buna göre, 
mühendis ve hukuk 
kökenli öğretim 
üyeleri tam gün 
kapsamından 
çıkarılacak 
Tam Gün Yasa 
Tasarısı'yla ilgili

yaşanan krizde 
çözümü getirecek 
formül olgunlaştı. 
Sağlık Bakanlığı, 
YÖK ve Adalet 
Bakanlığı yetkilileri, 
önümüzdeki hafta 
yeniden bir araya 
gelerek tasarıya 
son şeklini verecek. 
Üzerinde büyük 
oranda uzlaşılan 
formül, tıp ve diş 
hekimliği öğretim 
üyeleriyle mimar, 
mühendis ve

hukuk kökenlik 
diğer öğretim 
üyelerinin ayrıl
masını öngörü 
yor.
Bu doğrultuda tıp ve 
diş hekimliği öğre
tim üyeleri ile 
mühendis ve hukuk 
kökenli diğer öğre
tim üyelerini aynı 
kefeye koyan, "öğre
tim elemanları, 
üniversitede devamlı 
statüde görev yapar" 
ibaresi tasarıdan

çıkarılacak.
Böylece mimar, 
mühendis ve hukuk 
kökenli öğretim 
üyeleri tam gün kap
samı dışında kalarak 
ofis ve bürolarında 
çalışmalarını 
sürdürebilecek.
Kulislerde YÖK'ün 
bu formüle karşı çık
tığı diğer öğretim 
üyelerinin de tam 
güne tabi olması 
gerektiği yönünde 
ısrarcı olduğu öğre

nildi. Ancak 
Anayasa 
Mahkemesi'nin iptal 
etme olasılığı 
nedeniyle
YÖK'ün bu itirazının 
kabul görmediği 
bildirildi.
Saatler de değişti 
Krizin çözüm 
sürecinde tasarıya, 
tıp ve diş hekimi 
öğretim üyeleri için 
sürpriz yeni haklar 
eklendi.
Bunlardan ilk

mesai saatinin öne 
çekilmesi oldu. 
Tasarıda yer alan, 
ancak "mesai saati 
dışında" özel ve 
vakıf hastanelerinde 
çalışma şartı, "saat 
14.00” olarak 
değiştirildi. Böylece 
tam güne tabi öğre
tim üyeleri saat 
17.30 yerine saat 
14.00’de özel ve 
vakıf üniversitelerde 
çalışmaya gidebile
cek.

SGK'dan müjde! 0 harçlar silinebilir..
SGK esnaftan tahsil 
edemediği prim 
borçlarını 'tercihe 
göre' silmeye hazır
lanıyor.
Yeni bir Torba Yasa 
ile Bağ - Kur (4/b) 
kapsamındaki 24 ay 
ve üzeri prim borcu, 
3 aylık bir ödeme 
süresi tanındıktan 
sonra ödenmezse 
sigortalılık 
süreleriyle birlikte 
silinecek.
Bu durumda borçlu 
dönem sigortaya 
eklenmeyecek. 2 yıl
dan fazla prim borcu 
olan esnafın, 
emekliliği için kendi
sine yetecek süreyi 
borçlanması da 
mümkün olacak. 24 
aydan daha kısa 
süreli prim borcu 
olanlar için ise tak- 
sitlendirme yapıla
biliyor
Esnafın Sosyal 
Güvenlik Kurumu'na

(SGK) prim borcu 
çığ gibi birikti. Şu an 
için Bağ - Kur (4/b) 
primlerini 
ödeyemedikleri için 
serbest meslek 
sahiplerinin SGK'ya 
22 milyar TL civarı 
borcu var. SGK 
yönetimi geçtiğimiz 
günlerde bir önlem 
olarak prim borcu 6 
bin TL ve üzerinde 
olan yaklaşık 1 mily
on esnafa ödeme 
yazısı gönderdi. 
6183 Sayılı Amme 
Alacakları Yasası 
kapsamında 
borçların ödenebile
ceği hatırlatıldı. 
SGK esnaftan tahsil 
edemediği prim 
borçları için ayrıca 
yeni bir düzenlem
eye gidiyor. Meclis'e 
henüz sevk edilen 
yeni bir Torba Yasa 
ile prim borcu olan
lar için alternatif 
ödeme imkânları

getiriliyor.
Borç gidecek ama... 
Yeni yasaya göre 
Bağ - Kur (4/b) kap
samında prim borcu 
olanlardan, 24 ay ve 
üzeri borca sahip 
olanların borçları, 3 
aylık ödeme süresi 
tanındıktan sonra, 
ödenmemesi duru
munda sigortalılık 
süreleriyle birlikte 
silinecek. Yani 
borçlu oldukları 
dönemler sigortalı 
olarak artık değer
lendirilmeyecek. 
Ancak bu durumda 

olanlar, hesapların
dan silinen sigor
talılık sürelerini 
yürürlükte olan 
'borçlanma' kuralları 
çerçevesinde daha 
sonra borçlandıkları 
takdirde, tekrar 
kazanacak. Yani sig
ortalılık sürelerini 
kaybetmeyecekler. 
Burada tamamen 
kişi tercihi esas alı
nacak.
Getirilecek bu yeni 
düzenleme, serbest 
meslek sahiplerinin 
prim borçları 
bakımından bir nevi

'af olarak nite
lendirilebilir. Çünkü 
bu yeni düzenle
meyle artık prime 
ihtiyacı kalmayan
ların, ödeyemedikleri 
prim borçlarını dert 
etmelerine gerek 
kalmayacak. Bu 
borçtan kurtulmuş 
olacaklar.
Silinecek prim 
borçlarının daha 
sonra borçlanıl
masında, bugünkü 
borçlanma koşulları 
geçerli. Yani prime 
esas kazanç ile 
bunun 6.5 katı 
arasından, serbest 
meslek mensubunun 
kendisinin belirleye
ceği prime esas 
kazanç tutarı 
üzerinden borçlan
ma mümkün olabile
cek.
Diğer yandan yeni 
düzenlemeyle 
beraber, 2 yıldan 
fazla prim borcu 

olan esnafın, 
emekliliği için kendi
sine yetecek kadar 
süreyi borçlanması 
da mümkün 
olabilecek.
Yani 3 yıllık prim 
borcu olan bir esnaf, 
emekliliğine yetmesi 
durumunda örneğin 
bu borcun sadece 
yarısını borçlan
abilecek.
24 aydan daha kısa 
süreli prim borcu 
olanlar için de halen 
yürürlükte olan 6183 
sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili 
Hakkında Yasa 
uyarınca tak- 
sitlendirme yapa
bilmek mümkün. 
Yeni düzenleme prim 
tahsilâtının artırıl
masının yanı sıra, 
borçları nedeniyle 
sağlık yardımların
dan yararlanamayan 
esnafa yeni bir 
imkân tanıyor.

Gemlik Karfez
GEMlİKSİNEMflGüNim

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4721 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS 
SİNEMASI 

ŞEVKAT YERİM DAR: 
12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:15 
ŞEYTAN-IRACİM : 
11:45-14:15-16:15- 

18:30-20:30 
TURRO: 11:30-13:30 

GÜNCE: 15:30- 
17:30-20:00 

REZERVASYON 
5133321
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Bur sa Oioslıow Fuarını. U3 Bin 8M limretti teali
Bursa OtoShovv 
fuarı sektördeki tüm 
bakışları Bursa'ya 
çevirdi.
Bursa OtoShovv 
fuarı sektördeki tüm 
bakışları Bursa’ya 
çevirdi. TÜYAP 
Bursa Fuarcılık 
Anonim Şirketi 
tarafından, Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği (Odd) işbir
liğinde, KOSGEB, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın destekleri 
ila hazırlanan Bursa 
Otoshovv 2013 
Fuarı, Bursa 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde 
düzenlendi, 
iki yılda bir gerçek
leşen Bursa 
OtoShovv Fuarı, 4 
ayrı salon ve 
fuayeden oluşan 
kapalı alanda 
ziyarete açık kaldığı 
süre boyunca yurt 
içinden ve yurt

dışından Cezayir, Irak, Libya, Tunus ve Ürdün’den
Azerbaycan, Polonya, Mısır, gelen 143 bin 864

kişi tarafından 
ziyaret edildi.

ERSÖZLÜ: SON 
MODEL ARAÇLARIN 
ŞOVU TÜM BAK
IŞLARI BURSA’YA 
ÇEVİRDİ 
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş. Genel 
Müdürü Ilhan Ersöz 
lü, fuarın çok verimli 
geçtiğini belirterek, 
“Sektördeki önemli 
markaların en son 
modellerini 
sergilediği Fuar, 
düzenlenen cazip 
kampanyalarla oto- 
mobilseverlerin 
karar verme 
sürecine katkı sağla
yarak tüm bakışları 
Bursa’ya çevirdi.” 
dedi.
İlhan Ersözlü, bir 
çok önemli marka 
nın yanında, klasik 
otomobiller ve sek
törde faaliyet göste 
ren tunning firma 
lan, aksesuar firma 
lan, otogaz firmaları

ve lastik firmaların
dan oluşan toplam
da 64 markanın fuar
da sergilediği 200 
araç ile görsel bir 
şov sunduğunu kay
detti.
Ersözlü, “Fuar süre 
since sergilenen 
değeri 35 bin lira ile 
1 milyon lira arasın
da değişen çeşitli 
segmentlerdeki 
araçlar için yoğun 
siparişler alındı. 
TÜYAP Bursa Fuar 
cıhk A.Ş. Genel 
Müdürü ilhan Ersöz 
lü “Bursa OtoShovv 
Fuarı’nda; Honda 
CRV 1.6 Dizel ve 
Citroen yeni C4 
Grand Pıcasso mod
ellerinin lansmanları 
yapıldı. Ayrıca; 
Porsche’nin 911 
modelinin 50. yılı 
nedeniyle ürettiği ve 
Eylül ayında piyasa 
ya çıkan Porsche 
91 Tin tanıtımı 
fuarımızda yapıldı.” 
şeklinde konuştu.

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

mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

13 Kasım 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr

İnternetten alışveriş 
«ananların 

oranı yüzıie 241 
Hükümetin 2014 yılı programına 
göre, Türkiye’de 2013 yılındaki 
sabit telefon abone sayısı 14 mil 
yon ve mobil telefon abone sayısı 
68 milyon 500 bin, kablo TV abone 
sayısı da 1 milyon 150 bin. 9’da

Ziraat Odası Başkanı zeytin fiyatlarını eleştirdi.

W w W Milli M
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zeytinde çanlar kimin için çalıyor?
Marmarabirlik, 2013-14 yılı zeytin fiyat

larını açıkladı.
200 taneli en iri zeytin, 6 liradan alınacak. 
Geçen yıl 180 taneye 6 Hra fiyat verilmiş 

ti.
380 taneli -düşük barem zeytine verilen 

fiyat 1 lira 75 kuruş.
400, 410 taneli zeytin ise 1 lira 40 kuruş...
Yağlık zeytin ise, (420 tane ve yukarısı)

1 lira 15 kuruşa alınacak.
Bu fiyatlara tek tepki Ziraat Odası Başka

I nı Ali Çelikt’ten geldi. Devamı sayfa 4’de

Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali 
Çelik, Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi’nin 2013-14 sezonu zeytin alım 
kampanyasında fiyatları açıklaması üzerine 
yazılı bir açıklama yaptı. Çelik, “Üretici girdi
leri olan gübre, mazot ve işçilikte yüzde 
42‘lere varan fiyat artışları ortada iken, zeytin 
fiyatları, baremlerde aynı kalmış, barem 
küçüldükçe fiyatlar geçen yılın altına 
düşmüştür.” dedi. Haberi sayfa 10’da

5 ntktada hm 
dil

Gemlik İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
bağla güvenlik 
güçleri önceki 
gece ilçenin 5 
noktasında huzur 
operasyonu 
düzenledi.
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde 
görevli ekiplerin 
büyük çoğunluğu
nun katıldığı 
operasyonda, 
halka açık genel 
yerlerde kimlik ve 
üst araması 
yapıldı.
İlgililerden 
aldığımız bilgiye

göre ilçenin 5 
değişik yerinde 
düzenlenen 
operasyonda 
aranan bir şahıs 
yakalanırken, 
üzerinde kimlik 
bulunmayan 
kişilerde gözaltına 
alınırken, yapılan 
araç kontrol
lerinde de sürücü
lerin ehliyet, ruh
sat ve sigorta bil
gileri görevlilerce 
kontrol edildi. 
Ehliyeti ve diğer 
evrakları bulun
mayanlarla ilgili 
resmi işlem 
yapıldığı bildirildi.

TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
165 ₺
360 ₺
575 ₺
295 ₺

FİYATLAR 
MAXXIS 185 R14
MKHELIN 205 75 R16 
GOODYEAR 21575R16 
SYRON 225 75 R16I Teltik denetimlerinden cjonuı Tdhâtıiuiyiâ (jeçmeK 

için deç kalmadan kıs lastiklerinizi taktırınız
Küçük Sanayi Sitesi 
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Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü Mecliste, Metin Şanlı esti gürledi:

Şalı, 'İMİ lira Mmtanıtım ına mı harcandı?"
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin önceki 
gün yapılan toplan
tısında 2014 yılı 
Belediye 
Performansa dayalı 
gelir gider bütçesi 
görüşmelerinde, 
CHP’li ve MHP’li grup 
sözcüleri bütçeyi 
eleştirdiler.
MHP Grubu adına 
söz alan Metin Şanlı, 
konuşmasına yine 
Mehmet Akif’in 
şiiriyle başladı.
Şanlı, “Hayır, hayal 
ile yoktur benim 
alışverişim, 
İnan ki her ne 
demişşem, görüp de 
söylemişim. ” diye 
başladığı konuşma 
sında, “Raporda 
Kültürel ve tarihi 
zenginlikler deniyor. 
Kültür durumuna 
bakıyoruz. Gemlik 
Turizm Festivali - 
kalktı, yapılmıyor. 
Gemlik Zeytin dalı 
Halk Oyunları kalktı 
yapılmıyor, milli 
bayramlarda binlerce 

lira verilerek gece
leyin havai fişek bol- 
bol atılarak, binlerce 
martının ölümüne 
neden oluyor." dedi.
Şanlı, Umurbey’de 
Celal Bayar Müzesi 
bulunduğunu, ancak 
Kumla, Kurşunlu ve 
Umurbey de tarihimi 
zi kültürümüzü gös 
terecek yerlerin 
olmadığını söyledi.

BEN YAPTIM 
ZİHNİYETİ DEVAM 
EDİYOR
Şanlı, şöyle devam 
etti: “Biz meclis 
üyeleri olarak, Gem 
lik halkının temsil
cisiyiz. Odalar ve bir
likler kendi grupla 
nnın sesi, Meclis 2 
yıldan beri hep yok 
sayıldı.
Ben yaptım oldu zih
niyeti yer etti.
Gemlik için önemli 
bir yatınm olan 
Kapalı Pazar Yeri 
yapımı konusunda 
meclis yok sayıldığı 
gibi, Oda Başkanıyla

tasvip etmediğimiz 
tartışmalar oldu.” 
Şanlı, “Suya en çok 
parayı ödeyen 
Gemlik halkının 
mutlu olmadığını, 
sokaklarda korkarak, 
dolaşan Gemlik 
halkı, pislik ve korku 
içinde yaşayan, 
yarınından endişe 
duyan Gemlik halkı, 
sanayi kentinde işsiz 
dolaşan gençler olan 
Gemlik halkı.
Denizden çıkan balığı 
Bursa’ya gidip gelme 
siyle pahalı yiyen

Gemlik halkı!” şek
linde konuştu.
Özel Kalem Müdürlü 
ğü bütçesine 3 mil 
yon 015 bin 500 lira 
konduğunu, bu meb 
lağın Gemlik’in tanıtı 
mına mı, yoksa 
başkanın tanıtımına 
mı harcanacağını 
soran Şanlı, Mali 
Hizmetler Müdürlü 
ğü’nün bütçesinin 
yüzde 75’inin gelir, 
yüzde 70’inin gider 
olduğunu hatırlattı. 
Belediyeye borçlu 
sayısının 5 bin 108 

olduğuna dikkat 
çeken Şanlı, 
Gemlik’te küçük 
esnafın, zeytinin 
tarımın bittiğini, 
büyük marketlerin 
ise hızla çoğaldığını 
söyledi.

GÜL DİKİN GEMLİK 
GÜLLER ŞEHRİ 
OLSUN 
Şanlı, Fen İşleri 
Bütçesinin 22 milyon 
641 bin lira, personel 
giderlerin ise 19 mil 
yon lira olduğunu, 
Kapalı Pazar yerine 
ise 8 mlilyon lira 
ayrıldığını belirterek, 
“Kapalı pazaryeri 
tam anlamıyla muam
ma 400 esnaf tezgah 
kuracak. Gemlik’te 
900 esnaf var. Nasıl 
olacak? Gemlik halkı 
rekabet kalktığı için 
pahalı tüketecek.” 
dedi. Şanlı, “Önemli 
olan yapmak değil, 
korumak” şeklinde 
konuştu.
Park bahçeler bütçe 
sini de eleştiren

Şanlı, geçici çiçek 
ekimine binlerce lira 
harcandığını, kalıcı 
güllerin dikilmesiyle 
Gemlik’in güller şehri 
olarak anılacağını 
söyledi.
Temizlik işleri bütçe 
sini de eleştiren 
Metin Şanlı, temizlik 
işine 11 milyon 086 
lira harcandığını, bu 
meblağın yüksek 
olmasının bir nede 
ninin de toplanan 
atıkların Bursa 
Hamitler’e 
götürülmesinden 
kaynaklandığını, 
belirtirken, “Hamitler 
Bursa gibi bir şehre 
yakışmıyor. Bursah 
seçmen bir kez 
Hamitler’e gitsin de 
Büyükşehir’in gerçek 
yüzünü görsün” 
dedi. Şanlı konuş
masını “Karamsar 
değiliz. Gemlik’te 
Milliyetçi Hareket 
Partisi seçimi 
kazanacak, Gemlik 
Marmara’nın incisi 
olacak” diye bitirdi.

CHP grubu adına mecliste konuşan Mahir Gencer, yeni sıkıntılı süreç yaşamamak, hizmetlerde aksama yaşanmaması için:

CHP, bütçeye kehreu olumlu oy kullandık
2014 yılı Gemlik 
Belediyesi Gelir Gider 
bütçesi görüşmelerin 
de bütçe konusunda 
konuşan CHP sözcüsü 
Mahir Gencer, uzun bir 
eleştiri konuşması 
yaptı. Gencer, 2014 yılı 
bütçesi için belediye 
nin gelecek yıl yapa 
cağı çalışmalar için 
olacağını söyledi. 
Mahir Gencer konuş
masına Kapalı Pazar 
Yeri ile başladı.
“Son günlerde çok 
konuşulan konulardan 
biri Kapalı Pazaryeri... 
Arsasının kamulaştır
ması için 6-7 milyon 
civan ödenmişti..
Yapım işi ihalesi de 
geçtiğimiz hafta gerçek 
/eştirildi. 10.6 milyon 
TL olarak.. Toplamda 
16-17 milyon civarı bir 
yatırım, muhtemelen 
2014 ve 2015 bütçesin
den önemli paylar ala
cak şimdi. 16 veya 17 
milyonluk bütçe nin ne 
demek olduğunu bir 
ifade edelim. 2014 
bütçesinin Gayrimen 
kul sermaye giderinin 

toplamı 15 milyon 550 
bin liradır. Bunun 
yüzde 100’ün gerçek
leşme halinde! Geçmiş 
yıllar ortalaması yak
laşık 10 milyon civa 
rıdır. Görüleceği üzere 
ortalama olarak 1 ile 
1,5 yıllık (18 aylık) 
yatırımına tekabül et 
mekte ve bu dönemde 
başka bir yatırım 
yapılamayacaktır. Bu 
nedenle Belediyenin 
yatırım bütçesini 
bütünüyle süpürdüğü 
için bunu doğru bul
muyoruz. Hele de, 
ilçemizde hizmete 
uygun olarak proje
lendirilmiş ve yapımı 
tamamlanmış bir 
Belediye Hizmet 
Binamızın olmadığı 
düşünülürse. Aynı şe 
kilde ilçemizde bir 
deprem gerçeği yaşan
maktayken, İkinci 
olarak, yapının 
mimarisini doğru bul
muyoruz. öncelikle, 
otoparkın çatıya değil 
yeraltına yapılması 
bizce daha uygundur.. 
Hem de bu uygulama

ile inşaat maliyeti daha 
da düşük olabilir... 
Üçüncü olarak, bina 
nin öngörülen hizmet 
fonksiyonunu doğru 
bulmuyoruz.. Her tarafı 
kapalı bir alan, olsa 
olsa alışveriş merkezi 
olur. Oysa ki, sadece 
üstü kapalı bir alan 
Pazar fonksiyonuna 
daha uygundur. Daha 
havadardır. Gemlik’in 
önemli kısımları 
kentsel dönüşüme 
ihtiyaç göstermektedir. 
Kayhan Mahallesi, yeni 
mahalle bunlardan bir 
kaçı. Bildiğimiz kada 
rıyla Kayhan mahallesi 
B. Şehir tarafından 
yürütülmekte. Bunun 

dışında projelendiril 
miş bir kentsel dönü 
şüm çalışması yapıl
mamıştır. İlçemizin 
deprem gerçeği söz 
konusudur. Bütçede 
bununla ilgili bir 
ödenek yer almamıştır. 
Örneğin riskli alanların 
belirlenmesine yönelik 
bir ödenek kon
mamıştır. Belediye 
binası 2014 yılı 
bütçemiz ile ilgili temel 
bir noksanlık ta 
Belediye Binası ile ilgili 
hiçbir ödeneğin yer 
almamasıdır.. Şu anda, 
sosyal, kültürel ve 
sportif yaşamın olu 
şacağı yaşam merke 
zinde Belediyemiz 
faaliyet göstermektedir. 
Bir çok ünitesi farklı 
mekanlarda olarak... 
Oysa ki Gemlik 
Belediye binası, bir 
yandan görkemiyle ilçe 
halkına gurur vermeli. 
Kent içi ulaşım.. 
Kullananlara sormak 
isterim., memnun 
musunuz? Dışarıda 
memnun olanlarını 
görmedim... Nerede ise 

bazı saatlerde insanlar 
araçlardan düşecekler. 
En temel belediye 
hizmeti ulaşımdır... en 
temel ihtiyaç ta 
ulaşımdır.. Her şeyinde 
temelidir. Olmazsa 
hayat durur. Peki bu 
konuda halkımızı niye 
memnun edemiyoruz, 
aslında konuyu ortaya 
koymak basit. Soru 
yorum, Çarşı Meyda 
nı’ndan Manastır’a kaç 
dakika da taşıyoruz 
halkımızı... 20 
dakikadan kısa mıdır... 
Oysa ki, Çarşı mey
danından Haliç'e 20 
dakika da taşıyoruz 
insanlarımızı. İşte şehir 
içi ulaşımın hali 
budur.” dedi. Gencer, 
deniz, geri dönüşüm, 
balıkçı barınağı, balık 
satış yerleri kültür yer
lerimiz, imar planları 
onularında eleştiriler 
yaptıktan sonra konuş
masını şöyle bitirdi: 
“Bütçenin 7.6 milyon 
lirası taşınmaz satışla 
rından görülüyor.. 
Geçen yıl Borusan 
arsaları satıldı...

Bu yıl neresi var 
bilmek iste riz. 
Yoksa... ki genellikle 
bu kalem bütçenin 
makyaj kalemidir., 
sonuçta, ya bu 
bütçedeki yatırımlar 
gerçekleşmez ya da 
bütçe bu tutarda açık 
verir.. Bu konuda 
bir açıklamaya gerek 
duydum...
Şimdi son sözümüz 
şudur... Bu kadar 
eleştiride bulunduğu
muz bütçeyi kabullen
memiz mümkün 
değildir., etmiyoruz 
da... Bu en demokratik 
ve yasal hakkımız... 
ancak, Gemlik Halkı 
son dönemde Belediye 
odaklı çekişme ve inat
laşmalardan bıktı... 
Durumu, yeni bir 
sıkıntılı sürece 
sokmamak ve 
Belediye hizmetlerinde 
her hangi bir aksa "taya 
bahane oluşturmı k 
adına, grubumuz b *ç- 
eye olumlu oy kul
lanacaktır İlçemiz için 
hayırlı olması dilekle 
rimizle.”



Gemlik KBrffez Sayfa 3

ftsMiMiıııfcteıMııııtı
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde, emniyet 
ekiplerinin nefes 
kesen kovalamaca 
neticesinde 
yakaladığı otomo
bilden bin adet 
Extacy hap ile ruh
satsız tabanca 
çıktı. Kaçmak 
isteyen şüpheli 
sürücü, ekip otosu 
ile park halindeki 
başka bir araca 
zarar verdi.
Edinilen bilgiye 
göre emniyet ekip
leri, şüphe üzerine 
durdurmak istediği 
S.D. yönetimindeki

İlse öğrencisinin şüpheli ölümü
Bursa'da 15 yaşın
daki lise öğrencisi, 
kaldığı yurtta 
fenalaşarak 
hayatını kaybetti 
Edinilen bilgiye 
göre olay, dün 
akşam saatlerinde 
merkez Osmangazi 
ilçesi Ulu 
Mahalle'deki özel 
yüksek öğrenim 
erkek öğrenci yur
dunda meydana 
geldi.
Ailesi Siirt'te 
ikamet eden 15 
yaşındaki Tevfik Ş. 
kaldığı odada 
fenalaştı. Yurt 
yöneticilerinin

M kamalınızı yasa Jı$ı hahislerıie lıullanmayın uyaıısı
BDDK, banka ve 
kredi kartlarının 
yasa dışı bahisler 
de kullanılmasını 
engellemek için 
bankalara talimat 
gönderdi. Buna 
göre, bahislerde 
kullanıldığı tespit 
edilen kartlar önce 
Maliye’ye bildirile
cek, sonra da kul
lanıma kapatılacak. 
Yazıda BDDK’nın 
bu alanda suçları 
önleme görevine 
dikkat çekildi, 
internet üzerinden 
yasadışı bahis 
oyunlarındaki gözle 
görülür artışın 
ardından Banka

otomobili kıskaca 
aldı.
Yakalanacağını 
anlayan ve yanında 
3 kişi bulunan 
şüpheli sürücü, 

çağırdığı 112 sağlık Eğitim ve 
ekibi tarafından Araştırma
Şevket Yılmaz Hastanesi'ne

cılık Düzen leme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) bankaları 
uyardı. Kurum, 
banka kartları ve 
kredi kartlarının 
spor müsabakala 
rıyla ilgili yasa dışı 
bahis işlemlerinde 
kullanılmamasını 
istedi. Nasıl hare 
ket edilmesi gerek
tiğini hatırlatan 
BDDK bankalara, 
bahiste kullanıldı 
ğımn tespit edilme
si halinde kartların 
kapatılması tali
matını verdi. Bunun 
için gerekli sis
temin kurulması 
gerektiğini vurgu

kaçmak için geri 
manevra yaparken 
polis aracına ve 
park halindeki bir 
araca çarparak 
zarar verdi.

ladı. Yazıda, 2 
Ağustos 2013 tarih
li Resmî Gazete’de 
yayımlanan ‘6495 
sayılı kanuna atıfta 
bulunuldu.
Bankacılık hizmet
leri ve işlemleri ile 
banka kartı ve 
kredi kartlarının, 
7258 sayılı kanun
da belirtilen suçlar
da kullanılmasının 
önlenmesinin 
BDDK’nın yetki ve 
görevleri arasında 
olduğu hatırlatıldı. 
Talimat çerçeve 
sinde, kredi kartı 
vasıtasıyla internet 
üzerinden oynanan 
bahis oyunları

Kaçamayacağını 
anlayan 4 kişi çare 
yi teslim olmakta 
buldu. Olay yerine 
birçok emniyet 
ekibi sevk edilir 
ken, kiralık olduğu 
öğrenilen araçta 
yapılan aramada 
bin adet Extacy 
hap ile bir adet ruh
satsız tabanca ele 
geçirildi. Gözaltına 
alınan R.S., S.D, 
H.K. ve A.K, emni 
yetteki sorgularının 
ardından adliyeye 
sevk edilirken, 
olayla alakalı 
tahkikat sürüyor 

kaldırılan
Tevfik Ş. hayatını 
kaybetti. Polis 
gencin yurttaki bir 
arkadaşının ifade
sine başvururken, 
savcılığın talimatıy
la cenaze otopsi 
için Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı.
Öte yandan Çocuk 
Şube 
Müdürlüğünün 
soruşturmasının 
sürdüğü, 
öğrencinin 
ailesinin cenazeyi 
almak için Siirt'ten 
yola çıktığı 
öğrenildi.

bankalarca tespit 
edilecek. Daha 
sonra işlemin kul
lanıldığı bütün kart
lar ve işlemler 
Maliye’ye bildiril
erek bir sonraki 
aşamada söz konu 
su kartlar kapatıla- 
cak.Milli Piyango 
Idaresi’nin 
özelleştirilmesi ve , 
illegal kazançtan 
vergi alınması 
konularının 
yankıları sürerken 
BDDK’nın bankala 
ra bahislerle ilgili 
olarak geçen ay tal
imat niteliğinde bir 
yazı gönderdiği 
ortaya çıktı

Akıl almaz 
dolandırıcılık

Bursa'da, eski 
dolandırıcılık tür
lerinden biri olan 
mendilcilik yön
temini kullanarak 
6 ayrı vatandaşı 
dolandıran 2 kişi 
yakalandı. 
Dolandırıcıların 
tutuklanmalarına 
neden olan son 
işleri, güvenlik 
kameraları tarafın
dan saniye saniye 
görüntülendi. 
Güvenlik güçleri 
nin uyarılarına 
rağmen vatan
daşlar, dolandın 
cılık olaylarında 
mağdur olmaya 
devam ediyor. Her 
geçen gün kendi
lerini yenileyen 
zanlıların, 
dolandırıcılık yön
temleri duyanları 
şaşırtıyor.
Bursa'da bu gün
lerde yeni yöntem
ler üretemeyen 
dolandırıcılar, eski 
yöntemlere dönüş 
yapıyor. Bunların 
başında da 
'mendilcilik* yönte
mi geliyor. Buna 
göre bu yöntemi 
kullanan 
dolandırıcılar, para 
çektiklerini tespit 
ettikleri kişileri bir 
süre izliyor. 
Daha sonra bu 
kişinin önüne, 
içinde bir tomar 
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para varmış gibi 
görünen mendil 
atılıyor. Mendili 
bulmuş gibi yapan 
zanlılar, kurban
larıyla sohbete 
başlayarak para 
bulduklarını ve bu 
parayı paylaşabile
ceklerini söyley
erek dikkatini 
dağıtıp, kurbanın 
bankadan çektiği 
paraları çeşitli 
bahanelerle alıp 
kayıplara karışıy
orlar.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi ve Nilüfer 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
Son üç ay 
içerisinde İhsaniye 
Mahallesi 
Bankalar 
Caddesi'nde 
yaşanan 6 ayrı 
olay da da 
dolandırıcılar 
'mendilcilik' 
yöntemini kul
lanan iki kişiyi 
yakaladı. M.A.Y ve 
H.E. 6 ayrı emekli 
vatandaşı banka 
çıkışı takip eden 
zanlılar, polisin 
banka önündeki 
operasyonu sonu
cu suç üstü 
gözaltına aldı. 
Mahkemeye 
çıkartılan iki 
zanlı tutuklanarak 
ceza evine kondu.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kemal Akıt, “Muhtarlar halkın devletle iletişime geçtiği kapıdır”

SMİlg
Zeytinde çanlar kimin için çalıyor?

Marmarabirlik 2012-1+3 sezonunda 190 
taneli zeytine 6 lira fiyat vermişti.

Bu günkü fark, 200 taneli zeytine 6 lira! 
Zeytin küçüldükçe Marmarabirlik’in fiyat
ları daha düşüyor.

Örneğin geçen yıl 380 taneli zeytini 2 
liradan alan Birlik, bu yıl aynı zeytine 1.75 
lira veriyor!

Üreticinin bu baremde kaybı kiloda 25 
kuruş...

Bir örnek daha verelim:
2012/13 döneminde 400 taneli zeytine ve 

rilen fiyat 1.85 lira.
2013/14 yılında aynı zeytin 1.40 lira!
Kiloda geçen yıla göre fark 45 kuruş!
Yağlık zeytinde, yani 420 taneli ve yukarı 

baremdeki zeytin geçen yıla göre 25 kuruş- 
daha kazançlı.

Bu yıl Birlik’e yağlık zeytin verenler ge 
çen yıla göre 25 kuruş kazançlı olacaklar.

Görülen o ki, Gemlik zeytin üreticisi bakı 
mından değişen birşey yok.

Daha da geriye gidiş var.
Çünkü Gemlik zeytinin büyük rakipleri 

var artık.
Önceki gün zeytin toptancılar halinde 2-3 

kamyon Akhisar zeytini vardı.
Zeytin tüccarları bir aydır Akhisar da.
Kaplarını doldurdu.
Akdeniz yöresine gidenleri söylemiyo

rum.
Gemlik zeytinini alan yok mu?
Var tabii daha çok İznik yöresinden geli 

yor Gemlik’e zeytin.
Bugün nakit parayla 200 taneli zeytinin 

piyasa fiyatı 3.5-4 lira.
Marmarabirlik zeytin alıyor ama kesintileri 

de var. Unutulmasın.
Marmarabirlikte kaçak yok. Atımlarda 

vergiyi tam gösteriyor. Tüccar atımlarında 
stopajı köylü ödemiyor.

Para tüccarın cebinden çıktığı için, giriş 
şaibeli!

Faturalı satışlarda giriş çıkış dengesi 
korunarak...

Sonuç olarak Ziraat Odası Başkanın açık
lamaları arka sayfamızda.

Okuyun ve bir de üreticilerle konuşun, 
memnun mu, değil mi göreceksiniz?

Gemlik Muhtarlar 
Derneği yöneticileri 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı 
ziyaret etti. 
Ziyarete Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
Necmettin Şanlı ile 
köy ve mahalle 
muhtarları katıldı. 
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt tarafın
dan konuk edilen 
Muhtarların kendi
lerini ziyaretten 
dolayı mutluluk 
duyduğunu belirtti. 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı Necmettin 
Şanlı ise şöyle 
konuştu: 
"Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası her 
zaman yanımızda 
oldu. Sıkıntılarımızı 
dinledi ve bunları 
gidermek için 
azami gayret gös

Bursa’ya korkutan deprem uyarısı

ORNHANGAZİ CADDESİNE
SEÇİM ASFALTI
Dün sabah zeytin halinden merkeze doğ 

ru gelirken, Kapalı Spor Salonu’nu geçin 
ce yolun asfalt çalışması nedeniyle kapan 
dığı gördüm.

Merak ediyorum.
Bu yoldan gidip gelenlere de soruyorum. 
Orhangazi Caddesi’nin asfaltı bozuk mu? 

Gemlik’in en güzel asfaltlarından biri bu 
yolda.

Peki bu ince asfalt neyin nesi?
2009 seçimlerine doğru aynı 7 milyon lira 

lık seçim asfaltı yapılmıştı. Değişen birşey 
yok. AKP zihniyeti aynı yolda devam edi 
yor. Paralar babalarının olsa, böyle mi 
yaparlar?

Türkiye'nin gerilme 
haritasını ilk 
Bursa'da açıklayan 
uzmanlar, ülke 
genelinde kurulan 
146 izleme istasy
onundan aldığı ver
ilere göre 
Türkiye'nin alarm 
verdiğine dikkat 
çekti.
Yıkımın en büyük 
adresi Kuzey 
Anadolu fay hattını 
bünyesinde 
barındıran Marmara 
bölgesi için tehlike 
çanlarının çalmaya 
başladığını ifade 
eden Prof. Dr. 
Hakan Kutoğlu, 
Marmara'nın büyük 
bir kısmını hari
tadan silebilecek 
depremin çok yakın 
olduğunu söyledi. 
Depremle ilgili 
araştırmalarına bir 
yenisini daha 
ekleyen İstanbul

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden onaylı 13160400EX078896 numaralı
25.10.2013 tarili beyannamemiz MKS DEVO KİMYA SANAYİ TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ Firmasına ait F 011051 tepe numaralı EUR.1 DOLAŞIM 
SERTİFİKASI kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

terdi. Bunun için 
kendilerine 
gönülden teşekkür 
ediyoruz " dedi.
Oda Başkanı Kemal 
Akıt, 
"Muhtarlarımız; 
halkımızın devlet 
ile iletişime geçtiği 
kapı misalidir. 
Devletimize ulaş

Üniversitesi 
Jeofizik Mühendis 
liği Bölümü Öğre
tim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Oğuz Gündoğ 
du ile Bursa 
Ovası'ndan geçen 
fay hattını belirle 
yen Prof. Dr. Hakan 
Kutoğlu, Türkiye 
nin gerilme hari
tasını Bursa'da açık 
ladı. 12 Kasım 1999 
Düzce depreminin 
yıldönümünde GPS 
sisteminden çıkan 
sonuçları ilk kez 

manın en kolay 
yoludur muhtar
larımız. Sorunların 
çözümünde ve bun
ların en kolay 
yoldan devlet 
merciine ulaştırıl
masında olmazsa 
olmaz kurum
larımızdır.
Kimsenin 

açıkladıklarını 
belirten Kutoğlu, 
Kuzey Anadolu fay 
hattında ciddi bir 
gerilme olduğunu 
söyledi.
Türkiye'de kurulan 
146 deprem izleme 
istasyonundan alı
nan verilerle 7-24 
Türkiye'deki yer 
hareketlerini 
incelediklerini ifade 
eden Kutoğlu, ver
ilere göre ülkenin 
tamamının risk har
itası içinde 
olduğunu vurgu
ladı. Yüzyılın 
felaketi 1855 Bursa 
depreminin tekrarı 
bir deprem ola
cağını ileri süren 
Kutoğlu, "Marmara 
Denizi'ni içine alan 
Kuzey Anadolu fay 
hattının tamamında 
bir yükselme var. 
Her an her yerde 
deprem olabilir. 

bilmediği bir çok 
projenin gerçek
leştirilmesinde 
öncü rol 
oynamışlardır. 
Kendilerini 
bu vesile ile 
kutluyorum. 
Her zaman yan
larında olacağız.’ 
dedi.

Özellikle Tekirdağ 
havzasında 1776 
yılından bu yana 
gerilim birikimi var. 
Bu birikme, bize 
yıkımının büyük 
olacağını gösteri 
yor. Büyük Marma 
ra depreminde Bur 
sa büyük zarar 
görecek. Yöneticile 
rin bir an evvel 
harekete geçmesi 
lazım" dedi.
Bursa'da 1855 yılın
da yaşanan yıkıcı 
depremin yer bilim
lerine göre tekrar
lanacağını kayde
den Kutoğlu, büyük 
depremin giderek 
yaklaştığını söyle
di. Bursa ovasının 
da ciddi risk 
taşıdığını belirten 
Kutoğlu, Bursa'yı 
zorlayacak bir fay 
hattının kendini 
göstereceğine 
işaret etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Saadet 
Partisi Belediye 
Başkan adayı Sedat 
özmen, İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıldız 
ve yönetim kurulu 
üyeleri Karadeniz 
liler Derneğini 
ziyaret etti. Ziyaret'te 
ev sahibi olarak 
hazır bulunan Murat 
Dülger ve Dernek 
yöneticileri ziyaret
ten duydukları mem
nuniyeti dile getire 
rek, “Sîzler bizleri 
iftar programınızda 
ağırlayarak misafir
perverliğinizi göster

diniz, biz de sîzleri 
misafir etmekten 
mutluyuz." dedi. 
Dernek üyelerinin 
yoğun katılımının 
gözlendiği ziyarette 
Dülger; “Sedat 
Özmen, gerçekten 
sevdiğimiz ve çalış
malarını taktirle 
izlediğimiz kardeşi 
mizdir.” şeklinde 
konuştu.
Dernek üyesi bir 
arkadaşın, Halkın 
genelinde oyum 
boşa gitmesin 
düşüncesinin 
olduğunu ifade 

ederek, siz bu konu
da ne söylersiniz 
diyerek soru sordu, 
özmen; “Bizim yap
tırdığımız ve diğer 
anketlerde bizim 
önde olduğumuz 
gözükmektedir.
Tabii ki anketler 
sadece ön bilgi 
verirler, kesin bir 
durumu ifade etmez. 
Biz, Gemlikli kardeş
lerimize, 30 Mart 
2014 seçimlerinde, 
Belediye Başkanı 
seçeceklerini hatır
lattıktan sonra, 
‘seçimler bir kumar

değildir ki kazanana 
oy vermek zorunda 
hissedelim kendimi 
zi. Önemli olan sizin 
derdinizden anlayan 
ve Gemlik'imize 
gerçekten hizmet 

edecek Başkanı ve 
kadroları tesbit 
etmek önemlidir.” 
dedi.
Özmen konuşmasını 
şöyle tamamlardı: 
“Pazara çıktığınız 

zaman domates 
alırken gösterdiğiniz 
‘o çürük koymasın
lar1 diye tezgahın 
arkasına baktığımız 
gibi oy verirken de 
dikkat edelim.”

UNUM

Milliyetçi Hareket 
Partisi Dr. Adnan 
Bıyıklı'yı aday 
olarak açıklaması 
sonrası yapacağı 
tanıtım toplantısını 
24 Aralık Pazar 
günü saat :13.00 da, 
Milton Düğün 
Salonu’nda gerçek
leştirecek.
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu 
tanıtım toplantısını 
"MHP’nin Gemlik'te 
doğum günü" 
olarak nitelendirir 
ken, yerel seçim
lerde iddialı olmanın 
yanı sıra, kazandık
tan sonra yapacak
larını planladıklarını 
belirterek "MHP'de 
siyaset yapmak 
isteyen her vatan
daşımızı aramızda 
görmek isteriz.

Hiçbir sosyal kesimi 
ayırmıyoruz, her 
kesime gönül 
kapımız açıktır" 
dedi.
HİÇ KİMSE HALKIN 
İRADESİNİN 
ÖNÜNDE DEĞİLDİR

MHP Belediye 
Başkan Adayı Dr. 
Adnan Bıyıklı ise 
"Değişim Gemlik'te 
başlayacak. Türkiye 
de bir siyasi anlayış 
var. Başarı sözleri 
söyleniyor, vaatler 
veriliyor, 4 yıl sonra 
aynı şeyler yine 
söyleniyor. Biz 
somut konularla 
halkımızın karşısın
da olacağız.
Siyaseti kendi çıkar
ları için değil, 
toplum çıkarları için 
yapmak önemlidir.

Biz toplumun 
hizmetkârlığına tali
biz. Bilim üzerine 
inşa edilmeyen 
her şey havada 
kalır. Gemlik'te 
her türlü altyapı 
ve yetişmiş eleman 
var. Burada 
başarılı olamazsak, 
bizim eksik
liğimizdir. Benim 
gördüğüm herkesin 
gördüğünden 
farklı değil. 
Gemlik'te değişim 
isteniyor. Bu 
değişim de 
30 Mart 2014'te 
sağlanacaktır. 
Kendilerini makam
da baki sananlar 
bilmelidir ki; hiç 
kimse halkın 
iradesinin önünde 
değildir" şeklinde 
konuştu.

L4 KIRPARTA.Ş.
Elektrik & Otomasyon Bakımcı, 

Meslek Lisesi / Meslek Yüksekokulu mezunu, 
Elektrik / Elektronik / Otomasyon eğitimi almış, 

PLC; Sürücü ve Skoda konularında tecrübeli / ilgili, 
Arıza takibi yapabilen ve bakımcı formasyonunda çalışmaya istekli, 

Bay, 
Gemlik / Orhangazi civarında ikamet eden / edebilecek 

Askerliğini yapmış ve tercihen sigara içmeyen.

Torna & Frezeci
Meslek Lisesi / Meslek Yüksekokulu mezunu, 

! Torna Tesviye eğitimi almış / Torna freze tecrübesi olan, 
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, 

Bay, 
Gemlik / Orhangazi civarında ikamet eden / edebilecek 

Askerliğini yapmış ve tercihen sigara içmeyen.

Mekanik Bakımcı
Meslek Lisesi / Meslek Yüksekokulu mezunu, 

Makina / Bakım / İmalat eğitimi almış, 
Hidrolik & Pnömatik konusunda bilgili / ilgili, 

Arıza takibi yapabilen ve bakımcı formasyonunda çalışmaya istekli, 
Bay, 

Gemlik / Orhangazi civarında ikamet eden / edebilecek, 
Askerliğini yapmış ve tercihen sigara içmeyen.

0 224 586 53 50-169 F +90 224 586 53 53
Gedelek Köyü, 16800 Orhangazi - Bursa

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
■■ i”»1" «feh. ,.Z

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ 3
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ 
IZGARA ÇEŞİTLERİ

p

İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

MKS MARMARA 
ENTEGRE KİMYA SAN. A.Ş.

fPERSONEL
"v Bakım bölümünde mekanik bakımcı olarak görev yapacak 
V Endüstri meslek lisesi makine bölümü mezunu

(Tercihen makine yüksek okul mezunu)
V Branşı ile ilgili işlerde en az iki yıl iş tecrübesi bulunan
V Torna ve freze tezgahlarında basit imalatlan

yapabilecek seviyede bilgi ve tecrübeye sahip.
V 28 yaşını aşmamış.
V Gemlik’te ikamet eden.
V Vardiyalı çalışabilecek (3 vardiya ve işe girişten altı ay sonra)

V Takım çalışmasına uygun.

Fabrikamızda istihdam etmek üzere belirtilen özelliklere sahip 
personel alımı için müracaat etmek isteyen adaylann 

(0224) 519 03 00 (pbx) 
numaralı telefondan randevu almalan gerekmektedir.

ELEMAN
YALOVO YOLU 3. KM. 

DEKİ İŞYERİMİZDE 
ÇALIŞACAK GARSON 
VE KOMİ ARANIYOR

51Î8196

■m 

YÜKSEK CİROLU
RESMİ KURUMUN SU 

ANA BAYİİ
DEVREN SATILIKTIR

05321682310

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM.
GEMLİK 

Tel:5142021
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Ayşe Ziver Karataş Öğrencisi 
Aimina Kaymakçı Matematik 

Sınavında Bursa Birincisi Oldu
Aloha Mentel Matematik seviye tespit 
sınavında 40 sorudan 38’ini doğru cevap* 
layan Ayşe Ziver Karataş İlkokulu 2/E sınıfı 
öğrencisi Almila Kaymakçı, Türkiye 
genelinde 36. Bursa genelinde birinci oldu

.Ayşe Ziver birincisi Aimina
Karataş olarak elde Kaymakçı
İlkokulu 2/E ettiği başarısını
sınıfı öğren başarıyla planlı ve
cisi Almila ailesi ve programlı
Kaymakçı okulunu çalışmaya
Türkiye sevindirdi. borçlu
genelinde Sorulan 40 olduğunu
yapılan sorudan ifade ederek
Aloha 38'ini doğru ailesi ve
Mentel cevap öğretmenle
Matematik landırarak rine de
seviye tespit Türkiye teşekkür
sınavında genelinde de etmeyi unut
Bursa il 36.olan madı.

DİKKAT

u$ı 
ARAYANLARA

ZEYTİN ÜRETİCİ VE 
TÜCCARLARINA 

KALİTELİ GRANİT RASKI 
TAŞI SATIŞLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR 
ZEYTİNTOPTANCILARSİTESİNO:92GEMLİK

O 224 514 00 33 
O 532 730 6810 
O 54160016 30

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
FORKLİFTLER 

ARANIYOR
AĞDEMİR GÜMRÜKLEME 

TAH. TAAH. NAK. GÜM. 
TAAH. GIDA HYV. TEMİZ. HİZ. İTH. 

İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ 
Gemport Uman Sahası

Tel:5247524

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

İNGİİİZCE öza 
DERS VtRllİR

AMERİKA’DA 
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ 

ALAN VE ÇALIŞAN 
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

TARAFINDAN DERS 
VERİLİR

SAATİ 25 TL 
ALİ RIZA YILDIZ 

O 530 31105 20

ELEMAN
ESNEK ÇALIŞMA 

SAATLERİNE UYGUN 
MAKAM ŞOFÖR VE 

MEKANİK BAKIM USTASI
KAYNAK USTASI 

ELEKTRİK TEKNİKERİ 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM. 

GEMLİK 
Tel:5142021

Tır»M ffl . “SUYUNU BOŞASİIIA 4» HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

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

*m tilc www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


13 Kasım 2013 Çarşamba Gemlik Karfez Sayfa 8

MİLLİ TAKIM YILDIZ B ADAY ADAYI 
HAZIRLIK KAMPI GEMLİK'TE YAPILDI

2015 Yılında Avrupa 
Şampiyonasında 
oynayacak Yıldız B 
aday adayı hazırlık 
kampı kapsamında 
Basketbol Milli 
Takım 3 gün sürecek 
çalışmalarına Gemlik 
Spor Salonunda 
başladı.
Altyapı Milli Takımlar 
İdarecisi Orhan 
DEMİREL yaptığı 
açıklamada "2012 
yılında 1999-2000 
doğumlu sporcuların 
81 ilde yapılan tara
malarının ardından, 
bu sene de 7 
bölgede Diyarbakır, 
Samsun, Antalya, 
İstanbul, İzmir, 
Ankara ve Bursa 
(Gemlik) da aday 
adayı kamp çalış
maları yapılmaktadır. 
8-10 Kasım 2013 
tarihleri arasında 
Gemlik'de yapılan 
çalışmalara Bursa İl 
Merkezi ve diğer 
illerden gelen 22 kız- 
32 erkek sporcu 
olarak Milli Takım 
Antrenörleri tarafın

dan çalışmalar 
yapılacaktır. Bu 
çalışmalarda gerek 
salon tahsisi, 
gerekse diğer konu
larda bizlere her 
türlü desteği veren 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 
Müdürümüz Ahmet 
Adil Tunç'a teşekkür 
ediyoruz." diyerek 
sözlerine son verdi. 
Gemlik'deki Aday 
Adayı Kamp Çalış
malarında Görev 
Yapan Milli Takımlar 
İdari ve Teknik 
Kadrosu: Orhan 
DEMİREL (İdareci) 
Gönül ERYİĞİT 
(İdareci) Nihat İZİÇ 
(Altyapı Milli 
Takımlar Koordina 
törü) Erkan Metin 
(Genç Kız Milli Takım 
Antrenörü) Efe GÜ 
VEN, Mehmet ER 
SÖZ, Ömer Büyük 
AYÇAN, Alpay ÖZ 
TAŞ (Altyapı Milli 
Takımlar Antrenörü) 
Amberly J. 
VVhitehead 
(Kondisyoner)

fllteııe’ılen Timsah arena açıklaması
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
inşaatı devam eden 
stadı Bursaspor'a 
kiralayacaklarını, 
kalıcı gelir kalması 
için locaları da 
Bursaspor'un sata
cağını belirterek, 
"Parayı veren stadın 
ismini koyar. Bunun 
belirli standartları 
var. Diğer takımların 
bedeli ne kadarsa 
biz de onu istiyoruz. 
Bizim amacımız 
Bursaspor'un dünya 
takımı olması” dedi. 
Altepe, Sıcaksu 
Kentsel Dönüşüm 
Projesi'nde yer 
sahiplerinin yatırım
cılarla anlaşa
madığını, bu projeyi 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
Çevre Şehircilik

Bakanlığı ile kendi
lerinin yapacağını 
açıkladı.
Habertürk 
Televizyonu'nda 
Balçiçek îlter'in 
konuğu olan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, en güzel 
reklamın futbolla 
olduğunu belirterek, 
"Bursaspor 
şampiyon olduktan 
sonra ismimiz 
popüler oldu. 
Eskiden Avrupa'da 
Bursa'yı tarif 
ediyorduk, şimdi 
tarife gerek yok. 
Stadyum için 
bugüne kadar 200 
milyon lira müteah- 
hite ödedik. Diğer 
harcamalar hariç. Bir 
yandan bitirmeye, 
diğer yandan katkı 
almaya çalışıyoruz.

Bunu kimse merak 
etmiyor.
Başbakanımız 50 
milyon lira destek 
verdi. Diğer stadlar 
nasıl yapılıyor. 
Mevcut stadı veriy
orsunuz, ticari alana 
dönüşüyor. Bizim 
eski stadımız mey
dan kalacak. 
Bursa'da meydan 
yok. Stadın kapladığı 
50 bin metrekare 

arsa, çevresiyle 100 
bin metrekare 
olacak. Altında 
meydan olacak. Her 
türlü etkinliklerin 
yapıldığı meydan 
olacak. Biz kapılara 
isimler vererek 
gelir elde etmeye 
çalışıyoruz. 
Bursaspor'u kiraya 
vereceğimiz için 
locaları satmak 
bizim uhdemizde 

değil. Bursaspor'a 
stadı kiralamış ola
cağız. Diğer kalan 
kısımlarını onlar 
kiralayacak.
Hedefimiz kalıcı gelir 
temin etmek. Stadın 
ismi de aynı şekilde 
satılacak.
Büyük firmalar 
yabancı firmalar var 
Bursa'da. Bu fir
malar pek destek 
vermiyor. Otomobil 
firmaları. Bunların 
yan sanayileri var. 
Otomobil fir
malarının 6 katı. 
Bursa çok ileri. Yan 
sanayinin katkıları 
oluyor. Bursa 25 
tane sanayi bölgesi 
olan 3 milyonluk 
şehir. Bu şehrin bir 
tane takımı var. Bir 
miktar destek verilse 
yeter. Parayı veren 
stada ismini koyar.

Artık belli bir stan
dartlan var. 
Beşiktaş'ın, diğerinin 
ne kadar bedeli var. 
Onu istiyoruz. Bizim 
amacımız dünya 
takımı olmak. • 
Avrupa'da başarı 
elde etmek.
Rakiplerimiz • 
Arap firmalarının 
isimlerini veriyor 
stadlarına, formalar
da Kuveyt, 
Katar'daki vakıfların 
isimleri var. Biz de 
hangi firma parayı 
verecekse onun 
ismini koyacağız. 
Dünya takımları ile 
yarışacak isek, 
onlarla aynı 
platformdayız. 
Bizler de onların 
transfer ettiğini 
edebilmeliyiz k' 
Avrupa ta! mı 
olalım" deui.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İnternetten alışveriş yapanların oranı yüzde 24,1
Hükümetin 2014 yılı 
programına göre, 
Türkiye'de 2013 
yılındaki sabit tele
fon abone sayısı 14 
milyon ve mobil tele
fon abone sayısı 68 
milyon 500 bin, 

, kablo TV abone 
sayısı da 1 milyon 
150 bin.

- Programda, 2012 yılı 
♦ itibarıyla BİT 

pazarının yüzde 64'ü 
telekominikasyon 
•sektöründen, geri 
kalan yüzde 36'sının 
ise bilgi teknolojileri 
sektöründen oluş
tuğu ifade edildi. 
Bilgi teknolojileri 
içerisinde en büyük 
payın 7,58 milyar 
dolarlık donanım 

pazarının aldığı 
bunun yanında 
yazılım pazarının 
büyüklüğünün 717 
milyon dolar ve 
hizmetler pazarının 
büyüklüğünün ise 
1,26 milyar dolar 
seviyesinde olduğu 
belirtildi.
-2013'de çevrimiçi 
alışveriş yapanlar 
yüzde 24,1 
Türkiye’de gerçek
leşen elektronik 
ticaret hacminin son 
yıllarda önemli 
ölçüde artış göster
diği vurgulanan pro
gramda, internette 
gerçekleşen kartlı 
ödemeler tutarının 
2012 yılında 30,7 mil
yar liraya ulaştığı

bildirildi.
Programa göre, 2013 
yılı ağustos ayı 
itibarıyla söz konusu 
tutar 22,8 milyar lira 
seviyesinde, internet 
kullanan bireyler 
arasında çevrimiçi 
alışveriş yapanların 

oranı ise geçen yıl 
21,8 iken bu oran 
2013 yılında yüzde 
24,1 seviyesine 
ulaştı.
-Internet kullanan
ların yüzde 24,1'i 
sanal alışveriş 
yapıyor. Söz konusu 

programda sabit 
telefon, mobil tele
fon, kablo TV abone 
sayısı, bilgisayar ve 
internet kullanan 
bireylerin oranı, 
internet erişimine 
sahip hane oranı ile 
internetten alışveriş 

yapanların oranı da 
bildirildi.
Buna göre, 
Türkiye’de 2013 
yılındaki sabit tele
fon abone sayısı 14 
milyon ve mobil tele
fon abone sayısı 68 
milyon 500 bin ve 
Kablo TV abone 
sayısı da 1 milyon 
150 bin. Bilgisayar 
kullanan bireylerin 
oranı yüzde 49,9 
iken internet kul
lanan bireylerin 
yüzde 48,9. Internet 
erişimine sahip hane 
oranı ise yüzde 49,1. 
internetten alışveriş 
yapanların oranı da 
yüzde 24,1.

Perakende satış hacmi Eylül'de arttı
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış sabit 
fiyatlarla perakende 
satış hacmi, 
eylül ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 0,2 artış 
kaydetti.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2013 
yılı eylül ayı 
Perakende Satış 
Hacim Endeksini 
açıkladı. Buna göre, 
mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış sabit 
fiyatlarla perakende 
satış hacmi, 
eylülde aylık bazda 

yüzde 0,2 yükseldi. 
Aynı ayda gıda, 
içecek ve tütün 
satışları yüzde 1,6, 
gıda dışı satışlar 
(otomotiv yakıtı 
hariç) yüzde 1,4 
artarken, otomotiv 
yakıtı satışları 
yüzde 3,5 azaldı. 
Takvim etkilerinden 
arındırılmış 
sabit 
fiyatlarla perakende 
satış hacmi ise 
eylül ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 9,2 
arttı. Aynı ayda gıda, 
içecek ve tütün 
satışları yüzde 7,9,

gıda dışı satışlar 
(otomotiv yakıtı 
hariç) yüzde 14,3 
ve otomotiv yakıtı 
satışları yüzde 1,4 
yükseldi.

- Perakende ciro 
arttı. Mevsim ve 
takvim etkilerinden 
arındırılmış cari 
fiyatlarla perakende 
ciro ise eylül ayında 

bir önceki aya göre 
yüzde 0,6 arttı. Gıda, 
içecek ve tütün 
satışları yüzde 
1,8, gıda dışı satışlar 
(otomotiv yakıtı

hariç) yüzde 
1,7 yükselirken, 
otomotiv yakıtı 
satışları ise yüzde 
2,7 azaldı.
Takvim etkilerinden 
arındırılmış cari 
fiyatlarla perakende 
ciro, eylül ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
14,9 arttı.
Bu ayda gıda, içecek 
ve tütün satışları 
yüzde 17,5, gıda 
dışı satışlar (otomo
tiv yakıtı hariç) 
yüzde 16,8 ve oto
motiv yakıtı satışları 
yüzde 9,6 artış 
kaydetti.

H 
B 
E 
R
I

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.Savci Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI «13 56 13
Psgasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Büzer Turizm 612 1O 72
Kanbaroğlu-Eaadaş 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu 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
Yonikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPDB - FEBİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Nlogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 544 17 00

Cavlat Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. HasL 513 23 29
Mor.Soû.Ocaâl 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 50 gg

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

BELEDİYE

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

Akçen Petrol 5131070
MAR-PET o13 3O 33
Tuncay Otognz S13 1B 4S
lioyzu Petrol 013 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4722 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

gemiİksinemigMü
VENÜS 

SİNEMASI 
ŞEVKAT YERİM DAR: 
12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:15 
ŞEYTAN-IRACİM : 
11:45-14:15-16:15- 

18:30-20:30 
TÜRBO: 11:30-13:30 

GÜNCE: 15:30- 
17:30-20:00 

REZERVASYON 
5133321
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Ziraat Odası Başkanı Zeytin fiyatlarını eleştirdi.

ili Celilt 'fevtin liyatları geçen yılın altımla”
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı ve İl Ziraat 
Odaları Koordinas 
yon Kurulu 
Başkanı Ali Çelik, 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi’nin 2013- 
14 sezonu zeytin 
alım kampanyasında 
fiyatları açıklaması 
üzerine yazılı bir 
açıklama yaptı. 
Çelik, “Avrupa’da 
üreticinin ürettiği 
ürünlere yüzde 40 a 
varan destekleme 
varken, ülkemizde 
GMSH %1 tarıma 
destek olarak kanun 
çıkanlmış olduğu 
halde, bunun % 
0.45’ini veriyor 
olması manidardır. 
Devlet politikaları bu 
iken, üreticilerimizin 
kurduğu kooperatif 
ler bile üyelerini 
desteklemiyorsa, 
Ziraat Odaları olarak 
galiba biz tarım ve 
kooperatifçiliği 
bilmiyoruz demek

tir.” dedi.
Ali Çelik, “Üretici 
girdileri olan gübre, 
mazot ve işçilikte 
yüzde 42‘lere varan 
fiyat artışları ortada 
iken, zeytin fiyatları, 
baremlerde aynı 
kalmış, barem 
küçüldükçe fiyatlar 
geçen yılın altına 
düşmüştür.” şek
linde konuştu.
Çelik açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Marmarabirlik’in 
vermiş olduğu orta
lama fiyat 3,05 lira. 
% 8 kesintide göz 

önüne alınırsa, 2,81 
lira olarak üreticiye 
intikal edecektir. Bu 
durumda üretici kilo 
başına 0,24 lira mali 
yetin altında eline 
para geçecektir.
Gemlik'te zeytindeki 
ortalama barem 250 
ile 380 arasındadır. 
Bu barem göz önüne 
alın dığında ortala
ma fiyat 2,84 lira, % 
8 kesinti yapıldığın
da 2,61 lira Gemlik 
üreticisinin eline 
geçmiş olacaktır. 
Bu durumda üretici 
çocuğunu evlendire- 

meyecek, okutama 
yacak, karnını bile 
doyuramayacak, 
borcunu zaten 
ödeyemeyecektir. ”

MÜCADELE 
HAKKIMIZI 
KULLANALIM.. . 
Ziraat Odası ve İl 
Ziraat Odaları 
Koordinasyon 
Kurulu Başkanı Ali 
Çelik açıklamalarını 
şöyle sürdürdü: 
“Biz bazı kurumlar 
gibi lafla zeytin üre 
ticisinin durumunu 
ortaya koymuyoruz. 
Tablolardan da 
anlaşılacağı gibi 
rakamlarla üreticinin 
durumunu ortaya 
koyuyoruz, rakam
larımıza itiraz eden
lerle her platformda 
da tartışmaya 
hazırız. 2013 yılında 
girdi maliyetlerinin 
yüksekliği nedeniyle 
zeytin bahçelerinin 
% 25'i bakımsızlığa 
terk edilmiştir, gele

cek sene bu durum 
% 50'ye çıkması 
muhtemeldir. Üstelik 
otobanların zeytinlik 
alanlarından geçme
si nedeniyle sadece 
Gemlik’te 45.000 
adet zeytin ağacı 
yok edilmektedir. 
Maliyetlerin hesa
planması Gemlik 
Ticaret Borsası’nın 
işi iken bu işle ilgi 
lenmeyip dışarıdan 
zeytin getirme gayre 
tine düşmüştür. 
Coğrafi İşaret alın
masına rağmen 
Coğrafi İşareti 
denetleyecek 
komisyonu dahi kur
mamışlardır.
Anlaşılıyor ki bu 
sene de tüketici 
bölge dışından alı
nan zeytinleri 
Gemlik Zeytini diye 
alacaklardır.
Tarımda doğru 
dürüst bir planın 
olmaması Tarımı IMF 
Dünya Bankası, 
Dünya Ticaret Örgüt

lerine bırakanların 
üreticiyi ne duruma 
bıraktıkları her sene 
daha da su yüzüne 
çıkmaktadır.
İzaha çalıştığımız * 
durum üreticiye 
zulümdür. Yüce dini
miz zulme karşı 
mücadele hakkını 
veriyor.
Üreticilere sesleni 
yorum, mücadele f 
hakkımızı kullana 
hm, Ziraat Odası 
olarak biz sizlerin 
her zaman önünde 
olduk, olmaya da 
devam edeceğiz. 
Yukarıda izaha 
çalıştığımız durumda 
devletin sofralık zey
tine de prim ver
mesini ve Marmara 
birlik tarafından 
fiyatların yeniden 
gözden geçirilmesini 
diliyoruz.
Üreticilerimizin 
emek ve alın ter
lerinin iyi değer
lendirilmesini arzu 
ediyoruz.”
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R Kavlak ş
|Ş Sızma I naturel
!Jİ sızma
|”J! zeytinyağı
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Marmatamrlil 
552 ton zeytin aldı 
Marmarabirlik’e bağlı S.S. 72 
Nolu Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kredi Kooperatifi 12 
Kasım 2013 tarihine kadar 552 
ton zeytin aldı. Haberi 2’de

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programında zeytin 2016 programına alınmış...

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kırsal Kalkınma Projeleri ve Yılmaz’ın teljibi 
AB fonlarından yararlanmak için Kırsal 

Kalkınma Kurulu, bu fonlardan yararlan
mak isteyenleri bilgilendirmek için toplan
tılar düzenliyor.

Daha önce Ticaret Borsası Salon u’nda 
Borsa yöneticilerine ve üyelerine yönelik 
yapılan toplantıyı izlemiştim.

Önceki gün de İl Tarım Müdürlüğü, İlçe 
Tanm Müdürlüğü ilgilileri tarafından orga 
nize edilen Kırsal Kalkınma proje ve uygu
lamaları köy muhtarlarına tanıtıldı. 4’de

Kırsal Kalkınma Projesi (İPART) Köy muhtarları, Ziraat Odası ve 
Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerine anlatıldı. Toplantının 
açılışında konuşan Kaymakam Cahit Işık, hibeye dayalı projelerle 
kırsal kesimin kalkın dırmayı hedefleyen İPART projelerinin öğre
nilmesini ve proje hazırlama ve uygulaması için başvurularda 
bulunulmasını istedi. İPART Bursa Kurulu ödeme Uzmanı Hatice 
Yılmaz Şahin ise projelerin tanıtımı yaptı. Haberi sayfa 2’de

TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
" 1 ARALIK-1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 
* KIS LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.

i

Trafik denetimlerinden göniil rahatlığıyla geçmek 
için geç kalmadan kış lastiklerinizi taktırınız

Küçük Sanayi Sitesi
B Blok No:13-14 GEMLİK

tL Solaksubaşi Tel : 0 224 524 74 01
«~»<«*»•*«* <**-*♦ GSM . Q gjj Ç24 1 g çg

Cihatlı 
Kavşağı 
tehlike 
saçıyor
Gemlik Orhan 
gazi Karayolu 
nun 5. kilomet 
resinde bulunan 
Cihatlı Köyü kav 
şağı araçlar için 
tehlike saçıyor. 
Uzun yıllardır 
tüm uyarılara kar 
şın hiçbir önle 
min alınmadığı 
Cihatlı Kavşağı’n 
da, Çimento fab
rikasından ve 
Cihatlı Köyü’n 
den gelen ağır 
tonajlı araçların 
giriş ve çıkışları 
tehlike yaratıyor.
Haberi syf 4’de

KIS LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR

IVM
MAXXIS 185 R14 165 ₺ 
MKHELIN 205 75 R16 360 ₺
GOODYEAR 21575R16 375 ₺ 
SYRON 22575R16 295 ₺

'M/CNELlfil 11.OODp^EAH

W>£0fC>t* Savati

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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। Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programında zeytin 2016 programına alınmış...

İM W MİMİ İW imMlM tUlIlMl
Kırsal Kalkınma 
Projesi (İPART) 
Köy muhtarları, 
Ziraat Odası ve 
Ticaret ve Sanayi 
Odası temsilcilerine 
anlatıldı.
önceki gün, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Salonu’nda 
yapılan toplantıya, 
Kaymakam Cahit 
Işık, Stajyer 
Kaymakam, 
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, İlçe Gıda 
ve Tarım ve 
Hayvancılık Müdür 
vekili Haşan Selçuk 
Oral, İlçe Ziraat 
Odası Başkanı ve İl 
Ziraat Odaları 
Koordinasyon Kuru 
lu Başkanı Ali Çelik, 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı Necmettin 
Şanlı, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
üyeleri Ergin 
Erenoğlu, Mehmet 
Anar, İl Tarım Müdür 
lüğü görevlileri, 
Ziraat Mühendisleri 
Sedat Köseoğlu, 
Gökhan Kocaman, 
Tarımsal ve Kırsal 
Kalkınmayı Destek 
leme Kurulu Ödeme 
Uzmanı Hatice

Yılmaz Şahin, köy 
muhtarları katıldılar. 
Toplantının açılışında 
konuşan Kaymakam 
Cahit Işık, hibeye 
dayalı projelerle kır
sal kesimin kalkın 
dırmayı hedefleyen 
İPART projelerinin 
öğrenilmesini ve 
proje hazırlama ve 
uygulaması için 
başvurularda 
bulunulmasını istedi. 
İPART Projeleri 
konusunda TOBB 
tarafından Ankara’da 
yapılan seminere 
katılan GTSO say
man üyesi Ergin 
Erenoğlu ve yönetim 
kurulu üyesi Mehmet 
Anar, Ankara’daki 
izlenimlerini katılım
cılara anlattılar. 
Erenoğlu, proje yap

manın çok teferruatlı 
olduğunu zeytincili 
ğin Marmara 
Bölgesi’nde kapsam 
içinde olmadığını 
söyledi. Erenoğlu, 
“Gemlik ve 
çevresinde benim 
düşündüğüm, 
lisanslı depoculuk 
projesi gerçekleştir 
mektir. Bu konuda 
Ankara’da yapılan 
toplantıya katıldım. 
Nasıl yardım alırım 

proje nasıl yapılır 
bunları ancak bir 
aracı kurumdan 
yapabilir.” dedi. 
İPART Bursa Kurulu 
ödeme Uzmanı 
Hatice Yılmaz Şahin 
ise projelerin tanıtımı 
yaptı.
Katılımcılar arasında 
bulunan ve küçük 
baş hayvancılık 
yapan Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
üyesi Zafer Işık, Kuru 

mun elinde örnek 
projelerini bulunup 
bulunmadığını sordu. 
Örnek projelerin 
bulunmadığı ancak 
hazırlanacak proje 
lerde İPART’ın her 
türlü desteği sağla
maya hazır olduğu 
belirtildi.
Gemlik’teki zeytin 
yağı, fabrikalarının 
moderinazyonu 
konusunda İPART 
kredisinden yarar
lanılacağını, bunun 
yanında zeytin 
paketleme gibi, 
arıcılık, hayvancılık, 
soğuk hava depocu
luğu gibi konularda 
projelerin yapılabile
ceği konuşuldu. 
Toplantıda konuşan 
Ziraat Odası Başkanı 
Ali Çelik, Türkiye’de 

tarımın kurtarılması 
lokal olarak gerçek
leşemeyeceğini, 
hiçbir üreticinin de 
bu projeleri yapmaya 
ne bilgisi ne de 
imkanı bulunulabile- 
ceğini söyledi. 
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt ise 
konuşmasında, 
“Böyle bir krediyi 
Türkiye olarak kul
lanmak için elbirliği 
ile hareket etmek 
gerekir. Zeytinle ilgili 
ne gibi istifade 
edilebilir öğrenmeli 
yiz. Ama anlaşılan 
2016 programına 
alınmış. Bunu öne 
aldırmahyız. Zeytin 
ve zeytin yağı 
konusunda talepler 
olabilir” dedi.

S.S. 72 Nolu Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinde alımlar sürüyor

Marmaranirllk 552 ton zeylin aldı
Zeytin hasat 
mevsimin 
başlamasıyla atım
lara da başlayan 
Marmarabirlik’e bağlı 
S.S. 72 Nolu Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kredi Kooperatifi 12 
Kasım 2013 tarihine 
kadar 552 ton zeytin 
aldı.
Zeytin atımların 
devam ettiğini 
söyleyen Kooperatif 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Bahattin 
Malap, “Bu yıl çıtayı 
yüksek tuttuk.

Birlik zeytin barem 
fiyatlarını açıkladı. 
Ortaklarımızdan koo 
peratife taahhüt 
ettikleri zeytini 
vermelerini 
bekliyoruz.
Zeytin veren ortak 
larımıza ödeme 
tablosu açıklandı. 
Ortaklarımıza verdik
leri zeytinin bedelini 
en kısa zamanda 
alacaklar.” dedi.
Gemlik 
Kooperatifinin bu yıl 
6 bin ton zeytin 
alması planlanıyor.
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Kazada facianın eşiğinden dönüldü
Bursa'da, rotu 
çıkan halk otobüsü 
reklam tabelasına 
büyük bir gürültü 
ile çarparken, 
durakta bekleyen 
5 yolcu ölümden 
döndü.
Kaza, sabah 
saat 10:30 
sıralarında 
Çekirge 
Caddesi'nde 
meydana geldi. 
Sinan Çam 
idaresindeki 
16 M 0054 plakalı 
özel halk otobüsü, 
Ataevler-Bursa 
Devlet Hastanesi 
seferini yapıyordu. 
İçerisi yolcu dolu 
olan otobüs, İntam 
101 İş Merkezi 
önünde rotunun 
arızalanması 
neticesinde 
kontrolden çıktı.

il |ll İHI MttlBİDÜftlS İMİ» İM l! «1
Bursa'da, 30 yıl 
önce nüfus cüz
danını kaybeden 
bir kişi, sahte kim
likle kendi adına 
farklı illerden 
yapılan 5 milyon 
liralık borç yüzün
den icralık oldu. 
Her gün kapısına 
farklı bir haciz 
davası gelen 
Süleyman Yıldız, 
polislerden 
dolandırıcıyı 
yakalamalarını 
istiyor.
Yıllar önce kimliği
ni kaybeden 51 
yaşındaki Süley 
man Yıldız, milyon
larca lira borçla 
karşı karşıya kaldı. 
Yaşanan talihsiz 
olay karşısında ne 
yapacağını şaşıran 
Yıldız, 11 yıldır 
mahkemelerde 
hakkını arıyor. Her 
gün büyüyen 
borçları yüzünden 
bunalıma giren 
Yıldız, kendi adına 
fabrikalara ortak

M ABONE OLDUNUZ MU?
(İILİI'İIİU Mitil IİUIİ umul

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Taksi durağı önün
deki kaldırımdaki 
reklam tabelasına 
büyük bir gürültü 
ile çarpan otobüs 
durdu. Aracın 
sağ üst tarafı hasar 
görürken, tabelanın 
camları kırıldı.
Yolculardan

olan, beyaz eşya 
alan, bankalardan 
kredi çekip lüks 
içinde yaşayan 
dolandırıcının bir 
an önce yakalan
masını istiyor. 
İlk olarak 2001 
yılının 5. ayında 
İstanbul 
Dışbank'tan gelen 
17 bin liralık kredi 
borcunun, kendi
sine ait olmadığını 
belirtmek için suç 
duyurusunda bulu
nan Yıldız, karşısı
na çıkan diğer 
borçlarla bunalıma 
girdi. Her gün farklı 
bir ilden borç 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

yaralanan olmadı. 
Otobüsün, 
5 yolcunun bek
lediği İntam durağı
na 10 metre kala 
durması büyük bir 
faciayı önledi. 
Sürücü Sinan 
Çam, rotun çıkması 
neticesi bir anda 

haberi alan Yıl 
dız'ın, devamlı 
büyüyen borçlar ve 
her gün kapısını 
çalan icra memur 
lan yüzünden hay
atı alt üst oldu.
Yıldız, kendi kim
liğini kullanarak 
bankalardan kredi 
çeken, kredi kart
larıyla alışveriş 
yapan, beyaz eşya 
alan ve hatta 
İzmir'de bir fab
rikaya ortak olan 
dolandırıcının 
yakalanmasını iste
di.
"NE OLUR BENİ 
BU BORÇTAN 
KURTARIN" 
Bütün mahkeme 
sonuçlarının, lehine 
sonuçlanmasına 
rağmen, sahte kim
lik kullanan şahsın 
yakalanamamasını 
anlayamadığını 
ifade eden 
Süleyman Yıldız, 
avukatının kendi
sine beklemekten 
başka çare 

aracın kontrolünü 
kaybettiğini ve 
kaldırıma çıkarak 
tabelaya çarptığını 
söyledi.
Yolcular otobüsten 
tahliye edilirken, 
kazada 5 bin 
liralık maddi hasar 
meydana geldi.

olmadığını 
söylediğini kaydet
ti. Emekli maaşı 
dışında bir geliri 
olmadığını belirten 
Yıldız, bu borçları 
ödemesinin imkân
sız olduğunu söyle
di. Yıldız, 
"Kimliğimi 30 yıl 
önce kaybettim. 
Hemen gidip yeni 
kimlik çıkarttım. 
Ama, 11 yıl önce 
benim olmayan 
borçtan dolayı 
kapıma icra geldi. 
Durumu 
araştırdığımda ise 
dünyam başıma 
yıkıldı. Her gün icra 
geliyor. Ailemin de 
psikolojisi bozuldu. 
Hayatımız karardı. 
Bu şahsın yakalan
masını istiyorum. 
Avukatım var, ama 
o da 'Yapacak bir 
şey yok, bekleye
ceksin' diyor.
Yetkililerden ricam, 
bu şahıs yakalan
sın" diye konuştu.

Devletten aldıkları
hayvan tesfllerivte 

ylsiizluhanan 
188 kişi sMınüa

Mustafakemalpaşa 
ilçesinde devletten 
aldıkları hayvan 
teşvikleriyle ilgili 
yolsuzluk yaptığı 
öne sürülen 
çoğunluğu üretici 
100 kişi mali polis 
tarafından gözaltı
na alındı.
Alınan bilgiye 
göre, bir ihbarı 
değerlendiren 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekip
leri, Tarım 
Bakanlığı'ndan 
sığır yetiştiriciliği 
için teşvik almak 
için yolsuzluk yap
tığı öne sürülen 
yüzü aşkın kişiyi 
Bursa, Antalya, 
Çanakkale, 
Balıkesir, Yalova, 
İzmir'de teknik 
takibe aldı.
6 ay süren soruş

Yurtta canına kıııılı
Kırgızistan'ın 
başkenti Bişkek'te, 
BursalI Ali Eroğlu 
adlı Türk öğrenci 
dün akşam yurtta 
canına kıydı. Ali 
Eroğlu'nun Çin 
Dili ve Edebiyatı 
bölümünü okumak 
üzere üniversiteye 
kayıt yaptırdığı 
öğrenildi.
İntihar nedeni 
henüz bilinmeyen 
Eroğlu'nun cansız 
bedeni, üniversite 
yurdundan alı
narak morga 
kaldırıldı.
Bişkek'te eğitim 
gören Türk 

turmanın ardından 
operasyona start 
veren Bursa polisi 
ilçede sabah saat
lerinde 100 
civarında kişiyi 
gözaltına aldı.
Yolsuzluğun boyu
tunun 13 milyon 
lirayı bulduğu 
öğrenilirken, İl 
Tarım ve İlçe Tarım 
Müdürlüğü'nden 
bazı veterinerlerin 
de soruşturma 
kapsamında 
gözaltına alındığı 
öğrenildi.
Soruşturmanın 
sürdüğü, 
şüphelilerin 
adiiyeye sevk 
edildiği öğrenildi. 
Şüphelilerin, aynı 
sığırlara mükerrer 
olarak farklı küpe 
ve kimlik çıkardık
ları bu yolla 
devletten teşvik 
kredisi aldığı öne 
sürüldü.

arkadaşlarını 
üzüntüye boğan 
intiharla ilgili 
Bişkek polisi 
soruşturma 
başlattı.
REKTÖR BALCI: 
ÜNİVERSİTEMİZ 
TARİHİNDEKİ İLK 
İNTİHAR VAKASI
Konu ile ilgili 

görüştüğümüz 
Manas Üniversite
si Rektörü Prof. 
Dr. Sebahattin 
Balcı, olaydan 
dolayı büyük 
üzüntü içerisinde 
olduklarını ve aile
sine de haber v 
erildiğini söyledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış Cihath Kaiisağı tehlike sacnıoı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kırsal Kalkınma Projeleri ve Yılmaz’ın Tekzibi..
Benim gözümle, AB fonlarından yararla

narak kırsal kesimi kalkındırmak bu koşullar
da hayal.

Bu fonları köylümüz kullanamaz.
Bu projeleri köylümüz yapamaz..
Bu fonlardan ancak, belli sermaye gücü 

olan, teşkilatlanmış büyük kurumlar yarar
lanır.

Diğerleri bürokrasiyi bırakın, proje aşa
masında bu işten vazgeçerler.

Birkez küçük baş hayvana kredi veril 
miyor.

Köylüde kredi yaptıracak güç mü kaldı ki 
proje yapıp hibe kredisi alsın.

Bu ülkede tarımla uğraşan kesim ne 
yapacağını şaşırmış durumda.

Çevremizdeki zeytincinin durumu ortada. 
Tütüncü tütünü söktü.
ABD kumpanyaları ve tekelleri tütünü 

ABD’den getiriyor.
Adana ve Ege’nin tütün tarlaları artık yok.
Şeker pancarı dikilmiyor bu ülkede, dikitse 

de üretici geçinemiyor.
Sizin anlayacağınız, AB fonlarından küçük 

üreticiler değil, sanayileşmiş büyük üreticiler 
yararlanır.

Ben böyle görüyorum.

REFİK YILMAZ’DAN TEKZİP YAZISI
Sevgili okurlarım, dün bu köşemde yazımın 

sonlarında “Orhangazi Caddesi’ne Seçim 
Asfaltı" başlıklı bir yazı yazdım.

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz bu yazı
ma kızmış ve uzun bir açıklama göndermiş.

Altına da yazının yayınlanmaması nalınoe 
yasal yollara başvuracağını yazmış.

Köşemdeki yazımın başlığı 4 kelime 2 
satırdı.

Yazının tamamı ise 64 kelime 12 satırdan 
ibaret.

Yılmaz beğensin diye o yazıyı yazmadım. 
Gördüğümü ve düşündüklerimi kaleme 
aldım.

Bir hukukçu olan Yılmaz, tekzibin nasıl 
yayınlanacağını bilmiyor.

O’na bunu öğretecek değilim.
Basın Yasası’nın tekziple ilgili maddelerini 

okusun öğrensin.
Tekzip bir haktır. Ancak, konuyla ilgili yasa 

bir sınırlama getirmiş. Cevap hakkı o sınır 
kadardır. Bu aşılmaz.

Yani cevap hakkı 4 kelime 2 satır başlık.
Bu bakımdan biraz fazlasıyla konunun 

özünü aşağıya koyuyorum. Diğerlerini yayın
latacak gazeteleri var nasıl olsa, oraya gön
dersin.

Diğerlerine ise ayrı bir yazıda cevap vere
ceğim.

“ORHANGAZİ CADDESİ
GEMLİK’İN EN İŞLEK 
caddelerinden birisidir. Bursa Büyükşehir 

Belediyesi ile işbirliği içinde yaptığımız alt 
yapı çalışmaları sırasında bu caddemizde de 
yağmur suyu ve içme suyu gideri ile kanal- 
izas yon şebekesi tamamen yenilenmiştir.

Bu alt yapı hamlesi sonrasında Orhangazi 
Caddesi asfaltlama çalışmaları yapılmıştır. 
Ancak Gemlik Belediyesi olarak kalıcı hizmet 
ve yatırımları hedefliyoruz.

Bu nedenle Orhangazi Caddesinde yapılan 
ilk etap asfalt çalışmasında, asfaltın tama
men oturması için bekleme sürecine gir
ilmiştir. Ayrıca ilk etap asfalt çalışmasında, 
bozulma, çökme, yıpranma gibi olumsuzluk
lara karşı, bilinçli olarak yağmur gider ızgar
aları asfalt yoğunluğunun üstünde 
bırakılmıştır. Teknik süreç dolduğunda da 
son etap asfaltlama ve stabilize çalışmaları
na başlanmıştır. Yani, bu bir seçim yatırımı 
değildir.” Refik Yılmaz Belediye Başkanvekili

Gemlik Orhangazi 
Karayolu’nun 5. 
kilometresinde 
bulunan Cihattı 
Köyü kavşağı 
araçlar için tehlike 
saçıyor.
Uzun yıllardır tüm 
uyarılara karşın 
hiçbir önlemin alın
madığı Cihath 
Kavşağı’nda, 
Çimento fabrikasın
dan ve Cihattı 
Köyü’nden gelen 
ağır tonajlı 
didçiaiıtı yiı iş ve 
çıkışları tehlike 
yaratıyor. 
Orhangazi yönün
den gelen araçların 
hız kesmeden 
Gemlik yönüne

gitmesi, kavşağı 
geçmeye çalışan 
büyük araçlar 
için tehliye 
yaratıyor. Her an 
bir kazanın yaşan
abileceği kavşakta,

sinyali
zasyon cihazlarının 
takılması isteniyor. 
Konuyla ilgili 
geçmiş yıllarda 
yapılan uyarılara 
bugüne kadar

Karayolları Bölge 
Müdürlüğünden 
olumlu bir cevabın 
gelmemesi tehli 
keye karşı ilginin 
gösterilmemesi 
olarak algılanıyor.

hlİBfcllİMİlMBİSl»
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
BUSKİ tarafından 
yaptırılan Çarşı 
Deresi 1. etap 
bölümdeki köprüler 
üzerinde bulunan 
oturma banklarının 
üzerlerinin kapatıl
ması isteniyor.
Çarşı Deresi’nin 
yapımından sonra 
düzenleme çalış
maları sırasında 
Sosyal Yaşam 
Merkezi karşısında 
bulunan köprülerin 
iki yanına yaptı 
rılan ahşap oturma 
banklarının üzer
lerindeki dekoratif 
ağaçların üzerle 
rinin açık olması,

yaz ve kış ayların
da banklarda otu
ranları rahatsız

ettiği bildirildi. 
Ahşap dekoras 
yonu bozmadan

bankların üzer. İn 
kapatılmadı 
isteniyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemtikkorfezgazetesi.com
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İsçi Partisi nde illi aday adayı Canan Bölüfc
İşçi Partisi 30 Mart 
2014 tarihinde 
yapılacak olan yerel 
seçimlerde Belediye 
Başkanlığı için 4 
aday adayı olduğunu 
açıkladı.
İP ilçe Başkanı 
Muarrem Çelik yap
tığı açıklamada şun
ları söyledi: 
“Partimiz yerel 
seçimlerde dört 
tane aday adayı 
çıkararak 
gücünü ortaya 
koymuştur.
1 Aralık 2013 tarihi 
ne kadar partimizin 
her üyesi aday adayı 
olmakta özgürdür. 
Aday adaylarımızı 
diğer partilerin aday

adaylarından ayıran 
en önemli nokta rant 
için değil, halkın 
çıkarı için bu göreve 
talip olmalarıdır."

İLK ADAY ADAYI 
CANAN BÖLÜK

Çelik, açıklamasında 
dört aday adayından 
birinin emekli 
öğretmen Canan 
Bölük olduğunu 
söyöledi. Bölük, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi:
“Özellikle emekli 
olduktan sonra siya 
si partilerde görev 
almak istedim.
Atatürkçü olan parti

Partimiz tarafından 
bana önerilen aday 
adaylığını hiç düşün-

ler arasında 
Cumhuriyet'i, vatanı 
ve milleti gerçekten

savunduğuna inan 
dığım İşçi Partisi'ni 
tercih ettim.

meden kabul ettim. 
Bir bayan olarak 
arkamda her zaman 
duracak bir parti ol 
duğuna şahit oldum. 
Bu konuda partime 
ve siz değerli İşçi 
Partililere sonuna 
kadar güveniyorum. 
Partimizin duru
munu Gemlik'te çok 
iyi görüyorum. 
Gemlik'te birçok 
kişiden olumlu tepki 
ve destek alıyoruz. 
Bunun seçimlere de 
olumlu olarak yan
sıyacağını düşünü 
yorum. "Halkın 
Partisi" olan İşçi 
Partisi'nden aday 
adaylığımı gururla 
açıklıyorum."

Si lltİMlIlMlHUİİl Üliii OtaMarı aşure iağıBi

Saadet Partisi Gem 
lik İlçe Divan 
Toplantısı Genel 
idare Kurulu üyesi 
Mustafa Balta, İl 
Müfettişi Recep 
Aygün, ilçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, Belediye 
Başkan adayı Sedat 
özmen ve teşkilatla 
rın yoğun katılımı 
ile yapıldı.
Teşkilat raporların
dan sonra İlçe 
Başkanı Yıldız 
Ankara'daki Hamle 
Toplantısı ile 
ilgili teşkilatı bil
gilendirdi.
Belediye Başkan

Adayı Özmen; "Milli 
Görüş Belediyecin 
ğinin 3 temel unsu
runu şöyle sıra ladı. 
1-Şeffaf 
Belediyecilik 
2-Sosyal 
Belediyecilik ve 
3-Gardiyan değil 
Garson 
Belediyecilik.
Bu saydıklarımızı 
hakkıyla sadece biz 
yaparız" dedi. 
Gemlik'te seçimin 
favorisi olduklarını 
söyleyen özmen; 
"Saadet kazanırsa 
Gemlik kazanır." 
dedi.
Genel İdare Kurulu 

üyesi Mustafa Balta 
konuşmasında, Milli 
Görüş prensiplerine 
değindikten sonra, 
"Bir milleti tarihin
den kopartırsanız 
köksüz bırakır ve 
yıkılmasını izleye
bilirsiniz" dediği 
konuşmasında 
"Maalesef gençler
imiz tarihinden ve 
değerlerinden 
koparılmıştır" dedi.
Çarenin Milli 
eğitimde olduğunu 
söyleyen Balta, 
Saadet iktidarında 
Milli Eğitim sistem
ine geçileceğini 
söyledi.

Gemlik Ülkü 
Ocakları geleneksek 
olarak aşure aynının 
10. gününde yaptığı 
aşure ikramına bu 
yılda devam etti.
Gemlik AVM önünde 
saat 11.30 da başla 
yan ikramda, yak
laşık 2500 kâse 
aşure dağıtıldı.
Aşure ikramına MHP 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Adnan Bıyıklı, MHP 
İlçe Yöneticileri, 
Ocak yönetimi, 
kadın kolları ve 
partililer katıldı.
Başkan adayı 
Adnan Bıyıklı, aşure 
geleneğinin birlik, 
beraberlik ve 
yardımlaşması 
temel aldığını 
belirterek, 
"Asırlardır Anadolu 
coğrafyasında adet 
haline gelen aşure 
geleneğini devam 
ettiren Gemlik Ülkü 
Ocaklarına teşekkür 
ederim" dedi.
Aşure İkramından 
sonra Gemlik Ülkü 
Ocakları Adına 
Konuşma yapan, 
Ocak Başkan Vekili

Mustafa Turan;
"Her yıl gerçek
leştirdiğimiz gibi bu 
sene de hemşerile 
rimize aşure ikramın 
da bulunduk. Muhar 
rem Ayı, İslam 
kültüründe önemli 
bir yere sahip 
olduğunu ve İlahi 
bereket ve feyzin 
bollaştığı bir ay 
olduğunu bu tür 
faaliyetlerle hemşe 
rilerimizin kaynaştır
mak adına yapmak
tayız. İkramımıza, 
yoğun ilgi gösteren 
Kıymetli Gemlikli 
hemşerilerimize 
teşekkür ederiz. 
Arkadaşlarımızın 
verdikleri bilgilere 
göre bu sene yak
laşık 3000 kişilik 

aşure ikramında 
bulundu. Allah 
kabul etsin. Bu gün
leri kaynaşma ve 
hoşgörü olarak 
görüyoruz. Ülkücü 
caima olarak biz her 
zaman sizlere 
beraberiz, Biziz. 
Bu vesile ile 
Peygamber 
Efendimiz (S.A.V.) 
torunları Hz.Hasan 
ve Hz.Hüseyinin 
şahadetlerinin 
sene-i devriyesinde 
rahmetle anıyorum. 
Muharrem Ayının 
Türk-lslam Alemine 
huzur, bolluk, 
bereket ve feyz 
getirmesini Ce \ b-ı 
Haktan niyaz ete
rim" şeklinde 
konuştu.
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ANKARA
LOKANTASI ve İŞKEMBECİSİ

Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
O 532 434 89 55

İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ 
IZGARA ÇEŞİTLERİ

Gemlik KSrfezl Sayfa 6

1 PERSONEL
• V Bakım bölümünde mekanik bakımcı olarak görev yapacak

V Endüstri meslek lisesi makine bölümü mezunu

(Tercihen makine yüksek okul mezunu)

V Branşı ile ilgili işlerde en az iki yıl iş tecrübesi bulunan

V Torna ve freze tezgahlarında basit imalatları

yapabilecek seviyede bilgi ve tecrübeye sahip.
V 28 yaşını aşmamış.

■ V Gemlik’te ikamet eden.

V Vardiyalı çalışabilecek (3 vardiya ve işe girişten altı ay sonra)

• V Takım çalışmasına uygun.

Fabrikamızda istihdam etmek üzere belirtilen özelliklere sahip 
personel alımı için müracaat etmek isteyen adaylann 

(0224) 519 03 00 (pbx) 
numaralı telefondan randevu almalan gerekmektedir.

MKS MARMARA
ENTEGRE KİMYA SAH. A.Ş.

ELEMAN
YALOVO YOLU 3. KM. 

DEKİ İŞYERİMİZDE 
ÇALIŞACAK GARSON 
VE KOMİ ARANIYOR

513IH96

MİM
YÜKSEK CİROLU 

RESMİ KURUMUN SU 
ANA BAYİİ 

DEVREN SATILIKTIR 

ram

E1EIMH
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM. 
GEMLİK 

Tel: 514 20 21

KÜŞCDG B€Kl€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
matbaacilik - vayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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’ Şiir Köşesi
Tank TANIŞ

SIĞMIYORUM...
Ve sen yürek acım Zehirli mızrak gibi
ki aşınıp giderken içimde bir şey Göğsümün iman tahtasında

Göçüp ölen kuş misali
Yorgun düşlerin ardında bırakıp 
kızıl ışık zerresini 
Paydasında loş bir masal

Say ki
Ölüme içiyorum

Ey gözleri çakal karası ömür 
Histerik intihar çığlıklarında 
Meftun geceye düştü, eksenini 
kırarken zaman

Bana dönen tüm kavşaklar 
Şizofren barikatlara sarılırken 
İçsel bir eylemin ezgilerini 
içiyorum

acım
Kanımı yutuyorum kızılcık 
şerbeti tadında

Gözlerimi çekiştirme artık 
O aralıklar bana kör 
Sağır ezanları

Şehri çalan yalnızlığın 
Başıboş gölgesiyim 
Avurtlarımın yıllanmış 
yorgunluğu

Gömülürken küçük mezarlara
Boyumu eşeleyen
Hüznüm

Sığmıyorum
Artık... tarifi meçhul mekanlara

"Helitaksi" 
Seferleri 
15 Kasım'da 
Başlayacak
Bursa ile İstanbul ara 
sındakl ulaşımı ortala
ma 25 dakikaya indiren 
helikopter taksi (heli
taksi) seferleri, 15Ka 
sım'da başlayacak. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinden yapılan 
yazılı açıklamaya göre, 
belediyeye bağlı Bursa 
Ulaşım Toplu Taşım 
İşletmeciliği Turizm 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş'nin (BURULAŞ) 
helikopter pisti "Heli 
port'tan her gün sabah 
ve akşam saatlerinde 
seferlerini gerçek
leştirecek helitaksi ile 
Bursa'dan Kadıköy, 
Şişli ve Atatürk Havali 
manı'na daha kısa süre 
de ulaşmak mümkün 
olacak. Helitaksi ile 
Bursa'dan Kadıköy'e 
25 dakikada 300 liraya, 
Şişli'ye 28 dakikada 
325 liraya, Atatürk 
Havalimanı'na da 35 
dakikada 350 liraya 
ulaşabilecek.

İNGİLİZCE flZtL 
BEBS «BİLİR

AMERİKA’DA 
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ 

ALAN VE ÇALIŞAN 
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

TARAFINDAN DERS 
VERİLİR

SAATİ 25 TL 
ALİ RIZA YILDIZ 

O 530 31105 20

ELEMAN
DİKKAT

ZEYTİN ÜRETİCİ VE 
TÜCCARLARINA 

KALİTELİ GRANİT RASKI 
TAŞI SATIŞLARIMIZ 

RAŞLAMIŞTIR 
ZETTİN TOPTANCILAR SİTESİ NO:92GEMLİK

O 224 514 00 33 
O 532 730 6819 
O 54160916 39

İÜ aboneolounuzmu?
■mmıw|i)ii|iıııw ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 

FORKLİFTÇİLER 
ARANIYOR

AĞDEMİR GÜMRÜKLEME
TAH. TAAH. NAK. GÜM.

TAAH. GIDA HYV. TEMİZ. HİZ. İTH. 
İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 

Gemport Liman Sahası

Tel:5247524

KflŞB€Kl€M£K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

ESNEK ÇALIŞMA 
SAATLERİNE UYGUN 
MAKAM ŞOFÖR VE 

MEKANİK BAKIM USTASI 
KAYNAK USTASI 

ELEKTRİK TEKNİKERİ 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM. 

GEMLİK 
Tel:5142021

T»* X “SUYUNU BOŞA IHA O HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama' 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Gemlik'te MoiosiUet SamniHiıası heııecam
Türkiye Enduro 
Şampiyonası'nın 6. 
Ayak yarışı 
30 Kasım-1 Aralık 
2013 tarihlerinde 
Bursa Gemlik'te 
yapılacak.
Türkiye Motosiklet 
Federasyonu (TMF) 
yarış takviminde yer 
alan Türkiye Enduro 
Şampiyonası'nın 6. 
Ayak yarışı, 
Gemlik'in eşsiz 
doğasında yapıla
cak. Sezonun final 
yarışı 30 Kasım-1 
Aralık'ta Gemlik 
Belediyesi'nin 
desteğiyle Şahinte 
peşi yarış parkurun
da düzenlenecek. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret eden Türkiye 
Motosiklet Federas 
yonu Yönetim 
Kurulu Üyeleri 
Mahmut Nedim 
Akülke ve Ali Ulusan 
ile Bursa ve Gemlikli 
temsilciler, Türkiye 
Şampiyonası'nın 6. 
ve sezon finali ayağı 
için protokol imza 
ladılar. Türkiye 
Enduro Şampiyona 
sı 6. ayak son finali 
konusunda Gemlik 
Belediyesi, Şahin 
Tepesi eski Radar 
Yolu üzerinde 
ekstrem, motorkros 
ve Enduro parkurları

inşa edecek.
7 kategoride bayan 
ve erkekler branşla 
rında yarışacak olan 
sporcular, İskele 
Meydanı Festival 
alanında da başlan 
gıç ve final madalya 
töreni ile gösterimler 
yapacak.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, böylesine 
Önemli bir organlzas 
yonu ilçede yapmak
tan mutluluk duya
caklarını belirte rek, 
Gemlik'i sporun her 
branşında olduğu 
gibi Moto siklet 
Sporlarında da 
önemli bir merkez 
haline getirmeyi 
planladıklarını söyle
di. Federasyon yet 

kilileri ile işbirliği 
içinde, Türkiye 
Şampiyonası organi
zasyonlarını bundan 
sonra da Gemlik'te 
yapabileceklerine 
dikkat çeken Refik 
Yılmaz, 30 Kasım 
Cumartesi ve 1 
Aralık Pazar günü 
yapılacak organiza
syonlar için gerekli 
parkurların inşasına 
biran Önce başlaya
caklarını belirtti. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Şahin Tepe 
Eski Radar Yolu ve 
Şahinyurdu Köy 
Yolu üzerinde 
yapılacak şampi 
yona için belediye 
olarak ayrıca otobüs 
de kaldıracaklarını

ifade etti.
Yarışlar öncesi ve 
sonrasında ilçe 
halkına da gösteri 
yapılacağını vurgu
layan Refik Yılmaz, 
federasyon yetk
ililerine ve sporcu
lara da başarılar 
diledi.
Motosiklet Federas 
yonu Yetkilisi Nedim 
Akülke'de, motosik
let sporuna sahip 
çıkan, destekleyen 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a teşekkür 
ederek, gelecekte 
sadece Türkiye 
Şampiyonasının 
değil, Avrupa Şampi 
yonalarının final
lerinin de Gemlik'te 
yapılabileceğini kay

detti. Gemlik'in doğa 
harikası bir ilçe oldu 
ğunu, Şahin Tepe 
Mevkiinin de moto
siklet sporları için 
bulunmaz bir bölge 
olduğunu anlatan 
Akülke, Gemlik 
Belediyesi ile birlikte 
unutulmaz bir şampi 
yona finallerine 
imza atacaklarını 
sözlerine ekledi. 
Coğrafi yapısı ile 
motor sporlarına en 
elverişli merkezler
den olma yolunda 
ilk adımı atan 
Gemlik'te Enduro 
Motosiklet yarışları 
bölgenin tanıtılması
na büyük destek 
sağlayacak. 30 
Kasım-1 Aralık 
tarihlerinde düzen
lenecek Türkiye 
Enduro 
Şampiyonası'nın 
Gemlik yarışına 
ülkemizin çeşitli böl
gelerinden 100 
yarışçının katılması 
bekleniyor. 
Türkiye'nin en iyi 
motosiklet 
yarışçılarını bir 
araya getirecek 
organizasyonda 
sporcular, izleyen
lere ekstrem 
parkurunda 
adrenalin dolu bir 
gün yaşatacak. 
Gemlik Enduro 
Parkuru zeytin 

ağaçlarıyla çevrili, 
atlama rampaları, 
kaya geçişlerinin yer 
aldığı bir yarış 
parkuru olarak 
dikkat çekiyor.
İzleyenlere ulaşım 
imkânı sağlayan ve 
özel seyirci 
etaplarının da 
bulunduğu yarış 
parkurunda 
Türkiye'nin dört bir 
yanından gelen 
yarışçılar, Gemlik'in 
muhteşem 
doğasının içinde 
kıyasıya mücadele 
edecek.
Motor sporlarının 
yeni parkuru 
yarışçılara ve 
seyircilere doyum
suz bir Enduro 
heyecanı yaşatacak. 
E1,E2, E3 ve EH 
sınıflarında 
yarışçılar parkurda 
tecrübe, bilgi ve 
becerilerini ortaya 
koyacak.
30 Kasım Cumartesi 
günü Gemlik 
sahilinden verilecek 
magazin startıyla 
başlayacak 
6. Ayak yarışı, 
süper testle devam 
edecek.
1 Aralık Pazar 
günü ise sezonun 
final yarışı 
Şahintepesi 
Mevkiinde start 
alacak.

Salımın Millim ellerinde Mlarla dehşet saçtı
Maç izlemek üzere 
Bursa'ya gelen bir 
grup Sakaryaspor 
taraftarları, kentte 
olay çıkardı 
Mahalleli ve taraftar
lar arasında tuvalet 
ihtiyacını giderme 
yüzünden çıkan kav
gada 5 kişi 
yaralanırken, 22 kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Nilüferspor- 
Sakaryaspor maçını 
izlemek için 
minibüsle Bursa'ya 
gelen taraftarlar, 
çevre yolu minibüsle 
durdu. Bu sırada

merkez Osmangazi 
ilçesi Mutlular 
Mahallesi sakinleri, 
aşırı derecede alkol
lü olduğu belirtilen 
Sakaryaspor 
taraftarlarına tepki 
gösterdi.
Çıkan kavgada 
Mutlular Mahallesi 
sakinlerinden 
Mehmet B. karnın
dan ve koltuk altın
dan bıçakla ağır 
yaralandı. 42 yaşın
daki Mehmet B.'nin 
bıçaklandığını gören 
mahalle sakinleri ise 
Sakaryaspor 
taraftarlarına ve

araçlarına saldırdı. taraftarların
Olayda yeşil siyahlı araçlarının camları

kırıldı, çok sayıda 
kişi de darp edildi 
Çıkan kavgada 
Mutlular Mahallesi 
sakinlerinden 
Mehmet B. karnın
dan ve koltuk altın
dan bıçakla ağır 
yaralandı. 42 yaşın
daki Mehmet B.'nin 
bıçaklandığını gören 
mahalle sakinleri ise 
Sakaryaspor 
taraftarlarına ve 
araçlarına saldırdı. 
Olayda yeşil siyahlı 
taraftarların 
araçlarının camları 
kırıldı, çok sayıda 
kişi de darp edildi.

İstanbul-İzmir yakın 
çevre yolu yaşanan 
olaylar sebebiyle bir 
süre trafiğe kap
atılırken, gözaltına 
alınan 22 
Sakaryaspor taraftarı 
Asayiş Ekipler 
Amirliğine 
götürüldü. Darp 
edilen 4 kişi ise 112 
ambulansıyla Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruştur
manın sürdüğü, 
bıçaklanan Mutlular 
Mahallesi sakininin 
tedavisinin sür ğü 
öğrenildi.
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Tiryakilere kötü haber! Sigaraya SGK zammı
Yakında Bakanlar 
Kurulu’na gelmesi 
planlanan düzen
lemede sigara 
tiryakilerini üzecek 
bir konu var.
Bugün Gazetesi 
yazarı Sadettin 
Orhan, Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu'nun 
üzerinde çalıştığı 
yeni düzenlemeyi

yazdı.
"Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun uzun 
süredir üzerinde 
çalıştığı düzenleme 
lerde sona yak
laşıldı. Bunlar 
içerisinde sigara 
tiryakilerini yakından 
ilgilendiren konular 
da var. Yakında 
Bakanlar Kurulu'na 
gelmesi beklenen

düzenlemeye göre, 
sigara satışlarından 
paket başına SGK 
payı alınacak. 
Sigara içenlerin 
içmeyenlere göre 
kronik rahatsızlıklara 
yakalanma riskinin 
daha yüksek olması 
ve bu pahalı tedavi
leri SGK'nm finanse 
etmesi, böyle bir 
uygulamayı gün

deme getirdi. 
Düzenleme yasala 
şırsa sigaralara 
paket başı 50 kuruş 
civarında SGK 
zammı yapılması 
bekleniyor. Böylece 
bir yandan SGK'ya 
ilave gelir kaynağı 
sağlanırken sigara 
içmeyenlerle içenler 
arasında da adalet 
sağlanmış olacak.

Bakanlık 2 kat maaşla işe alacak!
Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumu, 
mahrumiyet böl
gelerindeki sağlık 
personeli eksikliğini 
gidermek amacıyla 
sözleşmeli personel 
atımına gidecek. 
Kurum özellikle 
doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi 
olmak üzere ülke 
genelinde belirlenen 
5 ve 6. Bölgedeki 26 
ilde şehir merkezi 
veya ilçelerinde 
sözleşmeli pratisyen 
ve uzman hekim isti
hdam edilecek. İstih
dam edilecek hekim
lerin maaşları 2 kat 
artacak.
Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Ali 
İhsan Dokucu, 
"Yapılacak düzen
leme ile 26 ilimizde 
belirli şehir merkez
leri ve ilçelerde 
sözleşmeli olarak 
görev yapacak 

pratisyen hekimlerin 
maaşında en az 2 
bin, uzman hekim 
maaşları ise en az 3 
bin lira artış göstere
cek." diye konuştu. 
Kurum, sözleşmeli 
olarak 5 bin 200 
civarında bir kadro 
almayı hedefliyor. 
Kuruluşunun birinci 
yıldönümünde, 
‘Türkiye Kamu 
Hastaneleri 
Kurumu'nun 
faaliyetlerinin 
değerlendirilmesi ve 
yeni yöneticilerle 
tanışma* amacıyla 
kahvaltılı basın 
toplantısı 
düzenlendi.
Toplantının ardından 
Dokucu, basın men
suplarının sorularını 
cevapladı. Bir 
gazetecinin, 
"Sözleşmeli hekim 
olarak bir 
görevlendirme 
düşünülüyor Doğu 
ve Güneydoğu? Bu

sistem nasıl ola
cak?" şeklindeki 
sorusuna Dokucu, 
şu cevabı verdi: 
“Daha mahrum daha 
az tercih edilen 
insanların gitme 
konusunda daha az 
tercih ettikleri böl
geler var. Bu alan
lara siz mecburi 
hizmetle 
görevlendirdiğinizde 
ya oraya kura çektik
lerinde cezasına rağ
men gitmiyor gider
se de mecburi 
hizmet bittiği gün 
hepsi istifa ediyor. 
Şuana kadar 

mecburi hizmete 
gidip te görev 
süresi bittikten 
sonra çalışmaya 
devam eden hiç 
kimse yok. 
Herkes hemen 
ayrılıyor oradalar da. 
Bu bölgelerimizde 
300 bin insanımız 
var. devlet olarak 
burada insan kay
nağımızı mecburi 
hizmet dışında bir 
sistem kurarak 
daha popüler hale 
getirmeye çalışı 
yoruz. Daha önce 
denendi ama teknik 
bir hata yapıldı.

4924 sayılı kanun 
sözleşmeli 
personel çalıştırma 
için. Bölgede 
yeterince kadro açıl
madığı için kadroyu 
alanlar mutlu ala
mayanlar mutsuz 
olmuş. Bir has
tanede 10 uzman 
lazım 6 kadro 
açılmış, 4 uzman ile 
ilgili herhangi bir 
sözleşme olmadığı 
için uygulanmamış. 
Bu nedenle huzursu
zluk olmuş. 
Kalkınma bakan
lığımız illeri 
sınıflandırdı. 5 ve 6. 
Bölgedeki illerimizle 
ilgili bir çalışma 
yürütülecek."

SÖZLEŞMELİ HEKİM 
BELİRLENEN 26 İL 
VEYA İLÇE 
MERKEZİNDE 
GÖREV YAPACAK 
TKHK Başkan 
Yardımcısı Ercan 
Özgül, uzman tabip,

yan dal uzmanı ve 
tabiple ilgili
26 ilde eleman 
temininde sıkıntı 
çektiklerini söyledi. 
Bu 26 il ve ilçede 
çekilen personel 
sıkıntısını çözmek 
amacıyla bölgede 
gönüllülük esası ile 
bir çalışma 
yürüterek insanların 
ekonomik olarak 
motive olmasını 
sağlayacak bir sis
tem kurmaya 
çalıştıklarını 
kaydeden Özgül, 
"Bu bağlamda 
burada çalışanlar 
daha fazla yüksek 
gelir elde edecek. 
Geçmiş dönem 
de de bu uygulama 
yapıldı çalışma 
barışı anlamında 
sıkıntılar yaşandı. 26 
ilde belirlenen 5 ve 
6. bölge il ve ilçe 
lerde tüm ihtiyaç 
kapsamında kadro 
alınacak
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Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md.

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

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

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

ULAŞIM 513 15 07
DENİZ UÇAĞI
P«g»»u» Akrnl» Seyahat
METRO
Aydın Turizm
Büzar Turizm
Kanberoğlu-Eaadaş

Kamil Koç

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

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66

Sahil Dav, HaaE
517 34 00
513 23 29

RELEDİYE
Mar.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk,

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

TAKSİLER Zabıta
BUSKİ

513 24 32
514 57 96

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye
Muhasebe Md.
Yazı İçi, Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

Akçen Petrol sı» 1O re
MAR-PET S13 ao 33
Tuncay Otogaz 613 16 46
Beyza Petrol 613 O1 03

VAPUR- FERİBOT

Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

OTORÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yonl Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz
Akçagaz 
Totalgaz

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

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK o0NL0K SİYASİ OAZETtSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4723 

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)

GEMIİK taiftİİÎ

VENÜS 
SİNEMASI 

ŞEVKAT YERİM DAR: 
12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:15 
ŞEYTAN-I HACİM : 
11:45-14:15-16:15- 

18:30-20:30 
TÜRBO: 11:30-13:30 

GÜNCE: 15:30- 
17:30-20:00 

REZERVASYON 
5133321
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KOZMETİK

naturelsızma
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12 milyon 
isçinin hakkına 

dokunulmayacak 
Halen çalışan 12 milyon işçinin 
kıdem hakkına dokunulmaya
cak. Yeni işe girene fon zorunlu, 
eskilerde ise tercihe bağlı ola
cak. Haberi sayfa 9’da

Dün başlayan taşınma işlemi Pazar günü de sürdürülecek. Hafta başından itibaren yeni binada hizmete başlanacak.

Mm Binası maiBim Mili
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yılmaz’a yanıtım...
Değerli okurlarım, 
önceki günkü köşe yazımın alt köşesin 

de, 12 satırda ele aldığım Orhangazi 
Caddesinin asfalt yapımı konusunda 
görüşlerimi belirtirken, bu yolun asfaltının 
Gemlik’in en iyi asfaltı olduğunu, yapılanın 
seçim asfaltı olduğunu yazmıştım.

Bu yazıma Belediye Başkanvekili uzun 
bir yanıt göndermiş.

Ancak, açıklamasını Basın Yasası çerçe 
vesinde yayınlamamı istemiş.

Devamı sayfa 4’de

Emin Dalkıran Kordonu’nda bulunan Adli 
ye Binası’nın yapılan depremsellik test
lerinde “çürük" çıkması üzerine, Adalet Ba 
kanlığı’ndan izin alınarak sürdürülen geçi
ci yeni Adliye Binası’nın iç düzenleme 
terinin tamamlanmasıyla taşınma işlemler
ine başlandı. Sosyal Yaşam Merkezi yanın
daki Yiğit İnşaata ait binanın 2 katı Adliye 
binası olarak hizmet verecek. Sayfa 2’de

GTSO Meclis 
üyelerine kentsel 
dönüşüm anlatıldı

Gemlik Belediye Meclisi’ndeki eğitimsel 
bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. 
Geçtiğimiz günler de toplanan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis toplan
tısında 4. meslek Komitesi üyesi 
(İnşaatçılar Komitesi) Hamza Aygün, 
Gemlik’te uygulanmakta olan kentsel 
dönüşüm projeleri hakkında meclis 
üyelerine bilgiler verdi^Sayfa 4’de

< \ > 0 1950'den beri...

SOLAKSUBAŞI LTD.ŞTİ.

Solaksubaşı Zeytinyağı Fabrika;
İtalyan Pıeralısı Leopard5 marka dünyanın 

en gelişmiş yağ sıkma makinesi ile hizmetinizde... 
DMF sistem ile zeytinin kendi suyu ile çalışan 

Pıeralısı ile daha kaliteli ürün elde edebilirsiniz.

5j», LeoPABO

IJlarlilO

LW il

U Oöv 70/ W?
Mrk : Yeni Yalova Yolu Umurbey San. Bölgesi 195 Km. Umurbey - GEMLİK Tel: 0 224 514 92 42 |

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Adliye Binası taşınmaya haşladı
Dün başlayan taşınma işlemi Pazar günü de sürdürülecek. Hafta başından itibaren yeni binada hizmete başlanacak.

Gemlik yeni Adliye 
Sarayı’na 
kavuşasıya kadar, 
İçe Adliyesi’nin 

sağlıklı ve güvenli 
bir yapıda hizmet 
görmesi için yeni 
binasına taşınıl? 
masına başlandı. 
Hamidiye Mahallesi 
Çarşı Deresi’nin 
Sosyal Yaşam 
Merkezi yanında 
bulunan Yiğitler 
İnşaata ait 2 katlı 
binayı kiralayan 
Adalet Bakanlığı, 
yapılan inceleme 
lerde depremsellik 
açısından güvensiz 

olan bugün kullanıl
makta olan binadan 
taşınmaya başlandı. 
Yeni hizmet binasın 
daki son değişiklik
lerin yapılması ve 
eksikliklerin gide 
rilmesinden sonra 
dün günler önce
den toplanan ve 
kasalara konan 
mahkeme dosyaları 
ve diqer evrakların 
taşınmasına baş
landı.

PAZAR GÜNÜNE 
KADAR 
TAŞINILACAK 
Yaklaşık 2 yıldır, 

depremsellik 
açısından güvenli» 
bir hizmet binası 
arayışını sürdüren 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı, eski 
Başsavcı Zekeriya

Bayazıt döneminde 
görülerek beğenilen 
bugünkü binanın 
kira fiyatları konu 
sunda Bakanlığın 
önce olumsuz tavır 
takınması adından 

başka yer buluna
maması üzerine 
aynı bina mal 
sahipleriyle yapılan 
anlaşma sonucu 
Adliye Hizmet 
binası olarak 
düzenlenmesine 
başlandı.
Çalışmaların 
tamamlanmasından 
sonra, dün Mahke 
meler ve Cumhu 
riyet Savcılığı ile 
İcra ve Seçim 
Bürolarında topla
narak taşınma iş 
lemlerine başlandı. 
Taşınma çahşmala 
rina bugün ve

Cumartesi Pazar 
günü de devam 
edileceği öğre
nilirken, Pazartesi 
günü yeni 
Adliye binasında 
hizmet verileceği 
bildirildi.
Yeni Adliye 
Binası’nın otoparkı 
geçtiğimiz günlerde 
Cumhuriyet 
Başsavcısı
Mehmet Ayaz ve 
Belediye Fen 
İşleri Müdürü 
tarafından belir
lenerek son hazır
lıklar tamamlan
mıştı.

Gemliklilere uzun yıllar Ortaokul, Halk Eğitim Merkezi, Ticaret ve Kız Meslek Lisesi olarak hizmet veren binada sona yaklaşıldı

Tarihi Konak 1 a» içinde açılacak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan restorasyonu 
yapılan Halitpaşa 
Mahallesi’ndeki tari
hi eski Ortaokul ve 
Halk Eğitim Merkezi 
binası bir ay içinde 
hizmete gireceği 
açıklandı.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak'ı 
makamında ziyaret 
eden BUSMEK 
Bursa Genel Eğitim 
Sorumlusu Semih 
Kum ve Gemlik Kurs 
İdarecisi Mert Murat 
Silan, konağın 
Gemlikli bayanlara 
ve engelli vatan
daşlara hizmet vere

ceğini söylediler. 
Öte yandan, Semih 
Kum Gemlik'ten 
Bursa'ya atanırken, 
Mert Murat Silvan'da 
Gemlik'in yeni 
sorumlusu oldu. 
Gemlikli bayanların 
ve engellilerin BUS
MEK tarafından 
konak merkezinde 
açılacak olan, hat, 
tezhip, el sanatları 
ve kişisel gelişim 
kurslarından yarar
lanacaklarını 
belirten Semih Kum 
ve Mert Murat Silan, 
konakta ayrıca 
OsmanlIca ve 
İngilizce kursları 
eğitim ve öğreti
minin de verileceğini

söylediler.
Gemlik Belediyesi ve 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü ile 
ortaklaşa daha bir 
çok kurs ve 
organizasyona imza 
atacaklarını belirten 
BUSMEK yetkilileri, 
kurs ların en geç 
yılbaşı sonrasında

start alacağını söz
lerine ekle diler. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak'ta 
Gemlik Belediyesi 
olarak bundan 
önceki süreçlerde 
olduğu gibi bundan 
sonra da BUSMEK 
kurslarına destek

vermeyi sürdüre
ceğini belirterek, 
Semih Kum ve 
Mert Murat

Silvan'a yeni görev
lerinde başarılar 
diledi.
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Bursa’nın Mudanya 
ilçesinde, aldığı 
uyuşturucunun 
tesiriyle sakladığı 
hapların yerini bir 
türlü hatırlaya
mayan zehir taciri, 
müşteri kılığındaki 
polisleri geri 
çevirmek zorunda 
kaldı. Ancak daha 
sonra bir ihbar 
üzerine, ağaçların 
arasına saklanan 
2280 adet extacy 
hap ele geçirildi. 
Mudanya Emniyet 
Müdürlüğü Terör ve 
Asayiş Şube ekip
leri, dün gece geç 
saatlerde durumun
dan şüphelendik
leri Hüseyin T. (31) 
adlı şahsı takibe 
aldı. Müşteri kılığı
na giren polisler, 
şahısla irtibata 
geçip, kendisinden

Sana çitam merasiMina 70 Mmiılıına
Mustafakemalpaşa 
da devletin verdiği 
faizsiz kredi ve 
destekleme prim
lerini almak için 
kağıt üzerinde hay
ali çiftlikler kurup 
binlerce büyükbaş 
hayvana küpe 
takarak yeni kimlik 
oluşturdukları iddia 
edilen aralarında 15 
kamu görevlisi ve 4 
veteriner hekimin 
bulunduğu 70 kişi 
tutuklandı.
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde ikamet 
eden bir çiftçinin 
Tarım Bakanlığına 
gönderdiği ihbar 
mektubu, olayı 
aydınlattı. Devletin 
verdiği faizsiz kredi 
ve destekleme 
primlerini almak 
için kağıt üzerinde 
hayali çiftlikler 
kurulduğunun 
ihbar edilmesi 
üzerine harekete 
geçen Tarım 
Bakanlığı müfettiş
leri, 101 ayrı 
dosyayı inceley
erek rapor hazır
ladı. Raporda 
dolandırıcılık sis
teminin nasıl 
çalıştığı ve devletin 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

uyuşturucu hap 
satın almak istedi. 
Ancak Hüseyin T, 
aldığı uyuşturucu
nun etkisiyle, sak
ladığı hapların 
nerede olduğunu 
bir türlü bulamadı. 
Daha sonra 
emniyete götürülen

nasıl zarara 
uğratıldığı tüm 
detaylarıyla 
anlatıldı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube ekipleri, 
devletten usulsüz 
biçimde hayvan 
cılık destekleme 
primi aldıkları iddia 
edilen kişileri 
Cumhuriyet Savalı 
ğının izni ile takibe 
aldı. Yapılan incele
menin ardından bu 
sabah erken 
saatlerde Mustafa 
kemalpaşa ilçesi 
nin yanı sıra İzmir, 
Yalova, Kütahya, 
Balıkesir ve Bile 
cik'te polis ekipleri 
eş zamanlı 
operasyon başlattı. 
Operasyonda; hay

şahsın uyuşturucu 
kullanmaktan 
sabıkalı olduğu 
belirlendi.
Üzerinden bir suç 
unsuru çıkmayan 
şüpheli serbest 
bırakıldı.
Çok geçmeden 
emniyete, bir evin 

vanlara usulsüz 
olarak kimlik yerine 
geçen küpe çıkartıp 
bankadan kredi 
aldıkları iddia 
edilen, aralarında 
Mustafakemalpaşa 
Tarım İlçe Müdürlü 
ğünde görevli 4 
veteriner ve 15 
kamu görevlisinin 
de bulunduğu 
toplam 77 kişiyi 
gözaltına alındı. 
Dün öğle saat
lerinde Mustafake 
malpaşa Adliyesi' 
ne sevk edilen 77 
kişinin savcılıktaki 
ifadeleri, gece geç 
saatlere kadar 
devam etti. 77 zan
lıdan 70’i tutukla
narak cezaevine 
gönderilirken, 7’si 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı.

bahçesinde 
ağaçların arasında 
şüpheli kutu 
olduğu ihbarı 
geldi. Bahse 
konu bahçeye 
giden ekipler, 
açtıkları kutuda 
2280 adet 
uyuşturucu extacy 
hap buldu. 
Bursa’nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde Yeşilova 
Mahallesi’ndeki 
evine yapılan 
baskınla yakalanan 
Hüseyin T, 
uyuşturucu 
hapları İstanbul 
Aksaray’dan 
aldığını itiraf 
etti. Zanlı, sorgusu
nun ardından 
adliyeye sevk 
edilirken, olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor

Olmayan çiftlikler 
ve büyükbaş hay
vanlarla destek
leme primi ve kredi 
alan şüphelilerin 
devleti 13 milyon 
lira zarara uğrattık
ları bildirildi.
Şüphelilerin köylü 
lere ait olan arazi
leri sahte evrak 
düzenleyerek çiftlik 
gibi gösterip 
olmayan çiftliklerde 
binlerce büyükbaş 
hayvana faizsiz 
kredi aldıkları, sat
tıkları büyükbaş 
hayvanların kulağın 
da bulunan barkod 
küpelerini denetle
meye? gelen memur 
lara göstermek için 
ödünç aldıkları ' 
usulsüz yolla 
çıkarılan küpeleri 
başka hayvanlara 
taktıkları belirtildi.

Tomubu calamavan 
şahıs hakin ne yaptı

Bursa’nın merkez 
Osmangazi İlçe- 
si’nde, hırsızlık 
amacıyla girdiği 
evden tavuk çala
mayınca sokakta 
yürüyen bir 
kadının çantasını 
kapıp kaçan 19 
yaşındaki M.K., 
çevredekiler 
tarafından yakala
narak polise tes
lim edildi. 
Olay, Osmangazi 
İlçesi Hamitler 
Mahallesi Yüce 
Sokak'ta meydana 
geldi. Tavuklarına 
yem vermek için 
evinin bahçesin
deki kümese 
giden Ş.D., 
M.A.'nın tavuk
larını çalmaya 
çalıştığını fark etti. 
Komşularından

Su isteme 
bahanesiyle 

evi soydu
Bursa’da bir kişi, 
su isteme bahane
siyle girdiği evden 
altın ve para 
çalarak kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Değirmenönü 
Mahallesi’nde 
meydana geldi.
Alkollü olduğu 
iddia edilen 
Mehmet Ç. (36), 
sabah saatlerinde 
su isteme 
bahanesiyle bir 
evin kapısını çaldı. 
Kapıyı açan 12 
yaşındaki B.Ç.

yardım isteyen 
Ş.D polisi ara
yarak durumu 
bildirdi.
M.A., bunun 
üzerine kaçarak 
uzaklaştı. Olay 
yerine sevk edilen 
ekipler tavuk 
hırsızını çevrede 
ararken M. A. bu 
kez sokakta rast
ladığı Sultan 
B.'nin içersinde 
kredi kartı 30 lira 
ve cep telefonu 
bulunan çantasını 
alıp uzaklaştı.
M.A., çevredekiler 
tarafından yakala
narak polise tes
lim edildi.
Mahkemeye sevk 
edilen M.A. tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı 

su getirmek için 
mutfağa yöneldiği 
sırada içeri giren 
zanlı, küçük kıza 
tokat attı. Evde 
bulunan 3 adet 
çeyrek, 2 adet 
yarım altın ile 
400 liraya çalarak 
kaçan Mehmet Ç., 
olayın jandarmaya 
ihbar edilmesin
den sonra 
yakalandı. 
Zanlının üstünden 
evden çaldığı altın
lar ve paranın çık
madığı öğrenildi. 
İfadesi alınan 
zanlı adliyeye sevk 
edildi

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

Yılmaz’a yanıt...
Ben de, yasanın belirttiği ölçülerde açıklama 

nın bir bölümünü dünkü köşeme koydum.
Gazetecilik etiğine uyarak, cevap hakkını kul

landırdım.
Ancak, Refik Yılmaz'ın gönderdiği açıklamada 

benim şahsıma yönelik suçlamaların olduğunu 
gördüğüm için ona bugün cevap vermek 
gereğini duydum.

41 yıllık meslek yaşantımda, eleştirel gazeteci
lik yaptım.

Belediye Başkanı Hakkı Çakır döneminde, 
Nurettin Avcı döneminde, Nezih Dimili döne
minde ve Mehmet Turgut döneminde bu eleştiri
lerimi sürdürdüm.

Fatih Mehmet Güler’in 1.5 yıllık başkanlığı 
döneminde ise uyarılarımı köşemde okurlarımla 
paylaştım.

Gemlik Körfez Gazetelerinin eski ciltlerinde 
kentin belgesi olarak duruyor.

İsteyen Kütüphane de gidip görebilir.
Hiçbir zaman dedikoduya dayalı haberciliği 

yeğlemedim.
İnceledim, doğruluğuna inandıktan sonra 

yazdım.
Gelelim Yılmaz’ın açıklamasındaki bazı iddia 

larına.
Yazının daha ilk cümlelerinde, yazımın “esef 

le” kınandığından söz ediliyor. Devamla, 
“Kasıtlı, manipüle edici, karalama ve iftiraya 
yönelik haber, dedikodu, yazı ve yoruma asla 
prim vermeyeceğiz." deniyor.

Devamla, Orhangazi Caddesi’nde yapılan asfal 
tın niteliklerinden söz ediliyor.

Asfaltın oturmasını beklediklerini söylüyor.
Dikkat edin, asfaltın oturmasından söz edili 

yor. Toprak yolun değil, dolgu yolun değil.
Orhangazi Caddesi’nin tamamında kazı yapıl

madı. Belli yöresinde yapıldı.
Aylarca beklendi, asfalt döküp, asfaltın otur

masını beklemek hangi teknikte var?
Örneğin karayollarında böyle bir teknik var 

mı?
Geçelim, 32 aydır yaptıkları yatırımları bölge 

halkının, sivil toplum örgütlerin ve esnafın 
gördüğünü, sabır gösterildiğini belirtiyor açıkla
masında.

Ben de diyorum ki, sizin ya gözleriniz görmü 
yor, ya da kulaklarınız işitmiyor.

Sizin yüzünüze öyle konuşanların arkanızdan 
söylediklerini bir duysanız, sokağa çıkamazsı 
nız.

Terme Kaplıcası’nı 2 kez yıktırmadıklarını 
belirtirken, o konunun benim konum olmadığı 
nı, ama ikinci yıkımın yapıldığına ait faturayı da 
bulan kişinin, sizin belediyeden uzaklaştırdı 
ğınız eski Mali Hizmetler Müdürü Özcan Soygan 
olduğunu biliyorum.

Savcılığa şikayetçi olanın ise o günkü yöneti 
min olduğunu da iyi biliyorum.

Bundan da kendinize prim çıkarmaya kalkıyor 
sunuz. Televizyon televizyon gezerek, her 
konuşmanızda bunu tekrarlıyorsunuz.

Gelelim Takvim meselesine.
Sizin göreve geldiğinizin 2. haftası, Mehmet 

Çelik’i kullanarak, yaptırdığınız diğer şikayetler 
gibi Çelik üstüne elzem olmadığı halde, basın 
toplantısı düzenledi.

Eşimin işyerinde basılan takvimler konusunda 
yandaş basın önünde, alçakça yalan iftiralarda 
bulunuldu. Savcılığa şikayetçi oldunuz.

Aradan yaklaşık 30 ay geçti.
Mali polise ifade verdik. Hakkımızda açılan bir 

dava hala olmadı.
Bilirkişi raporu elimde. Sizin iddianızda belirt

tiğiniz 8 bin 500 lira, bilirkişinin belirlediği fiyat 
değildir. Bu tamamen yalandır.

Bu raporu yakında köşemde yayınlayacağım. 
25 bin lira olarak kesilen fatura için sıkılmadan 
80-90 bin lira haksız kazançtan söz ediyorsu 
nuz. Varsa elinde 80-90 bin liralık takvim fatu 
rası yayınla. Asıl iftiracı sîzlersiniz.

Yarın devam edeceğim.

8muwııı ıMm M sarinin
Gemlik Belediye 
si'nin Sosyal 
Projeler kapsamın 
da uygulamaya 
koyduğu, eğitim ve 
öğretime sınırsız 
desteği amaçlayan 
hizmetleri devam 
ediyor.
Gemlik Belediyesi 
11 Eylül, Şehit 
Cemal ve Ali 
Kütahya İlkokulları 
nın istemlerini ye 
rine getirdi.
Gemlik Belediyesi 
tarafından 11 Eylül 
İlkokuluna 1 pro
jeksiyon cihazı ve 
perde, Şehit Cemal 
llkokulu'na 2 adet 
Projeksiyon Cihazı 
ve 2 adet perde 
verildi.
Küçük Kumla Ali 
Kütahya İlkokulu'- 
na da 1 masa üstü 
bilgisayar ile 1 adet 
de projeksiyon 
cihazını teslim etti.

Ayrım yapmadan 
eğitim ve öğretime 
karşılıksız ve 
sınırsız destek ve 
yatırımları devam 
ettireceklerini vur
gulayan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Çocuk
larımız bizim 
Geleceğimizdir. 
Onların geleceği 
için hizmet edi 
yoruz." dedi. 
Projeksiyon ve 
Cihazları 11 Eylül 
Okulu adına 
Müdür Ercan 
Akbaş, Şehit Cemal 
İlkokulu adına 
Müdürü Turgay 
Selçuk ve Ali 
Kütahya İlkokulu 
adına okul 
Müdürü Ramazan 
Doğan ve Okul 
Aile Birliği yönetici
leri ne teslim 
edildi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 4. komite üyesi Müteahhit Hamza Aygün, 
Meclis üyelerine Kentsel dönüşüm yasası ve Gemlik uygulamasını anlattı.

Gemlik Belediye 
Meclisi’ndeki 
eğitimsel bil
gilendirme 
çalışmaları devam 
ediyor.
Geçtiğimiz günler 
de toplanan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclis toplantısın
da 4. meslek 
Komitesi üyesi 
(İnşaatçılar 
Komitesi) 
Hamza Aygün, 
Gemlik’te uygulan
makta olan kentsel 
dönüşüm projeleri 
hakkında meclis 
üyelerine bilgiler 
verdi.
Video gösterimi ile 
yapılan sunumda, 
Kentsel dönüşüm 
Yasası tanıtılırken, 
bu yasanın 
getirdiği hüküm
lülükler ve birlikte 
çalışacak kamu 
kurumlan da 
şemalarla anlatıldı. 
Aygün, kentsel 
dönüşüm konusun
da yıkım kararı

bulunan binalarda 
oturanların 3/2 
since Kentsel 
Dönüşüm 
Yasası’ndan yarar
lanmak için anlaş
ma sağlandığında, 
daire başına 100 
bin liraya kadar, 
120 ay teşvikli 
kredi sağlanacağını 
söyledi.
Aygün, “Yıllık kredi 
maliyetinin % 4’ü 
devlet destekli

Kredi oranlarının 
aylık % 0,33’ü 
sunumda 
kredi kullanmayan 
hak sahibine 18 
aya kadar aylık 
600 TL kira yardımı 
yapılacaktır.” dedi. 
Gemlik’te bir ilki 
başlattıklarını 
söyleyen Hamza 
Aygün, İbrahim 
Reis Sitesinde kat 
maliklerinin anlaş
masından sonra

kentsel dönüşüm 
için eski binanın 
yıkıldığını yerine 
yeni bina yapımına 
başladıklarını 
belirterek, “Bu 
süreç hızla 
devam edecektir. 
Günaydın Sitesinde 
de aynı i‘ygr. nayı 
başlattık. Bur. Ja 
100 daire yıkılarak 
yerine 120 daire 
yapılacaktır.” şek
linde konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirİlk, Besaş el ele-
Kentin sağlıklı 
ekmeği, üreticinin 
kaliteli zeytiniyle 
Besaş büfelerinde 
buluştu.
Dünyanın en büyük 
zeytin üreticisi 
Marmarabirlik, yurt 
çapında sahip 
olduğu yaygın 
dağıtım ağına, 
Bursa'da bulunan 
185 Besaş satış nok
tasını dâhil etti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Besaş'la sağlanan 
anlaşma sonucunda 
Marmarabirlik zeytin 
ve zeytinyağının 
satışına Bursa 
genelinde başlandı. 
Konuyla ilgili açıkla
ma yapan 
Marmarabilirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa; "Zeytin ve 
zeytinyağı tüketimini 
arttırmak amacıyla 
mümkün olan her 

noktada tüketiciye 
ulaşma ve kaliteli 
ürünlerimizi sunma 
gayreti içerisindeyiz. 
Doğal ürünlerimizi, 
Besaş noktalarının 
sağlayacağı avanta
jla kentin her nok
tasında bulunur kıl
mayı hedefliyoruz" 
şeklinde konuştu.

Marmarabirlik 
Bursa'nın her 
yerinde

Bursa'nın kendileri 
için bir prestij pazarı 
olduğunun altını 
çizen Asa; "43 
ülkede ve yurt gene 
linde ürünlerimiz 
satılıyor ancak, ken
timiz bizim gözbe
beğimiz. Bursa'nın 
dünya markaların
dan Marmarabirlik 
olarak, Genel Merke 
zimizin bulunduğu 
Bursamızda, her 
hanede bulunmak ve

her masaya zeytini
mizi ve zeytin 
yağımızı taşımak 
istiyoruz" değer
lendirmesinde 
bulundu.
Son dönemde bölge 
dışından gelen 
zeytin ve zeytinyağı 
mn Bursa pazarında 
satışının yaygın
laştığının altını çizen 
Asa, "BursalIlar 
kaliteli ürünün 
Marmarabirlik

ambalajında sunul
duğunu biliyor ve 
bölge üreticisine 
sahip çıkıyor" bil
gisini verdi. Besaş 
işbirliğinin bu 
anlamda çok değerli 
olduğunu söyleyen 
Asa, "Bursa böl
gesinin kalkınması, 
markalarımızın 
desteklenmesi ve 
öne çıkarılması 
konusundaki hizmet
leri nedeniyle

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe'ye, ortak 
üreticilerimiz ve 
kurumumuz adına 
teşekkür ediyoruz" . 
şeklinde konuştu.
Açıklamalarına 
devam eden Asa; 
"Ulusal pazann 
rakipsiz markası ve 
ülkemizin ihracat 
şampiyonu olarak 
Bursamızı her alan
da temsil ediyor,

kentimiz için katma 
değer yaratıyoruz. 
Yerel yönetim ve 
tüketicilerin 
markamıza sahip 
çıkması bizleri onur
landırıyor, çalışma 
heyecanımızı 
destekliyor. Bursa 
kamuoyuna şükran- 
lanmızı sunuyoruz" 
değerlendirmesinde 
bulundu.
"Bursa örneğinde 
olduğu gibi diğer 
bölgelerde de 
Büyükşehir Belediye 
leri'yle benzer pro
jelere imza atmayı 
hedefliyoruz" şek
linde konuştu.
Satışların başla
masıyla eş zamanlı 
olarak, Bursa'da 
bulunan açık hava 
panolarında işbir- 
liğiyle ilgili kamuoyu 
duyuruları yapılarak, 
tüketiciler bil
gilendiriliyor.

HEM’de amatör 
Denizcilik Sınavına

Hazırlık Kursu açılıyor
Mil İIMİIIİII İm» ıliııı

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nden yapılan 
açıklamada, Amatör 
Denizcilik Sınavına 
Hazırlık kursunun 
açılacağı bildirildi. 
Yapılan açıklamada 
şöyle denildi: 
"Kursa katılabilmek 
için Başvuru 
Formunu doldu
rulup kuruma teslim 
etmek yeterli ola
cak. Kurs toplam 40 
Saat sürecek. Kurs 
saatleri 18:00-21:15 
arası, hafta içi 5 
gün, 2 hafta süre
cektir. Kurs sonun
da sertifika verile
cek. Kursta devam 
mecburiyeti vardır. 
Kursiyer devamsız 
hk hakkı olan kurs 
süresinin, 5/1 'nl kul
lanabilir.

Denizcilik 
Müsteşarlığı'nın 
Internet üzerinden 
yapacağı sınav da 
başarılı olanlar 
Amatör Denizci 
Belgesine sahip 
olacaklar.
Bu belge ile de 6 
m'den küçük 24 
m'den büyük 
olmayan Tekne ve 
Yatları kullanabile
ceklerdir 
Bakanlık tarafında 
sınav tarihi alındığın 
da katılımcılardan 

aşağıda belirtilen 
evrakları şahsen 
merkezimize ulaştır
ması gerekmektedir. 
GEREKLİ 
BELGELER
1. Sağlık Raporu - 
Uzman doktorlardan 
(KBB ve GÖZ)
2. Diploma 
Fotokopisi
3. Sabıka Kaydı
4. Nüfus Cüzdanı 
Fotokopisi
5. 4 Adet Vesikalık 
Fotoğraf
5. Sınav Harçları"

Gemlik de kurulan 
ve eğitimine 
devam eden çocuk
lara her türlü 
destek için var 
olduğunu duyur
maya çalışan 
GÖYEDD 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi Baş 
hekimi ve hastane 
müdürünü ziyaret 
etti.
Yapılan ziyaretle 
eğitim gören 
çocuklarda 
psikolojik desteğe 
ihtiyacı olanlara 
yardım ede
bilmeleri için baş 
hekimden yardım 
istedi, baş hekim 
ise bu konuda 
gereken desteği 
verebileceğini 
söyledi.

ABONE OLDUNUZ K î
wiiimiWi.iihhiiiii.iihw ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

IZGARA ÇEŞİTLERİ 
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ

ALES pazar günii yapılacak
Akademik Personel 
ve Lisansüstü 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(ALES)sonbahar 
dönemi 17 Kasım 
Pazar günü yapıla
cak. ölçme, Seçme 
ve Yerleştirme 
Merkezince (ÖS 
YM), 81 il merkezi 
ile Lefkoşa ve 
Bişkek'te gerçek
leştirilecek sonba
har dönemi sınavı, 
saat 09.30'da 
başlayacak ve 180 
dakika sürecek. 
Yükseköğretim 
kurumlarında 
öğretim görevlisi, 
okutman, 
araştırma görevlisi, 
uzman, çevirici ve 
eğitim öğretim 
planlamacısı 
kadrolarına açıktan 
veya öğretim ele
manı dışındaki 
kadrolara naklen 
atanmak ve lisan
süstü eğitimi 
programlarında 
öğrenim görmek 
isteyenlerin 
ALES'e girmesi 
gerekiyor.

Yükseköğretim 
Kurulu tarafından 
izin verilen yük
seköğretim kurum- 
larındaki öğretmen
lik sertifika 
programlarına 
öğrenci seçme ve 
yerleştirme 
işlemlerinde de 
ALES sonuçları 
kullanılacak. Öğret
menlik sertifika 
programlarına 
başvuruda bulun
mak isteyenlerin 
bu sınava girmeleri 
gerekiyor.
Yükseköğretim 
kurumlarının öğre
tim elemanı 
ihtiyacının 

karşılanması 
amacıyla lisan
süstü öğrenim 
görmek üzere 
yurt dışına 
gönderilecek 
adayların seçi
minde de bu 
sınavın sonuçları 
kullanılacak. 
Adayların, kimlik 
ve güvenlik kon
trolleriyle salona 
giriş işlemlerinin 
zamanında yapıla
bilmesi için 
sınavın başlama 
saatinden en az 
bir saat önce sına
va girecekleri 
yerde olmaları 
gerekiyor

ELEMAN
YALOVO YOLU 3. KNI. 

DEKİ İŞYERİMİZDE 
ÇALIŞACAK GARSON 
VE KOMİ ARANIYOR 

513119!

IHIM MU
YÜKSEK CİROLU 

RESMİ KURUMUN SU 
ANA BAYİİ 

DEVREN SATILIKTIR 

1532168 2378

Elinin
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM.
GEMLİK 

Tel:5142021

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
matbaacilik - yavincilik - reklamciljk Tel i (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95
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Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
Müdürlüğü’nce her 
yıl gerçekleştirilerek 
geleneksel hale 
getirilen "Aşure 
Günü" etkinliği bu 
yıl da gerçekleştiril
di. Etkinliğe Gemlik 
Ticaret Meslek 
Lisesi ve Hisar 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerinden 
oluşan1400 öğrenci 
ve misafire aşure 
ikram edildi.
Ticaret Meslek 
Lisesi bahçesinde 
düzenlenen aşure 
günü etkinliğine 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Muharrem Sarı ve 
Nazmi Koçak, İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürleri Ali Osman 
Cura, Burhan inan 
ve Mehmet Duran,

Okul Müdürleri ve 
Gemlikte görev 
yapan Okul ve 
Kurum Müdürleri ve 
katıldı.
1500 kişilik hazır
lanan aşure ikramı, 
okul bahçesine 
kurulan standlarda 
ikram edildi.
Aşure Günü" etkin
liğinde bir konuşma 
yapan Okul Müdürü

Hüseyin Otsay, 
"Ticaret Meslek 
Lisemizce gelenek
sel hale getirilmiş 
olan aşure günü 
etkinliği bu günler 
paylaşmanın, 
yardımlaşmanın, 
dayanışmanın 
somut örneğidir. 
Aynca komşu 
okullarımızın öğren
ci ve öğretmen

lerinin de etkinliğe 
katılmaları güne 
dahada anlam 
kazandırmıştır. 
Yerleşkede yer alan 
okullarımızın bu tür 
faaliyetleri ileri ki yıl
larda da devam 
ettirmelerinin 
okullararası kaynaş
mayı daha da artıra
caktır" dedi.

İNGİÛZCE ÖZEL 
DERS GERİLİR

AMERİKA’DA 
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ 

ALAN VE ÇALIŞAN 
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

TARAFINDAN DERS 
VERİLİR

SAATİ 25 TL 
ALİ RIZA YILDIZ 
0530 3110520

ELEMAN

BM ABONE OLDUNUZ MU?
■nota abone olun okuyun okutun

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
FORKLİFTÇİLER 

ARANIYOR
AÜDEMİR GÜMRÜKLEME

TAH.1AAH.NAK.GUM.
TAAH. GIDA HYV. TEMİZ. HİZ. İTH. 

İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ 
Gempon Uman Sahası

Tel:52475 24

KAŞEDE BEKLEMEK 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

ESNEK ÇALIŞMA 
SAATLERİNE UYGUN 
MAKAM ŞOFÖR VE 

MEKANİK BAKIM USTASI 
KAYNAK USTASI 

ELEKTRİK TEKNİKERİ
ARANIYOR

VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM.

GEMLİK
Tel: 514 20 21

TEBflA A “SUYUNU BOŞA EMH £ HARCAMA”

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

demlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tekvando çalışmaları sürüyor
Gemlik Gençlik Hiz 
ve İlçe Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç, 
tarafından destek 
sağlanan Tekvando 
çalışmaları Salı ve 
Perşembe günleri 
saat 16.00 İlçe Spor 
Salonu’nda Gücüm 
Spor Teakvvondo 
antrenörü Kürşad 
Özcan eşliğinde 
yeni başlayan 
öğrencilere doğal 
olarak egsersizler ve 
disiplin ortamı 
öğretilir. Ancak sıkı 
ve disiplinli bir çalış
ma ile sonuca yak
laşılır. Bu sürenin 
uzunluğu manevi 
yapısına göre 
öğrencinin sabır ve 
dayanıklılığının 
göstergesi olarak bu 
vasıfları kazanması 
sağlanır. Başarıya 
ulaşmak için öğrenci 
sabırlı ve dayanıklı 
olmak zorundadır. 
Bunun başka alter
natifi olmadığına 
göre,başarabilen 
öğrenci belki farkın
da olmasada ,sabır 
ve dayanıklılık gibi 
gerçektende insan
lığın ihtiyacı olan iki 
vasfa sahip olması 
duygusu öğrenir. 
TAEKVVONDO çalış

maları birkaç kısım
dan oluşur. 
1=poomse 2=Hyank: 
Temel teknik kural
ları, kültür fizik, 
temel teknik çalış
ması, ellik çalışması, 
ikili çalışma 3= 
Müsabaka 4=Kırış 
tır.
Taekwon-do akli ve 
ruhi beceriye 
dayanan, bedeni ve 
ruhi gelişmeyi 
sağhyan, her yaştaki 
insana hitap eden 
bir ahlak sporudur. 
Gemlik Gücüm Spor 
Hocası Kürsat 
Özcan gelecek yıllar
da taekvvondo 
branşında gemlik’te 
Bursa içinde değil 
Türkiye de 
başarılara imza ata
caklarını söyledi.

Gemlik’te 
Taekvvondo sporu
nun tanınmadığın
dan Gemlik’te taek
vvondo sporunu

tanıtmak için elinden 
geleni yapacaklarını 
ve taekvvondo 
sporunda başarının 
7-8 yaşlarında

başlanması gerek' 
tiğini söyledi.
Hedeflerinin 
Gemlik’ten milli 
Taekvvondocular

çıkartmak olduğunu 
belirtti.
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdürü 
Ahmet Adil Tunç’da 
yaptığı açıklamada 
“Öğrencileri spora 
başlatarak sosyal 
ilişkilerinin 
gelişmesini sağla
mak,okullarında 
derslerine olumlu 
katkı yapması ve 
toplum içerisinde 
kendini ifade ede
bilen özgüveni 
gelişmiş sağlıklı 
nesiller yetişmesi 
için Gemlik 
Gençlik Hizmetleri 
ve ilçe Spor 
Müdürlüğü olarak 
her zaman destek 
olacağız” 
dedi

Bilim ye teknûlıii mııiııl Bursa'ya nrestij Met'
Bursa’yı hizmet
leriyle geleceğe 
taşıyan Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kente 
kazandırılan Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’nin yeni 
binası, Aralık ayında, 
‘Bilimin Sultanları’ 
sergisiyle hizmete 
açılacak, 
Bursa’yı modern bir 
geleceğe taşıyan 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan BUTTİM TÜYAP 
Fuar Alanı’nın yanın
da yaptırılan Bilim 
ve Teknoloji Merkezi, 
gün sayıyor.
Büyükşehir Belediye

Başkanı Recep 
Altepe, inşaat çalış
malarını yerinde 
incelediği Bilim ve 
Teknoloji 
Merkezi’nin koordi
nasyon çalışmalarını 
yürüten Bursa 
Kültür A.Ş. Genel 
Müdürü Rıfat 
Bakan’dan çalış
malarla ilgili detaylı 
bilgi aldı.
Bursa’da değerli 
eserlerin inşa 
edildiğini söyleyen 
Başkan Altepe, 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılan Bilim ve 
Teknoloji 
Merkezi’nin de bu

dönem kente 
kazandırılan en 
önemli anıtsal 
yapılardan biri 
olduğunu belirtti. 
Başkan Altepe, 
merkezin şu anda 
Avrupa’da dahi 
olmayan özelliklere 
sahip olduğunu

ifade ederek, “Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi, 10 bin 
metrekarenin 
üzerinde bir kapalı 
alanda yapılandırıldı. 
Burası gençlerim
izin, okullarda aldık
ları teorik bilgileri 
pratiğe çevirdikleri

önemli bir merkez 
olarak hizmet vere
cek. Öğrenciler fizik, 
mekanik ve her türlü 
fen konularında 
okullarında aldıkları 
teorik bilgileri bura
da pratiğe dönüştür
müş olacaklar. Bilim 
ve Teknoloji Merkezi, 
Bursa’nın önemli 
prestij merkezi ola
cak” dedi.
Teorik bilgiler 
pratiğe dönüşecek 
Merkezde 250’yi 

aşkın düzeneğin 
bulunacağını 
belirten Başkan 
Altepe, “Gençler 
enerjinin nasıl 
üretildiğini, bara

jların nasıl 
çalıştığını, suyun 
kaldırma kuvvetini, 
ay tutulmasını, 
tsunamiyi, gökyüzü 
ile ilgili bilgileri, 
mevsimlerin nasıl 
oluştuğunu ve 
yoğunluğun ne 
demek olduğunu 
gözlemleyip, tüm 
mekanik, fizik 
ve astronomi konu
larında en güzel 
örnekleri burada 
bulabilecekler. 
Burası sadece 
Bursa’nın değil, 
Türkiye’nin de en 
önemli eğitim merke
zlerinden biri o\*- 
cak” diye konu^ J.

‘Gemlik Körfez* www.gemIikkorfezgazetesi.com

http://www.gemIikkorfezgazetesi.com
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12 milyon İşçinin hakkına dokunulmayacak
Hükümet kıdem 
tazminatında yeni 
modeli somut
laştırdı. Halen 
çalışan 12 milyon 
işçinin kıdem hakkı
na dokunulmayacak. 
Yeni işe girene fon 
zorunlu, eskilerde 
ise tercihe bağlı ola
cak 
Sendikalar ve işv
eren kesiminin bir 
araya geldiği Üçlü 
Danışma Kurulu'nda 
kıdem tazminatı, 
taşeron işçilerin 
durumu ve uzaktan 
çalışma modelleri 
masaya yatırıldı. 
Çalışma 
Bakanlığı'nın hazır
layıp taraflara sun
duğu taslağa göre 

hükümet, kıdem 
tazminatında yeni 
model önerisini 
somutlaştırdı.
Bireysel Kıdem Fonu 
Sistemi'yle tüm işçi
leri kapsayan, 
kazanılmış hakların 
korunduğu kıdem 
hesabına geçilecek. 
Halen çalışmayı 
sürdüren 12 milyon 
işçinin kıdem hakkı
na dokunulmayacak, 
yeni işe girene 
zorunlu, eskilerde 
tercihe bağlı olacak. 
Taşeron işçinin 
sorumluluğu alt 
işverende kalacak.

YENİLERİ 
BAĞLIYOR 
Hükümetin işçi

sendikaları ve iş 
verenlere verdiği ön 
çalışma taslağına 
göre, bireysel kıdem 
fonu hesabıyla mev
cut çalışan işçilerin 
kazanılmış ve gele
cek hakları 
korunacak. Buna 
göre mevcut sis

temde aktif çalışan
lar aynı sistemde 
devam edebilecek. 
Fon, yeni işe giren
ler için geçerli ola
cak. Kıdem primi, 
işçinin bireysel 
kıdem hesabına 
yatırılacak. Bireysel 
kıdem hesabı,

Bireysel Emeklilik 
Sistemi içinde nema- 
landırılacak. Mevcut 
işçiler eski sistemde 
devam etme ya da 
yenisine geçme 
hakkına sahip ola
cak. Yasanın yürür
lük tarihinden sonra 
işe girenlerin ise 
yeni sisteme tabi 
olması zorunlu hale 
geliyor.

İŞ VERENE TEŞVİK 
KOZU
Yeni sistemde, 
kıdem primini yatır
mayan işveren, 5 
puanlık prim teşviki 
başta olmak üzere 
istihdam 
teşviklerinden yarar
lanamayacak.

Ayrıca işveren vak
tinde yatırmadığı 
primi faiziyle birlikte 
ödemek zorunda 
olacak. Çalışma 
Bakanlığı'nın işçi 
ve işveren 
temsilcilerine yap

tığı sunumda, halen 
bir yıl için 30 gün 
olan kıdem tazminatı 
hak kazanma oran
larının yeni sistemde 
nasıl olacağı konusu 
yer almadı. İşveren 
temsilcileri bu oran
ların 15 güne 
indirilmesini öneriy
or. Türk-lş başta 
olmak üzere işçi 
sendikalan ise 29.5 
güne razı olmaya
caklarını 
belirtiyorlar.

Komşu Ülkelere ihracatta Irak İlk Sırada
Türkiye, ocak ekim 
döneminde 8 ülke
den oluşan sınır 
komşusu ülkelerine 
en fazla ihracatı, 9 
milyar 460 milyon 
234 bin dolarla Irak’a 
yaptı
Türkiye, ocak-ekim 
döneminde 8 ülke
den oluşan sınır 
komşusu ülkelerine 
en fazla ihracatı 9 
milyar 460 milyon 
234 bin dolarla Irak'a 
yaptı.
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) veriler
ine göre, bu yılın 
ocak-ekim döne
minde sınır

komşusu ülkelere 
ihracatını yüzde 3,4 
artıran Türkiye, bu 
ülkelere 18,3 milyar 
dolar ihracat gerçek
leştirdi.
Bu rakamlarla söz 
konusu dönemde, 
Türkiye'nin komşu 
ülkelerine olan ihra
catı, toplam ihra
catının yüzde 
14,7'sini kapsadı. 
Komşu ülkelere ihra
catın yüzde 51,7'si 
Irak'a yapılırken, bu 
ülkeyi Azerbaycan- 
Nahçivan, Iran, 
Bulgaristan, 
Yunanistan, 
Gürcistan ve Suriye

izledi. Ermenistan'a 
ise söz konusu 
dönemde ihracat 
gerçekleşmedi. 
Türkiye'nin bu 
dönemde Irak'a ihra
catı 9 milyar 460 
milyon 234 bin dolar, 
Azerbaycan-

Nahçivan'a 2 milyar 
449 milyon 899 bin 
dolar, İran'a 2 milyar 
45 milyon 268 bin 
dolar, Bulgaristan'a 
1 milyar 594 milyon 
226 bin dolar, 
Yunanistan'a 1 mil
yar 106 milyon 805 

bin dolar, 
Gürcistan'a 977 
milyon 650 bin dolar 
ve Suriye'ye 664 
milyon 966 bin dolar 
oldu.
En fazla ihracat 
kimya sektöründe 
yapıldı 
Ocak-ekim döne
minde söz konusu 
ülkelere en fazla 
ihracat, 2 milyar 811 
milyon 239 bin 
dolarla kimya sek
töründe yapıldı.

Söz konusu sek
törde Irak'a 958 
milyon 522 bin dolar, 
İran'a 533 milyon

280 bin dolar, 
Azerbaycan- 
Nahçivan'a 449 mily
on 219 bin dolar, 
Yunanistan'a 362 
milyon 418 bin dolar, 
Bulgaristan'a 242 
milyon 42 bin dolar, 
Gürcistana'a 216 
milyon 459 bin dolar, 
Suriye'ye 49 milyon 
299 bin dolar ihracat 
gerçekleştirildi. 
Kimya sektörünü, 2 
milyar 399 milyon 
145 bin dolarla çelik, 
2 milyar 197 milyon 
690 bin dolarla 
hububat, bakliyat, 
yağlı tohumlar ve 
mamülleri izledi.
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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. 51312 06

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

_________ İLMİM_________
DENİZ UÇAĞI 613 65 13
Pegssus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
SOser Turtam 612 10 72
Kanbaroğlu-Eaada* 514 46 46
Anttır 614 47 71
Kan* Koç 512 O1 53

HASTANELER

TAKSİLER

Davlat Haatanaal 517 34 00
Sahil Dav. HaaL 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 20
Konur Tıp Mrk. 514 80 58

Körfez Tekel 513 18 21
Çınar Tekel 513 24 67
Güven Tekel 513 32 40
Gemlik Tekel 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 04

RESMİ DAİRELER
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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 *23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BU8Kİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21*182
Ya» İşi. Md. 513 45 21-111 
8u Arıza Yalnız 185

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

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

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaa an 1® as
Bayaa Petrol 813 O1 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4724 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IEAIIEIIMÎ
VENÜS 

SİNEMASI 
ŞEVKATYERİM DAR: 
12:00-14:00-10:00- 

10:00-20:15 
ŞEYTAN-IRACİM : 
11:45-14:15-10:15- 

10:30-20:30
TURRO: 11:30-13:30 

GÜNCE: 15:30- 
17:30-20:00

REZERVASYON 
5133321
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Kemal ftsıan/Gemliir 
halkının Belediye 

başkanı olacağım"
30 Mart 2014 günü yapılacak 
olan yerel seçimler nedeniyle 
CHP’den belediye başkan aday 
adayı olan Dr. B.Kemal Aslan ile 
Kadri Güler’in yaptığımız söyle 
şi 5. sayfamızda...

IlMİKÜlttlIlIlkHlIl MHP Büyüksehir
“Türkiye Kalite Hareketine" başvurarak ülke genelinde geçerli 

4 Yıldız Kalite Yetkinlik Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış

Yılmaz’a yanıtım...(2)
Sayın Yılmaz, dün de belirttiğim gibi 

asıl siz kamuoyunu bir belediye Başkan 
vekili olarak yanıltıyorsunuz.

Ve YALAN ifadelerde bulunuyorsunuz.
Eşimin işyerinde basılan takvimleri 

kendinize malzeme yaptınız. 80-90 bin 
lira haksız kazanç sağladığımızı iddia 
ettiniz.

Bunu ispat edin.
Edemezseniz, Gemlik’in yönetimine 

talip olmaktan vazgeçin. Devamı 4’de

2010 yılında kalite yolculuğuna başlayan 
Gemlik Kız Meslek Lisesi, Nisan ayında 
EFQM çerçevesinde Bursa Kalite Başarı 
ödülünü ilçemize taşıyan ilk eğitim kurumu 
olma başarısını gösterdi. Haberi sayfa 4’de

adam Koctlemir 
partililere tanıtılın

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Büyük 
şehir Belediye Başkan adayı Kadir 
Koçdemir, dün akşam MHP İlçe örgü 
tüylü tanıştı. Büyükşehir Belediye Baş 
kan adayı Kadir Koçdemir, Türkiye’nin 
bizim hareketimiz için önemli fırsatların 
olduğu döneme girdiğini belirterek, 30 
Mart 2014 günü Bursa’da ezber boza
caklarını iddia etti. Haberi sayfa 2’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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MHP Biiyiilısehir adayı Kûçdemir partililere tanılılflı
Eskişehir Valisi iken Merkeze alınan Kadir Koçdemir, MHP Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkan adayı olarak “30 Mart günü Bursa da ezber bozacağız.” dedi.
Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayı Kadir 
Koçdemir, dün 
akşam MHP İlçe 
örgütüylü tanıştı. 
MHP Bursa 
Milletvekili Necati 
Özensoy, MHP 
Bursa İl Başkanı 
Haşan Toktaş, MHP 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
adayı Kadir . 
Koçdemir, MHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Osman Durdu, MHP 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Adnan Bıyıklı, 
ilçe yöneticileri, 
belediye meclis 
üyeleri ve partililer 
katıldılar.
MHP Bursa İl Baş 
kânı Haşan Toktaş, 
yaptığı konuşmada 
30 Mart 2014 tari
hinde yapılacak

olan yerel seçim
lere iyi hazırlanıl
ması gerektiğini 
dile getirirken, 
yapılan anketlerde 
MHP’nin önem
senecek bir yerde- 
olduğuna dikkat 
çekti.
Toktaş, “30 Mart 
akşamı inşallah 
ezber bozacağız.^ 
dedi.
Daha sonra söz 
alan Büyükşehir

DUYURU
Sireno Marine A.Ş. ’nin İşkur ile yürüttüğü 
'Sosyal Sorumluluk Projesi’ kapsamında 
Sirena Marine bünyesinde, çalışmayan 
kişilere Fiberglas Üretim Operatörlüğü 

Eğitimi verilecektir.
Kurs sonunda kişilere eğitim sertifikası 
verilmesinin dışında, başarı ile bitiren 

kursiyerler 2014 projelerinde olası personel 
ihtiyacında öncelikli olarak istihdam 

edilecektir. Eğitim görecek olan kursiyerler 
aynı zamanda İşkur’dan kurs süresi 

boyunca kursiyer harçlığı alacak olup, 
öğle yemeği ve servis Sirena Marine 

tarafından karşılanacaktır.
Konuya ilgi duyan çalışmayanların görüşme 

yapmak amacıyla ilgili tarihte Sirena 
Marine A.Ş.’ ye bekleriz.

Görüşme yeri: Sirena Marine A.Ş. 
Görüşme Tarihi: 18.11.2013 

Görüşme Saati: 11.00 
Not: Toplu görüşme yapılacaktır

İSii
MİLLİYETÇİ HAREKET PAR

GEMLİK İLÇE TEŞKİLAT

Belediye Başkan 
adayı Kadir Koçde 
mir, Türkiye’nin 
bizim hareketimiz 
için önemli fırsat

ÖM ■'< W.

ların olduğu 
döneme girdiğini 
belirterek, 
“Yerelden genele 
hükmeden her yer 
İstanbul mantığıyla 
Türkiye’deki bütün 
mahalli idareleri 
Ankara’dan yönet
meye çalışan bir 
sistem Türkiye’de

I İl Hllfa M İB MÜ İH Bl

Gemlik Emniyet 
Müdürü Erol 
Gülen, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ve 
Yönetim Kurulu 
Üyelerine iadei 
ziyarette bulundu. 
Gemlik halkının 
güvenliği, huzuru 
için gece gündüz 
çalıştıklarını, bu 
anlamda sık sık 
emniyet görevlileri 
nin vatandaş ile 
birlikteliğinin sağ
landığı belirten 

mahalli idarelerde 
de iflas etmiştir. 
Özellikle Bursa di 
ğer mahalli idare 
lere göre kötü idare 
edilmektedir.
Bu ilçeler bakın 
dan da geçerlid.. 
Ben, çocukluğumda 
Gemlik’ten geçer 
ken, ‘Gemlik’e 
doğru denizi göre
ceksiniz ‘diye bir 
tabela vardı. İnter
nette, ise, Bursa’ya 
doğru Uludağ 
yazmışlar, Uludağı 
silmişler, Doğanbey 
Konutlarını göre
ceksiniz sakın 
şaşırma’ diye 
söyleniyor Hakika

Gülen, “Bunun 
sonucunda ise 
vatandaşa biz 
buradayız, sizler 
güven içindesiniz 
mesajını vermeye 
çalışıyoruz, ortak 
paydamızın, ilçe 
mizin daha da 
yaşanılabilir bir yer 
olmasıdır.” dedi., 
Gülen, Gemlik'!, İyi 
tanıdığını ve çok 
sevdiğini belirtti. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ise ziyaretten duy- 

ten kentsel dönüşü 
mü diğer belediye 
hizmetlerini, büyük 
projeler geleceğin 
ipotek altına alacak 
mukaveleler de 
devir hakkı olarak 
gören zihniyet yıl
lardan beri mahalli 
idarelere tebelleş 
olmuştur.” dedi. 
Koçdemir, otomati 
ğe bağlanan bu sis
temin çocuk
larımızın ve torun
larımızın geleceğini 
ipotek altına 
aldığını söyledi. 
İmroz Öğretmen 
okulundan mezun 
olan Koçdemir, 
daha sonra Siyasal 
Bilgiler Fakültesini 
bitirerek devlet 
memurluğuna 
başladığını, 
Kaymakamlıklar 
dan sonra son 
olarak Eskişehir 
Valiliği görevin
deyken, içişleri 
Bakanlığınca 
Merkeze alındığını 
söyledi. Koçdemir, 
30 Mart 2014 günü 
Bursa’da ezber 
bozacaklarını iddia 
etti.

duğu mutluluğu 
dile getirdikten 
sonra, Gülen’e yap
tıkları görevin çok 
kutsal olduğunu, 
her daim halkın 
yanında oldukla 
rının farkında 
olduğunu ve her 
zaman, her konuda 
emniyet teşkilatına 
ellerinden grim 
desteği verecek
lerini söyledi. 
Ziyaret, yerel 
sorunlar konuşu
larak sona erdi.
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HMııM MiiikiI im imi
Bursa’da, kendisini 
savcı, polis ve 
asker olarak tanıtıp 
vatandaşları tele* 
fonla dolandıran 
zanlı, hesabındaki 
paraları kontrol 
etmek isterken 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Asayiş Şube 
Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği'ni arayan 
bir vatandaş, C.E. 
isimli bir kişinin 
kendisini telefonla 
arayıp, cumhuriyet 
savcısı olarak 
tanıtıp para istediği 
ihbarında bulundu. 
Bursa Asayiş Şube

Ağaçtan düşüp öldü
İznik’te, zeytin ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti. Yaşlı adamın 
daha önce de zeytin ağacından düşerek yaralandığı öğrenildi.

İznik’in Hisardere 
köyünde meydana 
gelen olayda, 
İsmail Ar (71), 
kendisine ait 
zeytin bahçesinde 
çalışırken ağaçtan 
düştü.
Ağır yaralanan 
Ar, İznik Devlet 
Hastanesi’ne

Kar «afleli sHıhlı smniM deteeü
Bursa’nın Karaca 
bey ilçesinde, bir 
köylü, evine giren 
silahlı ve kar 
maskeli iki kişi 
tarafından soyuldu. 
Alınan bilgiye göre, 
Ovaesemen 
köyünde yalnız 
yaşayan Rıdvan 
Öztekin’in (75) 
evine giren kar 
maskeli ve silahlı 
iki kişi, yaşlı adamı 
etkisiz hale getir
erek, evde bulunan 
7 bin lirayı alıp 
kayıplara karıştı, 
öztekin’in haber 
vermesi üzerine 
köye gelen Jandar

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği, C.E'nin bir 
otelde kon
akladığını tespit 
etti. C.E.'nin 
konakladığı oteli 
göz hapsine alan 
ekipler, otelden 
çıkan C.E.'nin

ma ekipleri olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

50 BİN LİRALIK 
ZİYNET EŞYASI
ÇALINDI
Karacabey’e bağlı 
Ballıkaya köyünde 
yaşanan bir başka 
hırsızlık vakasında 

banka şubelerini 
gezerek hesaplar
daki paraları 
kontrol ettiğini 
gördü.
Bu esnada telefonu 
elinden düşürme 
yen C.E., son 
olarak bir AVM'nin 
bahçesinde otu
rurken polis 

kaldırıldı. Yaşlı 
adam, yapılan 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Ar’ın 2 yıl önce 
yine zeytin 
ağacından 
düşerek yara
landığı öğrenildi. 
Öte yandan 
zeytin hasadının 

ise, 50 bin lira 
değerinde ziynet 
eşyası çalındı. 
Alınan bilgiye göre, 
köyde hayvancılık 
yapan Şaban 
Avcular’ın dışarıda 
olduğu sırada 
evine giren çarşaflı 
iki kadın, Avcular’ın 
yıllardır biriktirdiği 

ekiplerini fark ede 
rek kaçmak istedi. 
C.E, uzaklaşmak 
isterken polis me 
murları tarafından 
yapılan kimlik kon
trolü sonrasında 
yakalanarak gözal 
tına alındı. C.E'nin 
üzerinden üç adet 
çeyrek altın, iki yüz 
lira para, ayrıca 
PTT şubesinden 
müştekiden aldığı 4 
bin 530 lira 
paradan 4 bin 
400 lirasını F.K. 
isimli bir şahsa 
gönderdiğine dair 
dekont çıktı.
Zanlı, sorgusunun 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

devam ettiği 
İznik’te ilçe 
merkezi ve 
köylerde zeytin 
ağacından 
şu ana kadar 
7 kişinin 
düştüğü, 2’sinin 
durumunun ağır 
olduğu 
öğrenildi.

50 bin liralık ziynet 
eşyasını çalarak 
kayıplara karıştı. 
Jandarma, olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.
SON BİR AYDA 
10 MARKET 
SOYULDU 
Bu arada, üçü dün 
akşam olmak üzere 
son bir ayda 
köylerde 10 market 
soyuldu. Kimliği 
belirsiz kişi ya da 
kişilerce soyulan 
marketlerden 
sigara çalındığı 
belirtilirken, 
hırsızların yakalan
masına çalışılıyor.

Alkol aldıktan
sonra çatıya çıkan 

şahıs kurtarılılı

Bursa'da alkol 
aldıktan sonra bir 
binanın çatısına 
çıkarak intihara 
kalkışan Ş.S. yi 
kendisine sigara 
uzatan polisler, 
etkisiz hale getirip 
kurtardı 
Bursa'da alkol 
aldıktan sonra 21 
katlı binanın 
çatısına çıkarak 
intihara kalkışan 
35 yaşındaki Ş.S., 
kendisine sigara 
uzatan polisler 
tarafından etkisiz 
hale getirilip kur
tarıldı. Sinir krizi 
geçiren Ş.S., has
taneye kaldırıldı. 
Merkez Osman 
gazi İlçesi Doğan 
bey Mahallesi Toki 
konutlarında mey
dana gelen olay
da, Ş.S., alkol 
aldıktan sonra 21

IDOveBPDO 
seferleri iptal edildi
İDO ve BUDO se 
ferleri iptal edildi. 
Marmara Deni 
zi'nde 6 ila 8 kuv 
vetinde esen şid
detli rüzgar(poy 
raz) ve yer yer 
yüksekliği 3 metre 
yi bulan dalgalar 
nedeniyle Bandır 
ma-lstanbul arasın 
da gerçekleştirilen 
deniz otobüsü se 
ferleri iptal edildi. 
İDO'dan yapılan 
açıklamada, olum
suz hava koşulları 
nedeniyle saat 
09.50'de Bandır 
ma-Yenikapı-Bos 
tancı deniz oto
büsü ile saat 

katlı binanın 
çatısına çıkıp inti
hara teşebbüs etti. 
Okula giden 
öğrencilerin görüp 
haber vermesi 
üzerine belirtilen 
adrese gelen polis 
ekipleri, çatıya 
çıkıp Ş.S.'yi ikna 
etmeye çalışırken, 
itfaiye görevlileri 
de hava yastığı 
açtı. Polis, kendi
lerinden sigara 
isteyen Ş.S.'yi, 
uzattığı sigarayı 
alırken kolundan 
tutup çekerek etki
siz hale getirdi. 
Sinir krizi geçiren 
Ş.S., çatıdan 
indirilip, hazır bek
letilen ambulans 
ile Muradiye 
Devlet Hastane 
si'ne gönderildi 
Olayla ilgili soruş
turmaya başlandı.

15.30'da gerçekleş 
tirilecek olan Ban 
dırma-Yenikapı- 
Bostanci deniz 
otobüsü seferleri 
nin iptal edildiği 
bildirildi. İDO yet 
kilileri, Bursa-Kaba 
taş arasındaki de 
niz otobüsü sefer
lerinin de iptal 
edildiği duyurdu. 
Öte yandan Bursa 
Deniz Otobüsleri 
işletmesi 
BUDO'nun saat 
11.00'deki Bursa- 
Kabataş, Kabataş- 
Bursa seferleri de 
hava muhalefeti 
sebebiyle iptal 
edildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
SP Gençlik Kolu Başkanı Acar, 

Meclis üyeliği için Başvuruda Bulundu
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yılmaz’a Yanıt... (2)
Çünkü yalancıdan Başkan olmaz.
Aynı konuda geçtiğimiz günlerde Kapalı 

Pa zar Yeri konusunda, yasal olarak kuru
lan komisyonun, birden çok toplantı yap
tığını iddia ettiniz ve Esnaf Odası 
Başkanı ’nı yalancılıkla suçladınız.

Bugüne kadar o toplantının tutanaklarını 
yayınlamadınız.

Çünkü bir toplantıdan başka toplantı 
yapılma dı.

Kapalı kapılar ardında üç beş kişi kafa 
kafaya verip, sizler toplanıp, Gemlik için 
sizler karar aldınız.

Bizlerin belediyeden haksız kazanç elde 
ettiğini iddia ediyorsunuz.

Sizi o koltuğa oturtan ve kendisine rüşvet 
olarak Başkan Yardımcılığı vererek maaşa 
bağladı ğınız yardımcınız, yıllarca Devlet 
Hastanelerinin matbaa işlerini doğrudan 
aldı. Hem de yalnız Gemlik'in değil, Bursa 
ve ilçelerinin...

O koltuğa otururken Vergi Dairesine kaç 
lira yapılandırma borcu vardı.

Kaç kez yazdım, yanıt alamadım.
O’nu da geçtim, Gemlik Belediye 

Meclisi’ni atlatarak, encümen karan ile 
Borusan ve Çimtaş’a 24 milyon küsür 
liraya sattığınız, artık parsel diye 
adlandırdığınız arsalann gerçek değerinin 
satılanın 2 katı olduğunu herkes biliyor.

MHP konuyu yargıya götürdü.
Ne hikmetse, sizin için yapılan yolsuzluk 

ve usulsüzlük şikayetlerinde ne Bakanlık 
soruşturma açılmasına izin veriyor, ne de 
yargı yürüyor...

Partinizin adı Adalet olsa da, özünde 
adalet yok.

Gemlik’in yarısından çoğu 1999 depre
minden önce inşaat edildiği halde, eski 
belediye binası ‘çürük’ diye düzmece 
raporlara dayanarak yıktırdınız.

Bu konuda yargıda. Ama o da ilerlemiyor! 
Bina için çürük raporu veren Adapazarı

Üni versitesi yetkilileri, para karşılığı rapor 
düzenlemeden tutuktular.

Adapazarı Üniversitesi’nden rapor alma 
yeri ne burnunuzun dibindeki Uludağ 
Üniversitesi’ni neden tercih etmediniz? 
Etmezsiniz, çün kü oradan sağlıklı rapor 
çıkardı.

Hani, “kalıcı hizmetler yapıyoruz" diyor
sunuz ya!..

İşte böyle ‘kalıcı raporlar’ alıyorsunuz. Ve 
da ha onlarca yıl kullanılacak olan bir 
binayı yıktınyorsunuz.

Kimsenin Gemlik’e yakışacak bir caminin 
yapılmasına karşı olduğunu sanmayın.

Yapılan her güzel hizmet alkışlanır.
Allah razı olsun denir, unutulmaz...
Başkasının yaptığı hizmetleri halka, ‘ben 

yaptım’ diye yutturmaya kalkmayın.
Yutmazlar...

Bakın 38 bin liraya bastırdığınız baştan 
sona sizin reklamınız kokan kitapta, 
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı onlarca 
hizmeti kendinize mal ediyorsunuz.

Daha projesi ortada olmayan Adliye 
Sarayı’nı, TOKİ konutlarını bile kendinizin 
yaptığını fotoğraflarını koyarak hayal 
dünyasında yaşıyorsunuz.

Yapılan hizmetler Belediye hizmetleridir, 
hal kın parasıyla yapılmaktadır. Meclis 
karan olmadan hiçbir hizmet yapılmaz.

Devamı Pazartesi günü...

Saadet Partisinde 
meclis üyelik başvu
ruları hız kesmeden 
devam ediyor.
Saadet Partisi 
Gençlik Kolları 
Başkanı Ekrem Acar 
Belediye Meclis 
üyeliğine başvuru 
için hazırladığı 
dosyayı İlçe Başkanı 
Vakkas Yıldız’a 
verdi.
İlçe Başkanı Yıldız, 
“Ekrem kardeşimi 
zin Meclis üyeliği 
için başvurusu biz- 
leri memnun 
etmiştir. Dürüstlüğü 
ve çalışkanlığı ile V* 
tanıdığımız Ekrem 
kardeşimiz, mecliste 
güzel çalışmalara 
imza atacaktır." 
dedi.
Ekrem Acar ise 
konuşmasında, 
“Bizler bu partinin 
başarısı için ter 
döken dava arka 
daşlarıyız.

lıHihıMıkMıllıiılMilitt
Mükemmellik için 
sürekli iyileştirme 
felsefesiyle 2010 
yılında kalite yolcu
luğuna başlayan 
Gemlik Kız Meslek 
Lisesi, Nisan ayında 
EFQM çerçevesinde 
Bursa Kalite Başarı 
ödülünü ilçemize 
taşıyan ilk eğitim 
kurumu olma 
başarısını gösterdi. 
Çalışmalarına ara 
vermeden devam 
eden Kız Meslek 
Lisesi, sürdürülebilir 
kalite felsefesini 
yerleştirmek için bir 
üst seviye olan 
"Türkiye Kalite 
Hareketine" başvu
rarak ülke genelinde 
geçerli 4 Yıldız 
Kalite Yetkinlik 
Belgesi’ni almaya 
hak kazandı.
12-13 Kasım 2013

Bugün burada, mil
letimiz için, semti 
miz için, daha mo 
dern ve güzel bir 
Gemlik için büyük 
bir ekiple ilk 
adımımızı atarak, 
Gemlik halkının 
karşısına çıkıyoruz. 
İstiyoruz ki, bu ekip 
her geçen gün 
büyüsün. Daha çok 
birlik ve beraberlik 
içinde olalım. 
Bilmelisiniz ki, bu 
ilçenin sokaklarında 

tarihinde İstanbul 
Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen 22.
Kalite Kongresi’nde 
ödülünü alan 
Gemlik Kız Meslek 
Lisesi, belgeyi 
ilçemize kazandıran 
ilk eğitim kurumu 
oldu.

yaşayan, bu ilçede 
çalışan bir birey 
olarak, sadece daha 
yenilikçi ve modern 
bir Gemlik’e ulaş
mak istiyoruz ve 
çalışmalarımızı bu 
yönde yapıyoruz. Ve 
hep beraber daha 
çok çalışmaya and 
içtik. Biliyorsunuz 
ki; ben de içinizden 
biriyim. Alçak gönül 
lü olmayı, derdi 
olanın yardımına 
koşmayı, düşenin

Konuyla ilgili olarak 
Okul Müdürü Nazım 
Hikmet Seren, "Bu 
ödülü Kız Meslek 
Lisesi ailesinin 
üstün gayretleri 
sonucunda aldık. 
Çocuklarımızı daha 
iyi yetiştirmek, 
onlara yaşanabilir 

elinden tutmayı en 
büyük erdem olarak 
gördüm. Kendime 
güvenim tam. Bu 
hizmet bayrağını 
sizler ile birlikte ve 
sizleıin desteği ile 
en iyi şekilde taşıya
cağıma inanıyorum. 
Biz istiyoruz ki, 
özellikle partimiz 
için yıllardır emek 
harcayan insan
larımızın tecrübeleri 
ışığında, gençlere 
yönetim kadroların
da daha çok yer 
verelim. Üretken, 
dinamik hedefleri 
olan genç yönetici 
ler yetiştirelim. 
Belediye yönetici 
liği, emeklilik 
yaşlarının geçirile
ceği bir hizmet 
değil, başarısı ile 
daha büyük 
hedefleri elde ede
bilecek kadroların 
iddiası olmalıdır.” 
dedi.

bir gelecek 
sağlamak için bu 
çalışmalarımız 
hızla devam 
edecektir.
Aynca mükemmel
liği paylaşmak 
felsefemiz doğrul
tusunda tüm kalite 
çalışmalarımızı ve 
projelerimizi isteyen 
herkesle paylaş
maya hazırız.
Yaptığımız ve gele 
neksel hale getirdi 
ğimiz tüm proje ve 
çalışmaları diğer 
kurumlarca da 
değerlendirilmesi ve 
kullanılmasından 
çok mutlu oluruz. 
Aynca okulumuzun 
ismi Avrupa EFQM 
Kalite literatürü 
kitabına girerek, 
saygın kurumlar 
arasında yerini 
almıştır" dedi.

KRŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

® o LER AJI AN S İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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lemal telan'Cenılilı tıalkııın BeleıİNe tastanı utacağım"
Söyleşi; Kadri Güler
■ Kadri Güler i 
Sayın Arslan, 
CHP’den belediye 
başkanlığı için aday 
adayı oldunuz. Bugün 
sizinle bu konuda 
söyleşi yapacağım. 
30 Mart 2014 tari
hinde yapılacak yerel 
seçimler nedeniyle 
Gemlik' ten Belediye 
Başkanlı ğına aday 
adayı oldu nuz. 
Gemlikliler sizin aday 
adaylığınızı çok kısa 
bir süre önce duydu. 
Bu konuda ne söyle
mek istersiniz?

- B. Kemal ASLAN: 
Gemlik çok sayıda 
derdi ve ihtiyaçları 
olan bir kent ve 
neredeyse hep dışlan
mış, kenara itilmiş. 
Buna son vereceğiz. 
Gemlik için reçetem 
hazır derken aslında 
buna vurgu yapmak 
istemiştim. Aday 
adaylığım öyle birden 
ortaya çıkmış bir şey 
değil. Ben kendimi 
Bursah ve Gemlikli 
sayıyorum. Gemlik'in 
damadıyım aynı 
zamanda ve yıllardır 
emekliliğimde yer- 
Jefimpjri riüjdftdiğim 
bu sahil kasabasını 
çok seviyorum.

- Kadri GÜLER ; 
Kemal Aslan kimdir? 
Bize kendinizi tanıtır 
mısınız?

- B. Kemal ASLAN ; 
1957 Kayseri doğum
luyum. İlk, orta, lise 
ve üniversite olmak 
üzere tüm eğitimini 
İstanbul'da tamam
ladım ve 1981 yılında 
İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakül tesi'nden 
mezun ol dum.
1990 Yılında Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakül 
tesi'nde Beyin 
Cerrahi uzmanı 
oldum.
1983'den itibaren 
Gemlik’te yaşamaya 
başladım. 3 yıl sonra 
ihtisas yapmak üzere 
mecburen Bursa ya 
taşındım.
1998-2002 yılları 
arasın da Bursa 
Çekirge SSK 
Hastanesi'nde başhe 
kimlik yaptım.
Uzman hekim olarak 
çalışmaya devam edi 
yorum.
2010 yılında Cumhuri 
yet Halk Partisi'ne 
üye oldum ve halen 
Bursa CHP İl delege- 
siylm.
Bursa Tabip Odası ve 
Türk Nöroşirurji Der 
neği üyesiyim.
İki çocuğum var. 
Uzun süren bir Tıp

Eğitimi ve kamu göre
vi sonrası şimdi özel 
bir kurumda hekimlik 
görevini yürütüyor
sunuz.

- Kadri GÜLER;
Hekimlik ve siyaseti 
nasıl bağdaştırıyor
sunuz?

- Kemal ASLAN;
Eğer siyaset insanlar 
için çalışma sanatı 
ise ben zaten yıllardır 
insanlar için çalış
maktayım. Üstüne 
üstlük yapmakta 
olduğum mesleğim 
itibariyle insan 
merkezli olarak çalış
mak durumundayım. 
Bu nedenle hekimlik 
mesleği ile siyasetin 
birbirinden çok ayrı 
olduğunu düşünmüy
orum. Öte yandan 
siyaset yapmak için 
gerekli olan şey en az 
mesleğim kadar, vic
dan sahibi, dürüst ve 
insancıl olmayı, istey
erek kim şeye haksı
zlık yapmamayı 
gerektirmektedir diye 
düşünüyorum.

- Kadri GÜLER: 
Bursa da değil de, 
neden Gemlik'te 
Belediye başkanlığına 
aday adayı olmayı 
düşündünüz?

- B.Kemal ASLAN: 
Daha önce de ifade 
ettiğim gibi 1983'den 
beri Gemlik'le ilişkim 
var ve Gemlik'te 
yaşadım. Bu nedenle 
Gemlik'i, Gemliklileri, 
Gemlik'in dertlerini 
daha iyi biliyorum. 
Ve bunlar kadar 
önemli gördüğüm 
diğer bir konuda 
Gemlik için planlarım 
düşüncele rim var ve 
Gemlik'te yaşayan
ların daha iyi bir 
yaşam sürmesi için 
Gemlik'ten aday 
oldum.

- Kadri GÜLER: 
CHP’den Belediye 
başkanı adayı 
olduğunuz takdirde, 
nasıl bir belediyecilik 
yapmayı düşünüyor
sunuz? Bu zor gibi 
görünen bir soru ama 
aslında öyle değil. 
Nasıl bir Belediyecilik 
yapmak istiyoruz. 
İnsan odaklı ve insan 
öncelikli bir hizmet 
anlayışı ile davrana 
cağız. Otoriter ve 
dediğim dedik bir 
belediyecilik değil 
yurttaşın görüş ve 
önerisi ile şekille 
necek bir anlayışı 
benimseyeceğiz.
Ayrıca Gemliklilerin, 
Gemlik’te yaşayan 
esnafın, sivil toplum

örgütlerinin, 
akademik odaların ve 
diğer paydaşlarımızın 
yönetime aktif 
katılımını sağlayacak 
mekanizmaları oluş
turacağız.
Gemlik'te yaşayan 
yurttaşlarımızın mev
cut ve gelecekteki 
gereksinim/beklentı- 
lerini karşılayacak 
kalitede, sürekli ve 
güvenilir hizmetler 
sunacağız. Bunu 
yaparken kentsel 
yaşam kalitesini ve 
kentlilik bilincini artır
mayı hedefleyeceğiz. 
Kaynaklarımızı daha 
iyi hizmet ulaştırabıl 
mek ve tasarruflu kul
lanmayı önceleye- 
ceğiz. Yayaları, kadın
ları, bisikletlileri ve 
dezavantajlı grupları 
(engelliler, yaşlılar, 
çocuklar gibi) kapsa 
yan insan odaklı 
ulaşım hizmeti yere
cek ulaşım politikaları 
uygulayacağız.
Çevrenin bütün can
lıların ortak varlığı 
olduğu gerçeğinden 
hareketle; Çevre kirlili 
ğinin oluşmadan 
önlenmesi ve azaltıl
masına yönelik yön
temler oluşturacağız. 
Doğal kaynaklar ve 
enerjinin verimli bir 
şekilde kullanılmasını 
sağlayacağız.
Gemlik halkının 
sağlıklı bir çevrede 
yaşamasını güvence 
altına almak için 
çalışacağız.
Artık oluşumunu kay
nağında azaltmayı, 
geri kazanılmasını . 
sağlamayı, Çevrenin 
korunması, kirliliğin 
önlenmesi ve çevre 
sorunlarının çözümü 
konusunda toplumsal 
bilincin artırılmasını 
sağlamaya çalışa
cağız.
Çalışmalarımız ve 
yapacaklarımız doğa 
dostu olacak, doğaya 
mümkün olduğu 
kadar az olumsuz etKi 
etme ye çalışacağız. 
Toplumsal cinsiyet 

eşitliğine duyarlı ola
cağız. Toplumsal cin
siyet eşitliği yaklaşı 
mini yerel yönetim 
anlayışına yerleştir 
meye yönelik olarak, 
kadınların, karar 
meka nizmalarına 
katılımını artıracak ve 
kadınların gündelik 
yaşam koşullarını 
iyileştir meye yönelik 
politikaları benim
seyeceğiz.
Gemlik'te yaşayan 
engelli yurttaşlara 
ilişkin olarak onların 
kendi seçimlerini 
yapma özgürlükleri 
ve bağımsızlıklarını 
da kapsayacak 
biçimde, insanlık 
onuru ye bireysel 
özerkliklerine saygı 
gösterilmesini, ayrım
cılık yapılmamasını, 
engellilerin topluma 
tam ve etkin katılım
larının sağlanmasını, 
farklılıklara saygı 
gösterilmesini ve 
engellilerin insan 
çeşitliliğinin ve insan
lığın bir parçası 
olduğu gerçeğini 
gözeterek çalışa
cağız.
Tüm çalışanlarımızın, 
tedarikçilerimizin ve 
ziyaretçilerimizin 
sağlıklarını korumayı 
ve güvenliğini sağla
mayı ve iş kazalarını 
azaltmayı öncelikli 
hedef olarak ele ala
cağız.

- Kadri GÜLER: 
2009 yerel seçim
lerinde CHP adayı 
rakipleri geçerek 
Gemlik belediye 
başkanlığını elde etti. 
Ancak, 1.5 yıl sonra 
başlatılan bir soruş
turma sonucu Başkan 
Fatih Mehmet Güler 
görevinden uzak
laştırıldı. Görevine 
iade edilmiyor.
Türkiye de AKP 
hükümetine kar şın, 
muhalefetin bele diye 
başkanı olmak sizce 
nasıl bir şey?

-B. Kemal ASI AN:

Elbette AKP ikti
darının zorba poli
tikaları ile mücadele 
etmek gerekecek. 
AKP hükümeti son 
birkaç yıl içinde 
sadece ülkeyi kötü 
yönetmekle kalmadı. 
Kendisi ve yandaşları 
dışında kalan herkesi 
odağına alan bir kam
panya tutturdu. 
İnsanların yaşam 
alanlarına, tercihler
ine müdahale ederek 
varlığını sürdürmeyi 
tercih etti. Bu bizim 
için bir avantaj olup 
dolayısıyla bir deza
vantaj olarak değer
lendirmiyorum. 
Yetkinin ve mali 
gücün tümüyle AKP 
iktidarında ya da ikti
darda olduğu durum
larda esas itibariyle 
halk konuşacaktır. 
Dolayısıyla biz 
seçildiğimiz takdirde 
MUHALEFETİN 
BELEDİYE Başkanı 
değil, Gemlik Halkının 
Belediye Başkanı ola
cağız.
Bunu bir sorun olarak 
görmüyorum. Bu biz- 
lerin daha dikkatli 
davranmasına da yol 
açacaktır. Ama esas 
olan Halka hesap 
verebilmektir.
Sıkışınca sandığı 
göstermek ye rine her 
noktada yurttaşa 
hesap verebilir şeniz. 
Kimseden çe kinm- 
enize de gerek 
kalmayacaktır.

- Kadri GÜLER: 
Gemlik için neler yap
mayı düşünüyor
sunuz? Gemlik'in 
saptadığınız sorunları 
nelerdir?

- B.Kemal ASLAN : 
Sağlıklı ve çevre ile 
uyum içinde bir kent 
değil, bir çok sorunu 
var. Denizi de ve zey
tini de koruyamıy
oruz. Bunu tersine 
çevireceğiz. Gemlik 
Körfezi’ni temizleye
ceğiz. Yeni Parklar ve 
yeşim alanlar yarata
cağız. Gemlik Sağlık 
içinde spor yapıla
bilen bir kent değil, 
Gemlik’te artık spor 
yapılabilecek.
En önemli sorunlar
dan birini sanayi 
alanları onların dene
tim kontrolünü 
yapacağız. Sanayi 
için bir kapasite 
hesabı yapacağız. 
Olası deprem hasarını 
en aza indirecek 
çalışmalar yapacak 
ve Gemlik risk hari
tasını çıkaracağız. Ve 
kentsel gelişmeyi bu 
risk haritasına uygun 
hale getireceğiz. 
Gemlik’in yurttaş pro

filini çıkaracağız. Çok 
eski ve kadim bir kent 
olmasına karşın 
Gemlikli planlı ve iyi 
gelişen bir kent değil. 
Gemlik planlı bir kent 
haline dönüşecek. 
Belediye binasını tek 
bir noktadan hizmet 
verir hale getireceğiz. 
Gemlik’te yurt
taşlarımızın rahatça 
yaşayabilecekleri 
büyük bir kent mey
danı yaratacağız. 
Gemlik marinası ola
cak ve ülkenin her 
yerinden Gemlik 
Marinasına gelmek 
için insanlar sıraya 
girecekler. Gemlik’e 
yeni kütüphaneler, 
kültürel alanlar yarat
acağız.
Klasik yol park 
belediyeciliği 
yapacağız ama 
bununla kaymaya
cağız.
Bu hizmetleri en iyi 
biçimde sunarken, 
Gemlik gerçekten 
yaşanabilir bir Gemlik 
olacak.

- Kadri GÜLER; 
Mesleğiniz gereği 
siyasetle uğraşan biri 
değilsiniz.
Takım arkadaşlarınızı 
nasıl belirleye
ceksiniz?
Yönetim ile 
diyalogları nız nasıl?

- B.Kemal ASLAN: 
Biz yola çıkarken 
"ÖNSÖZDE SON 
SÖZDE ÖRGÜTÜN 
DÜR" demiştik. 
Dolayısıyla ekip 
arkadaşlanmızı 
örgütümüzle birlikte 
belirleyeceğiz. 
Elbette ihtiyaç duy
duğumuz çeşitli 
meslek gruplarından 
çalışma arkadaş 
tarımız da olacak. 
Ancak sokaklarında 
birlikte yürüdüğümüz 
Gemlik'in geleceğine 
halkla birlikte karar 
vereceğiz.
Birlikte yaratacağımız 
örnek kentin guru
runu hep birlikte 
yaşayaca ğız. 
Yönetim ile diyalog 
tarımız elbette 
ivi olacak.
İnsanlara zaman 
zaman anlaşamaya
bilir ama bu önemli 
değildir.
Esas olan bu partinin 
matbuatıdır. 
Tüzüğüdür.
Parti bize bir görev 
verirse o görevi yer
ine getirmek için 
elimizden geleni yap
mayı biliriz.

^Kadri Güler; 
Teşekkür ediyorum. 
Ben teşekkür ederim.
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IZGARA ÇEŞİTLERİ 
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 

ı EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ
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ZEHİN ÜRETİCİ VE I 

TÜCCARLARINA
KALİTELİ GRANİT RASKI 

TAŞI SATIŞLARIMIZ I

HAŞLANIŞTIR 
râlOMRSteİMGE» 

0 224 514 00 33 
0532730 6310 
054160016 30

Gemlik Körfez

1014 yılınla 
Bğretmen 

ihtiyacı
121 hin 163
Milli Eğitim Ba 
kanlığı, 2014 yılın 
da öğretmen ihti 
yacının 121 bin 
763 olduğunu 
bildirdi.
Milli Eğitim Ba 
kanhğı'nca, TB MM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
dağıtılan kitapçık
ta, öğretmenlere 
ilişkin bilgilere de 
yer verildi. 
Kaliteli bir eğitim 
öğretimin en 
önemli unsurunun 
öğretmen olduğu 
ifade edilen 
kitapçıkta, ülkenin 
her köşesindeki 
öğrencinin 
kadrolu öğretmen
ler tarafından 
eğitilmesi için 
2003 yılından bu 
yana 407 bin 573 
öğretmenin 
göreve alındığı 
ifade edildi.

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ
FORKLİFTÇÎLER

ARANIYOR 
AĞDEMİR GÜMRÜKLEME 

iah.taah.nak.gUm. 
TAAH. GIDA HYV. TEMİZ. HİZ. İTH. 

İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ 
Gempon Uman Sahası 

101:5247524

TCM M A “SUYUNU BOŞA 
I Iflfl B HARCAMA”

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

abone OLDUNUZ NIU?
■niiınııi||||||i||||mıııi|M ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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ELEMAN
ESNEK ÇALIŞMA 

SAATLERİNE UYGUN 
MAKAM ŞOFÖR VE 

MEKANİK BAKIM USTASI
KAYNAK USTASI 

ELEKTRİK TEKNİKERİ
ARANIYOR

VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM.

GEMLİK
Tel:5142021

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM. 
GEMLİK 

Tel:5142021

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJAKS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAM LIK 

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

‘G&mlik K.örfezy www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye’de illi! 10 milyon lir alık destek geliyor
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, 
Türkiye'de ilk defa 
orta yüksek ve ileri 
teknoloji alanlarında 
yapılan Ar-Ge pro
jelerinin yatırım ve 
üretime dönüşmesi 
için yeni bir yatırım 
destek programı 
başlatacaklarını 
belirtti.
Bu projeler için 3 
milyon 600 bin lirası 
hibe olmak üzere, 
toplam 10 milyon 
liraya kadar destek 
sağlanacak" 
dedi.Ergün, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilen 2. 
Ar-Ge Merkezleri

Zirvesi'nin açılışında 
yaptığı konuşmada, 
iki gün boyunca 
gerçekleştirilecek bu 
zirvede, inovasyon 
ekosistemi 
içerisinde Ar-Ge 
merkezlerinin 
rolünün masaya 
yatırılacağını 
belirterek, zirvenin 
bir başka öneminin 
de Ar-Ge merkez
lerinde üretilen 
ürünlerin 
sergilenecek 
olmasının olduğunu 
kaydetti. 
Sergide görülecek 
proje ve ürünlerin 
yeni Türkiye'nin bir 
başka açıdan ifadesi 
olacağını dile getiren 
Ergün, "Yönetim

anlayışımızda 
konuyla ilgili tüm 
paydaşların görüş
lerini ve fikirlerini 
dikkate almak büyük 
önem taşıyor. 
Zirvenin Ar-Ge 
merkezleriyle ilgili 
önümüzdeki 
dönemde atacağımız 
adımlara ışık tuta
cağını vurgulamak 

istiyorum. Türkiye 
çok mesafeler 
katetmesine rağmen 
halen arzu ettiğimiz 
seviyede değil" diye 
konuştu.
Bakan Ergün, Türki 
ye'nin son 11 yıldaki 
gelişimini ifade 
ederek, Türkiye'nin 
2023 yılı hedeflerinin 
ulaşılması zor ama 

gerçekleşmesi 
mümkün olduğunu 
dile getirdi.
Bakan Ergün, birey
lerin, firmaların ve 
ülkelerin bu tür 
hedefler belirlemesi 
gerektiğine işaret 
ederek, "Türkiye'nin 
de 2023 hedeflerine 
ulaşmasına sağlaya
cak kaynak genç, 
dinamik, iyi eğitilmiş 
nüfus potansiyelidir. 
Bizim zenginliğimiz 
kendi insanımızın, 
aklı, beyni ve akıl 
teridir" dedi.
Türkiye'nin ekono 
mik ve sosyal hede
flerine ulaşmasını 
sağlayacak alanların 
başında bilim ve 
teknoloji alanının

geldiğini ifade eden 
Ergün, şunları 
kaydetti:
"Çok şükür Türkiye 
son yıllarda diğer 
alanlarda olduğu 
gibi Ar-Ge, inovas 
yon ve teknoloji gibi 
alanlarda da ivme 
artırdı. Ar-Ge harca
malarında kamunun 
payı azalırken, özel 
sektörün payı art
maktadır. 2023 
sonunda Ar-Ge har
camalarının 3'te 
2'sinin özel sektör 
tarafından yapılması 
sonucunu doğura
caktır. Yani 40 
milyar dolarlık bir 
harcamayı özel sek
törün yapmasını 
bekliyoruz.”

Çalışan - çalışmayan hertese kreş imlam
Hükümet, en yoksul 
kesim de dahil, 
çahşan-cahşmayan 
herkesin çocuğuna 
kreş imkanı sağla
mak için düğmeye 
bastı. Kreş açılması 
için büyük destek 
verilecek.
Hükümetin 'çocuk 
teşviği' paketinden 
aslan payını kreşler 
kapacak. En yoksul 
kesim de dahil, 
çahşan-çalışmayan 
herkesin çocuğunu 
kreşe gönderebilme
si hedeflenen yasa 
paketinde, kreş açıl
ması için özel 
teşvikler verilecek.

Yapılacak düzen
lemelerin başında 
kreşlere vergi 
muafiyeti ve işveren 
sigorta primlerinin 
devlet tarafından 
karşılanması var. 
Ayrıca özel şirketlere 
kreş harcamalarının 
tamamını gider 
gösterme imkanı 
getirilecek.
Teşviklerle kreşlerin 
yaygınlaştırılarak 
düşük ücretle nite
likli hizmet sun
abilmeleri 
sağlanacak.
PAKET MECLİS 
YOLUNDA 
İsmi Türkiye İçin

Nüfus ve Aile 
Politikaları 
Kapsamında Yapılan 
Mevzuat Çalışmaları' 
olarak belirlenen 
yasa paketi, 
önümüzdeki gün
lerde Meclis'e gön
derilecek. Uzun 

süredir üzerinde 
çalışılan paketin en 
sürpriz düzen
lemelerinden biri de 
Türkiye genelinde 
ilçeler ve köyler de 
dahil tüm yerlerde 
kreş açılmasını 
sağlamak için verile

cek teşvikler olacak. 
Paket yasalaştığın
da, kreş açanlar, 
2012/3305 sayılı 
'Yatırımlarda Devlet 
Yardımı Hakkında 
Karar* kapsamındaki 
tüm teşviklerden 
yararlanabilecek. 
Bankalar, kreş aça
caklara özel faizsiz 
kredi ya da çok 
düşük oranlarda faiz 
oranları ile kredi 
çekme imkanını 
sağlayabilecek, özel 
şirketler, kreş harca
malarının tamamını 
'gider' olarak 
gösterebilecek. Bu 
yolla özel sektörün 

kreş açmaya ceza ile 
değil teşvik ile özen 
dirilmesi hedefleni 
yor.
Aile Bakanlığı 
tarafından yapılan 
araştırmalarda, kreş 
imkanından sadece 
yüksek gelir 
grubunun yararlan
abildiği saptanırken; 
teşviğin esas 
amacını her kesimin 
çocuğunu kreşe 
gönderebilmesi 
oluşturuyor. Bunun 
için teşviklerle ucuz, 
yaygın, kaliteli ve 
erişilebilir kreşlerin 
yaygınlaştırılması 
sağlanacak.

GEREKLİ TELEEONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
u 
E 
M

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 10 79

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94■VI Gar. Kom. 51312 06 513 11 74

513 13 53 VAPUR-FERİBOT
| Askerlik Şb. 

Karayolları 
Uman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

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

L 
i

Kaymakamlık 
C.Savcılığı

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 20

1 C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

K ULAŞIM özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 261 54 00

W
 1 DENİZ UÇAĞI

Pegssus Akmis Seyahat 
M£îRO
Aydın Turizm
BOzar Turizm
Kartberoğiu^aadaş
Anıtur
Kamil Koç

513 55 13
514 53 62

Otobüs Terminali (18 Hat)
613 12 12
513 20 77

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
ilçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73 
asa en an

DAĞITICILARı*i 612 10 72
614 45 45
514 47 71
612 O1 63

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

nuırv tyıuııı ovoum. ew
İŞ-KUR 513 71 66

B 
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE__________ Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59

Mer.Sağ.Ocaftı
Tomokey Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
BUSKİ

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 00

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81

TAKSİLER Bütünler Llkltgaz S13 80 00
Akçegaz 514 88 70
Totalgaz____________514 17 00R Körfez Taksi 

Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

013 10 21
513 24 67
513 32 40
013 23 24
317 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yen İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25
513 45 21-102
513 45 21-111 

Yalnız 105
Akcan Petrol 813 1O 7B
MAR-PET SİS ağ 33
Tuncay Otogaz sn 1O 45
Beyza Petrol 613 Oİ 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 41 SAYI: 4/25

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HSHMİ
VENÜS 

SİNEMASI 
HÜKÜMET KADIN 2: 

11:30-1245-14:00- 

15:15-16:30-1745- 

19:00-20:15-21:15 

KARANLIKTAN GELEN 
12:00-14:15-16:15 

ŞEVKAT VERİMDAR: 

10:15-20:30 

REZERVASYON 
5133321



GemlikKSrfezl

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

mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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2013 Portesi__________www.gemHkkorfezgazetesi.com__________________________________50 Kr.

SlSff »a hizmet 
aracı alındı

2013 fuarında sergile-
Ze yapım Ford Transit aracı 
ne" Gemlik Ticaret ve 

Sanayi Odası Yöneticileri, ilk kez 
oda hizmetlerinde kullanılmak 
üzere araç satın aldılar. 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yılmaz’a Yanıt (3)
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, elekt 

ronik posta ile gönderdiği “Cevap ve Düzelt 
me" yazısında yorumumu esefle kınadığını 
belirtmişti.

Ben de yalanlarla dolu yazını kınıyorum.
Kendinden önce Belediye yönetimini 

suçlarken muhatabının ben olmadığını ken
disine hatırlatırım.

O dönemde yapılan yolsuzluk ve varsa 
bunların çözüm merciği önce yargıdır.

Devamı sayfa 4’de

Depremsellik testlerinde “çürük" çıkan 
Emin Dalkıran Kordonu’ndaki Adliye S a 
rayı hafta sonunda boşaltılarak, yeni bina 
sına taşındı. Hamidiye Mahallesi Irmak 
Sokak Yiğit İnşaata taşınan Gemlik Adli 
yesi bugünden itibaren yeni binasında 
hizmet vermeye başlayacak. Sayfa 2’de

GiresEnlular Beeesine
polilikacı yağdı

Gemlik’te yaşayan Giresin kökenlilerin 
düzenlediği “Biz beraberiz Gemlik’iz" 
adlı gecede, yöresel sanatçılar ve 
siyasiler geceye damgasını vurdu. 
Geçtiğimiz hafta Cuma günü Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde yapılan geceyi 
Gemlik Giresunlular Kültür ve 
Dayanışma Derneği, GİRSİAD, 
Çotanakspor ile Bursa Giresunlular 
Kültür ve Dayanışma Derneği ortaklaşa 
düzenledi. Gecede, AKP, CHP; MHP 
Milletvekillerinin yanı sıra ilçedeki siyasi 
parti yöneticileri de büyük ilgi gösterdi.

; ticari araç sahipleri dikkati
1 ARALIK • 1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 

1 KIŞ LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.
ı raim uciiciıınıeı ıııueıı yuııuı raııciıııuıyıa çeyıııcıv
için geç kalmadan kış lastiklerinizi taktırınız

Küçük Sanayi Sitesi
B Blok No: 13-14 GEMLİK 

ikSolakaubaei Tel : 0 224 524 74 01 
**^»*~*‘*»w™* GSM . q 533 924 ]8 93

KIS LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR 
■knAXXB 185 R14 165 ₺ 
K | MKHELIN 20515 R16 360 ₺ 

GOODYEAR 215 75 R16 575 ₺ 
Rr SYRON 225 75 R16 295 ₺

WfllCA‘ fSTIGAR

http://www.gemHkkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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6IS0Va hizmet aracı alıodı
Otoshovv 2013 fuarında sergilenen özel yapım 

Fort Transit aracı beğenen Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Yöneticileri, ilk kez oda hizmetlerinde 

kullanılmak üzere araç satın aldılar.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne 
timi, Oda hizmet 
lerinde kullanılmak 
için Ford Transit 
araç satın aldı.
5-10 Kasım tarihleri 
arasında Bursa 
Fuar Merkezi’nde 
yapılan Otoshovv 
2013 fuarını gezen 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne 
tim Kurulu üyeleri, 
Ford standında 
sergilenen 2014 
model Ford Transit 
aracı beğenerek 
satın aldılar.
Fuar için özel yap
tırılan Ford Transit 

aracı 69 bin 500 
liraya satın aldık
larını belirten 
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, “Uzun 
zamandan beri 
Odamız hizmet
lerinde kullanılmak 
için bir araç alımı 
söz konusuydu. 
Yönetim Kurulu 
muz, yeni binamıza 
taşındıktan sonra 
araç alımı için 
karar aldı.
Biz de 2013 Bursa 
fuarını bekledik. 
Fuarda Ford 
Otomobil Arkas 
Standında gösteri 

me sunulan özel 
aksesuarlı Transit 
aracı arkadaşları 
mız beğendi.
Yapılan pazarlıklar 
sonucu fuara özel 
indirimden yarar- 
lananak 82 bin lira 
değerindeki aracı 
69 bin 500 liraya 
alarak odamıza 
kazandırdık." dedi. 
Tescil ve plaka 
işlerini hafta 
sonunda tamam
layan firma, cuma 
günü 16 MBL 44 
plakalı, 8 kişilik 
Ford Transit araçı 
Oda yetkililerine 
teslim ettiler.

Depremsellik test
lerinde “çürük” 
çıkan Emin Dalkıran 
Kordonu’ndaki 
Adliye Sarayı hafta 
sonunda 
boşaltılarak, yeni 
binasına taşındı. 
Hamidiye Mahallesi 
Irmak Sokak Yiğit 
İnşaata taşınan 
Gemlik Adliyesi 
bugünden itibaren 
yeni binasında 
hizmet vermeye 
başlayacak. 
Adliye’nin giriş 
katında giriş katında 
İcra Dairesi, adli 
sicil, danışma ve
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polis, birinci katında 
Asliye Hukuk ve 
Asliye Ceza 
Mahkemeleri, baro, 
vezne, duruşma 
salonları, ikinci 
katında Başsavcılık, 
Sulh Ceza

Mahkemeleri, İnfaz 
Kalemi, üçüncü 
katta Cumhuriyet 
Başsavcısı, İdari 
işler kalemi, ilçe 
seçim müdürlüğü 
ve yemekhane yer 
alıyor.

IP'in 2. başkan aday adayı Nazım Ertürlı
İşçi Partisi Gemlik 
İlçe Başkanı 
Muarrem Çelik, 30 
Mart 2013 tarihinde 
yapılacak olan Yerel 
Seçimlerde 
Gemlik’te yerel ikti
darı yıkmakta kararlı 
olduklarını söyledi. 
Geçtiğimiz hafta 
Salı günü İşçi 
Partisi’nin Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
için ilk aday adayını 
açıklayan Çelik, 
İşçi Partisi’nin 4 
tane aday adayının 
olduğunu söyledi. 
Çelik şöyle konuştu: 
“Gemlik'teki 
yerel idareyi ele 
geçirmek için para 
ile satın aldığını 
kişilerle Gemlik’! 
yönetiyorlar.

Bu yerel iktidarı 
gerici AKP'nin elin
den almaya ve AKP 
Gemlik’te yıkmakta 
kararlıyız.” 
Muarrem Çelik, 30 
Mart 2014 tarihinde 
yapılacak olan yerel 
seçimlerde Gemlik

Belediye
Başkanlığına aday 
adayı olan 2. partili 
nin Nazım Ertürk 
olduğunu belirtti. 
İşçi Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan aday 
-adayı Nazım

Ertürk'te konuş
masında şunları 
söyledi:
"Vatansever devrim
cilerin, Silivri zin
danlarında tutsak 
edilmesi ile baş 
layan ve geçtiğimiz 
Haziran ayında daha

da yükselen halk 
hareketini, seçenek- 
siz bırakmamak için 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün "Halkçı 
Belediyecilik" 
anlayışını Gemlik'e 
getirmek ve Yerel 
Yönetimlerden Milli

Hükümet'e 
yürüyüşümüzü 
başlatmak için. 
Cumhuriyetin 
kalesi olan İşçi 
Partisi’nden 
aday adaylığını 
gururla açıklıyo
rum.”
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fre«ıatia»M!iolcııtoiiisii5ıticacaraiı
Bursa'da freni pat
layan bir yolcu oto
büsü, 5 araca çarp
tı. Zincirleme trafik 
kazasında 3 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Tahtakale Mahalle 
si'nde meydana 
geldi. Zekeriye K. 
idaresindeki 16 M 
00298 plakalı özel 
halk otobüsünün 
Kazım Baykal 
Caddesi üzerinde 
freni patladı.
Sürücü imdat freni
ni çekse de otobüs 
durmadı. Caddeden 
hızla inen içi yolcu 
dolu otobüs, Nadi 
Üsküplü idaresin
deki 16 NU 174 
plakalı araca, daha 
sonra da 16 CHM 
54, 16 NP 285, 63 
ZN 129, 16 JJH 05 
plakalı araçlara 
çarptı. Kazada 16 
CHM 54 plakalı 
araçta yaralanan 
Mehmet Pirinççi 
(42) ve Sevginar 
Pirinççi (38) ile 
başka bir araçta 
yaralanan Behiye 
Güneş (58) Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, öğle 
saatlerinde merkez 
Osmangazi ilçesi 
Tahtakale 
Mahallesi'nde mey

dana geldi. 
Zekeriye K. 
idaresindeki 16 M 
00298 plakalı özel 
halk otobüsünün 
Kazım Baykal 
Caddesi üzerinde 
freni patladı.
Sürücü imdat freni
ni çekse de otobüs 
durmadı. Caddeden 
hızla inen içi yolcu 
dolu otobüs, Nadi 
Üsküplü idaresin
deki 16 NU 174 
plakalı araca, daha 
sonra da 16 CHM 
54, 16 NP 285, 63 
ZN 129, 16 JJH 05 
plakalı araçlara 
çarptı. Kazada 16 
CHM 54 plakalı 
araçta yaralanan

Mehmet Pirinççi 
(42) ve Sevginar 
Pirinççi (38) ile 
başka bir araçta 
yaralanan Behiye 
Güneş (58) Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, öğle 
saatlerinde merkez 
Osmangazi ilçesi 
Tahtakale 
Mahallesi'nde mey
dana geldi.
Zekeriye K. idare 
sindeki 16 M 00298 
plakalı özel halk 
otobüsünün Kazım 
Baykal Caddesi 
üzerinde freni 
patladı. Sürücü 
imdat frenini çekse 

de otobüs durmadı. 
Caddeden hızla 
inen içi yolcu dolu 
otobüs, Nadi Üskü
plü idaresindeki 16 
NU 174 plakalı 
araca, daha sonra 
da 16 CHM 54, 16 
NP 285, 63 ZN 
129, 16 JJH 05 
plakalı araçlara 
çarptı. Kazada 16 
CHM 54 plakalı 
araçta yaralanan 
Mehmet Pirinççi 
(42) ve Sevginar 
Pirinççi (38) ile 
başka bir araçta 
yaralanan Behiye 
Güneş (58) 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Bursa dahil hirçok üfle 
tıırsızlıkvananaileden 
4 kişi daha tutuklanılı

Evlerden çaldıkları 
değerli eşyaları, 
bankalarda kira 
ladıkları özel kasa 
larda sakladıkları 
ortaya çıkan aile
den 4 kişi daha 
tutuklandı.
Kapı kilitlerini 
kırarak girdikleri 
evlerden çaldıkları 
değerli eşyaları, 
bankalarda kiral
adıkları özel 
kasalarda sak
ladıkları ortaya 
çıkan aileden 4 
kişi daha tutuk
landı.
İstanbul Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri, 1 
yıl süren teknik ve 
fiziki takip sonu
cunda, İstanbul'un 
Anadolu Yakası'n 
da yaşayan bir 
ailenin, gündüz 
vakti kapı kilitleri
ni kırarak hırsızlık 
yaptığını belirledi. 
Aile bireylerinin 
İstanbul'un 12 
ilçesinin yanı sıra 
Ankara, Bursa ve 
Kocaeli'de 30 
evden hırsızlık 
yaptığını tespit 
edildi. Ekipler, 4 
gün önce Anadolu 
Yakası'nda bulu
nan 8 ilçedeki 34 
adrese düzen

lediği eş zamanlı 
baskınlarda 11 
kişiyi gözaltına 
aldı.
Baskın yapılan 
evlerde gerçek
leştirilen aramalar
da, 10 tane lüks 
saat, çok sayıda 
altın, inci ve pır
lanta ziynet 
eşyası, barkotu 
sökülmemiş 5 bin 
lira değerindeki 
bir çanta, 2 silah 
ve 100 mermi ele 
geçirildi.
Çalıntı mallar 
banka kasalarında 
saklanıyor 
Şebekenin çaldığı 
değerli eşyaların 
büyük bölümünü 
bankalarda 
kiraladıkları 3 özel 
kasada sakladık
larını öğrenen 
hırsızlık polisi, 
savcılıktan 
aldığı izin sonrası 
hukuk müşaviri 
ve noter 
şahitliğinde banka 
kasalarını açtı. 
Açılan kasalarda 
piyasa değeri 30 
bin ila 90 bin dolar 
arasında değişen 
14 saat, özel 
tasarlanmış inci 
kolye ve çok 
sayıda ziynet 
eşyası ele 
geçirdi.

iinfflanmam lanfalııo l;
Bursa'da bir kam 
yon sürücüsü 
uykusuzluk yüzün
den bir otomobil, 
bir kamyon ve 3 
TIR'a çarparak 
durabildi.
Otomobilde sıkışan 
vatandaşlar 
güçlükle kurtarıldı. 
4 kişinin yara
landığı ve can 
pazarının yaşandığı 
kaza sonrası kam 
yon sürücüsü 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa -İstan
bul karayolu 
Ovaakça mev 
kişinde meydana 
geldi. İstanbul'a 
giden Hüseyin A.

idaresindeki 16 YF 
322 plakalı kamy
on, karşı yöne 
geçerek önce 
Yusuf Polat Ziya 
Kalasi yönetimin
deki (50) 16 DE 805 
plakalı kamyona, 
ardından Şafak Şafi

Camuka'nın bulun
duğu 16 JTD 43 
plakalı otomobile 
çarptı. Kamyon, yol 
kenarında bulunan 
bir galeriye ait 
satılmayı bekleyen 
3 TIR'a çarparak 
ancak durabildi. 
Kazanın ardından 

ortalık savaş alanı
na döndü.
Otomobil içinde 
sıkışan Şafak Şafi 
ile Zafer Camuka, 
güçlükle araç için
den çıkartıldı.
Kamyon sürücüsü 
Hüseyin A ve diğer 
kamyon sürücüsü 
Yusuf Polat ile 
araçtaki yaralılar 
olay yerine gelen 
ambulanslarla has
tanelere kaldırıldı. 
Çarpmanın etk
isiyle devrilen 
kamyon, trafiğin 
kapanmasına 
sebep oldu.
Yaralıların hayati 
tehlikesinin bulun
madığı öğrenildi.

Kan donduran polis 
cinayetinde flaş gelişme
Bursa'da evine 
gelen 4 çocuk 
babası polis me 
muru 43 yaşındaki 
Mikail Kaya'yı 
kendi tabancasıyla 
göğsünden 
vurarak öldürmek
le suçlanan 37 
yaşındaki Şenay 
Ertan'a 'Kasten 
adam öldürmek' 
suçundan ömür 
boyu hapis cezası 
verildi. Mahkeme 
heyeti, suçun 
tahrik altında 
işlendiği kanaat 
getirerek bu cezayı 
15 yıla indirdi. 
Olay, Merkez 
Osmangazi llçe- 
si'nde geçen yılın 

kasım ayında mey
dana geldi. Yavuz 
Selim Polis 
Merkezi'nde görev 
yapan Mikail Kaya, 
aralarında duy
gusal ilişki bulun
duğu öne sürülen 
eşinden boşanan 
Şenay Ertan'ın 
Osmangazi İlçe
sindeki evine gitti. 
Ertan, ile Kaya bir 
süre sonra tartış
maya başladı.
Şenay Ertan, 
tartışma sırasında 
Mikail Kaya'nın 
masa üzerine 
bıraktığı taban
casını alarak ona 
ateş etti ve göğsü 
den ağır yaraladı.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yılmaz’a Yanıt (3)
Aynca, siyasilerin yapacağı hataları bir 

cezalandıran da vardır.
O da halktır.
Siz, sandıkla halkın oyuyla gelen bir parti 

nin yöneticilerini görevden uzaklaştıran bir 
partinin temsilcilerisiniz.

32 aydır iktidarınız tarafından boşaltılan 
Belediye Başkanlığı koltuğuna oturabilmek 
için, başka partilerden, ticari hayatlarında 
müflis olmuş iki kişiye, siyasi rüşvet vererek 
koltuk sahibi oldunuz.

Halkın oyuyla o koltuğa oturmadınız.
Bakın sizin belediyelerinizde de yolsuzluk 

iddia lan ortaya atıldı.
Gürsu Belediyesi’nde başkan görevden 

alınmadı.
Karacabey Belediyesi’nde AKP li Belediye 

Başkanı yargı süresinde görevinde kaldı ve 
5 yıl hapise mahkum oldu.

Cezası ertelendi. Yine görevinde.
En yakını ise Mudanya da yaşanıyor...
AKP’li Mudanya Belediyesi’nde daha yeni 2 

Başkan yardımcısı ile birlikte 16 kişi tutuk
landı.
Başkan dışanda!
Partinizin adı Adalet!
Nerede İçişleri Bakanı?
Güler, AKP’li olsaydı siz o koltuğa otur

mazdınız.
AKP’nin adaletsizliğini eleştiriyorum.
Muhalefet Belediyelerine karşı uyguladığı 

baskıyı ve yıldırmayı eleştiriyorum.
Sizi siyasete atıldığınız günden beri izli 

yorum.
2004 yılında belediyede maaşlı genç bir 

hukukçuydunuz.
2002’de AKP kuruldu ve iktidar oldu.
Siz de serbest çalışmaya başladınız.
10 yılda nereden nereye geldiğinizi görü 

yoruz. -siyaseten değil-
Başkalanna çamur atarken, kendinizi bir 

mercek altına alın, sorgulayın, kamu daire 
lerinin avukatlıktan size nasıl verildi?

Neden verildi?
Orhangazi Caddesi’nde inşaat yapmak için 

ailenin alamadığı Abdullah Baykan varisleri 
nin arsasını, sonra partinizden bir müteahit 
alınca, bu arsayı Büyükşehir Meclisi’nde 
nasıl Katlı Otopark’a çevirttiniz.

Çevre yolundaki yine konut alanı bir arsa 
yı, önce Kapalı Pazaryeri, 6 ay sonra yine 
konuta nasıl çevirttiniz?

Buradaki Kapalı Pazaryeri’nin planı neden 
değişti!

Kimler etkili oldu bu değişikliğe.
Sakın arsanın ucuzluğundan söz etmeyin. 

Gülerler size...
Akovaligillerden alınan taşocağından söz 

etmiyorum!
Ben ve ailemin varlığı ortada.
Sizi eleştiriyorum diye bu yalanlarınız.
Eğer ihalelere fesat karıştırmış birini arıyor

sanız, sizi o koltuğa oturtanı sorgulayın.
3 gündür sizinle ilgili yazıyorum.
Yazacak çok şeyler var ama kişisel ko 

nulanmızla okurlarımı daha çok sıkmak iste 
miyorum.

Aşağıda 8 bin 500 lira dediğiz bilirkişi rapo 
runu koyuyorum. Bu bir resmi belgedir.
Yalanın belgesi... Şimdilik bu kadar.

SnlaksuhaşıYağ fabrikasıım 
modern makinası hizmete liıffi
İlçemizin önemli yağ 
sanayi işletmelerin 
den Solaksubaşı 
Zeytinyağı 
Fabrikası, yeni 
teknoloji makinala 
nnın hizmete girişini 
düzenlenen yemekli 
açılışla gerçekleş 
tirdi.
Cumartesi günü 
Orhangazi yolu 
üzerindeki 
Solaksubaşı Yağ 
Sanayi tesisinde 
düzenlenen açılışa, 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulları Müdürü 
Prof. Dr. İlhan 
Turgut, Gemlik 
Ticaret Borsası 
Başkanı İlhan Acar 
ve yönetim Kurulu 
üyeleri, Gemlik 
Ticaret Odası adına 
yönetim kurulu 
üyesi Mehmet Anar, 
Gemlik Ziraat Odası 
ve Bursa Ziraat 
Odaları Koordinas 
yon Kurulu Başkanı 
Ali Çelik, İl Genel 
meclis üyesi Ercan 
Barutçuoğlu, MHP 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu ve yönetim 
kurulu üyeleri, MHP 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Bıyıklı, 
İlçe Spor Müdürü 
Adil Tunç, İlçe Tarım 
Müdür vekili, 
Marmarabirlik yöne 
tim kurulu üyesi 
Hüseyin Peker, 72 
Nolu Marmarabirlik 
Gemlik Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Bahattin 
Malap, Girit ve 
Rumeliler Demeği 
Başkanı Ahmet Çak
mak, iş adamları ve 
muhtarlar, davetliler 
Solaksubaşı ailesi 
katıldı.
İtalyan Pıeralısı 
Leopard5 marka 
dünyanın en 
gelişmiş yağ sıkma 
makinasının

açılışını kesilen kur- Işık yaptı, 
bandan sonra Açılış sonrası
Kaymakam Cahit işletme konuklar

tarafından gezildi, 
işletme sahip
lerinden Mahmut 
Solaksubaşı, tesis
lerin çalışmaları 
hakkında konuklan 
bilgi verdi.
Daha sonra konuk
lara etli kuru f? su! 
ye, pilav ve hr "i 
ikram edü ;JL

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BÜYÜKŞEHİR ve GEMLİK
Yerel seçimler 

yaklaşırken siyasi 
partiler hedeflerine 
ulaşmak için çalış
malarını sürdürü 
yor.

Öncelikle partiler, 
belediye başkan 
adaylarını kesinleş 
tirmeye çalışıyor. 
Yakın zamanda 
meclise aday ola
caklar da açıklanır. 
Bütün bu çalışma 
lar sürüp giderken 
geçmişte Gemlik'in 
büyükşehre bağlam 
şını düşünüyorum.

Büyükşehir, Gem 
lik'te su işlerini 
yapıyor mu?

Evet, yapıyor. 
Gemlik'te, Kumla’ 
da, Kurşunlu'da, 
Umurbey'de içme 
suyu ücretleri 

büyükşehire bağ
landığımız için üç 
dört katına çıkarıldı. 
Kimsenin gıkı çıktı 
mı? Hayır!
Kanalizasyon işleri 
büyükşehire mi ait? 
Evet, büyükşehire 
ait.

İtfaiye işlerinden 
kim sorumlu?
Büyükşehir.
Kent içinde ana yol
larda, trafiğin ve 
diğer sorunların 
sorumlusu kim?
Yine büyükşehir. 
İstiklâl Caddesi’n 
deki park ücretlerini 
kim topluyor?
Büyükşehir.
Gemlik'te park 
sorununu kim ve 
nasıl çözecek?

Bir yetkili çıkıp 
açıklasa da biz de

öğrensek!
Otobüs işletmeleri 

özelleştirildi, % 25 
pay kimin? Büyük 
şehirin. Yaptığı ne? 
Hiçbir şey! 
Serbest Bölge’nin 
gelirleri kime?
Büyükşehire... 
Neden?
Gemlik Balıkhali 
neden büyükşehire 
taşındı? Gemlik'in 
ihtiyacı yok da 
ondan!

Mezarlık işleri... 
Büyükşehirin.

Gemlik 
Belediyesi’ne hangi 
işler kalıyor? 
Temizlik işleri, em 
lak işleri, park ve 
bahçe işleri... 
Kentin bazı yerleri 
ne asılan "Gemlik 
Belediyesi çalışı 

yor." afişleri işgüzar 
lıktan öte bir anlam 
taşıyor mu?

Büyükşehir Bele 
diyesi dere ıslah 
çalışmalarını 
sürdürüyor, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili kendine pay 
çıkarmaya çalışıyor.

Büyükşehire bağlı 
ilçelerde belediye 
başkanlığı seçimi 
yapmak bence ala
bildiğine anlamsız 
bir çabadır. 
Bursa'da Belediye 
başkanlığı seçimini 
hangi parti kazan
mışsa, Gemlik'te de 
o partinin yani 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin bir 
temsilcisi olmalı. 
İşler o zaman daha 
sağlıklı ve süratli

yürür.
Hiçbir sıkıntı da 

yaşanmaz.
Gemlik gibi büyük 

şehre bağlı ilçeler 
de belediye başkan
lığını iktidar partisi 
nin dışında kazanan 
partiler ne yaparlar 
sa yapsınlar, Büyük 
şehir tarafında elleri 
kolları bağlanır.

Destek verilmez, 
sadece köstek 
vurularak başarısız 
duruma düşürülür. 
Bunun bedelini de 
Gemlik halkı öde
mek zorunda kalır.

İşte bu nedenle 
Gemlik'te yerel 
seçimlerle ilgili oy 
kullanılacaksa bu 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanlığı için 
olmalı. Seçim döne
minde yapılacak 
çalışmalar, harca 
nacak paralar boşa 
gidecektir.

Ben merak ediyo
rum yüz bin nüfuslu 
Gemlik'te park 
sorununu yerelde 
hangi babayiğit 
çözecektir?

Gemlik'ten termi
nale giden hâlâ bir 
araç ne yazık ki 
yok.

Gecenin bir saatin 
de terminalden 
Gemlik'e gelmeniz 
başlı başına bir 
sorun!

Dünya kentleri 
meydanlarıyla, 
parklarıyla anılıyor. 
Gemlik'te oturup 
dinleneceğiniz bir 
park, bir meydan 
var mı?

Kent merkezindeki 
Atatürk Anıtı'ndaki 
yıllanmış çınarları 
ve çamları da kurut
ma başarısı göster
dik.

Yerel yönetici ler 
olarak, rant ve 
kişisel çıkarlardan 
başka bir şey 
düşünemediğimiz 
için, gelecek kuşak
lara temiz, modern, 
yaşanacak bir kent 
de bırakamıyoruz. 
Bunun vebalinden 
sorumlu olan kim
seler kolay kolay 
kurtulamaz!

MHP’liler eski
siyasileri ziyaret ediyor

Dağ, “AKP’nin vatanı bölme 
oyunlarını bozacağız”

Milliyetçi Hareket 
Partisi Belediye Baş 
kan Adayı Adnan 
Bıyıklı, İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve 
İlçe Yöneticileri eski 
ANAP İlçe Başkanı 
ve 2004 yılında DYP 
den belediye 
Başkan adayı olan 
iş adamı Faruk 
Güzel'i işyerinde 
ziyaret etti.

GemlikKorfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İlçe Başkanı Osman 
Durdu, "Gemlik'e 
çok hizmeti doku
nan ve halkın da 
takdirini kazanan iş 
adamı Faruk Güzel, 
Gemlik siyasetinin 
de her dönem etkili 
isimlerinden biri 
olmuştur.
Biz her kesimin 
fikrini alacağımızı 
ifade etmiştik,

Gemlik'in kanaat 
önderlerinden 
Faruk Güzel'i de 
yanımızda görmek 
istiyoruz" dedi. 
MHP Heyeti, 
ziyaretlerini geçmiş 
dönemlerde 
Gemlik siyasetine 
hizmet etmiş eski 
siyasilerle devam 
ettirecek.

Hak ve Eşitlik 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Mahir Dağ, 
Diyarbakır da 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile 
Kuzey Kürdistan 
devlet başkanı 
Mesut Barzam’nin 
buluşması üzerine 
yaptığı yazılı 
açıklamada şunları 
söyledi: 
"1992 - 1996 tarih
leri arasında terörle 
savaşımda, Genel 
Başkanımız Osman 
Pamukoğlu’nun 
bulunduğu müca 
dele sonucu hain 
terör örgütü PKK 
bitme noktasına 
gelmişti.
2002 yılından sonra 
iktidara gelen AKP' 
nin uygulamış oldu 
ğu iç ve dış poli
tikaları neticesinde 
PKK terör örgütü 
adeta hortlatılmıştır. 
PKK terör örgütü ile 
görüşen şerefsizdir 
diyen Başbakan'nın 
bu gün Diyarbakır'

da hain Öcalan ile 
posterleri aynı 
karede yer almak
tadır. Üç gün önce
sine kadar Taksim 
Meydanlarında 
demokratik 
direniş gösteren 
gençlerimi zi karala
mak için illegal 
örgütlerle hain 
Öcalan posterleri 
bulunduğunu 
söyleyen Başbakan' 
nin Diyarbakır' daki 
görüntüleri ikinci 
Habur faciasıdır. 
Şehit gençlerimiz 

terörle mücadele 
esnasında değil 
asıl Diyarbakır 
görüntülerinden 
sonra ölmüşlerdir. 
Başta Gemlik 
ilçemiz şehitleri 
olmak üzere, terörle 
mücadelede haya 
tını kaybetmiş tüm 
şehit ailelerine,, 
demokrasi ve : ~ış 
süreci adı altında 
oynanan bu vatanı 
bölme oyununu 
bozacağımıza şere
fimiz üzerine and 
içeriz.”
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Gazhane Cad. 
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ 
IZGARA ÇEŞİTLERİ

ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ

ZİHİN ÜRETİCİ VE 
TÜCCARLARINA 

KALİTELİ GRANİT RASKI 
TAŞI SATIŞLARIMIZ 

BAŞLAMIŞTIR
ZEYTİNTOPTANCILARSİTESİ NO:92GEMLİK

0 224 514 00 33
0 532 730 6010
0 54100010 30

TPAO, DOBII 
Akdeniz'de

Petrol 
Arayacak

TPAO, derin deniz 
lere açılıyor, ilk 
sondaj ise ABD'li 
Exxon'un 28 yıl 
önce petrolün fi 
yatı 10 dolar oldu 
ğu için beton dö 
kerek kapattığı is 
ken der'un açık
larındaki Gülcihan- 
2 ku yusunda 
yapılacak. Bölgede 
5 bin met re derine 
inilecek.
Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı 
(Tpao) derin deni
zlere açılıyor. 
Karadeniz'de 
dünya petrol dev
leri ile sondaja 
imza atan Türkiye, 
Doğu Akdeniz'e de 
açıldı. Doğu 
Akdeniz ruhsatları 
dahilinde derin 
denizlerde ilk son
daj için İskenderun 
baseninde Gülci 
han-2 kuyusuna yıl 
sonuna kadar 
kazma vuruluyor.

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ

FORKLİFTÇİLER
ARANIYOR

AĞDEMİR GÜMRÜKLEME
TAH.TMH.NAK.GÜM.

TAAH. GIDA HYV. TEMİZ. HİZ. İTH.
İHR.SAN.TİC. LTD.ŞTİ 

Gemport Liman Sahası

Tel = 5247524

Tp U * X “SUYUNU BOŞA IRA g HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

mrciöCTfl ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ELEMAN
ESNEK ÇALIŞMA 

SAATLERİNE UYGUN 
MAKAM ŞOFÖR VE 

MEKANİK BAKIM USTASI
KAYNAK USTASI 

ELEKTRİK TEKNİKERİ
ARANIYOR

VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM.

GEMLİK
Tel :514202i

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM.
GEMLİK 

Tol:5142021

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEMLİKSPOR "BENDE VARIM" DEDİ
Seyfettin SEKERSÖZ

Gözünü bu sezonda 
şampiyonluğa diken 
Gemlikspor, 3te 3 
yaparak dikkatleri 
üzerinde toplayan 
süper kümenin yeni 
takımı Hamitler 
spor'u net skorla 2-0 
yenerek şampiyon
lukta "bende varım" 
dedi.
Süper Amatör Küme 
A grubunda oynanan 
ve çekişmeli ve zevk
li maçta kırmızı 
beyazlı Gemlikspor, 
ilk yansını 1-0 önde 
kapadığı maçın son 
dakikasında attığı 
ikinci golle sahadan 
2-0 galip ayrılmasını

bildi. Maça iki takım
da atak başladı. 
Gemlikspor’un öne 
geçme çabası 22. 
dakikada gerçekleşti. 
Oğuz'un üst direkten 
dönen sert şutunda 

topu önünde bulan 
Banş sert ve düzgün 
vuruşla kalecinin 
sağından ağlan 
havalandırarak 
takımını 1-0 öne 
geçirdi.

Golde sonra beraber
lik için bastıran 
Vatanspor'da gol 
ayaklan ceza 
sahasında başarılı 
olamayınca Gemlik 
spor ilk yarıyı 1-0

önde kapadı.
İkinci yanda Gemlik 
spor’un farkı artır
mak için kontratak
larla gole gitme 
hedefine karşılık 
Vatanspor ileri uçta 
Orkun'la gol aradı. 
Gemlikspor’un raki 
bin gol ayaklarını 
kitlediği maçın son 
dakikasında Oğuz 
kontratakla götür 
düğü topu oyuna 
ikinci yanda giren 
Yakup'un önüne 
kesti. Sağda çapraz
da topla buluşan 
Yakup kalecinin 
sağında topu ikinci 
kez filelere gönder
erek maçın skorunu 
belirledi.

SAHA: Gemlik İlçe 
HAKEMLER: 
Erhan Sönmez 8, 
Serkan Yavuz 8, 
Selkan Sabancı 8, 
GEMLİKSPOR: 
Adem 5, Yusuf 6, 
Samet 6, Güney 6, 
Emrah 6, İskender 6, 
Banş 6, (Berkan 2) 
Heval 6, Arif 5, Oğuz 
6, Şiyar 5, (Yakup 5) 
HAMİTLERSPOR: 
İbrahim 4, Samet 4, 
Ahmet 3, (Cihan 2) 
Emrah 5, Berat 5, 
Hilmi 5, Sedat 4, 
(Sertan 2) Yücel 5, 
Orkun 4, Alimert 5, 
Kağan 5, 
GOLLER: Dk. 22. 
Banş, Dk. 90. Yakup, 
(Gemlikspor)

e-... -j ■-

ZEYTİNSPOR FARK YEDİ
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Futbol 
Federasyonu 
Bayanlar 2. Lig 
maçında Gemlik 
Zeytinspor Bursa 
Vatanspor karşısında 
farklı mağlubiyet 
aldı.
Zeytinspor eski 
Sağhkspor futbolcu
larından kurulu 
Vatanspor karşısında 
18-0 yenilmekten 
kurtulamadı.
Maça hızlı başlayan 
Vatanspor ilk yarıyı 
8-0 önde kapadı. 
İkinci yarıya da 
gollerle başlayan 
Vatanspor karşısında 
Zeytinspor başarılı 
olamayınca maç 
Vatan spor’un 18-0 
galibiyetiyle son 
buldu.
SAHA: Gemlik İlçe 
HAKEMLER:

l Habibe Yorgun 7,

Ayça Aydemir 7, 
Duygu Kabataş 7, 
ZEYTİNSPOR: 
Meltem 3, Kübra 2, 
Ayşegül 1, (Öznur 2) 
Buket 3, Melike 3, 
Yasemin 3, 
(Özge 1) Tuğçe 1, 
Beyza 2, Sevgi 1, 
Aslı 1, Ülkü 1, 
VATANSPOR: 
Cansel 3, Tuba 5, 
Kübra 5, Aleyna 5, 
(Yaren 5) Demet 5, 
(Gamze 5) Ezgi 6, 
İpek 6, Selin 6, 
Gülsüm 6, Burçin 6, 
Ayşegül 6, 
GOLLER: Dk. 11-57- 
90 Burçin, Dk. 14-15- 
45-53-71 Gülsüm, Dk. 
16-21 Ayşegül, Dk. 
24. Cansel Pen. Dk. 
38-61-80-88 İpek, Dk. 
85-86-87 Selin, 
(Vatanspor) 
KIRMIZI KART: 
Dk. 70. Sevgi, 
(Zeytinspor)
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Giicümspor: 122 Edremit Körfez: 35
Türkiye Basketbol 
EBBL/3lig 6. Grup 
daki 4 .Hafta karşı 
(aşmasında Edremit 
Körfez ile Gemlik 
Gücüm Spor arasın
daki müsabaka 16 
Kasım 2013 Cumarte 
si Günü saat 16:00 
Edremit Spor salo
nunda 
A.GÜVELCE/C.GÖK 
TAŞ/M.DURMUŞ/S.T 
OPLAR/O.YEŞİM ilk 
beşlisi ile oyuna 
başlayan Edremit 
Körfez Spor 
BERKAY/OLCAY/YA 
VUZ/ERDEM/ENES 
beşlisi ile başlayan 
Gemlik ekibi karşılaş 
manın ilk sayısını 
Enes ile buldu karşı 
taşmanın genelinde 
üstün oynayan Mavi 
Beyazlı lar 100. sayı 
atan genç oyuncu 
Yavuz Bayraktarın 
etkili oyunu ile rahat 
bir galibiyet alarak 
maçı 35-122 kazan
mayı bildi.
Bu sonuçla 4'de 4 
yapan Gemlik Gü

cüm Spor 8 puanla 
liderliğini devam 
ettiriyor.
Salon:Edremit Spor 
Salonu
Baş Hakem : 
P.PARLAK 
Yrd Hakem :N.Y. 
KAHRAMAN 
Teknik Komiser: 
Mehmet İNCE 
Edremit Körfez: 
A.GÜVELCE (0), 
C.GÖKTAŞ (10), 
E.CIRAGÖZ(O), 
K.ÖNDER(O),

G.KABA(8), M.DUR- 
MUŞ(2), S.TOPLAR 
(12), S.ERDÜDER(O), 
O.YEŞİM (11), Ö.
KİRAZ (0) 
Antrenör:©. YEŞİM 
Gemlik Gücüm 
Spor: OLCAY(9), 
BERKAY (14), EMRE 
(11), ASLAN (6), 
MUSAB (7), ENES(6) 
ERDEM(9), CAN( 9), 
MUSA (14), RID- 
VAN(10), HAKAN (6) 
YAVUZ (21) 
Antrenör:Ziya

GÜLER 
5 Faulü oyuncular: 
O.YEŞİM/ K.ÖNDER 
Edremit Körfez 
1-Periyot = 9 : 25 
2-Periyot= 7 : 39 
3-Periyot = 7: 30 
4-Periyot= 12 : 28 
İlk Devre = 16 : 69
Maç Sonu = 35 : 122 
Maç sonunda yapı 
lan basın toplan
tısında, Gemlik 
Gücüm spor basın 
sözcüsü Ömer 
Gümüş, "4.galibiye 

timizi alarak yolu
muza devam edi 
yoruz. Biz bu yola 
başlarken bizlere 
güvenerek destek
lerini esirgemeyen 
BORUSAN HOL 
DİNG ve GEMLİK 
GÜBRE’nin ilçemiz 
adına yaptıkları 
sayısız sosyal pro
jelerin bir parçası 
olarak liderliğimizi 
devam ettiriyo ruz.” 
dedi

Gemlik Gücüm Spor 
Antrenörü Ziya 
Güler, "Öncelikle 4. 
Hafta müsabakasın
dan da galip ayrıldı 
ğımız için takımımı 
tebrik ediyorum. 
Rakip olarak bak
tığımızda sporcu
ların emeği ve özve 
illerinden dolayı 
onlanda tekrar 
tekrar tebrik ediyo
rum. Bundan sonra
ki maçlarında başa 
rılar diliyorum" dedi.

Eski sporcular MHP adayıyla buluştu

Gemlik'te çeşitli 
klüplerde futbol 
oynamış ve Gemlik 
Sporuna en ciddi 
hizmeti dokunmuş 
oyuncular, 
Umurbey Aytepe 
Restoran da bir 
araya geldi. 
2 aylık arayla 
bir araya gelen eski 
futbolcular,

Gemlik'in sporu 
dışında genel ve 
yerel konularda da 
sohbet ettiler. 
Gemlik'in bilinen 
pek çok isminin bir 
araya geldiği 
gecede Gemlik 
Belediyesi Türk 
Sanat Müziği 
Topluluğu üyeleri 
sahne aldı.

Eski Futbolcu 
olan, organizas 
yonun öncülerinden

MHP Belediye 
Başkan Adayı 
Adnan Bıyıkjı'nın

da katıldığı 
gecenin konuğu 
ise MHP 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu'ydu.

ADNAN BIYIKLI 
MEST ETTİ 
Gecenin ilerleyen 
saatlerinde sahneye 
davet edilen 
MHP Belediye

Başkan Adayı 
Adnan Bıyıklı, 
seslendirdiği eser
lerle dinleyenleri 
mest etti.
Eski sporcular, 
hayatta oldukları 
sürece 2 ayda bir 
toplanmaya 
devam edeceklerini 
belirttiler.

‘Gemlik Körfez9 www.gemIikkorfezgazetesi.com

kkorfezgazetesi.com
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e haciz uvuulaınasındaki pilot il!
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun (SGK) 
prim alacakları tahsil 
ve takibine ilişkin 
başlatacağı e-haciz 
uygulamasında 
Antalya pilot il 
seçildi.
Uygulama, 
Antalya'da 18 Kasım 
Pazartesi günü 
hayata geçiriliyor. 
SGK'nın, 5502 Sayılı 
SGK Kanunu'nun 
37'nci maddesinde 
süresi içinde öden
meyen sosyal sigor
ta ve genel sağlık 
sigortası primleri ile 
işsizlik sigortası 
primlerinin, idari 
para cezalarının, 
gecikme zamlarının 

ve katılım paylarının 
kurum alacağına 
dönüşmesi, bu ala
cakların tahsilinde 
6183 Sayılı Kanunun 
51'inci, 102'nci ve 
106'ncı maddeleri 
hariç diğer mad
delerinin uygulan
masına ilişkin 
Türkiye Bankalar 
Birliği'ne üye 35 
mevduat ve katılım 
bankasıyla varılan 
protokolle uygu
lanacak olan e-haciz, 
ülke çapında mart 
ayında yürürlüğe 
girecek.

ANTALYA PİLOT İL 
SGK Genel 
Müdürlüğü yet

kililerinden edinilen 
bilgiye göre, alacak
ların etkin tahsiline 
yönelik e-haciz 
uygulaması, bu hafta 
Ankara'da Ulucanlar 
ve Rüzgarlı'daki

SGK şubelerinde 
başladı. Pilot il 
seçilen Antalya'daki 
e-haciz uygulaması 
ise 18 Kasım 
Pazartesi günü 
hayata geçecek.

35 MİLYAR LİRA 
PRİM ALACAĞI 
Sosyal Güvenlik 
Antalya İl Müdürü 
Selim Erol, bankalar
la yapılan protokol 

kapsamında 
SGK'nın, borcu olan 
işverenin banka 
hesabından elek
tronik haciz yoluyla 
prim borcunu tahsil 
edileceğini belirtti. 
Türkiye genelinde 
yaklaşık 35 milyar 
lira prim alacağının 
e-haciz uygula
masıyla tahsilatının 
hedeflendiğini 
belirten Selim 
Erol, Antalya'da 
ise 2013 Ekim ayı 
sonu itibariyle 382 
bin icra dosyası ve 
bu dosyalarda 
takip edilen 
2 milyar 370 milyon 
lira alacak bulun
duğunu kaydetti.

Kartla yedik, içtik, akaryakıt aldık
Türk halkı 154,2 
milyon kredi kartı ve 
banka kartı ile daki 
kada yaklaşık 780 
bin liralık işlem 
yaptı.
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) veri
lerinden yaptığı der
lemeye göre, 2013 
Eylül sonu itibarıyla 
Türkiye'de 56,7 mi 
İyon kredi kartı, 97,5 
milyon da banka 
kartı kullanılıyor. Bu 
sayı 75,6 milyon 
nüfusa sahip 
Türkiye'de kişi başı
na 1,3 kredi kartı, 
0,75 de banka

kartı düştüğünü gös
teriyor.
Türkiye'de 2,3 
milyon POS cihazı, 
40,5 bin de ATM 
bulunuyor 
Ocak-Eylül 2013 
dönemini kapsayan 
9 ayda 288 milyar 
438,3 milyon lirası 
kredi kartı, 18 milyar 
17,7 milyon lirası da 
banka kartlarından 
olmak üzere toplam 
306 milyar 456 mil 
yon 40 bin liralık 
işlem yapıldı. Söz 
konusu rakam, 
dakikada yaklaşık 
780 bin lira, saatte

46 milyon 773 bin 
lira, günlük olarak 
da 1,1 milyar liralık 
işlem yapıldığı 
anlamına geliyor. 
- Kredi kartında 
işlem başına 146,6 
liralık harcama 
Ocak-Eylül döne
minde 1 milyar 967 
milyon 65 bin 408 
işlemde 288,4 milyar 
liralık harcama 
yapıldı. Bu rakam da 
işlem başı ortalama 
146,6 lira harcan
dığını gösteriyor. 
Kredi kartı ile yapı 
lan alışverişlerde 
market, alışveriş 

merkezleri, benzin 
ve yakıt istasyon
larından elektrik- 
elektronik eşya, bil
gisayar, giyim ve 
aksesuar ve çeşitli 
gıda alışverişleri 
başı çekiyor.
Yılın 9 ayında kredi 
kartları ile market ve 
alışveriş merkez
lerinden 42 milyar 
674,7 milyon lira, 
benzin ve yakıt istas 
yonlarından 32 mil
yar 653,8 milyon lira, 
elektrik-elektronik 
eşya ve bilgisayar 
mağazalarından 23 
milyar 834,1 milyon 

lira, giyim ve 
aksesuar 
mağazalarından 21 
milyar 686,1 milyon 
lira, çeşitli gıda işlet
melerinden 20 milyar 
476,1 milyon lira, 
mobilya ve deko
rasyon mağazaların
dan 12 milyar 867,9 
milyon liralık 
alışveriş yapıldı. 
Ayrıca telekomüni 
kasyon için kredi 
kartlarından yapılan 
harcama tutarı 15 
milyar 767,4 milyon 
lira, sigorta için 13 
milyar 516,92 milyon 
lira, yapı

malzemeleri için 12 
milyar 942,47 milyon 
lira, mobilya ve 
dekorasyon için 12 
milyar 867,89 milyon 
lira, kuyumcular için 
9 milyar 313 milyon 
86 lira ve yemek için 
de 7 milyar 614,18 
milyon lirayı buldu. 
Seyahat 
acenteleri/taşı- 
macılık hizmetleri 
için kredi kartların
dan 7 milyar 227,93 
milyon lira, konakla
ma hizmetleri için de 
4 milyar 664,2 mil 
yon liralık harcama 
gerçekleştirildi.

G
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

_________ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI
Psgssus Akrnls Seyahat 
METRO
Aydın Turizm 
SOzsr Turizm 
Kanberoğlu-Esadaş

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hsst.

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

Kamil Koç S1
HASTANELER

Tomokay Tomografi

TAKSİLER

513 23 29
513 10 68
513 65 29

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

RELEDİYE

121
186

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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

544 30 60
(212) 516 12 12

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos.

VAPUR-FERİDOT
Yalova 
Topçular 
Esklhisar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4726 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HIKİEHAGIİ

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

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

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

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akçen Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

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

VENÜS 
SİNEMASI 

HÜKÜMET KADIN 2: 
11:30-12:45-14:00- 
15:15-10:30-1745- 
19:00-20:15-21:15 

KARANLIKTAN GELEN 
12:00-14:15-16:15 

ŞEVKAT YERİMDAR: 
10:15-20:30

REZERVASYON 
5133321
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Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK

KÖFTE VE AYRAN
İSTERSENİZ ÇİĞ ■ İSTERSENİZ PİŞMİŞ
LEZZET HATTI 444 61 62

GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

//.manastiremlakgemlik.com

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

file:////.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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Elleri kelepçeli 
zanlı ftdüye 

önünden firar etti
Elleri kelepçeli zanlı adliye 
önünden firar etti. Olay 
Bursa Adliyesi önünde mey
dana geldi. Haberi syf 3’de

Yazıcı, “Dershanelerin kapatılma
istemini kaygı ile izliyoruz"

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Dershaneler...
Öğretmenlik yaptığım yıllarda dershanecilik 

daha başlamamıştı.
Dershanelerin yerine evlerde öğretmenler öğ 

rencilere parayla ders verirlerdi.
Genç bir öğretmenken, öğretmen sendikal 

hareketinin içine girdim.
Gemlik TÖB-DER yönetim kurulu üyesiydim.
Sendikalı öğretmenlerin öğrencilerine para 

ile ders vermesine sevimsiz bakıyorduk.
Evlerinde ders veren öğretmenlere “biletçi” 

diyorduk. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı 
(G EMSİ AD) Başkanı Şaban Yazıcı yaptığı yazılı 
açıklamada, gençlerin hayata hazırlanmasına 
destek veren dershanelerin eğitim sisteminin dışı
na çıkarılmak istenmesini kaygı ile izlediklerini 
belirtti. Yazıcı; dershanelerin dar gelirli ailelerin 
çocuklarını daha nitelikli lise ve üniversitelerde 
okutabilmek için cüzi ücret alan kurumlar oldu 
ğunu, öğrencileri hedefleri doğrultusunda sınav 
lara hazırlayan farklı fiziki yapıları ve eksik öğret
men kadroları ile eğitim öğretime hizmet veren 
okullar ile tam donanımlı okullarda okuyan öğren
ciler arasındaki farklılıkları ortadan kaldırıcı fırsat
lar sunan kurumlar olduğunu söyledi. Sayfa 5’de

İşletim hakkı Büyükşehir’e geçen Gemlik 
Mezarlığı’nda eski mezarlığın dolması 
nedeniyle, yeni mezarlık alanları açılıyor.
Eski mezarlığın alt tarafına yapılan şehitlik 
ve çevresinin de dolması üzerine, daha önce 
kamulaştırılan zeytinliklerdeki ağaçlar 
kesilerek açılan alanlar düzeltilerek, yeni 
mezar çukurları açıldı. Gemlikliler, yeni 
açılan mezarlık alanlardaki yolların bir an 
evvel yapılarak, parke taşı döşenmesini ya 
da beton yapılmasını istiyorlar. Syf 2’de

TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ RİKKAT!

drfGAir
Tel : O 224 524 74 01

GSM : O 533 924 18 98

P'

KIS LASTİĞİNDE 
CEBİNİZ] YAKMAYACAK

Solaksubaşı
V.r.t.cı tMUlr v» S.rvl. çarOmlori

FİYATLAR
MAXXI$ 185RM 165 ₺ 
MKHELIN 2O575R16 560-t
GOODYEAR 215 75 RK 375₺ 
SYRON 22575R16 295₺

Trafik denetimlerinden gönül rahatlığıyla geçmek 
için geç kalmadan kıs lastiklerinizi taktırınız

Küçük Sanayi Sitesi 
b Blok No: 13-14 GEMLİK

1 ARALIK • 1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 
* KIS LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.

Sava.

nOLKKn

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yeni Adliye’de ilk gün...

Gemlik Adliye 
Binası’nın deprem
sellik açısından 
çürük çıkması sonu
cu, hafta sonunda 
boşaltılması üzerine, 
dün yeni Adliye 
Binası’nda hizmet 
verilmeye başlandı. 
Emin Dalkıran 
Kordonu, Kumsal 
Sokak’ta bulunan ve 
2 yıldır kiralık yer 
arayışı süren Adliye 
Binası, Hamidiye 

Mahallesi Irmak 
Sokak’ta bulunan

Belediye’ye ait 
Sosyal Yaşam 
Merkezi yanındaki 
Yiğit İnşaat’ın 3 
katının da kiralan
ması sonucu, sorun 
çözüldü.
Kira işlemlerinin 
tamamlanmasından 
sonra, yeni 
binada yapılan 
değişikliklerden 
ardından eski 
Adliye Binası hafta 
sonunda boşaltıldı;

Dün, yeni binada 
duruşmalara 

başlanırken, 
bir yandan da eksik
liklerin tamamlan
masına çalışıldı.

ULAŞIM 
SORUNUNUN 
ÇÖZÜLMESİ 
İSTENDİ

Yeni binada hizmetin 
aksamaması için 
yoğun bir hafta sonu 
geçirdiklerini 
belirten Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz, dün

BURULAŞ Genel 
Müdürü Ali Kaya 
ile görüşerek, 

Adliye binasının 
yeni binasına 

taşındığını, ancak 
Cumhuriyet 
Mahallesi’nden ve 
kent merkezinden bu 
yöne belediye oto
büs hattının bulun
maması nedeniyle 
sıkıntıların yaşana 
bileceğini belirterek, 
çözüm bulunmasını 
istedi.

GENİŞ ÇALIŞMA 
ODALARI VE 
DURUŞMA 
SALONLARI VAR

Yeni binanın eski 
hizmet binasına göre 
koridorları ve duruş
ma salonları daha 
geniş ve kullanışlı 
olması hizmetin 
kalitesini arttıracak. 
Yeni Adliye 
binasının giriş katın
da giriş katında İcra 
Dairesi, adli sicil, 
danışma ve polis, 

birinci katında 
Asliye Hukuk ve 
Asliye Ceza 
Mahkemeleri, baro, 
vezne, duruşma 
salonları, ikinci 
katında Başsavcılık, 
Sulh Ceza 
Mahkemeleri, İnfaz 
Kalemi, üçüncü 
katta Cumhuriyet 
Başsavcısı, İdari 
işler kalemi, ilçe 
Seçim Müdürlüğü 
ve yemekhane yer 

alıyor.

Mehmet Öcalan, bir yılın
değerlendirmesini yaptı
İm ra lı Adası'nda, ağabeyi Abdullah Öcalan ile görüşen Mehmet 
Öcalan, İmrah’dan döndü. Mehmet Öcalan, Gemlik Jandarma 
Bölük Komutanlığı önünde kendisini bekleyen gazetecilerin, 
"Görüşme nasıl geçti?" sorusuna şu cevabı verdi:"Şunu söyle 
yebilirim. Bir senelik genel değerlendirme yapıldı. Değerlendir 
menin sonuçlarını şu aşama söylemek uygun değildir. Belki ileriki 
aşamalarda bu değerlendirmenin sonuçları açıklanacak"
Imrah Adası'ndan 
dönen Mehmet 
Öcalan, bir senelik 
genel değerlendir
menin yapıldığını, 
ilerleyen zamanlarda 
bu değerlendirmele 
rin açıklanacağını 
söyledi.
İmralı Adası'ndan 
dönen Abdullah 
Öcalan'ın kardeşi 
Mehmet Öcalan, 
mahkum yakınları 
Felek Cızlaşmak ve 
Pervin Oduncu ile 
birlikte Gemlik İlçe 
Jandarma Komu 
tanlığı’na geldi. 
Bir senelik genel 
değerlendirmenin 
yapıldığını belirten 
Öcalan, "Şu anda

yapılan değerlendir
menin sonuçlarım 
açıklamak uygun 
değildir. İlerleyen 
zamanlarda bu 
değerlendirmeler 
açıklanacaktır.

Diyarbakır'daki 
buluşma ve genel af 
ile alakalı da değer
lendirme yapılmıştır. 
Ama şu süreçte 
açıklama yapmak 
uygun değildir" dedi

Gemlik Mezarlığı hiiyiiyor

İşletim hakkı 
Büyükşehir’e geçen 
Gemlik 
Mezarlığı’nda eski 
mezarlığın dolması 
nedeniyle, yeni 
mezarlık alanları 
açılıyor.
Eski mezarlığın ait 
tarafına yapılan 
şehitlik ve 
çevresinin de dol
ması üzerine, daha 
önce kamulaştırılan 
zeytinliklerdeki 

ağaçlar kesilerek 
açılan alanlar 
düzeltilerek, yeni 
mezar çukurları 
açıldı.
Büyükşehir Beledi 
yesi Mezarlıklar 
Müdürlüğü Gemlik 
Temsilciliği yeni 
definlerin açılan ve 
hazır bekletilen 
mezarlara cenaze 
lerin defnedildiğini 
belirttiler.
Yalnız mezar 

çukurlarının açıldığı 
yeni mezarlıklar yol
ların çamur olması 
yağışlı havalarda 
cenazelerin 
gömülmesi sırasın
da sorunlara neden 
oluyor. Gemlikliler, 
yeni açılan me -"arlık 
alanlardaki yç . 'in 
bir an evvel 
yapılarak, parke taşı 
döşenmesini ya da 
beton yapılmasını 
istiyorlar.
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MleiüHisi
Elleri kelepçeli 
zanlı adliye önün
den firar etti 
Olay Bursa 
Adliyesi önünde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, hırsızlık 
suçlarından gözaltı
na alınan 19 yaşın
daki Y.D., yapılan 
sorgunun ardından 
adliyeye sevk 
edildi.
Adliye önüne 
gelindiğinde ekip 
otosundan 
indirilirken polisin 
elinden kurtulan 
Y.D. kaçmaya 
başladı

Bursa'da, Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi önünde 
otomobilin çarptığı 
genç yaralandı. 
Kazanın yaşandığı 
yerdeki 112 ambu
lansı başka göreve 
gitti, vatandaşlar 
diğer noktadan 
ambulans gelene 
kadar panik yaşadı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Mimar Sinan 
Mahallesi Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma hastane
si önünde karşıdan 
karşıya geçen 
Mehmet Ali Yıldırım 
(27), Tevfik 
Vatansever 
idaresindeki 16 D 
5407 plakalı dol
muşun çarpmasıyla

Kolun karsısına geçer ten ııomıiil carım
Bursa'nın Mudanya 
llçesi'nde, yolu 
karşısına geçmek 
isteyen emekli 78 
yaşındaki Nadir 
Türkmen, otomo
bilin çarpması 
sonucu yaşamını 
yitirdi. Kaza,

Ortadan kaybolan 
elleri kelepçeli 
genç, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Selamet 
Mahallesi'nde izini 

yaralandı. Kanlar 
içinde yere yığılan 
gencin yardımına 
çevredeki vatan
daşlar koştu. 
Hemen telefonları
na sarılan vatan
daşlar, 112 Komuta 
Merkezini arayarak, 
ambulansın 
gelmesini istedi. 
Kazanın hemen 
yanıbaşındaki has
tanede görevli 112 
ambulansı başka

Mudanya Güzelyalı 
Siteler Mahalle 
si'nde meydana 
geldi. Bursa-Mu 
danya karayolun
dan karşıya 
geçmeye çalışan 
Nadir Türkmen'e, 
C.S. yönetimindeki 

kaybettirdi.
Zanlının kay
bolduğu bölgeyi 
ablukaya alan 
polis ekipleri, 
çatıları ve araçların 

olaya gittiği için 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'nden 
ambulans beklendi. 
Bu sırada başka bir 
vakadan hasta 
taşıyan 112 ambu
lansının olay yerine 
yakın yerden 
geçmesine rağmen 
gelmemesine tepki 
gösteren vatan
daşlar, tekrar 112'yi 
arayarak sitem etti. 
Şevket Yılmaz

16 JM 788 plakalı 
otomobil çarptı. 
Mudanya 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan 
Türkmen yapılan 
müdahaleye rağ
men kurtarılamadı. 
Kazadan sonra 

altını bile didik 
didik aradı. 
Yapılan bütün 
aramalara 
rağmen zanlı 
yakalanamadı.

Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'nin 
hemen önünde 
olmasına rağmen 
ambulansın hemen 
gelmediğini öne 
süren vatandaşlar, 
7-8 dakika sonra 
olay yerine gelen 
sağlık ekiplerine 
sitem etti. 
Kanlar içinde 
kalan yaralı genç, 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve 
Araştırma Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. 112 yet 
kilileri ise ihbarın 
hemen ardından en 
yakın noktadan 
ambulans 
sevk edildiğini, 
normal de vakalara 
3-4 dakika içinde 
ula şıldığını 
söyledi.

gözaltına alınan 
otomobil 
sürücüsü C.S. 
çıkarıldığı mahke 
meçe tutuksuz 
yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, ağaca 
çarpan motosik
lette bulunan 3 
genç yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, 21 yaşındaki 
E.İ. idaresindeki 
16 PY 253 plakalı 
motosiklet, İnegöl- 
Alanyurt yolunda 
direksiyon 
hakimiyetini kay
betti. Süratli 
olduğu iddia 
edilen motosiklet, 
kontrolden çıkarak 
kaldırımdaki ağaca 
çarptı. Çarpmanın 
etkisi ile motosik
letten düşen 
sürücü E.İ., 
arkasında bulunan 
19 yaşındaki Y.İ. 
ve 19 yaşındaki 
S.T., yaralandı. 
Kazanın ardından 
olay yerine gelen

Gasp idfliasi: 
4 kişi gözaltında

Bursa'da, bir 
kadının parasını ve 
cep telefonunu 
gasbettiği öne 
sürülen 4 kişi, 
gözaltına alındı. 
Merkez Nilüfer 
ilçesi Görükle 
Mahallesi'ndeki 
apart dairesinde 
S.K'nın (24), 
parasını ve cep 
telefonunu gasbet
tiği öne sürülen 
H.K (26), A.Ş (28), 
M.A (26) ve S.Y. 
(31), polis ekiple

MM ABONE OLDUNUZ MU?
Kllll'll İLİ llllll İllisi sunili 

yaralı gençlerin 
akrabaları, 112 
ekiplerinin müda
hale etmesine 
engel olmaya 
çalıştı. Tepkilere 
rağmen olay 
yerinde ilk müda
haleleri yapılan 
yaralılar, İnegöl 
Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak 
tedavi altına 
alındı.
Acil servise de 
gelen aileler, 
çocuklarının 
tedavi edilmediği
ni öne sürerek 
sağlık çalışanları
na tepki 
gösterdi. Polis 
hasta yakınlarını 
güçlükle acilden 
çıkardı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

rince gözaltına 
alındı.
Zanlıların emniyet
teki ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edileceği 
bildirildi.
Para karşılığı 
erkeklerle birlikte 
olduğu ileri 
sürülen S.K'ya 
"fuhuş yapmak" 
suçundan işlem 
yapıldığı, parasının 
ve cep telefo
nunun iade 
edildiği belirtildi

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Dershaneler...
0 yıllarda özel okulların ‘eğitimde fırsat eşitliği

ni’ zedelediği için karşısındaydık.
Süleyman Demirel’in kardeşinin sahibi olduğu 

özel okul yargı kararıyla kapatıldığını anımsıyo
rum.

özel okullar bilhassa üniversite düzeyinde 
olunca, parayı veren diplomayı alıyor kanısı 
yaygındı.

Eğitim ticareti olmamalıydı.
Nasrettin Hoca’nın fıkrasındaki gibi, parayı 

veren düdüğü çalmamalıydı.
Ama zamanla kapitalist sistemin bütünlüğü 

içinde eğitimde bir ticari meta haline getirildi.
Liselerden zor diploma alanlar özel üniversite 

terden eczacı, mühendiis diploması ile çıkıyordu.
Bunlara çevremizde gördüklerimizle yaşadık.
Ardından evlerde yapılan ve vergi kaçağı olan 

ev dershaneciliği yerine devlete vergi veren ders 
hanecilik kurumu yaygınlaştı.

Devlet okullarında sınıfların kalabalık oluşu, 
1970’li yıllarda, eğitim enstitülerin bir dönem sol
cuların, bir dönem ülkücülerin eline geçmesi ile 
eğitimin kalitesi düştü. Bilgisiz öğretmenler 
mezun edildi.

Bu öğretmenler orta okullarda eğitimin de 
kalitesini düşürdüler.

Eğitim sisteminin üniversitelere yönelik olması, 
fakültelerin öğrenci kontenjanlarının düşüklüğü, 
sık sık değişen sınav sistemi öğrencileri üniver
site sınavlarını kazanmasında zorlamaya 
başlayınca dershanecilik tavan yaptı.

Okuldan çıkan çocuklar dershanelerin yolunu 
tutar oldu.

Dershaneler öylesine potansiyel hal aldı ki, 
ekonomik bir sektör haline geldi.

Gazete haberlerine göre; 2012- 2013 yılında 
dershane sayısı 3 bin 858 iken, öğrenci sayısı 1 
milyon 280 bin. 17 Kasım 2013 tarihi itibariyle 
dershane sayısı, 3 bin 635. Genel liselerde ders 
haneye giden öğrenci sayısı 10 bin 218.

Genel lisede öğrencilerin yüzde 42’si dersha 
neye gidiyor.

Teknik ve meslek liselerde dershaneye giden 
genç oranı yüzde 18.

Fen ve sosyal alanda önce gelen seçkin liseler 
de öğrencilerin 12’nci sınıfta yüzde 94.55.

Anadolu liselerinde bu oran yüzde 91. özel 
okulda yüzde 52.

Tablo bu.
Okul yöneticileri dershanelere karşılar.
Bilhassa SBS ve ÖSS sınavlarında başarı 

gösteren öğrencilere dershanelerin sahip çık
ması, okulların emeğine saygı göstermemesi 
okul dershane rekabetine neden oluyor.

Türkiye’den neredeyse 4 bin dershane var. 
Bunun mali portresi milyarlarca Hradır.

Dershaneciliği cazip kılan bir yönde cem a 
atların bu işe el atmasıdır.

Bu konuda en yayın cemaat nur cemaatinin 
Gülen Hoca koludur.

Yurt içi ve yurt dışı özel okulları yanında geniş 
bir dershanecilik faaliyeti içindeler. Bunun iyi 
düşünülmesi gerekir.

Cemaat dershanelerden okullara iyi öğrencileri 
aktararak, kendi dünya görüşünde bir gençlik 
oluşumundalar. Dershaneler ve evler, bu sis
temin bir parçası...

Bugün, Erdoğan hükümetinin 2014 yılında ders 
haneleri kaldıracağız demesine en çok Gülen 
cemaati karşı çıkıyor. Bu cemaate mensup 
derneklerin tümü dershaneler konusunda açıkla
malar yapıyor.

İktidarı baskı altına almak istiyorlar.
Nur cemaati ile nakşibendi tarikatının bu konu

da gizli bir savaşı da mevcut.
Dershanelere ben de karşıyım.
Ama, devlet okullarında eğitimin kalitesi düzel 

meden dershanelerin kaldırılmasının kolay 
olmayacağını da biliyorum.

Genç nlrişimcilere iş 
kurma fırsau doğuyor

Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile 
KOSGEB arasında 
yapılan işbirliği 
çerçevesinde 
gençlere kendi işini 
kurma fırsatı sunul
duğu bildirildi. 
Açıklamada, 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile KOS
GEB arasında 
yapılan işbirliği 
doğrultusunda 
düzenlenen 'Genç 
Girişimciler İçin 
Uygulamalı Girişim 
cilik Eğitimi' ile 
kendi işyerini kur
mayı planlayan 
gençlere Küçük ve 
Orta ölçekli İşletme 
leri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi

Başkanlığından 
(KOSGEB) 30 bin 
lira karşılıksız hibe 
ve 100 bin lira kredi 
desteğiyle iş imkanı 
sunmaya devam 
ettiği belirtildi. 
Geçen dönem Anka 
ra, Adıyaman, Bur 
sa, Erzurum, İstan
bul, Kayseri, Koca 
eli, Konya, Manisa, 
Trabzon, Aksaray ve 
Diyarbakır illerinde

"Gencim, Girişim 
ciyim, Güçlüyüm" 
sloganıyla düzenle
nen 'Genç Girişimci 
ler İçin Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi', 
ilimizde Osmangazi 
Gençlik Merkezi ve 
Yunus Emre Gençlik 
Merkezi’nde bir kez 
daha düzenleniyor. 
Geçen dönem 
18-29 yaş arası yak
laşık 50 kursiyer

Yunus Emre Gençlik 
Merkezi’nde, 
50 kursiyer de 
Osmangazi Gençlik 
Merkezi’nde olmak 
üzere toplam 100 
genç girişimci 
KOSGEBten sertifi
ka almaya hak 
kazandığı bildirildi. 
Yeni dönem için 
Kasım ayı itibariyle 
kayıtlar alınmaya 
başlandığı belirtilen 
açıklamada, Aralık 
ayında da gençlik 
merkezlerinde eği 
timlerin başlayacağı 
belirtilirken, 
“Bu fırsattan yarar
lanmak isteyen genç 
terin http://genc- 
girisimciler.gsb. 
gov.tr adresini kulla
narak internetten 
kayıt yaptırmalan 
gerekmektedir” 
denildi.

Dershaneciler sabah
kahvaltısında buluşacak

AKP hükümetinin 
dershaneleri 
kapatması ile ilgili 
açıklamaları, 
dershaneleri toplu 
hareket etmeye 
yöneltti.

ilçemizdeki tüm 
dershaneler bugün 
saat 10.oo da 
Endüstri Meslek 
Lisesi karşısında 
bulunan Emir 
Buhari Derneği’nde

biraraya gelerek 
konuyu masaya 
yatıracaklar.
Anafen Dershanesi 
nin öncülüğünde 
ortak yapılacak 
toplantıda Milli

Eğitim Bakanı nm 
konu ile ilgili konuş
maları ve dersha 
nelerin izleyeceği 
yol haritası konusun 
da görüşlerin ele 
alınması bekleniyor.

FİRMAMIZ ADINA GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
01,08,2013 TARİH VE 17097 NUMARA İLE KAYITLI 01,08,2013 

TARİH VE 37166 NOLU SERBEST BÖLGE İŞLEM FORMUNUN 5 VE 6 
NÜSHALARI KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 

POLIMER SERVİS DIS TIC. LTD. STI.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://genc-girisimciler.gsb
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IIB'MlItlM liMlIllH Mili İl Mittin"
Gemlik Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı (GEMSİAD) Başkam Şaban Yazıcı 
yaptığı yazılı açıklamada gençlerin hayata hazırlanmasına destek veren dershanelerin 
eğitim sisteminin dışına çıkarılmak istenmesini kaygı ile izlediklerini söyledi.
Gemlik Sanayici ve 
işadamları Derneği 
Başkanı (GEMSİAD) 
Başkanı Şaban 
Yazıcı yaptığı yazılı 
açıklamada, genç
lerin hayata hazırlan
masına destek veren 
dershanelerin eğitim 
sisteminin dışına 
çıkarılmak istenme 
sini kaygı ile izledik
lerini belirtti.
Gazetemizi ziyaret 
eden GEMSİAD 
yöneticileri Şaban 
Yazıcı, Turgut Atalay, 
Fatih Öğüt, Rahmi 
Bozdemir, 
Dershanelerin bir 
ihtiyaçtan dolayı 
doğduğunu ve bu 
ihtiyaca cevap ver
mek üzere 5580 
sayılı Özel Eğitim 
Kurumlan Kanunu 
gereği kurulduğunu 
açıklayan Gemlik 
Sanayici ve 
İş Adamları Derneği

(GEMSİAD) Başkanı 
Şaban Yazıcı; ders 
hanelerin eğitim 
sorunlarının sebebi 
değil, sonucu olarak 
ortaya çıktığını vur
guladı.
Öğrencilerin daha 
çok öğrenme ve 
sınavlara hazırlanma 
ihtiyacının kaldırıl
madan, dershane 
olarak olmasa bile 
bu ihtiyacın gideri 
lebileceğini savunan 
Yazıcı, “Yetkililerin 
dershaneleri kapata
cağız demesine 
karşılık olarak, sizin 
“Dershaneleri 
Kapatacağız” deme 
nize gerek olmadan 
dershaneler kendili • 
ğinden kapanacak
tır” dedi, a

DERSHANELER 
ALTERNATİF DEĞİL 
Dershanelerin 
okullara alternatif

olan eğitim kurum
lan olmadığının 
altını çizen Yazıcı; 
dershanelerin dar 
gelirli ailelerin 
çocuklarını daha 
nitelikli lise ve 
üniversitelerde 
okutabilmek için 

cüzi ücret alan 
kurumlar olduğunu, 
öğrencileri hedefleri 
doğrultusun da 
sınavlara hazırlayan 
farklı fiziki yapıları 
ve eksik öğretmen 
kadroları ile eğitim 
öğretime hizmet 

veren okullar ile tam 
donanımlı okullarda 
okuyan öğrenciler 
arasındaki farklılık
ları ortadan kaldırıcı 
fırsatlar sunan 
kurumlar olduğunu 
söyledi.
Anayasanın

“Çalışma ve 
Sözleşme Hürriyeti” 
başlıklı 48. 
maddesine dikkati 
çeken Yazıcı, 
devletin özel teşeb
büslerin Milli 
Ekonominin gerek
lerine ve sosyal 
amaçlarına uygun 
yürümesini, 
güvenlik ve kararlılık 
içinde çalışmasını 
sağlayacak tedbirleri 
alması geretiğini 
savundu.
Yazıcı, "Son olarak 
Gemlik Sanayici ve 
İş Adamlan Derneği 
olarak tamamen bir 
özel teşebbüs olan 
dershaneciliğin, 
bu şekilde son- 
landınlmak isten
mesinden rahatsızlık 
duymaktayız. 
Herkes özel 
teşebbüsler 
kurmakta serbestin" 
şeklinde konuştu.

Mimime

Gebze İzmir 
Otobam’mn Gemlik 
ayağı çalışmaları 
hızla devam 
ederken, Orhangazi 
Yolu’ndan Cihaltlı 
Köyü yönüne döner 
ken, otobanın çevre 
bağlantısını sağlaya
cak kavşak için

yapılan viyadük 
çalışmaları da hız 
alıyor.
Viyadük’ün ayağının 
geçeceği, eski Kurt 
petrol akaryakıt is 
tasyonu civarında 
sürdürülen düzen
leme çalışmalarında 
dere kenarında 

kesilen ağaçlar fakir 
fukarının da kışlık 
odununu temin 
etmesine neden 
oldu.
Dün, çalışma alanın
da kesilen ağaçların 
artıklarını toplayan 
yaşlı bir dede ve 
kızı, soğukların yak

laştığı bu günlerde 
konutlarını ısıtacak 
odun ihtiyacını gider 
mek için kesilen 
ağaçların dallarından 
çıkan parçaları 
toplayarak evlerine 
götürdüler.
Öte yandan, Viyadük 
ayaklarının dikile

ceği, Orhangazi 
asfaltının karşı 
yönündeki zeytinlik
lerdeki ağaçların 
kesildiği gözlendi. 
Cihatlı Köyü yönün
deki viyadük 
ayağının çalışmaları 
mn tamamlanmasın
dan sonra asfaltın 

karşı yönündeki 
kesilen zeytinlik 
alanındaki 
bölgeye dicer 
ayağın yapmaca. ■ 
daha sonra da 
viyadüğün üst 
sağlantısının 
tamamlanacağı öğre
nildi.
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ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ 
IZGARA ÇEŞİTLERİ
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

-

DİKKAT
zmh 
BASKI 
TAŞI 

ARAYANLARA
ZEYTİN ÜRETİCİ VE 

TÜCCARLARINA 
KALİTELİ GRANİT RASKI 

TAŞI SATIŞLARIMIZ 
RAŞLAMIŞTIR

ZEYTİN TOPTANCILAR SİTESİ 110:92 GEMLİK

O 224 514 00 33 
0 532 730 6010 
O 541 60016 30

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

L

Gendi! 
Meclisi

Educaturk'te
Bursa'nın Euro 
desk (Avrupa Bilgi 
Aktarım Ağı) temas 
noktası olan Bursa 
Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi, 
’Educaturk Fuarı'n 
da lise öğrencileri
ni ücretsiz Avrupa 
fırsatları hakkında 
bilgilendiriyor.
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
fuar alanında 
açılan "Educaturk 
Bursa Yüksek 
Öğretim ve Kariyer 
Günleri'nde Bursa 
Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi de 
stant açtı. Fuara 
katılan gençlerin 
büyük ilgi göster
diği stantta, 
Gençlik Meclisi 
gönüllüleri tarafın
dan Gençlik 
Meclisi çalışmaları, 
Avrupa gönüllü 
hizmeti, kültürler 
arası değişim prog 
ramları hakkında 
bilgiler veriliyor.

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ
FORKÜFTÇİLER

ARANIYOR
AĞDEMİR GÜMRÜKLEME

TAH. TAAH. NAK. GÜM.
TAAH. GIDA HYV. TİMİZ. HİZ. İTH.

İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ 
Gemport Uman Sahası

Tel:52475 24

Tjr*U| na * “SUYUNU BOŞA
IVlA HARCAMA”

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

ABONE OLDUNUZ MU?—W ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ELEMAN
ESNEK ÇALIŞMA 

SAATLERİNE UYGUN 
MAKAM ŞOFÖR VE 

MEKANİK BAKIM USTASI 
KAYNAK USTASI 

ELEKTRİK TEKNİKERİ
ARANIYOR

VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM.

GEMLİK
Tel:51420 21

ELEMAN
OFİS PROGRAMLARINI 

İYİ KULLANABİLEN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI ARANIYOR
VERONA MERMER 

Yalova Yolu 2. KM. 
GEMLİK 

Tel:5142021

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yeni yılda trafik cezaları el yakacak
Trafik cezaları, 
Maliye Bakanlığının 
yeniden değerleme 
oranı çerçevesinde 
yılbaşından itibaren 
yüzde 3,93 oranında 
artırılacak.
Buna göre, sürücü 
belgesi almadan araç 
kullananlar ile belge
si geri alındığı ya da 
iptal edildiği halde 
direksiyon başına 
geçenlere bin 462 
lira ceza verilecek.
Sürücü belgesi sınıfı
na göre sürmeye 
yetkili olduğu aracın 
dışındaki araçları 
kullananlara da aynı 
ceza uygulanacak. 
Araç kullanırken 
sürücü belgelerini 
yanında bulundur
mayan ya da trafik 
görevlisi talep 
ettiğinde belgesini 
göstermeyenler 172 
lirayla cezalandırıla
cak
Şerit değiştirmeden 
önce gireceği şeritte 
sürülen araçların 
emniyetle geçişini 
beklemeyen ve 
trafiği tehlikeye 
düşürecek şekilde 
şerit değiştirenlerin 
cezası 172 lira ola
cak. Trafik polis
lerinin işaretlerine 
uymayanlar da 172 
lira ceza ödeyecek.

UYUŞTURUCU VE 
ALKOLÜN CEZASI 
AĞIR 
0,50 poromilin 
üzerinde alkollü 
olarak hususi otomo
bil kullanan

sürücüler, birinci 
defada 727 lira, ikinci 
defada 911 lira, 3 ve 
3'ten fazlasında ise 
bin 462 lira ceza 
ödeyecek. Trafik 
polisleri, 5 yıl içinde 
alkollü araç kul
lananların ehliyetine 
birinci defada 6 ay, 
ikinci defada 2 yıl, 3 
ve 3’ten fazlasında 5 
yıl süreyle el koya
cak.
Uyuşturucu veya 
uyarıcı madde alarak 
araç kullananlara 3 
bin 741 lira ceza 
yazılacak. Bu kişi
lerin ehliyetine de 5 
yıl el konulacak.

Uyuşturucu veya 
uyarıcı maddelerin 
kullanılıp kullanıl
madığını ya da 
alkolün kandaki mik
tarım tespit amacıyla 
kollukça teknik ciha
zların kullanılmasını 
kabul etmeyen 
sürücüler 2 bin 78 
lira ceza ödeyecek. 
Bu sürücülerin de 
ehliyetlerine 2 yıl el 
konulacak.

EMNİYET KEMERİ 
VE KASK

TAKMAMANIN 
CEZASI...
Servis freni, lastik
leri, dış ışık 
donanımlarından 
yakını ve uzağı 
gösteren ışıklar ile 
park, fren ve dönüş 
ışıkları noksan, 
bozuk veya teknik 
şartlara aykırı olan 
aracı kullananlara da 
80 lira ceza verile
cek. Görüşü 
engelleyecek veya 
bir kaza halinde için
dekiler için tehlikeli 
olabilecek süs, 
aksesuar ve eşya 
bulunan, tehlike 
yaratacak veya 
çevredekileri rahatsız 
edecek derecede 
duman ya da gürültü 
çıkaran araçları kul
lanan sürücüler 172 
lira ceza ödeyecek.

HIZ SINIRI
Hız sınırını yüzde 10 
ile yüzde 30 oranında 
aşan sürücülere 172 
lira, yüzde 30'dan 
fazla aşan 
sürücülere ise 356 
lira ceza yazılacak. 1 
yıl içinde hız sınırını 
5 defa ihlal ettiği 
belirlenen sürücünün 

elliyeti 1 yıl geri alı
nacak.
Hızın tespitine 

yarayan cihazların 
yerlerini belirleyen 
veya sürücüleri ikaz 
eden cihazları 
araçlarında bulun
duranlara bin 462 
liradan 2 bin 203 
liraya kadar ceza 
verilecek.
Araçların hızlarını, 
kavşak, dönemeç, 
tepe üstleri, yaya 
geçitleri, hemzemin 
geçitler, tünel, dar 
köprü ve menfezlere 
yaklaşırken, yapım 
ve onarım alanlarına 
girerken azaltmayan 
sürücülere 80 lira 
ceza verilecek.
Dönüş kurallarına 
riayet etmeyen 
sürücüler 80, geçme 
ve geçilme kuralları
na uymayan ya da 
yasak yerde geçen 
sürücüler ise 172 lira 
ceza ödeyecek. Şerit 
izleme ve değiştirme 
kurallarına uymayan 
sürücüler ile 
önlerinde giden 
araçları güvenli ve 
yeterli bir mesafeden 
izlemeyip yakından 
takip eden 
sürücülere de 80 lira 
ceza verilecek. 
Kavşaklara yak
laşırken şartlara uya
cak şekilde yavaşla
mamak, geçiş hakkı 
olan araçlara ilk 
geçiş hakkını ver
meyenler de 80 lira 
ödeyecek.
Duraklamanın yasak
landığı yerler ile 

görüşün yeterli 
olmadığı tepelere 
yakın yerler ve döne
meçte duraklayan
lara, kavşak, tünel, 
rampa, köprü ve 
bağlantı yollarına 
yerleşim birimleri 
içinde 5 metre, yer
leşim birimleri dışın
da ise 100 metre 
mesafede durak
layanlara 80 lira ceza 
verilecek.

PARK YASAĞI 
Park etmenin trafik 
işaretleri ile yasak
landığı yerlerde, 
geçiş yolları önünde 
veya üzerinde, 
yangın musluklarına 
her iki yönden 5 
metre mesafede park 
eden sürücülere 80 
lira ceza uygu
lanacak.
Kurallara uygun şek
ilde park etmiş 
araçların çıkmasına 
engel olacak yer
lerde park eden 
sürücüler de 80 lira 
ceza verecek. Yaya 
yoluna park edenler 
80, engellilerin 
araçları için ayrılmış 
park yerlerini kul
lananlara da 160 lira 
ceza yazılacak. 
Araçlarda şartlara 
uygun ışık donanımı 
bulundurmayanlara 
356 lira, geceleri, 
yerleşim birimleri 
dışında karayolların- 
daki karşılaşmalarda, 
bir aracı takip 
ederken, bir aracı 
geçerken yan yana 
gelinceye kadar ve 

yerleşim birimleri 
içinde, gündüzleri 
ise görüşü azaltan 
sisli ve yağışlı 
havalarda yakını 
gösteren ışıkların 
yakılmaması duru
munda sürücülere 
172 lira ceza yazıla
cak. Dönüş ışıklarını 
geç anlamında kul
lanmanın cezası ise 
80 lira olacak.

CEP TELEFONU 
KULLANANA 80 
LİRA CEZA

Taşıma sınırı 
üstünde yolcu alan 
sürücülere 64, kara 
yolu yapısı ve kapa
sitesi ile trafik 
güvenliği bakımın
dan tehlikeli olabile
cek tarzda yükleme 
yapan sürücülere ise 
164 lira ceza yazıla
cak. Ses, müzik, 
görüntü ve haber
leşme cihazlarını 
şartlarına uygun 
olmadan araçlarda 
bulunduran, bu ci 
hazları kamunun 
rahat ve huzurunu 
bozacak şekilde kul
lanan sürücüler ile 
araçları, kamunun 
rahat ve huzurunu 
bozacak veya 
kişilere zarar verecek 
şekilde saygısızca 
süren, araçlardan bir 
şey atan veya döken, 
seyir halinde cep 
veya araç telefonu ile 
benzer haberleşme 
cihazlarını kullanan 
sürücülerin cezası 
da 80 lira olacak.

Bursa İstanbul artık 25 dakika
BURULAŞ pistinde 
düzenlenen törende 
konuşan ve İstan
bul'a giden ilk yolcu- 
ları uğurlayan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe, Bursa'nın ulaşıla
bilirlik ve erişilebilir
liğini artıracak heli- 
taksilerin kent 
ekonomisine büyük 
katkılar sağlaya
cağını söyledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak bu 
dönemde özellikle 
ulaşım yatırımlarına 

büyük önem verdik
lerini belirten Başkan 
Altepe, geçen yıl 
Bursa'yla İstanbul 
arasında başlatılan 
BUDO seferlerinin 
kentin dışa açıl
masında dönüm nok
tası olduğunu kay
detti. BUDO'yla 
başlangıçtan bu ya 
na 500 binin üzerin 
de yolcu taşıdık
larını, BUDO'nun 
ardından nisan ayın
da hizmete aldıkları 
deniz uçağı sefer
leriyle de İstanbul'la 

olan mesafeyi 20 
dakikaya indirdikleri
ni belirten Başkan 
Altepe, helitaksi 
hizmetiyle de ulaşım
da yeni bir dönemi 
aralayacaklarını 
anlattı. Bursa'nın 
merkezinde bulunan 
BURULAŞ'ın 
helikopter pistinden 
havalanacak 
helikopterlerin 25 
dakikada İstanbul'un 
herhangi bir noktası
na konacağını 
belirten Başkan 
Altepe, bunun büyük 

bir imkan olduğunu 
kaydetti. Kendisinin 
de helitaksiyi 
denediğini, Bursa, 
Marmara Denizi ve 
İstanbul'un bütün 
güzelliklerini seyred
erek 25 dakikada 
Taksim'e gittiğini ve 
bundan büyük zevk . 
aldığını vurgulayan 
Başkan Altepe, "Hızlı 
bir şekilde İstanbul 
programımızı yaptık 
ve geriye döndük. 
Helitaksi, zamanı iyi 
kullanma konusunda 
işadamlarımız,

yöneticilerimiz ve 
insanımız için 
gerçekten çok fay
dalı, güzel bir ulaşım 
aracı” dedi.
Helitaksi hizmetini 
Büyükşehir 
Belediyesi, BURU
LAŞ şirketi ve 
Skyline firması 
olarak proje ortak

lığıyla geliştirdikleri
ni ve filoda 6 kişilik 
13 helikopterin 
bulunduğunu belir 
ten Başkan Altepe 
helikopterlerin 
erişilebilirlik ve 
ulaşılabilirlik konu 
sunda Bursa'ya 
büyük katkılar sağla 
yacağını ifade etti.



19 Kasım 2013 Salı Gemlik Körfez Sayfa 8

Bursa Bilim ne Teknoloji Mertıezi 21 MIH atılımı
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kente 
kazandırılan Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’nin yeni 
binası, 21 Aralık’ta 
hizmete açılacak. 
Bursa’yı modern bir 
geleceğe taşıyan 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan BUTTİM TÜYAP 
Fuar Alam’mn yanın
da yaptırılan Bilim 
ve Teknoloji Mer 
kezi, gün sayıyor. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bilim ve 
Teknoloji Merke 
zi’nin koordinasyon 
çalışmalarını yürü 
ten Bursa Kültür 
A.Ş. Genel Müdürü 
Rıfat Bakan’dan 
çalışmalarla ilgili 
detaylı bilgiler aldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi bürokrat
ları ve Kültür A.Ş. 
çalışanlarının 
katıldığı toplantıda 
Bakan, Başkan

Altepe’ye Bilim ve 
Teknoloji 
Merkezi’nin son 
hazırlıkları ile ilgili 
bir sunum yaptı. 
“Üretim kenti 
Bursa’da tasarımcı 
gençler yetişecek” 
Başkan Altepe, 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından yap
tırılan Bilim ve 
Teknoloji Merke 
zi’nin bu dönem 
kente kazandırılan 

en önemli anıtsal 
yapılardan biri 
olduğunu söyley
erek, “Üretim kenti 
Bursa’da gençlerim
izin daha tasarımcı 
bir nesil olmaları, 
yeni modeller üret
meleri ve bu sayede 
de gerçek anlamda 
yerli üretimin 
desteklenmesini 
hedefliyoruz. Bu 
bakımdan 
gençliğimizin en

güzel şekilde eği
tilmesi gerekiyor” 
dedi.
Bilim ve Teknoloji 

Merkezi’nin 
Bursa’nın önemli bir 
ihtiyacına cevap 
vereceğini hatırlatan 
Başkan Altepe, 
“Gençlerin okullarda 
aldıkları teorik bilgi
leri burada pratiğe 
dönüştürerek, bilgi
lerinin uygulamada
ki örneklerini

görmeleri çok önem
li. Gençlerimizin 
kendilerini bilim ve 
teknoloji konusunda 
yetiştirmeleri 
amacıyla başlat
tığımız bu proje tüm 
dünya taranarak 
oluşturuldu. ABD, 
Afrika ve Asya 
ülkelerinden Avrupa 
ülkelerine kadar tüm 
bilim teknoloji 
merkezleri tarandı. 
Sonunda da en 
güzel ve en iyi pro
jeyi Bursa için hazır
ladık” diye konuştu.

“Bursa yine 
Türkiye’ye örnek 
oluyor”

Başkan Altepe, 
Bursa Kültür A.Ş. ve 
üniversitelerin 
desteğiyle kapsamlı 
şekilde hayata geçir
ilen projede artık 
sona gelindiğini 
belirterek, “Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’nin açılışını 
21 Aralık’ta 

yapacağız, ilk İslam 
alimlerinin 
buluşlarından 
oluşan ‘Bilimin 
Sultanları’ adlı 
önemli bir sergiyi 
burada açacağız. 
Aynı zamanda Bilim 
ve Teknoloji 
Merkezi’ne ait deney 
düzenekleri de bura
da yerleştirilip 
faaliyet başlayacak. 
Bursa şu anda 
Avrupa’da dahi 
olmayan önemli bir 
bilim ve teknoloji 
merkezine kavuş
muş oluyor. Her 
alanda olduğu gibi 
bu alanda da 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Türkiye’ye örnek bir 
çalışma yapmış 
oldu” şeklinde 
konuştu.
Başkan Altepe, 

merkezin kapılarının, 
Bursa’nın yanı sıra 
çevre kentlerden 
gelecek öğrencilere 
de açık olduğunu 
sözlerine ekledi

28-29 Kasım'da Okullara Sına» Tatili
28 - 29 Kasım tarihlerinde 8. sınıflara yönelik 
yapılacak "merkezi ortak sınavlar" nedeniyle 

diğer sınıflar için okullar tatil olacak.
8. sınıf öğrencileri, 
28-29 Kasım 2013 
tarihlerinde ortak 
sınava girecekler. 
Diğer sınıflar için 
okullar tatil olacak. 
28 - 29 Kasım 
tarihlerinde 8. 
sınıflara yönelik 
yapılacak "merkezi 

ortak sınavlar" 
nedeniyle bütün 
ortaokullar 
ile ilkokul-ortaokul 
olarak hizmet veren 
okullar tatil edilecek.

4 GÜNLÜK TATİL 
İMKANI
Bu tarihlerde sadece

8. sınıf öğrencileri 
ortak sınavlara gire
cekler. Diğer sınıflar 
için okullar tatil 
olacak.
Bu yıl tatil yapmaya 
ahşan öğrenciler 
için 4 günlük bir 
tatil imkânı daha 
doğmuş olacak.

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

> O SAATTE TESLİM EDİLİR
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10 milyon emekli müjdeli haberi bekliyor
Emeklilere banka 
promosyonu için 
son dönemece giril
di. Haftaya 
toplanacak Kamu 
Personeli Danışma 
Kurulu'nda izlenecek 
yeni yol haritası 
şekillenecek.. 
10 milyonu aşkın 
emekli, heyecan 
içinde banka pro
mosyonu müjdesi 
bekliyor. Memurlar 
gibi emeklilere de 
banka promosyonu 
ödenmesi konusun
da son dönemece 
girildi. Edinilen bil
giye göre; 28 
Kasım'da yapılacak

Kamu Personeli 
Danışma Kurulu 
toplantısında pro
mosyon konusu 
masaya yatırılacak. 
Hükümet ve memur 
sendikalarının bir 
araya geleceği 
toplantıda, promosy
on konusunda geli
nen noktanın ele 
alınması ve bundan 
sonra izlenecek yol 
haritasının belirlen
mesi bekleniyor.
MEMUR-SEN 
GÜNDEME GETİRDİ 
Promosyon konusu, 
toplu sözleşme 
görüşmelerinde 
Memur-Sen tarafın

dan gündeme getir
ilmiş ve ardından 
çalışma başlatılmıştı. 
Çalışma Bakanlığı ile 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu yetkilileri, 
emekli maaşlarının 
büyük bölümünün 
ödemesini yaptığı 

için kamu 
bankalarının yöneti
cileriyle bir araya 
gelmişti. Memur-Sen 
ve Emekli Memur- 
Sen yetkililerinin de 
yer aldığı toplantılar
da, kamu bankaları 
en son yıllık 80

liralık teklif vermişti. 
Ancak emekliler bu 
teklifi çok düşük 
buluyor. Kamu 
Personeli Danışma 
Kurulu toplantısı 
merakla bekleniyor. 
Toplantıda, pro
mosyonun yanı sıra 
4C'lilerin kadroya 
geçirilmesi, 2005'ten 
sonra göreve 
başlayan personele 
1 derece verilmesi, 
disiplin affı, üniver
site mezunu işçilerin 
isteği halinde 
kadroya geçirilmesi 
gibi konuların 
görüşülmesi bek
leniyor.

AYLIKLARI ERKEN 
YATIRMASINLAR 
1992'de emekli 
oldum. Memur 
emeklisiyim. 
Bankalarda 
maaşlarımız 1 hafta 
bekliyor. Ancak bize 
düşük promosyon 
teklif ediyorlar. 
Madem bizden 
kazanmıyorlarmış; o 
zaman bankalara 
maaşları erken yatır
masınlar. 
Promosyon 
konusunda niçin 
özel bankalarla 
görüşülmüyor. Belki 
onlar hak ettiğimiz 
rakamı önerir.

Mit Kayıtlı lıac Şansı H Mil» İM llıı IMıı
Trafiğe kayıtlı araç 
sayışı Eylül avı sonu 
itibarıyla 17 milyon 
734 bin 673 oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2013 
Eylül ayı motorlu 
kara taşıtları verileri
ni açıkladı. Buna 
göre trafiğe kayıtlı 
araç sayısı Eylül ayı 
sonu itibarıyla 17 
milyon 734 bin 673 
olurken trafiğe 
kayıtlı bu taşıtların 
yüzde 51,5'ini oto
mobil, yüzde 
16,4'ünü kamyonet, 
yüzde 15,3'ünü 
motosiklet, yüzde 
8,7'sini traktör,

yüzde 4,3'ünü kamy
on. yüzde 2,3'ünü 
minibüs, yüzde 
1,3'ünü otobüs, 
yüzde 0,2'sini ise 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.
EYLÜL'DE 95 BİN 
204 ARACIN 
TRAFİĞE KAYDI 
YAPILDI
Eylül ayında 95 bin 
204 adet taşıtın 
trafiğe kaydı 
yapılırken bu taşıt
ların içinde otomobil 
yüzde 54,5 ile ilk 
sırada yer aldı.
Bunu sırası ile yüzde 
20,9 ile motosiklet, 
yüzde 12,3 ile

kamyonet, yüzde 5,3 
ile traktör takip etti. 
Taşıtların yüzde 
7,Tini ise minibüs, 
otobüs, kamyon ve 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.
Eylül ayında trafiğe 
kaydı yapılan taşıt 

sayısı Ağustos ayına 
göre yüzde 10,4 arttı. 
Bu artış otomobilde 
yüzde 7,6, minibüste 
yüzde 85,2, otobüste 
yüzde 56,1, kamyo
nette yüzde 14,7, 
kamyonda yüzde 40, 
özel amaçlı taşıtlar

da yüzde 3, trak
törde yüzde 44.7 
olarak gerçekleşti. 
Motosiklette yüzde 1 
azalış oldu.
Eylül ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısında 
yüzde 12,2 artış 
gerçekleşti. Bu artış 
otomobilde yüzde 
28, minibüste yüzde 
71,9, kamyonda 
yüzde 11,7, motosik
lette yüzde 6,5, özel 
amaçlı taşıtlarda 
yüzde 0,7, traktörde 
yüzde 35,3 oldu. 
Otobüste yüzde 
53,1, kamyonette

yüzde 21,9 azalış 
ı

Ocak-Eylül döne- I 
minde 879 bin 790 
adet taşıtın trafiğe 
kaydı yapıldı, 
178 bin 530 adet 
taşıtın ise trafikten 
kaydı silindi.
Böylece trafikteki 
toplam taşıt sayısı 
701 bin 260 adet 
arttı.
EYLÜL'DE 478 BİN 
209 ADET TAŞITIN 
DEVRİ YAPILDI 
Devri yapılan toplam 
478 bin 209 taşıt 
içinde otomobil 
yüzde 67 ile ilk sıra
da yer aldı.
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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.Savci Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

BLAjlM
DENİZ UÇAĞI 513 56 13
Pegasus Akmls Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 1O 72
Kenberoğlu-Eaaday 514 45 49
Anrtuf 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

________HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Mest. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 613 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

RELEDİYE

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
JEDAŞ 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
ilçe 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 06
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

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

VAPUR - FERİDOT
Yalova (226)014 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

Gemlik Karfez
OBMLİK'İN İLK OÜNLÛK 6İYA3İ aAZETC»!

İEİsIhM

Körfez Taksi 613 18 21
Çınar Taksi 813 24 67
OOvsn Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 04

_________ 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
Akçen Petrol
MAR-PBT s13 3O 33
Tuncay Otogaz 013 10 40
Boyza Petrol 613 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI : 4727 
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

HÜKÜMET KADIN 2: 
11:30-12:45-14:00- 
15:15-16:30-17:45- 
19:00-20:15-21:15 

KARANLIKTAN GELEN 
12:00-14:15-16:15 

ŞEVKAT YERİMDAR: 
18:15-20:30

REZERVASYON 
5133321



GemlikKSrfezl

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

mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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KESTANE ŞEKERİ 

YÖRESEL REÇELLER 
KOZMETİK

naturel-NaturelSızma| ™ S|Zma
zeytinyağı

Tel: 512 O 512
www.kavlak.com.tr
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Manevra «aparten4 
yasındaki hızını ezdi 
Hurda toplayarak geçimini 
sağlayan 32 yaşındaki Deniz 
Gezer, kamyonetini park et 
meye çalışırken geldiğini fark 
etmediği 4 yaşındaki kızı 
Zerda Gezer'i ezdi. 3’de

Dershanelerden tek ses; 
“Eğitim sisteminin bir parçasıyız”

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Yarım günlük kayıp...
Dün, bizim işyerinin bulunduğu bölgede elek

trikler sabahtan saat 11.30 a kadar kesikti.
Dershane yöneticilerinin basın toplantısı katıl

madan önce işyerimi aradığımda, elektriklerin 
kesik olduğunu öğrendim.

Toplantı çıkışında saat 11.00’i geçiyordu.
Elektrikler yine gelmemişti.
Amanın, PTT önündeki köprü yapımında, 

TELEKOM görevlileri çalışırken, ortaya çıkan 
elektrik kablosunu, koruma altına almadan, 
üzerinin kapatılmasından koptuğunu öğrendim.

Devamı sayfa 4’d e

Dershanelerin kapatılması ile ilgili olarak Gem 
lik’te şubesi bulunan dershanelerin yöneticile 
ri, dün biraraya gelerek ortak açıklama yaptı. 
Dershanelerin bir ihtiyaçtan doğduğu ve eğitim 
sorunlarının bir sebebi olmadığı belirtilen açık
lamada, “Dershaneler, eğitim sisteminin bir 
parçası olarak çalışmalarını sürdürmelidir. Aksi 
uygulamalar ülkemize yarar getirmeyecektir. 
Eğitimimizin bir zenginliği olan dershaneler, 
eğitimde fırsat eşitliğini daha geniş tabana ya 
yan ve sistem içinde kalması gereken kurum- 
lardır” denildi. Haberi sayfa 2’de

Kablo fcoııtu. işyerleri 
yanmgiineleiıtriksizlialılı

Dün Çarşı Deresi PTT Köprüsü girişinde 
bulunan yeraltı elektrik kablolarının patla
ması sonucu, Gazhane Caddesi sabah 
erken saatlerinde 11.30’a kadar elektriksiz 
kaldı. Bölgedeki tüm işyerlerinde hayat 
durdu. Haberi sayfa 4’de

WICA’

MICNSLIIV

vktigar

i TİCARİ ARAQ SAHİPLERİ DİKKAT! C E B İN mVakm'ayac ak 
FİYATLAR

1 ARALIK • 1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 
KIS LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.

Solaksubaşı

ıı taktırınız
Küçük Sanayi Sitesi § 

B Blok No: 13-14 GEMLİK w
Tel : O 224 524 74 01

GSM : O 533 924 18 98

MAXXI5 185R14 165 ₺ 
MKHELIN 20575R16 J60₺
GOODYEAR 215 75 R16 375 ₺ 
SYRON 225 75 R16 295 ₺

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmail.com
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Dershanelerin kapa 
tılması ile ilgili olarak 
Gemlik’te şubesi 
bulunan ders 
hanelerin yönetici 
leri, Emir Buharı 
Yüksek öğrenim 
Erkek öğrenci Yurdu’ 
nda bir araya gelerek, 
tepkilerini dile 
getirdiler.
Düzenlenen toplantı
da yapılan basın açık
lamasında, dershane 
lerin bir ihtiyaçtan 
doğduğu ve eğitim 
sorunlarının bir sebe
bi olmadığı belirtildi. 
Açıklamada şu 
görüşlere yer verildi: 
“Eğitim sistemindeki 
sorunların çözümün 
de dershanelere 
devam engelleme 
temelli yaklaşımların
dan bir sonuç alına
mamıştır.
Dershaneler, eğitim 
sisteminin bir parçası 
olarak çalışmalarını 
sürdürmelidir.
Aksi uygulamalar 
ülkemize yarar 
getirmeyecektir. 
Eğitimimizin bir 
zenginliği olan ders 
haneler, eğitimde fır
sat eşitliğini daha 
geniş tabana yayan 
ve sistem içinde 
kalması gereken

kurumlardır. 
Dershaneler dar gelir 
grubunda olup çocu 
ğunun daha iyi yaşam 
koşullarına sahip 
olmasını isteyen 
ailerinin çocukları 
için kullanabilecekleri 
en önemli destek 
kurumlandır. Bu 
bakımdan dershane 
lerin yokluğunda, var
lıklı ailelerin çocukları 
özel ders alabilirken 
diğerleri bu olanak 
dan yoksul kalacak
lardır. Sınavlara 
hazırlık ve okullara 
destek hizmeti veren 
ders haneleri göster
dikleri yüksek perfor
mans ve sundukları 

eğitim öğretim 
hizmeti nedeniyle veli 
öğrencilerimizin yük
sek teveccüh göster
dikleri yapılan araştır
malar sonucu saptan
mış bir gerçektir.” 
denildi.
Devletin noksanların 
dan kaynaklanan 
problemlerin çözü 
münde yeni alterna 
tifler geliştirmeden, 
velinin elindeki tek 
alternatifi alınmanın 
doğru olmadığı belir
tilen açıklamada, 
“Bu olumlu öğrenme 
ortamındaki sinerjiyi 
eğitimin tümüne 
yaymak hedeflenmeli 
dir.” denildi.

Açıklamaya şöyle 
devam edildi: 
“Dershaneler öğren
cilerden kaynaklan
mayan sistemden 
kaynaklanan eğitim 
öğretim eksikliklerini 
tamamlayan tek 
alternatiftir.
Okullar, öğretmenler 
arasındaki farklardan 
doğan öğrenme nok
sanlıklarını tamamlay
acak bir yöntem 
geliştirmeden, yapıla
cak ders haneler ilgili 
tasarruf üniversitel
erde ciddi şikayetlere 
yol açacaktır.
Dershanelerin yok
luğunda dar ve orta 
gelirli vatan

daşlarımızın çocuk
larını iyi bir okula 
yerleştirmek için 
özel ders aldırmak 
zorunda kalacakları 
ve bunun onlara 
daha pahalıya mal 
olacağı açıktır. 
Dershanelerin 
yokluğunda ortaya 
birtakım kaçak 
kurumlar veya büro
lar yaygınlaşacak, 
maliyetler yüksele
cek, hizmet daha 
pahalı olacak, vergi 
vermeyen, denetim
den uzak bu tür 
“eğitim faaliyetleri”y 
le ortaya daha fazla 
problem çıkacaktır.” 
denildi.

Açıklamada, 
hiçbir ailenin 
bireysel özgürlüğü 
olan tek destek eğiti
mini kaçak faaliyet 
yapan yerlerden daha 
pahalıya almak zo 
runda bırakılmama 
sına dikkat çekildi. 
Açıklamanın sonunda 
dershanelerin fırsat 
eşitliğini bozduğu 
iddiası nedeniyle 
sistem dışında 
tutulmasının fırsat 
eşitliğini ortadan 
kaldırma yacağını, 
üstüne, fırsat eşitsi
zliğinin daha da açıl
masına neden olacağı 
belirtilirken;
“Çünkü ekonomik 
imkanı olanlar 
özel ders ve ek 
destek alarak 
diğerlerinin önüne 
geçeceklerdir” 
denildi.
Toplantıya, Birey 
Dershanesinden 
Haşan Çetin, Fem 
Dershanesi’nden 
Hüseyin Topdağ, 
Pi Analitik Dersha 
nesi’nden Adil Gün 
gör, Kültür Dershane 
si’nden Hüseyin 
Solakçı ve Gemlik 
2000 Dershanesi’n 
den Serkan Çakallı 
katıldılar.

Türk - Japon Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, Japonya’nın Fukuşima Kenti ile Gemlik'in kardeş şehir olmasını istiyorlar..

Japon heyeti Belediye yi ziyaret eni
Türk-Japon Kültür 
Vakfı Yönetim Kurulu 
üyeleri, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret etti. 
Türk-Japon Kültür 
Vakfı Yönetim Kurulu 
üyeleri Saadet Ünlü- 
soy, Junji Mi zohat a 
ve Tomoya Hiramat 
su Belediye de 
karşılıklı bilgi alışve 
rişinde bulundu. 
1987 yılında kurulan 
vakfın sadece 
kültürel değil, ticari 
ilişkileri de geliştir 
me misyonunu 
üstlendiğini dile geti 
ren vakıf üyeleri, 
Japonya'nın Fukuşi 
ma Kenti ile Gem 
lik'in kardeş şehir 
olma konusunda da 
girişim başlatabile

ceklerini söylediler. 
Gemlik'in depremsel- 
liği ile Japonya'nın 
depremselliğinin 
paralel risk ve özel
likler taşıdığına 
dikkat çeken heyet, 
Japonya'nın Deprem 
Tecrübeleri ve Dep 
remle mücadele yön
temlerini de Gemlik 
ile paylaşabilecek
lerini ifade ettiler.
Gemlik'e gelmeden 

önce İstanbul ve 
Yalova'da Tekstil, 
elektrik, elektronik 
sektörü ve Arıtma 
Tesisleri ile çinicilik 
sektörü konusunda 
girişimlerde bulu 
nup, incelemelerde 
bulunan Japon 
Heyeti, Gemlik'te de 
zeytin ve zeytinyağı 
konusunda bilgiler 
aldılar.
Gemlik'in doğal 

güzellikleri konusun
da da fikir sahibi 
olan heyet, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz ile 
de sohbet ederek, 
ilçeye yönelik 
hizmet, yatırımlar ve 
depremsel faaliyetler 
konusunda görüş 
alışverişinde bulun
dular.
Gemlik'in çok güzel 
ve özel bir şehir oldu 
ğunu coşku dolu bir 
dille aktaran heyet, 
Gemlikliler ile temas 
lan daha sıklaştırmak 
istediklerini bildirdi 
ler. Japonya'nın 
Fukuşima Kenti ile 
Gemlik'in hem doğa 
hem de depremsellik 
fay hatları riski açı 
sından büyük ben 
zerlikler taşıdığını 

anlatan Japon 
Heyeti, kültürel ve 
ticari işbirliklerinin 
yanı sıra, deprem 
konusunda da işbir
liği ve ortaklık 
çağrısında bulundu. 
Türk-Japon Vakfı 
Yöneticilerini 
Gemlik'te ağırlamak
tan büyük mutluluk 
duyduğunu ifade 
eden Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, Türkler ile 
Japonların tarihi 
bağlarının, sevgi ve 
saygı ilişkilerinin 
güçlü olduğuna 
dikkat çekti.
Fay Hatları, Deprem 
sellik, Zeytin ve 
Zeytinyağı Ticareti 
konusunda işbir
liğine açık olacak
larını açıklayan

Refik Yılmaz, 
Fukuşima ile kardeş 
şehir olma yönünde
ki talebinde değer
lendirilmeye alı
nacağını kaydetti. 
Heyetler arası diya
log, gezi, araştırma, 
inceleme, işbirliği ve 
tecrübelerden yarar
lanma konularında 
da destek verebile
ceklerini bildiren 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, inşaat sek
törü açısından da 
ilişkilerin sağlıklı 
yürümesinin öne 
mine vurgu yar 
Japon Heyetin, 
Türkiye Temsilcileri 
ile birlikte önümüz 
deki aylarda da 
Gemlik'e gelecekleri 
açıklandı.
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Bursa'nın merkez 
Osmangazi İlçe- 
si'nde hurda topla
yarak geçimini 
sağlayan 32 yaşın
daki Deniz Gezer, 
kamyonetini park 
etmeye çalışırken 
geldiğini fark 
etmediği 4 yaşında
ki kızı Zerda Gezer'i

Bursa'nın merkez 
Osmangazi İlçe
sinde, nişanından 
sonra kendisinden 
haber alınamayan 
27 yaşındaki Selim 
Sargın, yalnız 
yaşadığı evinde ölü 
bulundu. Odasında 
iki boş bonzai 
paketi bulunan 
Sargın'ın cesedi, 
kesin ölüm 
nedeninin belirlen
mesi amacıyla 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı. 
BİR GÜN ÖNCE 
NİŞANLANMIŞTI

[SMMiKiilBUlMIIMIm
Bursa'da internete 
verdiği ilanla para 
karşılığı erkeklerle 
ilişkiye giren 
'İlkem' takma adlı 
24 yaşındaki 
S.K.'nın evine müş
teri olarak gelen ve 
kadının cep tele
fonu ve 1500 
lirasının alındığı 
iddiasıyla gözaltına 
alınan 4 şüpheli 
sevk edildikleri 
nöbetçi mahkeme 
tarafından tutuk
landı.
Olay, merkez 
Nilüfer İlçesi'ndeki 
Görükle Mevkii'nde 
meydana geldi. 
Eskort sitelerine 
fotoğraflı ilanlarını 
bırakan ve kiral
adığı apart dairede 
1.5 yıldır erkeklerle 
para karşılığında 

ezdi. Ağır yaralı 
olarak hastaneye 
kaldırılan Gezer, 
kurtarılamadı. 
Kaza, dün saat 
16.00 sıralarında 
Osmangazi İlçesi 
Çukurca 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Hurda 
ve karton topla

Merkez Osmangazi 
İlçesi Kemerçeşme 
Mahallesi Manolya 
Sokak'ta oturan ve 
günübirlik işlerde 
çalışan Selim 
Sargın, önceki gün 
Y.K. adlı genç kızla 
nişanlandı.
Nişandan sonra 
arkadaşlarıyla bir
likte eğlenen Selim 
Sargın, eve gide
ceğini söyleyerek 
arkadaşlarından 
ayrıldı.
YERDE ÖLÜ 
BULUNDU 
Dün gün boyunca 
Selim Sargın'dan 

ilişkiye giren 
S.K.'nın son müş
terileri hırsızlıktan 
sabıkalı 26 yaşın
daki H.K., 28 yaşın
daki A.Ş., 26 yaşın
daki M.A. ve 31 
yaşındaki S.Y. oldu. 
H.K., iddiaya göre 
200 liraya anlaştığı 
S.K. ile ilişkiye 
girdi, diğer 3 kişi 

yarak geçimini 
sağlayan Deniz 
Gezer, işten 
döndükten sonra 
10 SR 970 plakalı 
kamyonetini evinin 
önüne park etmek 
istedi. Babasının 
gören Zerda Gezer, 
araca doğru koştu. 
Kızını fark etmeyen 

haber alamayan 
yakınları durumu 
polise bildirdi.
Polis tarafından 
akşam evin 
kapısının açılması 
sonucu Sargın, 
yatak odasında 
yerde ölü olarak 
bulundu. Evde 
yapılan 
incelemede, iki boş 
bonzai paketi 
bulundu.

UYUŞTURUCU 
KULLANDIĞI
AÇIKLANDI 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın 

ise, salonda 
arkadaşlarını bekle
di. ilişki sonrası 
S.K.'ya bıçak çeken 
4 kişi, 1500 lirası ve 
cep telefonunu 
alarak evden 
ayrıldı. Polise 
haber veren 
S.K.'nın şikayeti 
üzerine polis dört 
şüpheliyi dün

Deniz Gezer, 
manevra yaparken 
Zerda Gezer kamy
onetin arka tekeri 
altında kaldı.
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Zerda 
Gezer, yapılan 
müdahaleye rağ
men kurtarılamadı.

incelemesinin 
ardından Selim 
Sargın'ın cesedi 
kesin ölüm 
nedeninin 
bulunması 
amacıyla Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı.
Endüstri Meslek 
Lisesi mezunu olan 
ve poliste uyuştu
rucu madde kullan
maktan suç kaydı 
bulunduğu öğre
nilen Selim 
Sargın'ın ölümüyle 
ilgili çok yönlü 
soruşturma 
sürdürülüyor.

sabah saatlerinde 
gözaltına aldı.
Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki 
ifadelerinde suçla
maları kabul 
etmeyen 4 şüpheli 
dün gece sevk 
edildikleri nöbetçi;) 
mahkemece 
'Yağma* suçundan 
tutuklandı.

Minibüsle Çarpışan 
Motosiklet Sürücüsü 

Yaralandı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, minibüs 
ile çarpışan moto
siklet sürücüsü 
ağır yaralandı.
İnegöl'den 
Alanyurt istikame
tine seyir halinde 
olan Yakup Şahin 
idaresindeki moto
siklet, Yenişehir 
istikametinden 
gelip Yeni Mahalle 
Ertuğrulgazi 
Caddesi'ne dönen 
C.Y. yönetimindeki

Manya 
Belediyesi rolsıızlıık 

serusiurmasmda
I tahliye

Mudanya Belediye 
si’ne ‘yolsuzluk’ 
iddiasıyla düzenle
nen operasyonda 
tutuklanan 16 kişi
den, 4 kişi tahliye 
edildi.

Telekom'a ait 
minibüs ile kafa 
kafaya çarpıştı. 
Çarpmanın etkisi 
ile yere düşen 
motosiklet 
sürücüsü ağır 
yaralandı. Yaralı 
sürücü 112 ekib
inin ilk müda
halesinin ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor

Mudanya Belediye 
Başkan Yardımcısı 
K.S'nin de araların
da olduğu 4 kişi 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yarım günlük kayıp...
UEDAŞ teknik ekibi, başka bir hattan bizim 

bölgeye elektrik bağlayarak sorunu geçici ola 
rak giderdi.

Hiç bir açıklama yapılmadan, Gazhane Caddesi 
ve civarı yarım gün işkaybına neden oldu.

Birara İstiklal Caddesinde de elekrtikler “pat” 
diye gitti.

Bankaların ve jeneratörü olan işyerleri sorunu 
giderdi.

Neyseki İstiklal Caddesindeki kesinti çok sür 
medi.

Arızanın giderilmesi sırasında çalışmaları 
izledim.

Elektrik kablosu kopmuş. Nedenini sorduğum
da, kablonun korumaya alınmadan üzerinin örtül 
düğü, büyük taşların kabloyu ezerek kopmasına 
neden olduğunu söylediler.

Yüzlerce işyeri yarım gün elektriksiz kaldı, iş 
üretemedi.

Bunun sorumlusu kim?
İşi yapan müteahhit mi?
Telekom mu?
İşi kontrol etmeyen BUSKİ mi?
Kim?
Herhalde bizler değiliz.
Bunlar sorgulanmalı..
Böyle bir durum gelişmiş bir ülkede yaşanır 

mı?
Yaşanmaz.
Bu durumu yaratanlara ne gerekirse yapılır.
Bizde ise, yapanın yanında kalır.

GARİBAT SAİT ÖLDÜ...
Gemliklilerin yakından tandığı bir isim Sait 

Çakır.
Soyadını ben de öldükten sonra öğrendim.
Sait, geçliğinden beri, cenazelerin arkasından 

tabut taşıyan, cenazesi olanlara yardım edip, 
eline sıkıştırılan üçbeş kuruş ile avunan, pazar 
dan evlere yük taşıyan bir garipti...

Sait, yaşlandıkça artış iş yapamaz hale geldi.
Dost bildiği, tanıdık bildiği kapıları çalıp, sıkıla 

sıkıla yardım istedi.
Bana da uğrardı zaman zaman.
Geçtiğimiz hafta Halitpaşa Mahallesi’ndeki 

gazetemize abone olan esnafa gazete götürdü 
ğümde, Said’in Kaymakamlıkça yaptırılan evinde 
çok kötü durumda olduğunu söylediler.

Kendine bakamadığını, mutlaka bir bakımevin
de bakılması gerektiği üzeride durdular.

Sonra Said’e yiyecek götürdüler.
Hastaneye kaldırıldığını duymuştum Sait’in..
Çok yaşamayacağını söylüyordu esnaf arka 

daşlar.
Son günlerinde, hiç olmazsa devlet himayesi 

ne alınması için çok uğraştıklarını söylemeleri 
ne karşın, destek görmediklerini ve hep avutul- 
duklarını anlattılar.

Sait artık yok.
Dün toprağa verildi.
Gemlik bir garibini daha kaybetti.
Gemlik’te bizim bilmediğimiz nice Saitler var.
Bu ay Belediye Meclisi’nde Huzurevi yapılması 

konusunda Başkanvekilinin getirdiği öneri 
güzeldi.

Kurşunlu da Bursa Kızılay Derneği’nin yaptır 
dığı Bakımevi’nin işletilemediği, Belediyenin bu 
rayı işletmesinin istendiği açıklanmıştı.

Bir vatandaşımızın Huzurevi yapımı için Beledi 
yeye bağışladığı 500 bin lira paranın burada kul- 
tanıyabileceği fikri güzeldi.

Elimizi çabuk tutup, bu fırsatı iyi değerlendir 
meliyiz.

Gemlik artık Türkiye’nin bir çok ilinden büyük 
bir ilçe.

Gemlik’e huzurevi kazandırmak için herkez 
üzerine düşeni yapmalı.

Nice Saitler bunu bekliyor.

Gemliklilerin yakından tanıdığı gariban Sait artık aramızda değil

Sait Çakır vefat etti

Gemliklilerin yakın
dan tanıdığı 
“Gariban Sait” yaka
landığı hastalıktan 
kurtulamayarak 
vefat etti.
Geçimini pazardan 
taşıdığı eşyalar ile- 
sağlayan bir zaman
larda mezarlıklara 
tabut taşıyarak 
yaşamını sürdüren 
Sait Çakır, yoksulluk 
ve sefalet içinde 
hayatını kaybetti. 
Geçtiğimiz hafta 
kaldığı evde rahatsız 
lığı artan Çakır, Halit 
Paşa Mahallesi esna 
finin yardımlarıyla 
Gemlik Muarrem 
Ağım Devlet Hasta 
nesi’ne kaldırılan 
Sait Çakır, resmi 
kurumlara başvu
rarak kendine baka-

madığını ve Huzur 
evine kaldırılmasını 
istemişti.
Halitpaşa Mahallesi 
esnafı, Sait Çakır 
için şunları söyledi: 
“Gemlik de ne 
Kaymakamlık, ne 
Sosyal Yardımlaşma

Vakfı, ne Hastane, 
ne de Belediye, ne 
de kurum ve kuru
luşlar, Gemlikimizin 
ihtiyacı olan 
insana yatırım yap
mıyorlar. Sait 
arkadaşımız için 
çalmadığımız kapı

kalmadı.
Bakımını üstlenen 
bizler olduk. Bizler 
koşuşturduk.
Yakınlan koşuştur
du. Ancak bir 
huzur evine 
yerleştiremedik. 
Ölümünü 
bekliyorduk.
Ama böyle 
olmamalıydı. 
Gemlik de yaşayan 
Gemlikliler olarak, 
Gemlik’imize yakışır 
bir huzurevi ve 
kimsesizleri, 
ihtiyaç sahipleri 
toplayacak bir 
merkez kurul
madığından dolayı 
tüm yet kilileri bu 
konuya duyarsız 
kaldıklarından 
dolayı kınıyo ruz” 
dediler.

Dün, Çarşı Deresi 
PTT Köprüsü giri 
şinde bulunan yer
altı elektrik kablo
larının kopması 
sonucu, Gazhane 
Caddesi sabah 
erken saatlerinde 
11.30’a kadar elek
triksiz kaldı. 
Bir ay önce köprü 
girişindeki 
TELEKOM’a ait 
kabloların bağlan
tısı sırasında ortaya 
çıkan elektrik kablo 
su, koruma altına 
alınmadan üzerini 
taş - toprakla kap
atılmıştı. Aradan bir 
ay geçmeden, 
üzeri kapatılan

kablonun kopması 
sonucu, bölge 
elektriksiz kaldı. 
UEDAŞ teknik ekibi 
uzun süren çalış
malar sonunda baş 
ka kaynaktan böl 
geye elektrik verdi. 
Ancak, saat 11.30 
oldu. Bu arada 
bölgedeki tüm iş 
yerlerinde hayat 
durdu.
Akşam saatlerine 
kadar sürdürülen 
çalışmalar sonucu 
kablolar bağlandı 
bu kez elektrikler 
tek farz olarak gel 
mesi gazetemizin 
de baskı işini ak 
sattı.
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MHP adayı Bıyıklı durmak bilmiyor
Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik Belediye Başkan adayı Adnan Bıyıklı, 
sivil toplum kuruluşlarını ziyaretlerine devam ediyor. Gemlik Üniversite
si Yaşatma Derneği’ne konuk olan Adnan Bıyıklı, “Derdimiz çok, der 
dimizi Gemlik hakına anlatacağız. Ceketimi assam kazanır* düşün 
cesinde olanlara da, en büyük dersi 30 Mart günü vereceğiz.” dedi.

MHP Belediye 
Başkan adayı Adnan 
Bıyıklı ziyaretlerini 
hızlı bir şekilde 
sürdürüyor.
Gemlik Üniversite 
Yaptırma Yaşatma ve 
Koruma Derneği’ni 
ziyaret eden Bıyıklı, 
Dernek Başkanı 
Haşan Başaran ile 
görüştü.
Başaran, "Gemlik 
için böyle bir 
oluşum içerisinde 
bulunmaktan mutlu
luk duyuyorum.
Siyasi görüşlerimiz 
farklı olsa da, bu 
konuda en büyük 
desteği hep 
MHP'den gördüm. 
Bu nedenle, MHP 
teşkilatına ayrıca 
teşekkür ederim. 
Derneğimiz siyaset 
üzerindedir.
Bağımsız Gemlik 
Üniversitesi için 
mücadele verdik

olmadı.
57. Hükümet devam 
etse, Gemlik bağım
sız üniversitesine 
kavuşmuş olurdu. 
Ama ben inanıyorum 
ki, şu an 
Yerleşke’nin bulun
duğu yer, bağımsız 
Üniversite olacak. 
Genel seçimlerde 
kime oy verirsek 
verelim, Gemlik'te 
yerel seçimlerde, 
kişiyi ve güvenilirliği 
ön planda tutmamız 

gerekir. 
Yerel seçimlerde de 
siyasi kimlik bir 
tarafa bırakılmalıdır" 
dedi.

DERDİMİZ ÇOK 
MHP Belediye 
Başkan adayı Adnan 
Bıyıklı ise konuş
masında şunları 
söyledi: 
"Derdimiz çok.
Derdimizi Gemlik 
halkına anlatacağız. 
'Ben en iyisini bili

Gemlik Üniversite Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı 
Haşan Başaran ise, “Ben inanıyorum ki, şu an Yerleşke’nin 
bulunduğu yer, bağımsız Üniversite olacak. Genel seçimlerde 
kime oy verirsek verelim, Gemlik'te yerel seçimlerde, kişiyi ve 
güvenilirliği ön planda tutmamız gerekir.” şeklinde konuştu.

rim' düşüncesine 
karşıyız. Biz, Gemlik 
ile birlikte karar al 
mak istiyoruz. 
Gemlik'te yaşayan- 
lann da Gemlik'in 
geleceğine karar 
verme hakları olmalı. 
Gemlik'te malzeme 
çok, yeter ki kullan
mayı bilelim. 
Üniversite konusu 
yönetime geldiğimiz 
de önceliklerimizin 
başında yer alacak. 
Gemlik gibi bir ilçe 

de bağımsız Üniver
sitenin olması 
gerekir.
Siyasi nezaketimizi 
hiçbir zaman bırak
mayacağız.
Yapılanlan eleştir 
mek yerine yapılma 
sı gerekeni ve 
yapacaklanmızı dile 
getireceğiz. 'Ceketi 
mi assam kazanır' 
düşüncesinde olan
lara da, en büyük 
dersi 30 Mart günü 
vereceğiz.

Türk milleti, sandal 
ye koltuk veya ceket 
değildir" 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ise 
konuşmasında, 
geçen yerel seçim
lere vurgu yaparak 
"Kendine çok güve
nenler, başkan 
seçileceğini iddia 
edenler, 30 Mart 
günü en büyük 
mağlubiyeti ile 
karşılaşacaktır" 
dedi.

SP adayı üzmen den CHP «e MHP’ye nezaket ziyareti
Saadet Partisi Bele 
diye Başkan Adayı 
Sedat Özmen, İlçe 
Başkanı Ahmet Vak 
kas Yıldız ve Yöne 
tim Kurulu Üyeleri, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan ve 
Yönetim Kurulu 
üyelerini ziyaret etti. 
Ziyarette konuşan 
Sedat Özmen, 
"Önümüzde yerel 
seçim var, bu anlam
da ilçemizde güzel 
bir yerel seçim 
atmosferi oluşsun. 
Gemlik'imiz kazansın 
diye siyasi partileri 
ziyaret etmek için 
yola çıktık.
Siyasi partilerin bir
birleri ile yakınlıkta 
bulunmaları ülkemiz 
ve milletimiz için bir 
yakınlaşma sağlar. 
Hizmetin oluşmasın
da fikirlerin paylaşıl
masına olanak 
sağlar. Bu vesile ile 
hem daha da yakın
dan tanışmış hem de 
bundan sonra ki 
fikirlerimize sıcaklık 
sağlamış oluyoruz. 
Bizlerin derdi,

Gemlik adına en iyi 
şekilde hizmet et 
mek, ayrım yapmak
sızın Gemlik için 
büyük düşünerek el 
birliğiyle çalışabil 
mektir." dedi.

BAŞKA GEMLİK 
YOK
Ziyaretten mem
nuniyeti dile getiren 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
da konnuşmasında, 
"Partimiz de sizleri 
görmekten dolayı 
onur ve gurur duy
duk. Her konu 
tartışılırdı. Seslendi 
rilmesi gerekir. 
Ülkemizde ve ilçe 
mizde son gelişme 
ler ile ilgili sıkıntıları 
hepimiz biliyoruz. 
Hiç kimse bunları 

göz ardı edemez. 
Bu anlamda birlikte 
hareket etmek iste
memiz güzel bir 
davranıştır. Bu işler 
eskisi gibi temiz ve 
kolay değil. Bu ülke 
de politika ve siya 
set yapmak kolay 
değil. Türkiye'de 
değişim yaşıyor. 
Her gün okuyor ve 
görüyoruz. Sîzlerle, 
farklı siyasi görüş 
lere sahip olsak da, 
memleketin birliği, 
toprakların bütün
lüğü için çalışan 
siyasi partileriz. 
Tek amacımız, ilçe 
mizin ve ülkemizin 
menfaatleri doğrul
tusunda çalışmaktır. 
Kimse sanmasın bu 
meydan boş değil. 
Vatanseverler hangi 

partiden olursa 
olsun görev başın
da. Bizlerin gidebile
ceği başka yer yok. 
Bizler, Gemliksiz 
yapamayız. Başka 
Gemlik yok.
Gemlik'i düştüğü bu 
kötü durumdan biz
den başka kurtara
cak kimse de yok. 
Gemlik için birlikte 
çalışmalıyız. 
Halkımıza kentsel 
dönüşümün önemi
ni, deprem vur
gusunu özellikle 
yaparak anlatmalıyız. 
Bütün siyasi parti
lerin amacı kentsel 
dönüşümü uygula
mak olmalıdır.
Ama ilk önce halka 
rantsal değil, kentsel 
dönüşüm için el ele 
vereceğimize 

inandırmalıyız. 
Gemlik'in artık fazla 
zamanı kalmamıştır. 
İlçemize sıkıntı 
veren tüm sorunları, 
planlanıp çözümlen
melidir. Sık sık fikir 
alışverişi yapmalıyız. 
Gemlik ne istiyor 
danışmalıyız, sor
malıyız, sorgulama 
lıyız. Kocaman bir 
aile olarak yaşadığı 
mız kentimizi cen
nete çevirmeliyiz. 
Danışmaktan korkan 
adamın kulağının 
arkasında bir şey 
vardır." dedi 
Ziyaret yerel seçim
lere yönelik konuş
malarla hoş bir soh
bet havasında 
devam etti.
özmen ve Yıldız 
daha sonra

MHP İlçe yönetici
lerini ziyaret ettiler. 
Özmen, MHP 
ziyaretinde yaptığı 
konuşmada, 
“Gemlik’te önemli 
bir misyonu yüklen
miş durumda. Özel
likle teşkilat olarak 
öncelikle Gemlik’imi 
ze ve ülkemize örnek 
teşkilat olma gayreti 
içerisindeyiz. Bunun 
başında ise rahmetli 
hocamızın bize 
öğretmiş olduğu 
siyasi nezaket ve 
üslup gerçekten 
önem arz ediyor. 
Son dönemlerde 
ülkemizin birlik ve 
beraberliği açısından 
bizlerin üzerine 
düşen önemli vazi 
feler var. Bizler bu 
noktada Saadet Par 
tisi olarak diyoruz ki, 
bütün siyasi partiler
imiz bizler için bir 
değerdir, önem Ur 
ve milletimiz açıt ın
dan da seçimler 
öncesinde örnek 
davranışları birbiri 
mize karşı göster
mek zorundayız.” 
dedi.
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SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ
IZGARA ÇEŞİTLERİ 
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ i

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
FORKLİFTÇİLER 

ARANIYOR
AĞDEMİR GÜMRÜKLEME

TAH.TAAH.NAK.GÜM.
TAAH. GIDA HYV. TEMİZ. HİZ. İTH. 

İHR. SAN. TÎC. LTD.ŞTİ 
Gemport Liman Sahası

Tel: 524 75 24

TEMA A HARCAMA”^
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

m 
giıen adaylar 

ttl!
Ortaöğretim, ön 
lisans ve lisans 
düzeyleri ayrı ol 
mak üzere tercih 
yapılabilecek kad 
ro ve pozisyonların 
bulunduğu tercih 
kılavuzu ile Kamu 
Görevlerine İlk 
Defa Atanacaklar 
İçin Yapılacak 
Sınavlar Hakkında 
Genel Yönetmelik 
hükümleri uyarınca 
bazı kamu kurum 
ve kuruluşlarının 
kadro ve pozisyon
larına yerleştirme 
yapmak amacıyla 
adaylardan tercih 
alınacak. Başlayan 
tercihler, 27 Kasım 
günü sona erecek. 
Adaylar, kadro ve 
pozisyonları belir
lendikten sonra 
30'u geçmemek 
üzere istek sırası
na göre tercihlerini 
yazacak.

ELEMANLAR 
ARANIYOR

FİRMAMIZ ÜRETİM 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

ÖZ-BİR A.Ş. 
Yeni Yalova Yolu 3.1<m.

GEMLİK
Tel: O 224 513 45 79 
Fax : O 224 513 49 91

ELEMAN
ESNEK ÇALIŞMA 

SAATLERİNE UYGUN 
MAKAM ŞOFÖR VE 

MEKANİK BAKIM USTASI
KAYNAK USTASI 

ELEKTRİK TEKNİKERİ
ARANIYOR

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM.

GEMLİK
Tel: 514 20 21

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
BAY VE BAYAN GARSONLAR 

İLE 
KASAP ARANIYOR 

GÖLYAKA ŞENGÜR 
PETROL 

ŞAHİN İN YERİ 
05357171425

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

demlik www.gemIikkorfezgazetesi.com

http://www.gemIikkorfezgazetesi.com
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Gazilerden teşekkür plaketi
Bursa Muharip 
Gaziler Derneği 
Başkanı Muzaffer 
Uyar, Bursa ve 
Gemlikli Muharip 
Gazilere destek 
çıkan Gemlik 
Kaymakamı ve 
Belediye Başkan 
vekiline teşekkür 
plaketi verdi. 
Kaymakam Cahit 
Işık’ı makamında 
ziyaret eden gaziler, 
gazileri karşı göster
dikleri destek 
nedeniyle teşekkür 
ettiler.
Kaymakam Cahit 
Işık’da gösterdikleri 
vefadan dolayı 
gazilere teşekkür

100. Yıl İlkokulu- 
Ortaokulu’nda Okul 
Aile Birliği Üyeleri, 
öğretmen ve öğren
cilere aşure dağıttı. 
Öğrenciler, öğret
menler ve veliler 
arasında birlik ve 
beraberliği sağlama 
ya yönelik düzenle
nen etkinliğe Azot 
Gübre Fabrikası loj
manlarında oturan 
aileler de katıldı. 
Okul Aile Birliği 
üyeleri ile öğret
menlerin birlikte 
dağıttığı aşure 
öğrenciler ve veliler 
tarafından okul

Gemlik Karfez
İLK I0KL0K f|YAfl GAZI7EIİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

etti.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret eden Bursa 
Muharip Gaziler 
Dernek Başkanı 
Muzaffer Uyar, 
Dernek 

bahçesinde yendi. 
Dağıtım töreninde 
konuşan Okul 
Müdürü Hayrettin 
Minare, "Böyle 
anlamlı etkinliği 
düzenlemek bizleri 
daha da birbirimize 
kenetler, birlik ve 
beraberliğimizi 
güçlendirir, dolayısı 
ile bu güçlü 
dayanışma öğrenci
lerimize yansır ve 
başarımız daha da 
üst sevilere çıkar. 
Okullar Hayat Olsun 
diyoruz, işte bu 
etkinliklerle okulla 
rımız hayat bulacak

Teşkilatlanma 
Sorumlusu Çetin 
Dizdaroğlu, Gemlik 
Şube Başkanı Kadir 
Tan ve Muhasip üye 
Ergin Altındağ ile 
birlikte Yılmaz’a 
teşekkür plaketi 
sundular.

tır. Kaybolmaya yüz 
tutan bir çok değer
lerimiz gibi "Aşure” 
de kaybolmasın. 
Kimsesizlerin kapısı 
çalınsın, aşure 
dağıtırken hatırını 
sormaya fırsat oluş
sun. Emeği geçen 
herkese ve özellikle 
Okul Aile Birliği 
Üyelerine teşekkür 
ediyorum." dedi. 
Daha sonra Azot 
Gübre Fabrikası 
yemekhanesinde 
hazırlanan aşure 
kazanı açılarak 
öğrenci ve velilere 
dağıtıldı.

Kaçak avlananlara 
yönelik su ürünlerine 

10 bin 796 denelim
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğı, su ürünleri av 
sezonunun 
başladığı 1 Eylül ile 
9 Kasım 2013 tarih
leri arasında 10 bin 
796 noktada dene
tim gerçekleştirdi. 
Bu kapsamda 54 ton 
su ürününe, 1 adet 
balıkçı gemisine ve 
kullanımı yasak 102 
adet (197 bin 800 
m.) misina ağı ile 99 
adet muhtelif av 
aracına el konul
duğu belirtildi. 
Bakanlıktan yapılan 
açıklamada, ülke 
genelinde balıkçıla 
rın avlanma araçları 
ve avlanma yöntem
leri başta olmak 
üzere, avlanan balık 
türlerinin boy, avlan
ma zamanını kontrol 
etmek amacıyla su 
ürünlerinin karaya 
çıkış noktaları,

TürMıııı, Kailin GirisimciiMe Sımfla KaMı
Türkiye'nin kadın- 
erkek eşitliğinde 
dünya sıralamasın
da 134 ülke 
arasında 126. 
sırada olduğu 
bildirildi.
Dünyada 123 
ülkede aynı anda 
kutlanan 'Global 
Girişimcilik 
Haftası' kapsamın
da, Bursa'da 21 
Kasım 2013 
Perşembe Günü 
'Türkiye'de Kadın 
Girişimcinin Rolü' 
konulu bir panel 
düzenlenecek.
Uludağ Üniversitesi 
IİBF Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Bilçin Meydan'ın 
moderatörlüğünde 
yapılacak 
panelde; Yazılım 
Sanayicileri Başkan 
Yardımcısı Zeynep 
Sarılar, Biotekno 

balıkçı gemileri, yol 
güzergahları, işleme 
tesisleri, soğuk hava 
depoları ile toptan 
ve perakende satış 
yerlerinde 10 bin 
796 denetim 
yapıldığı belirtildi. 
Denetimlerde başta 
midye, istavrit, 
bakalyaro ve lüfer 
olmak üzere 54 ton 
su ürününe, 1 adet 
balıkçı gemisine ve 
Tebliğ ile kullanımı 
yasaklanmış, 102 
adet (197800 m) 
misina ağı ile 99 
adet muhtelif av 
aracına el konuldu. 
Kuralları ihlal ettiği 
tespit edilen 234 kişi 
ve işyerine toplam 
207 bin 181 TL. idari 
para cezası kesildiği 
açıklandı.
Bakanlık İl Müdür 
lüklerince yapılan 
rutin denetimlere ek 
olarak balık hali

Kurucu Ortağı 
Betül Helvacı ve 
BRN Yatak Genel 
Müdürü Berna İlter 
konuşma yapacak. 
Programla ilgili 
BTSO binasındaki 
toplantıda konuşan 
Bursa Kadın 
Girişimciler Kurulu 
İcra Komitesi 
Başkanı Emine 
Örnek, tüm 
girişimcileri 
panele davet etti. 
Kadınların daha 
iyi bir dünya, 
kalkınmış bir 
Türkiye için 

bulunan ve 
geçtiğimiz av sezo
nunda yasadışı 
avcılık yapıldığı 
yönünde şikayet
lerin geldiği Mersin, 
Adana, Hatay, 
Balıkesir, Bursa ve 
İzmir illerinde ayrıca 
denetim yapıldı. 
Farklı İl Müdürlükleri 
personelinden 
oluşan ekiplerin 
yaptığı bu illerdeki 
853 toplu denetimde 
4,5 ton su ürününe 
el konulurken, 62 
kişi/işyerine 50 554 
TL idari para cezası 
uygulandı.
Denetimde yetkisi 
olan Sahil Güvenlik, 
Jandarma, Emniyet 
Güçleri ve Belediye 
Hal ve Zabıta Müdür 
lükleri personelin
den de zaman za 
man destek alınarak 
denetimlere devam 
edildiği belirtildi.

çalıştığını belirten 
Örnek, Türkiye'de 
22 milyon 
çalışandan 7 
milyonunun kadın 
olduğunu anlattı. 
Türkiye parla 
mentosunda 
kadın milletvekili 
oranının yüzde 
14.2 olduğunu 
kaydeden Örnek, 
hükümetteki 26 
bakandan 
birinin, 2 bin 924 
belediye başkanının 
sadece 26'sının 
kadın olduğuna 
işaret etti

‘Gemlik Körfez’ www.gernlikkorfezgazetesi.com

http://www.gernlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Belediyespor: 58 Bursa Gelişim Spor Kulübü: 42
Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele eden 
Gemlik Belediyespor 
Genç erkekler 
Basketbol takımı 
kendi sahasında 
Bursa Gelişim spor 
klübü basketbol 
takımını 58-42 
mağlup etti.
Maça iyi başlaya
mayan Belediye 
sporlu basketbolcu- 
larımız ilk periyodu 
7-13 geride tamam
ladı. İkinci periyotta 
da üstünlük kura
mayan basketbolcu- 
larımız ilk yarıyı 22- 
28 mağlup tamam
ladılar. Üçüncü 
periyotta tam saha 
baskı ile başlayan 
ve rakibine fırsat 
vermeyen taraf 
Gemlik Belediye 
sporlu basketbolcu- 
lar olunca 38-34 öne 
geçerek moral bul
dular. Son periyotta 
ise baskıyı daha da 
arttıran basketbolcu- 
larımız sahadan 16 
sayı farkla galip 
ayrıldılar. Maçta 
Ozan ZADEOĞ LU (1 
sayı), Tolgahan 
EVCİL (3 sayı),

Hakkı Can KUBU- 
LAN (sayı), 
Süleyman ÖZAY (11 
sayı), Kasım Ahmet 
TOKGÖZ (7 sayı), 
Burak BOZKURT (10 
sayı), Batuhan 
AYDIN (9 sayı), 
Erdinç GÜRKAŞ (13 
sayı), Emre Oytun 
GÜLENÇ (4sayı), 
Emir SANCAR (sayı) 
ile oynayarak gali
biyeti getirdiler. 
Basketbol şube 
sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, "Zor bir 
maç oldu. Maça iyi 
başlayamadık. 
Oyuncularım üzer
lerindeki baskıyı ata
madılar ve ilk iki 
periyot çok kötü 
mücadele ettiler.

Üçüncü ve dördün 
cü periyotlarda 
gerçek güçlerini ve 
mücadele ruhlarını 
sahaya yansıtan 
oyuncularımı kutlu 
yor, bundan sonraki 
maçlarda da başarıla 
rının devamını 
temenni ediyorum." 
dedi.

GEMLİK BELEDİYE 
SPOR: 43 
MG SPOR
KULÜBÜ:36
Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele eden 
Gemlik Belediyespor 
Yıldız erkekler 
Basketbol takımı 
Gemlik Atatürk Spor 
Salonu’nda oynadığı 

zorlu mücadelen 
galip ayrılmasını 
bildi. Maça iyi 
başlayan belediye
spor ilk periyodu 7-4 
önde tamamladı.
İkinci periyot ta aynı 
oyununu sürdüren 
takımımız ilk yarıyı 
15-13 önde bitirdi. 
Üçüncü periyot ta 
mücadele daha da 
artarak maç heye
canlı dakikalara 
sahne oldu ve 32-27 
basketbolcularımızın 
üstünlüğü ile sona 
erdi. Son periyot ta 
hızlı hücumlarla sayı 
bulan ve son dakika 
larda kazandığı 
serbest atışları 
sayıya çeviren kap
tan Ozan takım 

arkadaşlarıyla birlik
te galibiyet sevinci 
yaşadılar. Maçta 
Kaan 16 sayı atarak 
galibiyette büyük rol 
oynadı.
Maçta kaptan Ozan 
ZADEOĞLU (13 
sayı), Yavuz Melih 
ÖZGÜVEN (5 sayı), 
Ahmet EMRE 
AKTAŞ (4 sayı), 
Alper SARIHAN (2 
sayı), Yiğitcan 
ÇAKMAK (3 sayı), 
Burak TOPOĞLU 
(sayı), Berkan 
SERTDEMİR (sayı), 
Ahmet Kaan GÜN AY 
(16 sayı) Eray ÜNAL 
(sayı) ile oynadı. 
Basketbol şube 
sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, "Sahamızda 

galibiyet almak beni 
ve oyuncularımı 
mutlu etti. Mücadele 
mizi maç sonuna 
kadar sürdüren 
oyuncularımı kutlu 
yorum ve Hırslı 
oyunlarını diğer 
maçlarda da bekliyo
rum. Tofaş'ın pilot 
takımı olan MG Spor 
Kulübünün yıldız 
takımına karşı gali
biyet almak oyuncu
larıma moral oldu. 
Hafta içi Nurullah 
hocamın yaptığı 
antrenmanların 
faydasını görüyoruz 
ve galibiyette 
hocamızın payı 
çok büyük.
Emeğini bizden 
esirgemeyen 
Nurullah hocamıza 
kulübüm ve oyuncu
larım adına teşekkür 
ediyorum. 
Her geçen gün 
daha iyi maçlar 
çıkaracağımıza 
inanıyorum. 
Hedef her zaman 
çocuklarımıza 
basketbolü 
sevdirmek ve oniarı 
spor salonlarında 
görmektir." dedi.

Öğretmenler Günü turnuvası tam aaz devam eıliyo r
24 Kasım Öğret
menler Günü müna 
sebetiyle İlçemizde 
Öğretmenler arasın
da Kort Tenisi, 
Masa Tenisi, 
Voleybol, Satranç , 
Futbol ve Ayak 
Tenisi müsabakaları 
tertip edildi. Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
organize ettiği tur
nuvalar Voleybol 
branşı ile start aldı. 
12 Kasım 2013 
günü başlayan tur
nuvalar tüm hızıyla 
devam ediyor. 
Yaklaşık 220 öğret
menin iştirak ettiği 
turnuvalarda Kort 
Tenisi, Satranç, 
Penaltı atma ve 
Masa Tenisi branş 
(arında dereceye 
giren öğretmenler 
belli oldu. 22 Kasım 
Cuma günü ATL ve 
EM Lisesi Spor 
salonunda

oynanacak Final 
müsabakasının 
ardından ödül 
töreni yapılacak. 
Öğretmenlere ödül
lerinin verilmesiyle 
yemek yenilecek. 
Gemlik Okul Spor 
lan Tertip Komitesi 
tarafından görevlen 
dirilen Beden 
Eğitim Öğretmen
leri gönüllü olarak 
hakemlik görevini 

yürütüyor. 
Voleybol'da alınan 
sonuçlar şöyle: 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi : 2 - 0 
Körfez Ortaokulu 
Gemlik Anadolu 
Lisesi : 1 - 2 Lale 
Kemal Kılıç 
Ortaokulu 
Kurtul Ortaokulu: 0 
- 2 Şükrü Şenol 
Ortaokulu
Çınar Ortaokulu: 2 -

1 Ali Kütahya 
Ortaokulu 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi : 0 - 2 
ATL ve EML 
Gemlik Anadolu 
Lisesi : 1 - 2 Körfez 
Ortaokulu 
Kurtul Ortaokulu : 0 
- 2 Umurbey Celal 
Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi 
Çınar Ortaokulu : 1 
- 2 Şükrü Şenol

Ortaokulu 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi :2 - 0 
Gemlik Anadolu 
Lisesi 
Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulu :1 - 2 
ATL ve EML 
Kurtul Ortaokulu : 1 
- 2 Çınar Ortaokulu 
Ali Kütahya 
Ortaokulu :0 - 2 
Umurbey Celal 
Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi 
Badminton 
Branşında 
Erkeklerde; 1. 
Recep BOZKURT 
(Hisar Anadolu 
Lisesi), 2. Bülent 
KARTAL ( 
Cumhuriyet ilköğre
tim Okulu), 3. Deniz 
KORKMAZ ( Şükrü 
Şenol Ortaokulu). 
Bayanlarda;1. Nida 
BOZKURT ( Şehit 
Etem Yaşar İlköğre
tim Okulu), 2. 
Bilgen GÜLERYÜZ 

(11 Eylül İlköğretim 
Okulu) 3.Sibel 
AKBAŞ (Cumhu 
riyet İlköğretim 
Okulu).
Masa Tenisi Bran 
şında Erkeklerde ;
1. Arda Nihat 
YILDIRIM (Ali 
Kütahya İlköğretim 
Okulu) 2. Hakan 
OSMANOĞLU (ATL 
ve EML) 3. Recep 
BOZKURT (Hisar 
Anadolu Lisesi). 
Bayanlarda; 1. 
Neslihan ALTURAN 
(Çınar İlköğretim 
Okulu) 2.Sibel AK 
BAŞ (Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu) 3. 
Nida BOZKURT 
(Şehit ETem Yaşar 
ilköğretim Okulu). 
Program 19.11.2012 
Ayak Tenisi ve 
20.11.2012 Ba > et 
bol, 21-2:-23 *• ley 
bol müsaba kalan 
şeklinde devam 
edecek.
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Vergi gelirlerinde ipi İstanbul göğüsledi
Vergi gelirlerinde ipi 
yine İstanbul 
göğüsledi. Türkiye 
genelinde yılın ilk 10 
ayında yüzde 17.7 
oranında artarak 
266.3 milyar TL 
düzeyinde gerçek
leşen vergi gelir
lerinin yüzde 43.55'i 
İstanbul'da tahsil 
edildi.

BAŞKENT İKİNCİ 
OLDU
Yılın ilk 10 ayında 
Ankara 35.8 milyar 
TL vergi geliri, yüzde 
13.45 pay ile ikinci, 
Kocaeli 33.4 milyon 
TL vergi geliri, yüzde 
12.55 pay ile üçüncü 

oldu. İstanbul, 
Ankara ve 
Kocaeli'nde Ocak- 
Ekim döneminde 
gerçekleşen 185.2 
milyar TL vergi tah
silatı, toplam tahsi
latın yüzde 70'ini 
oluşturdu. Böylece 
Türkiye genelinde 
tahsil edilen her 100 
TL'lik verginin yak
laşık 69,55 TL'si 
İstanbul, Ankara ve 
Kocaeli'nde top
landı.

ARTIŞ YÜZDE 17 
ORANINDA 
ANKA'nın Maliye 
Bakanlığı veri
lerinden yaptığı

hesaplamalara göre, 
2013 yılı Ocak-Ekim 
döneminde vergi 
gelirleri tahakkuku 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 16.1 oranında 
artarak 323 milyar 
905 milyon TL 

olurken, vergi geliri 
tahsilatı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 17.7 oranında 
artışla 266 milyar 
285 milyon TL 
düzeyinde gerçek
leşti. Bu dönemde 
tahakkuk eden vergi 

gelirlerinin yüzde 
82.2'si tahsil edildi. 
Tahsil edilemeyen 
vergi tutarı 57 milyar 
620 milyon TL oldu. 
Geçen yılın aynı 
döneminde tahakkuk 
eden 279 milyar 21 
milyon TL'lik 
verginin, 226 milyar 
177 milyon TL'si tah
sil edilirken, tahsil 
edilemeyen tutar 52 
milyar 844 milyon TL 
düzeyinde gerçek
leşmişti. Vergi tahsi
latı oranı yüzde 81.1 
düzeyindeydi.
VERGİ 
GELİRLERİNDE 
REKORTMEN 
İSTANBUL

İstanbul, yılın ilk 10 
ayında 266 milyar 
285 milyon TL 
düzeyinde gerçek
leşen toplam vergi 
gelirlerinin yüzde 
43.5'ini topladı. 
Ocak-Ekim döne
minde İstanbul'da 
tahakkuk eden vergi 
miktarı 136 milyar 
801 milyon TL 
düzeyinde gerçek
leşirken, bunun 115 
milyar 962 milyon 
TL'si tahsil edildi. 
İstanbul'un vergi 
gelirleri tahsilatı 
geçen yılın eş döne
mine oranla yüzde 
15.2 oranında artış 
gösterdi.

Kamyon alacaklar dikkat!
Sıfır otomobil alan 
vatandaşların trafik 
tescil işlemlerinin 
• nyüde” yr—U|me- 

| si için uike genelin
deki çalışma tamam
landı.
Otomobillerden 
sonra sıfır kamyon
ların tescili de 
bayide yapılacak. 
Geçtiğimiz 23 Eylül 
tarihinden itibaren 
otomobil ve hafif 
ticari araç alan 
vatandaşlar, tescil 
işlemlerini tek nok
tadan haledebiliyor. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Araç ve 
Sürücü Bilgi Sistemi 
(ASBİS) ile Ocak 
2014'ten itibaren 

kamyonet ve kam 
yonlar için de uygu
lanacağını açıkladı. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, ikinci el 
araç satış işlem
lerinde olduğu gibi, 
tek noktadan hizmet 
anlayışıyla, yeni araç 
satın alan vatan
daşların tescil işlem
lerinin araç bayileri 
aracılığıyla gerçek
leştirilmesi için 
gerekli alt yapının 
ülke genelinde 
tamamlandığını açık
ladı. Motorlu araç 
üreten ya da ithal 
eden tüm firmaların 
sisteme entegre 
edildiğine dikkat 
çekilen açıklamada,

Türkiye'de üretilen 
veya ithal edilen 
araçların teknik özel
liklerini içeren araç 
uygunluk belgesi bil
gileri üreticiler veya 
ithalatçılar tarafın
dan Emniyet Genel 
Müdürlüğü bünye 
sinde oluşturulan 
ASBİS elektronik 
ortamda e-imzalı.ve 
zaman damgalı 
olarak iletildiği hatır
latıldı. Açıklamada 
şu ifadelere yer ver
ildi: "Yeni bir aracın 
satışı yapıldığında, 
satışa ilişkin bilgiler 
elektronik ortamda 
satışı yapanlar 
tarafından (araç ba 
yileri) e-imzalı olarak 

merkezi sisteme 
iletilmekte ve alıcı 
adına tescil 
talebinde bulunul
maktadır. Araç ve 
alıcıya ilişkin oiiy. 
lerin ilgili sistemler
den doğruluğunun 
ve herhangi bir kısıt
layıcı hükmün 
bulunmadığının 
online olarak doğru
lanması üzerine, 
araca tahakkuk 
ettirilen vergilerin 
ödendiği ve zorunlu 
mali sorumluluk sig
ortasının yaptırılmış 
olduğu ilgili kurum 
ve kuruluşların bil
gisayar sistem
lerinden yine online 
olarak teyit edilmek

tedir. Alıcı ve araca 
ilişkin tescile engel 
herhangi bir durum 
olmadığının tespiti 
halinde, alıcı adına 
tescil işlemi gerçek' 
(eştirilerek, satıcı 
bayi araç sahibine 
aracın tescil 
edildiğine ilişkin 
geçici bir belge ver 
mektedir. Bayiler 
sistemden plaka 
basım fişi almak 
suretiyle aracın

tescil plakasını 
şoförler odasından 
bastırmaktadır. 
Bir ay geçerli olan 
bu belge ile araç 
kullanabilmekte, bel
geler ise herhangi 
bir trafik tescil 
kuruluşundan elden 
alınabildiği gibi, 
elden alınmadığı 
durumlarda 
postayla alıcının 
adresine gönde 
rilmektedir."

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELERu 
E 
M 
L 
1 
K

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95.
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Limbn Baş.. 513 11 3*3
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

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

ULAŞIM

R 
E

DENİZ UÇAÖI 613 66 13
Psgasus A km i s Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 1O 72
Kanberoğlu-Esada» 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01631 HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hest. 513 23 29
Msr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 8o 88

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

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

DENİZ OTOBÜSÜ

OTOBÜS

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 
mar-pet „
Tuncay Otogez su 16 4S
Beyse Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4728 

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)

GEUlEinİ
VENÜS 

SİNEMASI
HÜKÜMET KADIN 2: 
11:30-12:45-14:00- 
15:15-10:30-17:45- 
19:00-20:15-21:15 

KARANLIKTAN GELEN 
12:00-14:15-16:15 

ŞEVKAT YERİMDAR: 
10:15-20:30

REZERVASYON 
5133321





ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kuml4İskele - Gemlik {jstiklal’Cad.^Yalov^ Yolu Satış Mağazası www.kavlak.com.tr

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973|
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Ziraat Bankası 
150. yılını kuilaılı
1863 yılında Memleket Sandığı 
olarak kurulan Ziraat Bankası, 
kuruluşunun 150. yılını bütün 
şubelerinde kutladı. Syf. 4’de

Japonya’da Mitsui Paceco firmasında özel olarak üretilen vinçler, 2014 yılı başında Gemlik’te olacak.

Mili İli İllli HWİM|0İI İlil
Gazhane 
Caddesi

■

İki Konu
Yerel seçimlerde nedeniyle, CHP ve 

AKP’de kimin belediye başkan adayı 
olacağı konusu önemini koruyor.

Her iki partiden de kimin adaylığının 
merkezden geleceği üç aşağı, üç yukarı 
belli.

Resmi açıklama sonrası ortalık rahat
layacak, çalışmalar da hızlanacağa 
benziyor.

Geçtiğimiz süreçte yaşanan iki konu 
ya değineceğim bugün. Dev. sayf. 4’de

Yıldırım Holding'in tamamına sahip olduğu iştirak firması Yılport 
Holding (YPH), yeni yılı Gemlik'te inşa ettiği yeni limanına alınan 
dört devasa vinci ekleyerek kutlayacak. GEMPORT Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Yıldırım, Gemport'ta en gelişmiş vinç simüla 
törüne sahibiz.' Japonya'dan yola çıkan vinçlerin Gemlik, Türki 
ye'ye ulaşması yaklaşık 50 günü alacak.” dedi. Haberi sayfa 2’de

elektriksiz 
kaldı

Önceki gün, PTT 
önündeki köprü 
yapımı sırasında 
yapılan çalış
malarda ortaya 
çıkan elektrik 
kablosunun koru
ma altına alın
madan üzerinin 
kapatılması sonu
cu kablonun kop
masıyla elektrik
siz kalan 
Gazhane Caddesi 
ve çevresi, bu 
kez bir daha 
elektriksiz kaldı. 
Haberi sayfa 2’de

TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ RİKKAT!
1 ARALIK • 1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 

< KIS LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.
Trafik denetimlerinden gönül rahatlığıyla geçmek 
için geç kalmadan kış lastiklerinizi taktırınız

Küçük Sanayi Sitesi 
'S^^*** B Blok No: 13-14 GEMLİK
^ ŞnlaksEihgıgE Tel : 0 224 524 74 01

GSM . Q 533 924 1 g Ç8

KIŞ LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR 
Ik MAXXIS 185 R14 165₺
mMKHELIN 20575R16 560₺ 
Gy GOODYEAR 21575R16 575₺ 
F SYRON 22575R16 295₺

MICHELim thoooyvEAn

^EBICA* I

http://www.kavlak.com.tr
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Japonya’da Mitsui Paceco firmasında özel olarak üretilen vinçler 2014 yılı başında Gemlik’te olacak.

YılBori'ım dev vinçleri laponya'dan nola çıttı

Yıldırım Holdingin 
tamamına sahip 
olduğu iştirak 
firması Yılport 
Holding (YPH), 
yeni yılı Gemlik'te 
inşa ettiği yeni 
limanına alınan 
dört devasa vinci 
ekleyerek kutlaya
cak.
GEMPORT Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Yıldırım, 
şipariş edilen vinç
lerin Japonya'da 
Mitsui Engineering 
and Shipbuilding 
Co. (MES) tarafından 
üretildiğini, 
dünyadaki teknolojik 
açıdan en gelişmiş 
ve en yüksek 
kaliteyle inşa 

edildiğini söyledi. 
Mehmet Yıldırım, 
gazetemize şunları 
söyledi:
"Küresel deniz taşı
macılığı, artmaya 
devam eden mega 
gemilerin boyutuyla 
paralel olarak çok 
büyük bir hızla 
değişiyor. Artık bir 
gemi 18,000 
TEU'dan fazlasını 
taşıyabilmek tedir. 
Hali hazırda Yılport 
Holding'in, Gemport 
tesisine uğrak yap
makta olan Mediter 
ranean Shipping 
Company (MSC) ve 
CM A CGM gibi 
gemi acenteleri çok 
yakında bölgedeki 
en iyi teknolojiden, 

en iyi servisten ve 
en yüksek verimlilik
ten yararlanmaya 
başla yacaktır." dedi.

YENİ VİNÇLERLE 
KARGO REKABETİ 
ARTACAK

Mehmet Yıldırım 
açıklamalarına şöyle 
devam etti: 
"Şirketimiz müşteri
lerimizin ihtiyaçları
na destek olmaya 
kararlıdır.
Bunu bölgede 
devam eden yatırım 
odaklarımızda 
görebilirsiniz.
Yeni Mitsui Paceco 
vinçleri, Yılport 
Gemlik'in ve tüm 
Bursa çevresinin 

yüksek düzeyde 
uluslararası ve yurt 
içi kargo rekabetini 
sağlayacaktır.
Bu vinçler inanılmaz 
makineler olmakla 
birlikte, kullanmak 
ve desteklemek için 
çok yüksek eğitimli 
işgücü gerektirir. 
Bu sebeple Türk 
teknisyenlerimiz 
Japonya'da eğitim 
görmektedir ve 
bu sayede bu 
fırsatı yerel takım
larımıza sağlaya
bilmekteyiz.
Yerel kullanıcıların 
becerilerini geliştire
bilmeleri için Gem 
port'ta en gelişmiş 
vinç simülatörüne 
sahibiz.'

O i ta, Japonya’dan 
yola çıkan vinçlerin 
Gemlik, Türkiye'ye 
ulaşması yaklaşık 50 
günü alacak ve yeni 
yılın hemen ertesin 
de ulaşacaklardır. 
Dev boyutları 
sebebiyle, gemi 
Afrika'nın güney 
ucundan seyretmek 
zorunda kalacaktır. 
Gemlik'e ulaştıktan 
sonra vinçler 
dikkatlice Yılport'un 
uzman mühendisleri 
yönetiminde yeni 
tesise indirilecektir. 
Tüm hizmete alma 
ve operasyona 
başlama sürecinin 
90 gün içinde 
tamamlanması bek
lenmektedir.

2014 Nisan 
ayının ilk haftasında 
ilk konteynır gemi
sine hizmet ver
ilmesini beklemek
teyiz.” 
Mehmet Yıldırım, 
Japonya’dan yola 
çıkan vinçlerin 
kapasite olarak 
Türkiye’nin tek ve ilk 
vinci olduğunu 
söyledi.
Gemlik Gübre 
limanın bitmesiyle 
birilikte Yıldırım 
Holding ortaklık
larından olan 
GEMPORT limanı ile 
Türkiye’nin en 
büyük kapasiteli 
limanına sahip 
olacaklarını 
belirtti.

Gazhane Caddesi yine elektriksiz kaldı
Önceki gün, PTT 
önündeki köprü 
yapımı sırasında 
yapılan çalışmalarda 
ortaya çıkan elektrik 
kablosunun koruma 
altına alınmadan 
üzerinin kapatılması 
sonucu kablonun 
kopmasıyla elektrik
siz kalan Gazhane 
Caddesi ve çevresi, 
bu kez bir daha 
elektriksiz kaldı. 
Gazhane Caddesi’n 
de Şaypa Alışveriş 
Mağazası’nın arka 
girişi ile LC VVakiki 
Mağazası arasında 
kalan elektrik kablo
larının birbirine 
değmesi sonucu 
ortaya çıkan kontak 

ile kablo koptu. 
Saat 13.oo sıraların
da kesilen 
elektrikler saat 18.30 
sıralarında UEDAŞ 
teknik ekiplerinin 
çalışmaları sonucu 
geldi.
Bu sırada çevredeki 
tüm işyerleri karan
lıkta kaldı.
Elektriklerin onarımı 
mından sonra sık sık 
kesilmesi, konutlar
daki ve işyerlerinde- 
ki elektrikli araçların, 
bilgisayarların bozul
masına neden 
olduğu öğrenildi. 
5 saat süreyle 
kesilen elektrikler 
nedeniyle işyer
lerinde çalışma yapı 

lamadı.
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, ard arda 2 
gün elektriklerin 
kesilmesiyle 
bölgedeki esnafın 
zor durumda kaldığı, 
iş yapamadığını 
söyledi.
Talan, "UEDAŞ’ın en 
ufak bir amasında 
bile Gemlik’te belirli 
semtler saatlerce 
elektriksiz kalıyor, 
Bu bölgelerde hayat 
duruyor. Esnaf ve 
sanatkar arkadaşları 
mız zor durumda 
kalıyor. Bu çağda 
elektriklerin küçük 
amalardan sonra 

saatlerce kesilmesi 
günümüz için ayıptır. 
Bunun önlemi 
atanmalı, insan
larımız zor durumda 
bırakılmamalıdır. ” 
dedi.
Gazhane Caddesi 
çevresinde büyük 
mağazaların açıl
ması sonucu hatlara 
fazla yüklenildiğine 
de dikkat çeken 
İbrahim Talan, 
"Gazhane Caddesi’n 
de hala yer altına 
alınmayan elektrik 
enerji hattı bulun
maktadır. Bu hattın
da bir an önce yer
altına alınması 
gerekmektedir. ” şek
linde konuştu.
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Fid balı kan İki îlinkııiiııli
Orhangazi’de, 
Devlet Malzeme 
Ofisi'ne (DMO) ait 
kamyonun kavşak
tan geçen otomo
bille çarpışması 
sonucu 35 yaşın
daki Ali Çetinel ve 
eşi 33 yaşındaki 
Nurcihan Çetinel 
yaralandı.
Kaza, saat 12.00 
sıralarında 
Orhangazi- Göl 
yolu kavşağında 
meydana geldi. 
Ali Çetinel yöneti
mindeki 16 UK 084 
plakalı otomobile, 
Orhangazi şehir 
merkezindeki Göl 
Kavşağı'ndan geçiş 
yapmak istediği 
sırada, Orhangazi 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
malzeme bırakan 
Cemil Usta (51) 
yönetimindeki 16 
FG 419 plakalı 
Devlet Malzeme

Ekmek teknesine el konulan
Bmsalı babanın feryadı yürek burktu
Bursa’da, zabıta 
ekiplerinin düzen
lediği operasyonda 
ekmek teknesine el 
konulan işportacı 
Ahmet Deniz, 
sabıkalı olduğu için 
kimsenin kendisine 
iş vermediğini, 9 
çocuğuna bakmak 
için sokaklarda 
çalışması gerektiği
ni söyledi. 
Osmangazi 
Belediyesi zabıta 
ekipleri, polis 
nezaretinde Haşim 
İşcan Caddesi ve 
Fomara Meydam’n 
da seyyar satıcılara 
yönelik operasyon 
yaptı. Tezgahlarına 
el konulan işpor
tacılar ne yapaca 
ğını şaşırırken, 9 
çocuğuna bakmak 
için sokaklarda 
kestane satmak 
zorunda kaldığını 
belirten 55 yaşında
ki Ahmet Deniz’i 
ise arkadaşları zor 
sakinleştirdi. El

Ofisi'ne ait kamyon 
çarptı. Çarpmanın 
şiddeti sürüklenen 
otomobil refüje 
savruldu. Kazada, 
otomobil sürücüsü 
Orhangazi 
Fulacıklılar Derneği 
Yönetim Kurulu 
üyesi Ali Çetinel ve 
eşi Nurcihan 
Çetinel yaralandı. 
Yaralılar olay yer
ine çağrılan ambu
lansla Orhangazi 

arabasının alınması 
ile kestane ve 
malzemeleri sokak 
ortasında kalan 
Deniz, bir aydan 
beri 4’üncü kez 
arabasının elinden 
alındığını söyledi. 
Deniz, “Yaptığım 
bir yanlıştan dolayı 
cezaevine düştüm. 
Yediğim sabıkadan 
dolayı beni hiç 
kimse işe almıyor. 
Ben de aileme bak
mak için elimden 
ne geliyorsa yap
maya çalışıyorum. 
3 aydır kestane

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Durumu 
ağır olan Ali 
Çetinel, buradaki 
ilk müdahalenin 
ardından Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
sevkedildi.

'OTOMOBİL 
KIRMIZIDA 
GEÇTİ* İDDİASI 
Kazaya karışan 
DMO'ya ait kamyon 
ise kavşağa 

satarak 9 çocuğu
ma bakmak için 
canımı dişime tak
tım” diye dert 
yandı.

“BEN NAMUSUM
LA ÇALIŞIYORUM” 
Kimsenin bu şek
ilde çalışmak iste
meyeceğini ifade 
eden Deniz, çaldığı 
bütün kapıların 
yüzüne kapandığını 
söyledi. Deniz, 
“Çok iş başvu
rusunda bulundum. 
Ama herkes sabıka 
kaydı istedi.

savruldu. 
Polis kamyon 
sürücüsünü 
gözaltına aldı. 
Kamyon sürücüsü 
Cemil Usta 
otomobilin kırmızı 
ışıkta geçtiğini ve 
kazanın bu 
yüzden meydana 
geldiğini iddia 
etti.
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Götürdüğüm de ise 
beni işe almadılar. 
Benim tek arzum 
helal para kazan
mak. Bana ya iş 
versinler ya da ben 
burada yine satış 
yapayım. 9 yavrum 
var. Ekmek parası 
kazanmak zorun
dayım. Cezam 
neyse çekmeye 
razıyım, ama 
arabamı alıp, 
gözümün içine 
bakarak camlarını 
kırmalarına 
dayanamıyorum” 
dedi.

Dörtyol'da 
takla atan araçtan 

sağ çıktı

Gemlik Dörtyol 
mevkinde sabah 
09:30 sıralarında 
meydana gelen 
kazada İstanbul'
dan Bursa 
istikametine 
seyreden otomobil 
sürücünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesiyle 
orta refüje 
çarparak ters

Bursa'daki Kulaca 
Deresi ölüm saçıyor
Derede artık canlı 
kalmadığını 
söyleyen köylüler, 
yetkililerin ilgisiz 
kalmasına tepki 
gösterdi.Köylüler 
tarafından haber 
verilmesi üzerine 
Kulaca deresine 
gelen Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İlçe 
Müdürlüğü yetk
ilileri dereden su 
numunesi aldı. Bu 
olayın her 15 
günde bir 
yaşandığını, daha 
önce de balık 
ölümlerinin mey
dana geldiğini 
belirten Kulaca 
köyü sakinleri, 
“Sular tahlillerde 
temiz çıkıyor; ama 
balıklar, koyunlar 
ölüyor? Binlerce 
balık öldü. Su tem
izse balıklar neden 
ölüyor? Hayvanlar 

döndü. Ters dönen 
araca yoldan 
geçen NAK arama 
kurtarma 
ekibinden 
Özgür Aslan ve 
arkadaşı müda
hale etti. 
Otomobilde bulu
nan iki kişi sağ ve 
yara almadan kur
tarılırken, trafik bir 
süre aksadı.

neden ölüyor?” 
diye sordu.Her 15 
günde bir aynı 
olayı yaşadıklarını 
belirten Kulaca 
Köyü Tarımsal 
Kalkınma Koope 
ratifi Başkanı 
Ahmet Uğur, 
“Her 15 günde bir 
aynı şeyi yaşı 
yoruz. Bu, büyük 
ihtimalle yukarıda
ki işletmenin 
periyodik bakımı 
neticesinde bırak
tığı kimyasaldan 
kaynaklanıyor. 
Suyun hem renği 
değişiyor, hem 
köpürüyor, hem de 
canlı hayvan 
kalmıyor. Dereden 
su içen koyunlar 
zehirlenip ölüyor. 
İlgili bakanlığa 
yine göndereceğiz. 
Ama maalesef bu 
ilk değil.” dedi

www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

İki konu...
Bana gelen bilgilere göre, yerel seçimler yak

laştıkça, yerel derneklerde de kıpırdama başladı.
Gerek bizim gazeteden, gerekse diğer gazete 

terden, bazı derneklerin başkanlarının belediye 
meclis üyelikleri için kolları sıvadıklarını görü 
yoruz.

Her yerel seçim dönemi yaşadığımız olaylardan 
biri de, bazı yerel derneklerin kapı kapı dolaşıp, 
kendilerinden binlerinin meclis üyesi veya bele 
diye başkanı olması pazarlıklarına girmesidir.

Son olay, Giresun kökenlilerin ilçemizde oluş
turduğu dernek ve diğer kurumlardan bazı kişi
lerin, AKP İl Başkanı Sedat Yalçın ziyaretleri!

Neden bu kişiler, AKP İl Başkanına gittiler?
Nedeni şu: ‘Gemlik’te Giresun kökenlilerin sa

yısı diğer yörelerden gelenlerden çok.
Bu nedenle, ‘Gemlik’te Giresun kökenli birinin 

belediye başkanı görmek işiyoruz’ mesajının ve 
rilmesil’

Mesaj alandımı bilmiyorum.
AKP’li aday adayları arasında Giresun kökenli 

Enver Şahin var.
Bu ziyaret, ‘Refik Yılmaz’/ aday yaparsanız biz

den size oy yok.’ demektir.
Sedat Yalçın’ın mesajı alıp bir yerlere götürdü 

mü veya nasıl bir değerlendirme yaptı belli değil.
Ancak, Ankara’nın Yılmaz’ı aday göstereceği 

duyumları fazla.
Bülent Arıç faktörü, buna bağlı olarak Gülen 

cemaati faktörü, bunda etkili deniyor.
Hatta önceki gün bu konuda bir grubun Anka 

ra’ya da gittiği, sonucu en yukarıya iletmek iste
dikleri, ama Ankara’dan eli boş döndükleri bilgisi 
ulaştı bana..

Bu durumda, bir süpriz olmazsa, AKP yola 
Refik Yılmaz ile devam edecek demektir.

Peki o zaman Giresunlu etkin sivil toplum kuru
luşları, nasıl bir tavır alacaklar?

Giresun kökenli tek aday adayı CHP’de var.
Atay Güngör...
Güngör, Gemlik’e geldiğinden beri, bu kesimle 

sıkı ilişkiler içinde.
Hatta Gemlik’i tercih edişinin önemli bir nede ni 

nin bu olduğu biliniyor.
İkinci olay, geçtiğimiz cuma akşamı Giresunlar 

Kültür ve Dayanışma Derneği, GIMSİAD ve Çoto 
nakspor’un düzenlediği gecede yaşanan olay...

Salona giriş bölümüne Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın kimseye sormadan otomatik çay 
makinası koydurması ve duvara da ‘‘Afiyet Olsun 
Av. Refik Yılmaz Gemlik Belediye Başkanvekili’’ 
yazdırması, bazı Giresun kökenlileri kızdırmış. 
Yazı ve otomatik çaydanlık kaldırılmış.

Geceye CHP’lilerin milletvekili ve il başkanı 
düzeyinde tam kadro katılması, AKP’lilerin geri 
lerde kalmasına neden olmuş.

Fotoğraflarda da bunu gördük.
Yukarıda anlattığım olaylardan sonra, AKP İlçe 

yönetimi ve Başkanvekiline soğuk kalış, o gece 
ye damgasını vurmuş.

Gecenin, Nazım Hikmet’in şiiriyle açılması ise 
bir başka mesaj.

Bu duruma ise en çok sevinen Atay Güngör 
olmuş.

Güngör bana geceyi uzun uzun anlattı.
Sonuç olarak Giresun kökenli Gemlikliler, yerel 

seçimlerde ‘‘biz de varız" diyorlar.
Bana göre; ‘Bizsiz Gemlik’te seçim kazanılama 

yacağına göre, bizim isteklerimizi önemsemeyen
lere bizden oy yok’ diyorlar.

Gemlik’e köylerinden emekçi olarak gelen bir 
çok Giresunlu, sınıf atladı, para kazandılar.

Artık, sosyal ve siyasal dinamikleri de ellerinde 
tutumak istiyorlar.

Gemlik pastasından pay ve etkinlik meselesi...
Yerel seçimler yaklaşıyor.
Çok şey göreceğiz demektir bu.
Daha önce görmüştük.
Bu seçimlerde görmemek olur mu?

Gemlik Şubesi’nde çalışan personel ile emekliler biraraya geldi

Ziraat Banlıası 150. inlini Kutladı

1863 yılında 
Memleket Sandığı 
olarak kurulan 
Ziraat Bankası 
kuruluşunun 150. 
yılını bütün 
şubelerinde 
kutladı.
Dün, saat 17.30 da 
Ziraat Bankası 
Gemlik Şubesi’nde 
bir ilk gerçekleşti. 
Ziraat Bankası 
Gemlik Şube 
Müdürü Cüneyt 
Öztürk, bankalarının 
150. kuruluş 
yıldönümü 
nedeniyle şubelerin 
den emekli olan 
eski çalışanlarını 
150. yıl kutlamaları
na davet etti.
Banka giriş katında 
toplanan Ziraat 
Bankası emeklileri 
ve yeni personele 
tavuktu pilav 
ayran ikramında 
bulunuldu.
Ziraat Bankası 
Gemlik Şube 
Müdürü Cüneyt 
Öztürk, banka olarak 
2 müdür yardımcısı

»nail,

ve 24 personel ile 
Gemliklilere hizmet 
vermeye çalıştık
larını, amaçlarının 
hizmet kalitesini 
yüksetmek 
olduğunu söyledi. 
Ziraat bankalarının 
150 yıl kutlama

buluşmasında eski 
banka müdürlerin 
den Haşan Akkan, 
Raif ibiş, 
Haşan Doğan, 
Hüseyin Kayaalp, 
emekli Bursa Bölge 
Müdürlüğü sektör 
müdürlerinden

Sedat Tüzün de 
buluşmaya katıldı. 
Eski ve yeni Ziraat 
Bankası personeli 
biraraya gelmenin 
mutluluğunu 
yaşarken, bankadaki 
değişiklikleri de 
incelediler.

SATILIK
1994 MODEL RENO SAFRAN 

FULL+ FULL ZIRHLI OTOMOBİL 
SAHİBİNDEN SATILIK (10.000 LİRA)

0 551727 47 34

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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fiaadet Partisi Belediye Başkan Adayı, Erzurumlular Derneğini ziyaret etti.

lıüıhıılliiMaiM Kanalizasyon suları 
dereye akıyor

Saadet Partisi 
Belediye Başkan 
Adayı Sedat Özmen, 
ilçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, Gemlik 
Erzurumlular 
Demeği’ni

ziyaret etti.
Saadet heyetini 
Dernek Başkanı 
Kadir Özaydın ve 
demek yöneticileri 
karşıladı, sıcak 
atmosferde geçen 
ziyarette, dernek 
hatıra defterine 

temennilerini yazan 
Özmen, belediyeyi 
kazandığımızda halk 
meclislerini işler 
hale getirip 
halkımızla, dernek
lerimizle beraber 
Gemlik’imize 
hakettiği hizmetleri 

yapacağını 
yazarak, dernek 
yönetimine 
misafirperverlik
lerinden dolayı 
teşekkür etti. 
Özmen; “Saadet 
kazanırsa, Gemlik 
kazanır” dedi.

Çarşı Deresi’nin 2. 
etap çalışmaları 
devam ederken, 
Hükümet Konağı 
önünde yıkılan 
köprünün bulun
duğu alanda, Kum 
sal Sokağa doğru 
giden kanalizasyon 
hattının kopması 
sonucu, günlerdir 
pis sular balık 
satışının yapıldığı 
işyerlerinin yanına 

dereye akıyor. 
Hükümet 
Konağı’nın hemen 
yanında akan pis 
sular, çevreye 
kötü kokular 
yayarken, çevre 
sağlığına olan 
etkisi de gözle 
görülmesine 
karşın resmi 
makamların kayıt
sız kalmasına 
şaşılıyor.

12 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilen yeni kanun, 2 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce Gemlik Belediyesinde sözleşmeli personel olan 28 kişi, 

dün Belediyede düzenlenen törenle yemin ederek memur statüsüne kavuştular.
Gemlik Belediyesi’n 
de görevli 28 sözleş 
mel i personel 
yemin ederek, 
devlet memuru 
statüsüne geçti. 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı Toplantı 
Salonu’nda yapılan 
törenle memurluğa 
adım atan personel, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
tarafından verilen 
kokteyl ile ağır
landı.
657 Sayılı Devlet 
Memurları 
Kanunu’na geçici 
madde eklenerek, 
12 Temmuz 2013 
tarihinde kabul 
edilen yeni kanun, 
2 Ağustos 2013 
tarihinde Resmi 
Gazete de

yayımlanarak 
yürürlüğe 
girmişti.
Sözleşmeli Personel 
lerin Devlet

Memurları Kadrosu 
na alınmasına 
ilişkin kanun gereği, 
Belediye de çalışan 
28 sözleşmeli per

soneli, Devlet 
Memurluğu’na 
atanmıştı.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcıları

Muharrem Sarı ve 
Nazmi Koçak'ın da 
katıldığı törende, 
İnsan Kaynakları 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk tarafından 
okutulan yemini 
tekrarlayan 
sözleşmeli perso 
nel, böylelikle 
devlet memurluğu 
kadrosuna 
geçmiş oldular. 
Memurlara yeni 
görevlerinde 
başarılar dileyip, 
hayırlı uğurlu 
olması dileğinde 
bulunan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Bundan 
önce de olduğu gibi 
bundan sonra da 
Gemlik'e ve ülkemi 
ze en iyi çalışmaları 

yapacağımızdan, en 
güzel hizmetleri 
vereceğimizden 
şüphem yok. 
Hep birlikte çok 
daha güzel ve iyi 
hizmetlere, pro
jelere, yatırımlara 
imza atacağız.
Yeni görevleriniz 
bizim mutluluğu
muzdur" dedi.
Yemin töreninin 
ardından Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a teşekkür 
eden sözleşmeli 
personel, daha 
sonra verilen kok
teyl de Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
Başkan Yardım 
cilan, daire 
müdür ve amir
leriyle sohbet 
ettiler.

Gemlik K°rfez
«ımlrlıı lı< cuhlük ilmi oızıml

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA A “sSIU^mbao-şa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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AYRINTI
Erhan İZGİ

HÜKÜMETİN HESAPLAŞMA ÇABALARI 
İÇİNDE DERSHANELER

Türkiye'de gün
dem öylesine hızlı 
değişiyor ki ayak 
uydurmak ne 
mümkün!

Ortaya atılan 
konu, henüz yete 
rince tartışılmadan 
bakıyorsunuz gün
demde yeni bir 
konu.

İktidar başarısız 
■ıklarım ancak bu 
yolla gizleyebile
ceğin! gayet iyi 
biliyor.
Açılım süreci, 

barış süreci 
derken öğrenci 
evleri, o da yetme
di dershaneler 
konusu gündeme 
bomba gibi düştü. 
Gerçekten ülkenin 
en temel sorunu 
dershane sorunu 
olmalı.

Çünkü şükürler 
olsun enerji,

eğitim, sağlık, 
işsizlik ve ekono 
mik sorunlarımızı 
çözdük. Halkımız 
refah ve mutluluk 
içinde yaşıyor.

Dershaneler 
gerçekte bir ulu 
sun en büyük kam
burudur. O ülkede 
eğitim nitelikten 
yoksunsa ihtiyaç 
duyulan kurumlar 
kendiliğinden 
oluşur. Ticaret arz 
talep ilişkisine 
dayanır. Siz bu 
ilişkiyi ortadan 
kaldıramadığınız 
sürece amacınıza 
ulaşıp dershaneleri 
kolay kolay kapata 
mazsınız. Kapat 
sanız bile farklı 
biçimde yeniden 
mantar gibi ortaya 
çıkarlar; ancak 
değişik isimlerle.

Bir ülkede uygu

lanan eğitim yaşa
ma dönük ve 
kaliteli değilse siz 
çocukları geleceğe 
hazırlayamıyor- 
sunuz demektir. 
Okullarda uygu
lanan sınavlarla 
üniversite ve diğer 
sınavlar farklı 
teknikte uygulara 
yorsa yapılan 
çalışmalar boşu
nadır.

Okullarda uygu
ladığınız sisteme 
göre sınav yapmak 
zorundasınız.
Bunun içinde bil
gili, donanımlı ve 
kültürlü öğretmen
lere ihtiyaç vardır.

Eğitim fakül
telerinde öğretmen 
adayları yeterli 
bilgi ve beceriyle 
yetiştirilmeden 
mesleğe yön
lendiriliyor.

Öğretmen oldum 
diyen gençlerin de 
büyük bir kısmı 
kendilerini gele
ceğe yönelik 
yetiştirme gereği 
duymuyorlar.

Okullardaki bu 
boşluğu ne yazık 
ki dershaneler dol 
duruyor. Kırk yıllık 
bir eğitimci olarak 
dershanelere 
karşıyım. Ancak 
eğitimdeki kalite 
yetersiz alt yapı ve 
niteliksiz öğret
menlerle yükselti 
lemez. Şu gerçeği 
üzülerek söylemek 
zorundayım: 
Bugün okullarda 
çalışan öğretmen
lerin ancak % 10'u 
dershanelerde 
çalışabilecek kapa
sitededir. Kimse 
boş yere kızıp 
tepki göstermesin, 
gerçek budur.

Eğitim ne zaman 
bilimsel, çağdaş 
ve yaşama dönük, 
ezbercilikten uzak
laştırılırsa o zaman 
dershanelere 
gerek kalmaz. 
Cemaatlerin Türk 
siyasetinde yer 
aldığı bir dönemde 
içten içe hesaplaş
mak için gerçekler

le örtüşmeyen 
konuları gündeme 
getirmek, cemaati 
tehdit ederek zorla 
desteğini almak 
iktidara çok şey 
kazandıracak gibi 
görünse de çok 
şey de yitirmesine 
neden olabilir. 
Çünkü iktidar 
yavaş yavaş dağıl
ma sürecine giri 
yor.

Bu gerçeği 
zaman içinde hep 
birlikte göreceğiz.

Bir ülke düşünün 
ve bu ülkenin milli 
eğitim bakanı, ala
cağı kararlarda 
cemaatlere danış
mak zorunda kah 
yorsa o ülkede 
laiklik ilkesinin 
nerede kaldığı 
merak edilmez mi? 
Dershaneler özel 
okula dönüştürüle
cekmiş.

Eğitimde doğru 
dürüst uygulan
mayan fırsat 
eşitliği böylelikle 
tümüyle ortadan 
kaldırılacaktır. 
Çünkü Türkiye'de 
son yıllarda paray
la diploma alma 
dönemi başlamış 
tır.

Devlet üniver

sitelerini kazana
mayan, çok düşük 
puan alan öğren
ciler parayı 
bastırıp istedikleri 
okuldan dört yıl 
içinde istedikleri 
diplomayı alma 
imkânı bulmuştur.

Geçmişte de 
buna benzer olay
lar yaşanmıştı. 
Parası olan 
başarısız, yetenek
siz çocuklar ecza
cı, mühendis, 
mimar yapılmıştı. 
Yetkililer durumun 
vahametini görüp 
bu hatadan hemen 
geri dönmüşlerdi. 
Günümüzde sonu 
hesap edilmeden 
yapılan işlerin fat
urasını toplum 
olarak yıllar sonra 
ödüyoruz.

Suçlusu da 
bulunmuyor; fakat 
ülkeye ve değer
lere yazık oluyor. 
Bir ülkede yaşam
sal öneme sahip 
olan eğitim 
işleridir.

Ülkenin geleceği 
yani çocukları eği 
tim yoluyla şekil
lenir, bu nedenle 
konu özenle ve 
dikkatle değer
lendirilmelidir.

27 ilıle Mel lojistik Oepolaıı kurulacafc
II II ıı vıı

MetcorolojiliencIMiiıliirliigii'nıleniDian
Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) 
afet bölgelerine 
yardımların hızlı ve 
koordineli bir şek
ilde ulaştınlması için 
27 ilde "Afet Lojistik 
Depolan" kuracak. 
AFAD'dan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, yüzde 95'i 
deprem kuşağında 
yer alan ve farklı 
türde afetlere maruz 
kalabilen Türkiye'de, 
yaşanılan her afet 
sonrası yaraların 
süratle sarılabilmesi 
için çalışmalar tüm 
hızıyla sürüyor. 
AFAD, yardımların 
en kısa sürede afet 
bölgelerine ulaştırıl
ması hedefiyle 15 
bölgede, 27 farklı 
ilde yeni nesil "Afet 
Lojistik Depoları" 
kuracak. Depolar 
sayesinde 
Türkiye'nin afet

lojistik kapa
sitesinde önemli bir 
artış sağlanacak. 
Depolardaki yardım 
malzemeleri ise 
dünyada ilk defa 
uygulanacak yeni 
yöntemle fırlarla ve 
gemilerle hızlı bir 
şekilde afet böl
gelerine sevk edile
cek. Bu depolarla 
birlikte planlanan 
taşıma sistemiyle 
afet olduktan sonra
ki ilk saatlerde 
ihtiyaç duyulan 
yardımın yüzde 
40'ının afet bölge
sine ulaştırılması 
amaçlanıyor. 
Türkiye'nin pek çok 
bölgesinde ilgili 
kuramlarla birlikte 
alan çalışması 
yapan AFAD, depo
ların kurulacağı yer
leri, bölgelerin afet 
ve afet türlerine 
maruz kalma sıklığı, 
ortalama yıllık hasar 

görebilirlik oranı, 
ulaşım ve nüfus 
özelliklerini dikkate 
alarak belirledi. 
AFAD, depolar 
aracılığıyla yardım 
malzemelerinin 
korunması, okyanus 
ötesi taşımacılığa 
uygun standartlarda 
afet bölgelerine 
ulaştırılması ve tüm 
bu süreçlerin takibi 
konusunda dünyada 
daha önce hiç kul
lanılmamış bir kon- 
septi uygulayacak. 
Akademisyenlerle 
birlikte hazırlanan 
konsept kapsamın
da, depoların 
yapımında modüler 
tarzda çelik konst 
rüksiyon kullanıla
cak. İstenildiğinde 
rahatlıkla 
genişletilebilecek 
olan bu depolardan, 
yardım malzemele 
rinin şevki de kolay 
olacak

Meteoroloji Genel 
Müdürü İsmail 
Güneş, 2040, 2070 
ve 2100 yılları için 
Türkiye'nin küresel 
iklim modellerinin 
hazırlandığını 
belirterek, "Yağış 
şiddetlerinde bir 
artış var. Belki bir 
haftalık yağış, hatta 
bazen bir aylık yağış 
24 saatte veya bir, 
iki günde düşebile
cek" dedi.
Dünya Meteoroloji 
Teşkilatı Atmosfer 
Bilimleri Komisyonu 
(CAS) 16. Oturumu 
için Antalya'da bulu
nan Güneş, gazete
cilere yaptığı açıkla
mada, genel müdür
lük olarak küresel 
iklim modelleri ben
zeri bölgesel bir 
model çalışması 
yürüttüklerini söyle
di. Türkiye'deki 
üniversitelerle ortak
laşa yürüttükleri

çalışmanın ilk 
sonuçlarını aldık
larını belirten 
Güneş, bu modelde 
ilk senaryonun 
2040, ikinci senar 
yonun 2070, üçüncü 
senaryonun da 2100 
yılına göre 
yapıldığını anlattı. 
Güneş, üç periyot 
halinde yürütülen 
senaryolar içinde 
etkilerin ilk 30 yılda 
beklenmediğini kay
detti.
Tedbirler alınmaz ve 
sera gazları artmaya 
devam ederse son
raki yıllar için olum

suz etkilerin 
görülebileceğine 
değinen Güneş, 
"Kötümser senary
oya göre sıcaklık 
artışları, yağış 
dağılımındaki bariz 
farklılıklar, yağış 
şiddetlerindeki fark
lılıklar daha fazla 
göze çarpacak" 
diye konuştu. 
Güneş, bu modele 
göre iklim değişik
liklerinin 
dünyadakine 
benzer şekilde 
Türkiye'de de yansı
maları olacağını 
vurgulandı.
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Belediyespor un hedefi Elit Lige çıkmak
Önümüzdeki 2014- 
2015 sezonunda 
Bursa bölgesinde ilk 
kez tüm yaş grup 
larının Elit Ligi kuru
lacak.
Bu yüzden sezonun 
başında tüm takım
ların hedefi Elit Lige 
çıkmak olarak belir
lendi.
Elit Lig kaliteli 
takımların oynadığı 
bir organizasyon 
olarak planlandı. 
Gemlik Belediyespor 
Başkanı Turan Alkış 
tarafından yapılan 
açıklamada 
"Bursa'mızı Türkiye 
Şampiyonası ’nda 
temsil edecek takım
lar da Elit Ligden 
belirlenecektir. Bu 
uygulama sadece 19 
yaş grubunda vardı. 
Şimdi tüm gruplarda 
oynanacak.
Bölgesel gruplarda 
şampiyon olan 
takımlar direk Elit 
Lige çıkacaktır. Elit 
Ligin sonlarında yer 
alan takımlar da 
bölgesel lige 
düşecektir.

Burada amaç lig 
kalitesini arttırarak 
başarı oranını yük
seltmektir.
Böyle ortamlardan 
da kaliteli futbolcu
lar yetişecektir.
Bu sene Gemlik 
Belediyespor'un 
amacı tüm yaş 
gruplannda Elit 
Lige yükselmektir. 
Ayrıca 13-14-15-16 
yaş gruplannda da 
Türkiye

Şampiyonası 'na 
girmeyi hedefti 
yoruz.14 ve 17 yaş 
gruplarında Elit Lig 
hedefi yakalamıştır. 
15 yaş grubu ise 
oynadığı 6 maçtan 6 
galibiyet almıştır. 
Muhtemelen bir 
grupta hedefine 
ulaşacaktır. Bir de 
biz maç skorundan 
çok maç sonrası 
duruma çok önem 
veriyoruz.

Birbirlerine sarılan, 
tebrik eden, hakem
ine teşekkür eden 
sporcular bizi daha 
çok mutlu ediyorlar. 
Sporun dostluk 
olduğunu; 
sporcusu, hakemi, 
idarecisi, teknik 
heyeti ve taraftar
larıyla bu işin 
gereken saygı 
çerçevesinde yapıl
ması gereğini 
savunuyoruz. İyi 

çalıştığımız ve fair- 
play ruhuna sadık 
kaldığımız sürece 
başannın da gele
ceğine inanıyoruz.
Çocuklarımızın özel 

hayatı ve okul 
yaşantısını da takip 
etmekteyiz. Okul 
olmadan sporun da 
olamayacağını 
onların beyinlerine 
yerleştirmeye 
çalışıyoruz. Aile, 
öğrenci, öğretmen 

ilişkilerini de gözle 
yerek bizi erin de 
katkısı ne oluru 
takip etmekteyiz. 
Böylece sporcu
larımızın okul ortam
larına da katkıda 
bulunuyoruz. 
Çocuklarımızın anne 
ve babasıyla pay
laşamadığı birçok 
sorunu antrenörler
ine söyleyebiliyorlar. 
Hocalarımız ve biz 
aile-okul ilişkilerine 
son derece önemli 
katkılarda bulun
abiliyoruz. Bizim 
başarılarımızın 
en önemli sim da 
bu zaten Amacımız 
gelecek nesillere 
daha sağlıklı ve 
daha faydalı 
bireyler kazandır
maktadır" 
denildi.
Gemlik Belediyespor 
tüm branşlarında 
Türkiye’nin önde 
gelen klübü olurken, 
futbolda da, 
Bursa’nın altyapısı 
olma yolunda 
hızla ilerliyor.

Iıartııli!! maçının biletleri sansa çıkıyor
Spor Toto Süper 
Lig'de, Bursaspor 
ile Kasımpaşa 
arasında 23 Kasım' 
da oynanacak 
karşılaşmanın bilet
leri yarın satışa 
sunulacak 
Spor Toto Süper 
Lig'de, Bursaspor 
ile Kasımpaşa 
arasında 23 
Kasım'da oynana 
cak karşılaşmanın 
biletleri satışa 
sunulacak.
Kulüpten yapılan 
yazılı açıklamada, 
biletlerin bugün 
saat 10.00'dan 
itibaren satılacağı

bildirildi.
"E-bilet Projesi" 
kapsamında başla 
nacak satışlarda,

prosedür gereği 
bilet alacak taraftar
ların kimliklerinin 
yanlarında olması

gerektiği duyurulan 
açıklamada, şunlar 
kaydedildi:
"Bilet satışları, TC

kimlik numarası 
üzerinden yapılacak 
olup her TC kimlik 
numarasına bir 
bilet satılacaktır. 
Biletlerde, alan 
kişinin adı, soyadı 
ve TC kimlik numa 
raları yazacak olup 
alınan biletleri 
sadece bilet sahip
leri kullanabilecek
lerdir. İkinci şahıs
ların biletleri kullan
maları halinde hem 
bilet sahibi hem de 
kullanıcı hakkında 
6222 sayılı kanun 
çerçevesinde işlem 
yapılacaktır." 
Açıklamada, bilet

fiyatlarının, Bursa 
gaz VIP B Tribünü 
200 lira, Kapalı C 
Tribünü 50 lira, 
Maraton Tribünü 30 
lira, Açık Kale 
Arkası Tribünü 20 
lira, Misafir Tribünü 
20 lira olarak belir
lendiği, satış nokta
larının ise Bursa 
Atatürk Stadyumu 
Ana Gişesi ile 
Biletix Nalbantoğlu 
Gişesi, Çetin 
Family Emek ve 
Çetin Family Nilüfer 
satış noktaları ve 
Biletix internet 
sitesi olduğu ifade 
edildi.

KRŞ€D€ BEKLEMCK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

o SAATTE TESLİM EDİLİR
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SCK'ılan onbinlerce kişiye niiyük sok!
Sosyal Güvenlik tarafından kira-
Kurumu (SGK) 
tarafından son 1 
yılda yapılan dene
timlerde 476 işy
erinin sahte olduğu 
tespit edildi. Bu 
denetimlerde 44 bin 
260 kişinin sigor
talılıkları da iptal 
edildi.
SGK denetmenle 
rince yapılan dene
tim ve incelemel
erde, sistemin çok 
ilginç bir şekilde 
ilerlediği ortaya çıktı. 
Edinilen bilgiye göre 
öncelikle küçük 
metre kareli büro
ların dolandırıcılar

landığı ve işyeri 
olarak gösterildiği, 
sonra sokakta 
yaşayan gariban 
vatandaşa paralar 
verilerek üzerine şir
ketler kurulduğu 
tespit edildi. Özellik
le sosyal güvencesi 
olmayan şoför 
esnafı, ev hanımı 
gibi işsizler bulu
narak, bu işyerinde 
çalışıyormuş gibi 
sigortalı gösterilip, 
kendilerinden aylık 
150-200 TL ücret 
alınıyor. Kişilerin 
sigortalı bildirimleri 
devam ediyor ancak

devlete prim borcu 
ödenmiyor.
Bu durumu farkına 
varan SGK person
eli, bu sahte işy
erinin şifrelerini ka

patıyor. Hemen 
ardında da sosyal 
güvenlik denetmen- 
lerince inceleme 
süreci başlatılıyor. 
Denetmenler yaptığı

‘ -|f

»s

denetim ve incele 
melerde işyerinin 
SGK'daki kaydını 
iptal ederek, sigor
talı bildirilen kişilerin 
sigortalılıklarını 
geçmişe yönelik 
iptal ediyor. Bu 
kişilere yapılan 
sağlık harcamaları 
ve emekli olmuş ise 
yapılan yersiz 
ödemeler faizi ile 
ilgili kişilerden tahsil 
ediliyor. Kurum, 
böylece binlerce 
kişiyi bu şekilde 
sigortalı bildiren 
dolandırıcıları 
savcılığa sevk 
ediyor.

Bu şebekelerin 
çoğu zaman bazı 
büyük işyerleri ile 
anlaşıp, olması 
gerekenden yüzde 
50 daha az prim 
ödemek koşulu ile 
büyük işyerlerinde 
çalışan kişileri de 
sahte işyerinden 
sigortalı bildirdiği 
ortaya çıktı. 
Yetkililer, çalış
maların fiili olması 
koşulu ile sigortalı 
bildirimlerinin 
yapılacağını, diğer 
türlüsünün ise sahte 
sigortalılığa girdiği 
konusunda vatan
daşı uyardı.

Tekstil deuleri istihdam için toplandı
İstanbul’da 50 büyük 
tekstil markasını 150 
tedarikçi firma ile bir 
araya gelerek istih
damı artırma yol
larını tartıştı.
İstanbul Genç 
İşadamları Derneği 
(İGED), İstanbul 
Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(İSİAD), İhracatçı ve 
Sanayici İşadamları 
Derneği (İHSANDER) 
ile Floryah 
İşadamları Derneği 
(FİADER) tarafından 
tertip edilen 'Tekstil 
Sektörü İşbirliği 
Toplantısı* yeni 
ortaklıkların, 
istihdam alanlarının 

doğmasına imkân 
tanıdı.
Toplantı 50 büyük 
tekstil markasını 
150 tedarikçi firma 
ile bir araya getirdi. 
Aralarında sektörün 
önemli markalarının 
da bulunduğu 4 
saatlik toplantıya 
ilgi büyüktü. 
Görüşmeler 
esnasında pek 
çok anlaşma 
paraflanırken, 
hedeflenen 250 mil 
yon dolarlık ticaret 
yakalandı.
LC VVaikiki Satın 
Alma Sorumlusu 
Fatih Almaş, toplan
tının yararlı, iyi

olduğunu ifade etti; 
senede iki defa 
yapılmasını önerdi. 
Koton Satın Alma 
Sorumlusu Ebru Şen 
ise etkinlik dâhilinde 

firma olarak 55 
tedarikçiyle masaya 
oturduklarını, 
görüşmelerden 
memnun kaldıklarını 
dile getirdi. Armine 

CEO'su Barış Özden 
de 45 tedarikçi firma 
ile bir araya gelerek 
sektör adına önemli 
konuları ele aldık
larını vurguladı.

Kıhçoğlu 
Aksesuar'dan 
Abdullah Kıhçoğlu, 
toolantıda Colin's 
ile anlaşamaya 
vardıklarını; LC 
VVaikiki ile 
ikinci görüşme 
için randevu aldık
larını aktardı. 
'Tekstil Sektörü 
İşbirliği Toplantısı'na 
katılan tedarikçi 
firmalar, burada 
yapılan bağlantılarla 
cirolarının yüzde 
50 oranında arta
cağını; buna paralel 
olarak istihdama 
da katkıda bulu
nacaklarına işaret 
etti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

DENİZ UÇAĞI 6*13 66 13
Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

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 51310 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otognz 513 16 45
Boyzn Petrol 513 O1 03a

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast, 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 5-13 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

_________TAKSİLER_________
Körfez Taksi 513 18 21

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

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

Gemlik Körfez
G E MLİ K ’ IM İLK GÜNLÜK »İYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4729 

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)

iEiıiıtoMi
VENÜS 

SİNEMASI 
HÜKÜMET KADIN 2: 
11:30-12:45-14:00- 
15:15-16:30-17:45- 
19:00-20:15-21:15 

KARANLIKTAN GELEN 
12:00-14:15-16:15 

ŞEVKAT YERİMDAR: 
18:15-20:30

REZERVASYON 
5133321





ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kurrtla İskele - Gbrrçl.ik (İstiklâl Çad:)- Yalova, Yolu Satış Mağazası www.kavlak.com.tr
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i 22 Kasım 2013 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Esnafkıırs 
beldelerini aldı

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası ile BEBKA proje sonucu 
açılan “Girişimci Esnaf Gelişi 
mi” kursuna katılan esnaf ve 
sanatkarlara katılım belgeleri 
dağıtıldı. Haberi sayfa 4’de

1-15 Kasım tarihleri arasında ürün veren ortaklara 29.5 milyon lira ödeme hesaplarına yapıldı

Asa, “Ortaklarımıza ilk 
ödeme bugün yapılıyor”

_________

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Nüfus ve gelişme...
Ğemlik’in ekonomik büyümesine yerel yöne

timler ayak uyduramıyor.
İlçemizin dün ve bugünkü nüfuslarını incele 

d iğimizde, söyle bir tablo çıkıyor karşımıza:
1960 yılında nüfusumuz 17.897
1970 yılında nüfusuzum 17.991
1980 yılında nüfusumuz 21.257
1990 yılında nüfusumuz 27.956
2000 yılında nüfusumuz 25.494
2010 yılında nüfusumuz 92.765
2912 yılı nüfusumuz ise 93.464 kişi.... 4’de

Marmarabirlik 2013- 
2014 sezonu ürün 
alımlan kapsamında 
üretici ortaklarına 
ilk ödemeyi bugün 
yapacak.
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
HidametAsa, 1-15 
Kasım 2013 tarihleri 
arasında alımı 
tamamlanan ürün 
bedelinin % 60'ının 
karşılığı olan, 29,5 
milyon liranın üreti
cilerin banka hesap 
larına aktarıldığını 
söyledi. Asa, "Attığı 
mız her adımda or 
taklarımızı düşünü 
yoruz. ” dedi.
Haberi sayfa 2’de

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimler dün akşam saat
lerinde ilçenin değişik noktalarında Huzur Kontrolleri yaptı.
Ahmet Dural Meydam’nda trafik kontrolleri yapan ekipler, araçlar
da far, sinyal, ehliyet, sigorta kontrolleri yaptı.
İlçe Emniyet Müdürü Erol Gülen yönetimde gerçekleştirilen kon
troller, birhaneler bölgesi, Balıkpazarı ve Manastır Bölge le rinde 
de halka açık yerlerde sürdürül dü. Kontrollerin periyodik olarak 
yapılaca ğı açıklandı.

TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ RİKKAT!

smGMn'SfEBICA-

KIS LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR
■K MAXXB 185R14 165₺ 

■ i MKHELIN 20575RI6 360 ₺ 
B, J GOODYEAR 21S75R16 M t 
İF SYRON 22575RI6 295 fc

■Bl Trafik denetimlerinden gönül rahatlığıyla geçmek ■ 

için geç kalmadan kış lastiklerinizi taktırınız 
B V Küçük Sanayi Sitesi |

I B Blok No: 13-14 GEMLİK **
Solaksubaşi Tel : 0 224 524 74 01
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1b* KIŞ LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.
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1-15 Kasım tarihleri arasında ürün veren ortaklara 29.5 milyon lira ödeme hesaplarına yapıldı

İsa, “Ortaklarımıza ili Meme buflün
Marmarabirlik 2013- 
2014 sezonu ürün 
ahmları kapsamında 
üretici ortaklarına 
ilk ödemeyi 
bugün yapacak. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 145 Kasım 
2013 tarihleri arasın
da alımı tamamlanan 
ürün bedelinin. % ' 
6O'ının karşılığı olan,, 
29,5 milyon liranın ; 
üreticilerin banka? 
hesaplarına 
aktarıldığını söyledi. 
Asa, 21 Kaşım tari-’J 
hine kadar toplam 
22.800 ton ürün 
aldıklarını, bunun 
parasal değerinin . 
81,5 milyon lira 
olduğunu söyledi. 
"Bugüne kadar 
gerçekleşen alımla 
rın % 70'e yakını iri 
kalibre olduğundan, 
tutar olarak büyük 
rakamlar oluştu" 
dedi.

ORTAKLAR 
FİYATTAN MEMNUN

Ürün alım fiyatları ile 
Hgili eleştirilerin 
belirli bir kesim 
tarafından amaçlı 
yapıldığını, bu kişi
lerin eleştiri yap
madan önce, piyasa

da Oluşan salamura 
taze ürün güncel

(âltfh fiyatlarını 
araştırmaları gerek
tiğini söyleyen Asa, 
"Fiyatlar memnun 
etmeseydi, koope 
ratiflerimize kısa 
sürede hu miktarda 
ürün} gelmezdi" dedi. 
Asa; "Ürün atımları 
mızda son üç yılda 
ortaklarımız mağdur 
edilmediği gibi, 2013 
yılında da mağdur 
edilmemiştir. 
Ortaklarımızı düşü 
nürken diğer 
taraftan kurumu da 
mutlaka düşünme 
liyiz. Hata yapma 
hakkımız yok, kuru
ma bir zarar gelmesi 
durumunda 
Marmarabirlik'i kim 
kurtaracak" dedi.

KAYIT DIŞI 
ÖNLENSİN 
COĞRAFİ 
TESCİL İŞLESİN

Asa; ahm fiyatlarının 
tek başına değer
lendirilmesinin yan
lış olduğunu,; zorlu 
piyasa koşullarında 
diğer bölgelerden 
gelen ürünlerle 
rekabet etmek 
zorunda kaldıklarını, 
bu durumun da 
dikkate alınması 
gerektiğini söyledi. 
Sektördeki kayıt dışı 
lık, haksız rekabet 
ve merdiven altı ürer 
timin bir an önce . 
önlenmesi gerek
tiğinin altını çizen 
Asa; üretici ortak
ların emeğinin ve 
ahn terinin koruna 
bilmesi için Coğrafi

Tescilin biran önce 
yürürlüğe girmesi 
gerektiğini söyledi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
"Attığımız her..adım
da ortaklarımızı 
düşünüyoruz.
Ciddiçalışmalarımız 
sonrasında 
satışlarımızın tüm 
zamanların en yük
sek rakamına; 30 bin 
tona ulaştı. Ancak 
bu yıl alınacak ütün 
miktarı düşünüldü 
ğünde, çök daha 
yüksek satış rakam- 
lanna ulaşmamız 
gerektiğini görüyo 
ruz" dedi.
"Ürün almak-kolay! 
Ancak,piyasa 
koşullarında rekabet 

edebileceğimiz şart
larda ürün alınma 
dığı takdirde 
satışların olumsuz 
etkileneceği 
aşikârdır"
Marmarabirlik üretici 
ortaklarına seslenen 
Asa; "Ürün alım mik
tarlarını, fiyatları ve 
ödemeleri bir yıllık 
düşünürsek, olaya 
kısa vadeli bakarsak 
yanılırız.
Marmarabirlik bize 
her yıl lazım.
Kurutmamıza zarar 
gelmesi halinde, 
ortaklarımızın nasıl 
bir mağduriyet yaşa 
yacağı iyi düşünül 
melidir" dedi.

ÖDEME TARİHİ 
UZAYABİLİR

Aşa; "Ortaklarımıza 
daha önce duyur
duğumuz gibi, alım 
bedellerinin %60'ınt 
peşin olarak ödüyo 
ruz. Kampanyanın 
ilk 20 günlük seyrini 
analiz ettiğimizde, 
alım miktarımız ve 
parasal tutann yük
sek rakamlara ulaşa
cağını görüyoruz. 
Bu nedenle peşina 
tın haricinde kalan 
% 40'1 ık ödemelerin 
süre olarak 
uzayabileceği

konusunda ortak
larımızı bilgilen 
dirmek istiyoruz. 
Ayrıca, kota harici 
ürün teslimatlarına 
ait bedellerin hiçbir 
şekilde bir yıldan 
önce ödenmeyeceği
ni hatırlatmak 
isteriz" dedi.

KALİTELİ ALIMA 
DİKKAT EDİYORUZ

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa; "Bazı koope 
ratif bölgelerimizde 
devam eden atımlar
da ürün kalitesiyle 
ilgili sıkıntılar yaşı 
yoruz. Bu konuda 
çok hassas 
davranmak zorun
dayız. Kalite stan
dardımıza . uygun 
olmayan ürün 
alındığı takdirde 
satışlarımız 
olumsuz etkilenir.” 
Ürün ahmları 
sırasında göster
diğimiz titizliği ortak 
larımız anlayışla 
karşılayacaktır. 
Diğer taraftan 
hiçbir kooperatif 
görevlisi kalite 
standardına uygun 
ürünü geri 
çevirme?" şeklinde 
konuştu.

Gemlik Sosyal Yardımlaşma-ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada yaş nadeniyle Sait Çakır’ın huzurevine kabul edilmediği bildirildi

Sait Çakır a her türlü destek sağlandı
GemlîK Sösyâr Yardim" ’ 
laşma ve Dayanışma 
Vakfı’ndan yapılan açıkla
mada, bir süre önce ölen 
Sait Çakır’ın Vakıftan 
düzenli olarak ayni ve 
nakdi yardım yapıldığı 
açıklandı.
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Başkanı 
Kaymakam Cahit Işık’ın 
yaptığı yazılı açıklamada 
şu görüşlere yer verildi: 
“İlçemizde ikamet eden 
Sait Çakır, Vak fımızda 
kayıtlı, düzenli yardım 
alan ve yalnız yaşayan 
bir vatandaşımızdır.

ya“kfimİzin ver
miş olduğu her türlü 
yardımdan faydalandığı 
(kömür, para, gıda, sağlık 
vb.) ayrıca üç ayda bir 
verilmekte olan engelli 
maaşı alan bir vatan
daşımızdır. 
Sait Çakır, son dönem
lerde yaşadığı rahatsızlığı 
süre since İl Sosyal 
Hizmetleri tarafından 
yürütülen 
Huzurevine yatırılması 
için müracaat yapılmış, 
ancak yaş kriterlerinden 
dolayı Huzurevi müra
caatı olumlu son uçla n- 
mamaştır. Yine de İl

Sosyal Hizmetleri 
tarafından vatan
daşımızın kontrolünün 
yapılacağı bilgisi vak
fımıza verilmiştir. 
Müracaat durumu vak
fımız tarafından da sürek
li takip edilmiş, ancak 
hastalık süreci devam 
ederken vatandaşımız 
hayatını kaybetmiştir. 
Gazetede yayınlanan 
haberdeki gibi 
vatandaşımız ilgi ve 
destekten yoksun bırakıl
madığı gibi, devletimizin 
her türlü imkan ve 
desteği ile ihtiyaçları 
karşılanmıştır.”
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MHiıHnılıiisiıttılıllı
Bursa’da 1.5 yaşın
da bir çocuk, 
annesinin elini 
bırakınca 
ağabeyinin indiği 
servis minibüsü 
nün altında kalarak 
hayatını kaybetti 
Kahreden kazanın 
ardından şoka 
giren anne 
gözyaşlarına boğul
du. Metanetini 
koruyan baba ise, 
“Takdir-i ilahi” diy
erek meslektaşı 
olan şoförden 
şikayetçi olmadı. 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, dün 
akşam saatlerinde 
merkez Nilüfer 
ilçesinde Aydın 
Sokağı üzerinde 
meydana geldi. 1.5 
yaşındaki oğlu 
Keremcan Güzel’i 
yanına alan anne 
Sevda Güzel, 
anaokuluna giden 5 
yaşındaki büyük 
oğlu Kerim’i almak 
için aşağı indi. Evin 
önünde duran B.B. 
idaresindeki 16 HV 
434 plakalı servis
ten inen büyük 
oğlunu alan anne 
Sevda Güzel’in 
diğer elini bırakan 
küçük oğlu, kaşla

Kamyonetin altında sıkıştılar
Bursa’da kontrol 
den çıkarak kaza 
yapan kamyenette 
sıkışan 2 kişi, kur
tarma ekiplerinin 
20 dakikalık çalış
masıyla çıkartılarak 
hastaneye kaldırıldı 
Bursa’da kontrol 
den çıkarak kaza 
yapan kamyenette 
sıkışan 2 kişi, kur
tarma ekiplerinin 
20 dakikalık çalış
masıyla çıkartılarak 
hastaneye 
kaldırıldı.
Kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Dikkaldırım 
Mahallesi Hayran 
Caddesi'nde mey
dana geldi. 25 
yaşındaki ikram 
Doğan yönetimin
deki 16 AC 840 
plakalı kamyonet,

göz arasında aracın 
altına girdi.
Servisin hareket 
etmesiyle ezilen 
küçük Keremcan 
ağır yaralandı. 
Hemen Tıp 
Fakültesi Hastane 
si’ne kaldırılan 
Keremcan Güzel, 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı. 
Gözleri önünde 
yaşanan kazayla 
şok giren anne, 
sinir krizleri 
geçirdi.Savcılık 
kazayla alakalı 
soruşturma başlat
tı. Evden eve 
nakliye firması 
sahibi olan ve ken

iddiaya göre aşırı 
hızla giderken yol 
kenarındaki sokak 
lambası trafosuna, 
ardından unlu 
mamüller yapan bir 
işyerinin ön camına 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle sürücü 
Doğan ile yanında 
oturan 26 yaşındaki 
Tahsin Paluli araçta 

disinin de arada 
şoförlük yaptığını 
ifade eden baba 
Serdal Güzel, 
kazanın takdir-i 
ilahi olduğunu 
belirterek sürücü
den şikayetçi 
olmadı. Metanetini 
koruyan baba, 
acısını içine 
atarak taziyeleri 
kabul etti 
İşlemlerin ardından 
ailesine teslim 
edilen küçük 
Keremcan’ın 
cenaze namazı, 
Ataevler’deki 
Edebali Camii’nde 
kılındı. Cenaze 
namazını kıldıran 
imam, metanetini 

sıkıştı. Yakındaki 
şantiyede bekçi 
Selahattin Erdem 
kazayı 112 ekipler
ine haber verdi.
Sevk edilen 
Uluslararası 
Medikal Kurtarma 
Ekibi (UMKE), 
itfaiye, Sivil 
Savunma Arama ve 
Kurtarma, 112 Acil 

koruyan ailenin 
sevinmesi gerek
tiğini çünkü bu 
sabinin kendilerine 
cennette şefaat 
edeceğini söyledi. 
Alınan helalliğin 
ardından 
Keremcan’ın 
küçük tabutu 
cenaze aracına 
yüklendi.
Cenaze töreninde 
gözyaşlarına boğu
lan acılı anneyi 
yakınları teskin 
etmeye çalıştı. Dua 
ve göz yaşlarıyla 
uğurlanan küçük 
Keremcan Güzel, 
Hamitler 
Mezarlığına 
defnedildi.

servisi ile polis 
ekipleri kurtarma 
çalışmalarına 
başladı.
Yaklaşık 20 dakika 
süren çalışmalar 
sonucu Doğan ile 
Paluli sıkıştıkları 
yerden çıkarıldı. 
Kazada yaralanan 
Doğan, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Paluli ise 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayı 
görerek ilgililere 
haber veren 
Selahattin Erdem 
aracın aşırı hızlı 
olduğunu 
anlatırken kaza 
anında fırında kim
senin olmadığı 
belirlendi.
Soruşturma 
sürdürülüyor.

AKıl almaz kazada 
can pazarı yasandı

Kaza, İznik-Ada 
pazarı yolunda Çi 
çekli köyü yakın
larında meydana 
geldi. Adapazarı 
istikametinden 
İznik'e giden 
Murat isek idare 
sindeki 54 YA 010 
plakalı kamyonet, 
karşı yönden 
gelen Furkan 
Topçuoğlu'nun 
kullandığı 77 AP 
466 plakalı otomo
bille çarpıştı. 
İsek’in, önündeki 
aracın aniden 
yavaşlaması üze 
rine fren yaptığı, 
bu yüzden direk
siyon hakimiyetini 
kaybe derek karşı 
yönden gelen 
Topçu oğlu ile 
çarpıştığı ileri 
sürüldü.
Kazada kamyonet 
şoförü Murat İsek 
ile otomobil 

K AŞ€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

sürücüsü Furkan 
Topçuğolu, 
babaannesi Hatice 
Topçuğolu hafif, 
ön koltukta oturan 
dedesi Abdullah 
Topçuoğlu ise ağır 
yaralandı.
Yaralılara müda
hale için önce 
İznik'ten, ardından 
Orhangazi'den 
ambulans istendi, 
ancak her iki 
ilçenin de ambu
lansları görevde 
olduğu için 
yaralılar uzun süre 
yerde yattı.
Yenişehir'den 
gelen 112 ekibi 
yaralılara müda
hale ederken, 
vatandaşlar 112 
acil yetersizliğine 
tepki gösterdi. 
Yaralı 4 kişi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemllkkorfezgazetesi.com

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın BEBKA’nın desteği ile açılan kurs sona erdi

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Nüfus ve gelişme...
Yukarıda 10 ar yıllık aralarla belirttiğim nüfus 

tablomuz kentimizin merkeziyle ilgili.
Adrese Dayalı Kayıt Sistemine geçildikten 

sonra, nüfus hareketlerini artık kolaylıkla izleye
biliyoruz.

örneğin 2010 yılı nüfusumuz merkezde 47 bin 
182 kadın, 45 bin 583 erkekten oluşuyor.

Yani 90 bin 765 kişi yaşıyor Gemlik’te.
2012 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi yapılan 

belirlemelere göre ise nüfus durumumuz şöyle:
Merkez: Kadın nüfusu 47 bin 399, erkek 

nüfusu: 46 bin 065 kişi.
Toplam nüfus: 93 bin 464 kişi.
Nüfusumuzun yüzde 92’si kent merkezinde ya 

şarken, köylerdeki nüfus oranı sadece yüzde 8.
Gemlik’in merkez ve köy nüfusu 101 bin 590.. 
ön sayfamızdaki nüfus tablosunun incelediği 

mizde, nüfus artışının 2000 yılından sonra yüzde 
300’ün üzerinde arttığını görüyoruz.

İşte bu dönem, Gemlik’te sanayinin arttığı 
dönemdir. Sanayinin gelişmesi ise göçleri getir
di.

2000 yılında 25 bin 494 olan nüfusumuz, 2010 
yılında 92 bin 765’e çıkmış. Korkunç bir artış bu..

Bu nüfus artışı karşısında yerel yönetim ne 
yapmalıydı?

öncelikle kentin konut sorununu çözmeliydi.
Sanayinin geliştiği bölgeleri plan içine almalıy

dı.
2013 yılı bir ay sonra bitecek. Yeni bir yıla girer 

ken, Gemlik sanayisinin ve limancılığının 
geliştiği bölge olan Serbest Bölge civarında hala 
imar planları yok.

Plan olmazsa, mevcut alanlar plansız dolduru
lur.

Bugün yaşanan da bu.
Gemlik’te limancılık 1988 yılından sonra gelişti.
Bölgemizin hatta Türkiye’nin en önemli liman 

kenti olduk.
Büyüme hızla devam ediyor.
Nüfus artışı sonucu kentin yapılaşmaya açılma

ması gereken ova bölgesi imara açıldı.
Sanayi Bölgesi’nde hala plan yok.
Limancılık ve lojistik faaliyetlerin sürmesi için 

ise arsaya ihtiyaç var.
Bugün Serbest Bölge civarındaki, Kurtul Köyü’ 

ne doğru yolun sağ ve solundaki tüm yapılaşma 
ve depolaşma faaliyetleri ruhsatsızdır.

Eğer bu bölgelerde 2000 li yıllarda plan gelmiş 
olsaydı, bugünkü durum ortaya çıkmazdı.

Limana yakın olmak, sevkiyatı kolaylaştıracağı 
için bölgemizde kereste ve kömür depolama ile 
maden depolama hizmetleri geniş yer tutuyor.

Gemlik Gübre yolu çevresinde 5’e yakın ana 
kömür deposu var.

Planı olmayan diğer yerler gibi bu depoloma- 
lanları da ilkel.

Son günlerde siyasetçilere depolar şikayet 
ediliyor.

Bilhassa Islamköy’e yakın olan Tayyip Kömür’e 
köylünün tepkisi büyük.

Köyün, kömür tozu içinde kaldığını söylüyorlar.
Doğru olabilir.
Ancak, bu köyde yaşayanlar geçmiş yıllarda 

yola dökülen kömürlerden köy halkı rant sağlar 
ken, sesleri hiç çıkmıyordu.

Şimdi şikayetçiler.
Kömürler yollara dökülseydi acaba şikayetleri 

olur muydu?
Sorunun çözümü ceza olmamalı.
öncelikle planları yapılmayan yerel yönetime 

ceza kesmeli.
Bu bölge de Organize Sanayi alanı, lojistik köy 

oluşturulmalıdır.
Birine ceza yazarken, diğerlerine yazmazsanız 

adaletsizlik olur.
Sorunu yaratanlar, depocular kadar gelişime 

ayak uyduramayan ve buralarda yerleşime izin 
veren yerel yönetimlerdir.

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
ile BEBKA proje 
sonucu açılan 
“Girişimci Esnaf 
Gelişimi” kursuna 
katılan esnaf ve 
sanatkarlara katılım 
belgeleri dağıtıldı. 
Dün, saat 15.oo de 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Salonu’nda düzenle
nen belge dağıtım 
töreninde konuşan 
Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Talan, kursa katılan

katılımcılara, 
kursun hayırlı 
olmasını diledi. 
Marmara Bölgesi’n 
de ilk BEBKA proje
si uygulayan Oda 
olduklarını söyleyen 
İbrahim Talan, şöyle 
konuştu: “Odamız, 
Bursa Bilecik 
Eskişehir Kalkın 
dırma Vakfı ’nın 
yardımlarından 
yararlanmak için 
proje yaptık. 
Projemiz kabul 
edildi, masrafları 
BEBKA’dan sağ

landı. Esnaf ve 
sanatkarlanmızın 
daha iyi nasıl 
girişimci olabilecek
leri konusunda eği
tilmelerini sağladık. 
40 arkadaşımız 
kursa katılarak 
belge almayı hak 
kazandılar.
Mutluyuz. Ancak, 
bu katılım yetersiz. 
Esnaf ve sanatkar 
arkadaşlanmız iş 
saatlerinde işyerleri
ni kapatıp kursa 
gelemediler. Bundan 
sonra yapacağımız

yeni projelerle esnaf 
ve sanatkarlanmızın 
mesleki eğitimlerini 
genişletmeye 
çalışacağız.
Bu bir ilkti, bunun 
arkası gelecek. 
Katılımcı arkadaş 
lanmıza teşekkür 
ediyorum.” dedi. 
Daha sonra ilk bel
geler bayan üyelere 
verildi. Kursa katılan 
40 kursiyerin bel
geleri yönetim 
kurulu üyeleri ve 
katılımcılar tarafın
dan verildi.

SftTIUK
1994 MODEL RENO SAFRAN 

FULL+ FULL ZIRHLI OTOMOBİL 
SAHİBİNDEN SATILIK (10.000 LİRA) 

0551727 47 34

ABONE 
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OKUYUN OKUTUN
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Bonısan müşterisini daha iyi tanıyacak
BMW, MİNİ ve Land 
Rover araçlarının 
Türkiye'deki distri 
butorü Borusan 
Otomotiv, Microsoft 
Dynamics CRM 
çözümüyle müşteri
lerinin tüm detayları
na hakim olarak 
kişiye özel hizmet 
sunuyor.
BMW, MİNİ ve Land 
Rover araçlarının 
Türkiye'deki dis
tribütörü olan 
Borusan Otomotiv, 
müşteri ilişkileri 
yönetimi çözümünde 
Microsoft Dynamics 
CRM'i tercih etti. 
1984 yılından beri 
Türkiye'de faaliyet 
gösteren, yılda orta
lama 20 bin araç 
satışı gerçekleştiren 
ve bugün 300 bin 
den fazla müşteriye 
hizmet veren Boru 
san Otomotiv, müş
terisini daha iyi tanı
mak ve onlara daha 
iyi hizmet vermek

için Microsoft Dyna 
mics CRM'den fay
dalanıyor.
Müşteriyi tanımanın 
otomotiv sektöründe 
çok önemli bir konu 
olduğuna dikkat 
çeken Borusan Oto 
motiv CRM Müdürü 
Gürkan Erol, "Oto 
mobil satın almak 
önemli bir karar. 
Çünkü yalnızca bir 
araç değil, kişiliği 
nizi ve yaşam tarzını 
zı yansıtan bir simge 
satın alıyorsunuz. 
Bu yüzden müş
terinizin ihtiyaçlarını 
anlamanız ve potan
siyel müşterinizi 
tanımanız çok önem
li. Microsoft Dyna 
mics müşterilerimizi 
daha iyi tanımamızı 
sağlayan, müşteri
lerimiz hakkında 
kaybetmememiz 
veya unutmamamız 
gereken her şeyi 
aklımızda tutmamıza 
yardımcı olan bir

bellek gibi" dedi. 
En Büyük Getirisi 
Müşteriyi Tanımak 
Microsoft Dynamics, 
bugün Borusan Oto 
motiv'de müşteriye 
dokunan herkes 
tarafından kullandı 
yor. Microsoft Dyna 
mics'in sunduğu 
avantajların yeni 
pazarlama olanakları 
m gündeme getire 
rek ve operasyonel 
süreçleri kolaylaştı 
rarak büyük

başarılara imza 
atmalarına yardımcı 
olduğunun altını 
çizen Gürkan Erol, 
şunları söyledi: 
"Bizim işimizde 
müşteriyi iyi tanımak 
ve ihtiyaçlarını 
doğru anlamak çok 
önemli. Bu nedenle 
müşterilerimizle 
güçlü ve kalıcı iliş 
kiler geliştirmeyi 
kendimiz için bir 
öncelik olarak görü 
yoruz. İşimizin önem 

li bir kısmını yeni 
insanlarla tanışmak 
oluşturuyor. Onlara 
daha iyi hizmet sun
abilmek için onlarla 
neler konuştuğu
muzu ve bizden tale
plerini en küçük 
detaylarına kadar 
hatırlamamız gereki 
yor. Müşterinizi ve 
potansiyel müş
terinizi iyi tanımalı, 
onlara ilgi duyacak
tan servis ve ürün
leri sunmalısınız. 
Microsoft Dynamics 
CRM'in bize en 
büyük getirisi müş
terimizi daha iyi tanı
mamızı sağlaması. 
Müşterimizi daha iyi 
tanımamız, müşteri 
ihtiyaçlarına yönelik 
süreçleri daha 
verimli hale 
getirmemizi 
sağlıyor. Ayrıca 
müşteriyle olan iliş 
kilerimizi geniş bir 
ölçekte özelleştire
bildiğiniz için,

pazarlama aktivitele 
rinde ve maliyet 
kontrolünde daha 
büyük başarılar elde 
edebiliyoruz." 
Microsoft Dynamics 
CRM Ürün Müdürü 
Barış Taptık, 
"Borusan Otomotiv, 
müşteri odaklı 
yaklaşımı ve 
bayideki satış 
yöneticisinden çağrı 
merkezindeki müş
teri hizmetleri danış
manına kadar 
Dynamics CRM'i 
özümsenmesiyle 
müşterilerine eşsiz 
bir deneyim sunu 
yor. Aynı zamanda 
Dynamics CRM'in 
kullanıcı dostu 
arayüzü, operas 
yönel sistemlerle 
olan uyumu ve 
süreç fonksiyonlan 
müşteri yönetiminde 
verimliğini 
en üst seviyeye 
çıkarıyor" diye 
konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetimi Giresunlar Derneği’ni ziyaret etti.

Mı *mi im mili m Mı mmi iiırtir
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan ve 
yönetim kurulu üye 
leri, Giresunlular 
Dernek Başkanı 
Haşan Okumuş'a 
hayırlı olsun ziyare 
tinde bulundu.
CHP İlçe örgütü, 
Dernek Başkanı 
Haşan Okumuş ve 
yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 
karşılandı.
Gemlik Giresunlular 
Dernek Başkanı 
Haşan Okumuş, 
ziyaretlerinden 
dolayı CHP yöne
timine teşekkür eder 
ken, Giresunluların 
Gemlik'e kattığı 
değerlere değinerek, 
amaçlarının, yöre 
halkından olan 
vatandaşları bir 
araya getirmek, 
kültürel ve yöresel 
değerleri korumak, 
maddi ve manevi 
hemşerilerine yar 
dım etmek olduğu 
nu söyledi.
"Şüphesiz bu amaç 
lara saygı duyulma 

hdır. İnsanlar yaban 
cısı oldukları bir 
kente göç ettiklerin 
de kendilerine 
yardım edecek akra
balarını ya da 
hemşerilerini arayıp 
bulmak zorunda 
kalmaktadırlar.
Bu noktada o kentte
ki hemşeri derne 
ğinin devreye girme 
si, göç eden aile 
veya fertlere yardım 
etmesi, yol göster
mesi kadar doğal bir 
şey olamaz. Ancak, 
hemşeri der nek- 
lerinin görevleri bu 
kadarla sınırlı 
değildir. Hemşeri 
dernekleri hemşeri- 
lerinin yaşadığı 
kentin çeşitli sorun- 
lan, kültürel değer
leri kısacası yaşadık
tan kente ait olabil 
me hissinin arttırıl
masında da görev 
almaktadır.
Bizler bunu bilincin 
deyiz. Ortak nokta 
mız Gemlik'tir. 
Gemlik'in yaşanabi 
lir bir yer haline 
gelmesi için her

türlü yardıma 
hazınz. Geçek olan 
İlçenin menfaatleri 
doğrultusunda el ele 
verebilmektir." dedi.

NAZIM’IN “DAVET” 
ŞİİRİ OKUNDU

Adem Kaya, Nazım 
Hikmet Ran'ın 
"DAVET" adlı şiirini 
okuyarak ziyarete 
daha da anlam kattı. 
CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
ise konuşmasında, 
yeni kurulan 
Giresunlular yöneti
minin Gemlik'e ha 
yırlı olmasını diledi. 
"Geçmiş günlerde 
organize etmiş

olduğunuz dayanış
ma gecesinde, "Biriz 
Beraberiz, Gemlik’iz 
şeklinde verdiğiniz 
mesaj bizleri çok 
etkiledi.
Gemlik'in özlediği, 
istediği ve ihtiyacı 
olan tablo budur. 
Tabi ki işi slogandan 
ibaret görmemek 
lazım. Bizler, söz 
konusu Gemlik 
olduğu zaman bir 
araya gelmekten 
uzak durmuşuz.
Ya mecbur bırakıl mı 
şız ya da becereme 
mişiz. Gemlik 81 
ilden gelen vatan
daşlarımızın yaşa
maya çalıştığı, nefes 
aldığı kozmopolit bir 

yerdir. Biz, biriz, 
beraberiz. Bizlerin 
gideceği, yaşaya
cağı, çocuklannın 
okuyacağı başka yer 
yok. Atalarımız bura
da gömülü, biz de 
burada gömüleceğiz. 
Gemlik'te, Gemlik 
için birlikte düşüne 
ceğiz. Birlikte ürete
ceğiz. Gemlik için en 
iyisi neyse el ele ve 
rip çalışacağız.
Şehir, nefes alan bir 
organizmadır. Eğer, 
bu organizmayı 
gelişim batlarıyla 
belirlemezsen, senin 
önüne geçer ve yayı 
lir. Senin planlama 
larının önüne geçip, 
mevcut planlamaya 
mahkum eder.
Bu şehrin vaktinde 
planlanmaması, 
Gemlik'i çok zor 
durumda bırakmıştır. 
Gemlik'te her şey 
var. Olmayan, şehri 
projeksiyon gibi gös 
teren bir belediye 
başkamdir. Bir 
zamanlar Marma 
ra'nın incisi olan 
Gemlik, şimdi ne 

hallere düştü. 
Ne Gemlik, ne de 
Gemlik halkı bunu 
hak etmiyor. 
Bu anlamda aynm 
yapmaksızın hep bir
likte kapımızın 
önünü süpürelim. 
Gemlik bunu 
başardı'' diyerek 
Bursa ve tüm ilçeleri 
bizleri örnek alsın. 
Hepimizin de bildiği 
gibi yerel seçimler 
arfesindeyiz..
Tüm siyasi partilerin 
kentimiz için ürettiği 
projeler var. 
Ben söz veriyorum, 
eğer biz iktidar olur
sak, Gemlik'in 
yaranna olan tüm 
projeleri değerlendi
receğim.
Fakat aynı sözü 
sîzlerden de 
bekliyorum.
Halkın seçtiği kim 
olursa olsun, katkı 
sağlayacak türr oro- 
jeleri el birliği'^, 
değerlendirelim. 
Nasıl bir Gemlik iste
diğimize hep birlikte 
karar verelim." 
dedi.
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IZGARA ÇEŞİTLERİ 
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ
FORKLİFTÇİLER 

ARANIYOR
AĞDEMİR GÜMRÜKLEME

TAH.TAAH.NAK.GÜM.
TAAH. GIDA HYV. TEMİZ. HİZ. İTH. 

İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ 
Gemport Liman Sahası

Tel: 524 75 24

TEMA ▲ “SUYUNU BOŞAI ITIR || HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafindan başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

ABONE OLDUNUZ MU?
■<!ll|ll|llll.lllHI||ll|JI!BI^| abone OLUN OKUYUN OKUTUN

Tüketici 
Kredilerime 
Maili 
Kullanımı 

ürttı
Geçen hafta mev
duat bankaların
daki tüketici kredi
leri yüzde 0,15 
artışla 229,8 mil
yar liraya yükseldi 
Söz konusu dö 
nemde kredi kartı 
harcama tutarı ise 
90 milyar liraya 
ulaştı. Mevduat 
bankalarının 
tüketici kredileri, 
15 Kasım itibariyle 
önceki haftaya 
göre yüzde 0,15 
artışla 229 milyar 
837 milyon 686 
bin liraya ve kredi 
kartı kullanımı 
yüzde 0,27 artışla 
90 milyar 30 mil 
yon 782 bin liraya 
yükseldi.

ELEMANLAR 
ABANIYOR

FİRMAMIZ ÜRETİM 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 
ÖZ-BİRA.Ş.

Yeni Yalova Yolu 3. ı<m. 
GEMLİK

Tel: 0 224 513 45 79 
Fax : 0 224 513 49 91

ELEMAN
ESNEK ÇALIŞMA 

SAATLERİNE UYGUN 
MAKAM ŞOFÖR VE 

MEKANİK BAKIM USTASI
KAYNAK USTASI 

ELEKTRİK TEKNİKERİ
ARANIYOR

VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM.

GEMLİK
Tel: 514 20 21

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ
BAY VE BAYAN GARSONLAR 

İLE 
KASAP ARANIYOR 

GÖLYAKA ŞENGÜR 
PETROL 

ŞAHİN İN YERİ 
05357171425

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

‘jGernlit* Körfez* jwww.gernlikkbrfezgazetesi.com

jwww.gernlikkbrfezgazetesi.com
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Milli Eğitim Bakanlığı 
28-29 kasım 2013 tar
ihlerinde ilk kez 
yapılacak Temel 
Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş 
Sistemi ortak 
sınavları ile ilgili 
örnek sorular yayın
ladı.
İl milli eğitim müdür
lükleri kendi illerinde

* sınav yapılacak okul 
bilgisini, sınav

.yapılacak sınıf 
sayısını ve sınıflarda
ki öğrenci sayısını, 
ilçe milli eğitim 
müdürlükleri ise 
kendi ilçelerinde 

sınav yapılacak okul 
bilgilerini (her bir 
okulda sınav olacak 
sınıf sayısını ve 
sınıflardaki öğrenci 
sayısını) e-okul siste
minde yer alan 
'Bakanlık MEM İşlem
leri' modülünden 
giriş yaparak göre
cek. Okullar da, 
kendi okullarında 
yapılacak ortak 
sınavlara katılacak 
tüm öğrencilere ait 
bilgileri, kendi 
okullarında öğrenim 
gördüğü halde mev
cut imkanlardan 
dolayı başka okulda

sınava girecek 
öğrenci bilgisini ve 
başka bir okulda 
öğrenim gördüğü 
halde kendi okulun
da sınava girecek 
öğrenci bilgisini e- 
okul sisteminde yer 
alan 'Sınav işlemleri' 
modülünden giriş 
yaparak görebilecek. 
Veliler, velisi olduğu 
öğrencinin sınava 
gireceği okul, sınıf 
ve sıra bilgisini e- 
okul veli bil
gilendirme sistemi 
üzerinden giriş 
yaparak öğrenebile
cek.

Hretmenlere anına mıMesi
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Şubat ayında 10 bin 
öğretmen ataması 
yapılacağını açık
ladı.
Başbakan Erdoğan, 
katıldığı programda 
gündeme dair çok 
önemli açıklamalar
da bulundu.
Başbakan öğretmen 
atamalarına dair 
"Şubat ayında 10 
bin öğretmen ata
mayı öngörüyoruz" 
dedi.
işte Başbakan'ın o 
sözleri;
"ÖNÜMÜZDEKİ 
5 YIL İÇİNDE AÇIK 
KALMAYACAK" 

."Eğitimde biliyor
sunuz bir reform 
yaptık, 4+4+4. Bunu 

, niye yaptık? Hiçbir 
iktidar 12 yıl zorunlu

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

QSAATTE TESLİM EDİLİR

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

Gemlik K”rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

eğitime imza ata
madı ye biz bu adımı 
attık. İstiyoruz ki 
kaliteyi arttıralım. Bu 
nedenle o iddiaları 
ortaya atanlara 
diyoruz ki madem 
bu işi iyi yaptığınızı 
söylüyorsunuz 
gelin. 10 yılda 400 
bin öğretmeni 
Milli Eğitim'e

kazandırdık.
Bütçemizi dikkatli 
bir şekilde değer
lendireceğiz, kul
lanacağız. Şubat 
ayında 10 bin öğret
men atamayı 
öngörüyoruz.
Önümüzdeki 4-5 yıl 
içinde öğretmen 
açığımızı sıfırlamış 
olacağız" dedi.

llileBaltanliBiveHEBInierneiKale 
işleticilerini ej'ıtime laarlaaıyır

Aile ve Toplum 
Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcısı 
Ercan Doğan, 
aileleri yakından 
ilgilendiren bir çalış
mayı duyurdu. 
Aile ve Toplum 
Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcısı 
Ercan Doğan, 
aileleri yakından 
ilgilendiren bir çalış
mayı duyurdu. Milli 
Eğitim Bakanlığı ile 
yaptıkları ortak 
çalışmayla 
Türkiye’deki 22 bin 
internet kafe işleti
cisinin eğitileceğini 
belirten Ercan 
Doğan, bunun için 
eğitimcilerin şu 
anda yetiştirildiğini 
söyledi. Eğitimin 
zamanla işletmeciler 
için zorunlu ola
cağını düşündükleri
ni açıklayan Doğan, 
“Amacımız; bu alan
ların güvenli olması 
için farkındalık ve 
duyarlılık oluştur
mak. Bir adım öteye 
giderek, ailelerimizin 
de internet kafeye 
rahat gitmesi. 
Burada zaman 
geçirmeleri ve inter
net kafelerde, 
eğitimler düzenlen
mesi. Aile de

çocuğunun gelip 
nasıl zaman 
geçirdiğini ve 
kafede hangi fil
trelerin kullandığını 
görmesi.” dedi. 
Doğan, Ankara İnter
net Kafeciler Esnaf 
Odası’nın düzen
lediği ‘Doğru İnter
net Kafe Modeli 
Oluşturmak’ için 
düzenlenen progra
ma katıldı.
Programda konuşan 
Doğan, internet 
kafelerle ilgili bakan
lıkların yaptığı çalış
malar hakkında bilgi 
verdi.
Doğan, internet 
kafenin ilk defa 1995 
yılında İngiltere’de 
kurulduğunu, bir yıl 
sonra ise 
Türkiye’deki ilk 
internet kafenin ise 
İstanbul’da kurul
duğunu söyledi. O 
günden bu güne 

kadar, 28 bin inter
net kafeye ruhsat 
verildiğini ifade 
eden Doğan, şu 
anda ise 22 bin 
internet kafenin aktif 
durumda olduğunu 
aktardı.
Doğan, yaptığı 
konuşmada internet 
kafelerin Türkiye’de 
hangi ilde ne kadar 
yoğunlukta olduğu 
hakkında bilgiler de 
verdi.
Doğan, yaptıkları 
çalışmada ‘ entere
san ’ sonuçlar elde 
ettiklerini aktardı. 
İstanbul, Bursa, 
İzmir gibi şehirlerde 
her ne kadar inter
net sayısı fazla olsa 
da, bin kişiye düşen 
internet sayısının 
Gümüşhane, Niğde, 
Kilis, Aksaray, 
Bartın, Edirne gibi 
illerin ön plana çık
tığını açıkladı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


22 Kasım 2013 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 8

"Uçak Seferleri İçin Gün Sayıyoruz"
TÜRSAB Güney 
Marmara Bölgesel 
Yürütme Kurulu 
toplantısında BursalI 
turizmcilerle bir 
araya gelen Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Recep Altepe, 
kent turizmine can 
damarı olacak hava 
ulaşımının başlamak 
için gün saydığını 
açıkladı.
TÜRSAB Güney 
Marmara Bölgesel 
Yürütme Kurulu 
toplantısı, Türsab 
Güney Marmara 
Bölgesel Yürütme 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Akkuş'un 
ev sahipliğinde 
Shereton Otel'de 
yapıldı. BursalI tur
izmcilerin yoğun ilgi 
gösterdiği toplan
tıya, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin 
yanı sıra Türsab 
Asya Bölgesel 
Yürütme Kurulu 
Başkanı Nezih 
Üçkardeşler de 
katıldı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep

Altepe, toplantıda 
yaptığı konuşmada, 
Bursa'dan ihtiyaç 
duyulan bölgelere 
yapılacak uçuşların 
başlamak için gün 
saydığını söyledi. 
Bursa Hava 
Yolları'nın kurulu- 
muyla ilgili işlemleri 
gerçekleştirdiklerini, 
şu anda uçak fir
malarıyla son 
görüşmeleri sürdür 
düklerini belirten 
Başkan Altepe, 
"Hangi uçakları 
kaldıralım, hangisiy 
le başlayalım? Nasıl 
başlarsak daha 
sağlıklı olur? Bunun 
hesaplarını yapıy

oruz. Bursa'ya, 
şehrin hedeflerine 
uygun bir oluşum 
için son aşamalara 
geldik." dedi. Hava 
ulaşımını gerçek
leştirilecek uçakların 
belirlenmesinin 
ardından kısa 
zamanda faaliyete 
geçmek istediklerini 
ifade eden Başkan 
Altepe, "Eğer tur
izmde iddialıysak, 
daha da gelişmek 
istiyorsak hava 
ulaşımında güçlü 
olmak, odak olmak 
zorundayız. Sadece 
bir hava alanı da 
yeterli değil, daha 
çok olmalı.

Erişilebilirlik 
konusunda herhangi 
bir eksiğimiz olma
malı. Bunun 
mücadelesini veri 
yoruz. İnşallah çok 
kısa zaman sonra bu 
hedefimize ulaşmış 
olacağız." dedi 
300-500 bin nüfuslu 
ülkelerin hava alan
larının yüzlerce 
uçakla çalıştığını 
hatırlatan Başkan 
Altepe, 25 sanayi 
bölgesine sahip, 
Türkiye'nin sanayide 
ikinci büyük ili olan, 
binlerce fabrikası 
bulunan Bursa'nın 
hava ulaşımında çok 
zayıf kaldığını anlat

tı. Yaşanan eksikliği 
gidermek BHY'den 
önce İstanbul'a 
deniz uçağı ve heli- 
taksi seferlerini 
başlattıklarını, 
aksaklıkların önüne 
geçmek için çaba 
sarf ettiklerini vur
gulayan Başkan 
Altepe, "Bursa'dan 
değişik noktalara 
uçabilecek, insanları 
taşıyabilecek hava 
köprüsü kurmak için 
tüm imkanlarımızı 
değerlendiriyoruz. 
Yılbaşından sonra, 
Bursa'yla İstanbul 
hava ulaşımına dahil 
edilecek, 2 yeni 
deniz uçağımız 
geliyor. Bursa'nın 
merkezinden İstan
bul'a 25 dakikada ' 
uçabilen, helikopter 
taksi seferlerini koy
duk. Artık buradan, 
şehrin merkezinden 
25 dakikada 
Taksim'in göbeğine 
ulaşabiliyoruz. 
Hizmetlerimiz 
artarak devam ede
cek. Sırada çok şey 
var. Allah nasip 
ederse, önümüzdeki 

yıl dolu dolu geçe
cek" şeklinde 
konuştu.
TÜRSAB Asya 
Bölgesel Yürütme 
Kurulu Başkanı 
Nezih Üçkardeşler 
ise, Başkan 
Altepe'nin gerçek
leştirdiği çalışmalar
la Bursa'ya yeni bir 
dönemi yaşattığını 
ifade etti. Bursa'yı 
30 yıl öncesinden 
bildiğini, kentin 30 
yıl öncesinde otel- . 
lerinde banyo 
yapılan, çamaşır 
yıkanan konumdan 
bambaşka bir evreye 
geçtiğini söyleyen 
Üçkardeşler, 
"Bugün baktığımız
da Bursa, insanı 
adeta zaman tüne
line sokuyor. 
Yenilenen tarihi 
eserleri, erişilebilir
lik ve ulaşılabilirlik 
konusunda gerçek
leştirilen çalışmalar, 
kente ve Bursa'yı 
bilenlere adeta 
yepyeni, heyecan
landırıcı bir dönemin 
kapılarını açtı" 
ifadelerini kullandı.

+■----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

llıtlim îlıoMınnı toıııılm Meni! MM
Avrupa Palet Üreti
cileri Birliği (EPAL), 
Türkiye'de 'EPAL' 
markasının taklit 
edilmesini önlemek 
ve standart dışı 
üretim yapanlarla 
hukuki yollarla 
mücadele etmek 
için Türkiye'deki bir 
avukatlık bürona 
yetki verdi.
TEPAL Başkanı 
Akın Balcıoğlu, 
EPAL paletlerin, 
taklit edilmesini ve 
standart dışı 
üretilmesini önle
mek için harekete 
geçtiklerini söyledi. 
EPAL'in Türkiye

dahil 14 ülkede 
ulusal komiteleri 
olduğunu ifade 
eden Balcıoğlu, 
EPAL lisansıyla

üretilen paletlerin 
sağlamlık, hijyen ve 
ekonomik fiyatları 
sebebiyle bütün 
dünyada en çok ter

cih edilen ürün ol 
duğunu vurguladı. 
52 yıllık köklü bir 
geçmişe sahip olan 
EPAL paletlere 
duyulan güveni 
korumak için, 
dünya genelinde 
yeni bir çalışma 
başlatıldığını 
belirten Balcıoğlu, 
'EPAL paletlerle 
taşınan ürünler, 
dünyanın bütün 
ülkelerine hiçbir 
engelle karşılaş
madan giriş yapa
biliyor. Bütün 
dünyada olduğu 
gibi ne yazık ki, 
Türkiye'de de

markamızı taklit 
edenler var.
Bir de üretim izni 
oluğu halde, stan
dartlara uymayan 
işletmeler de var. 
EPAL'in bağımsız 
denetim şirketi 
Bureau Veritas, üre
tim standartlarını 
denetliyor ve 
uygunsuz üretim
lere ceza veriliyor. 
Şimdi de Orhan 
Hukuk Bürosu ile 
anlaştık. Bundan 
sonra markamızı 
taklit eden veya 
standart dışı üretim 
yapan lisanslı 
üreticilerle hukuki

yollarla mücadele 
edecekler* dedi. 
Maksatlarının 
52 yıllık geçmişe 
sahip ve dünya 
çapında haklı bir 
üne sahip olan 
EPAL paletlere olan* 
güveni pekiştirmek 
ve tüketicilere daha 
kaliteli ürün sun
mak olduğunu 
vurgulayan EPAL 
Başkanı Robert 
Holliger ise, 
anlaşma yaptıkları 
avukatların 
Türkiye genelinde 
denetimlere 
başladığını 
söyledi

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

K «JZKIMÖ İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel 2 (0.224) 513 96 83 Fax 2 (0.224) 513 35 95
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Mâliye den belediyelere sıkı takip
Maliye Bakanlığı 
belediyelerin elinde* 
ki sosyal tesisler ile 
şirketlerinin peşine 
düştü.
Habere göre, Maliye 
Bakanlığı'nın bir 
süre önce belediyel* 
erden şirketleri ile 
ilgili bilgi istediği 
öğrenildi.
Belediyelerin gön
derdiği listeyle 
350’ye yakın şirket
lerinin olduğu 
anlaşıldı.
Şimdi ise 
belediyelerin işlettiği 
sosyal tesislerin 
sayısı belirlenmeye 
çalışılıyor.
Bunun için Maliye 
illerdeki defterdarlık
lara bir yazı gönder
erek belediyelerin il 
özel idarelerinin elin
deki sosyal tesis
lerin listesini istedi.

Milyar 
Büyüklüğünde 
Belediye Şirketleri 
var
Maliye Bakanlığı 
belediyelerin gelir
lerini tam olarak 
görebilmek için bir 
çalışma başlattı. 
Bu çerçevede önce
likle belediyelere ait 
şirketlerin listesi 
istendi.
Bu şirketlerin toplam 
büyüklüğünü ‘mil
yarlar* düzeyinde 
diye tanımlayan 
yetkililer: 
“Belediyelerin şirket
lerinin büyüklüğü 
neredeyse belediye 
bütçeleri kadar var. 
Örneğin İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin elinde 
İGDAŞ ve ispark var. 
Bunların gelirleri 
hayli yüksek.

Belediyeler sonuçta 
bu şirketlerden elde 
ettikleri gelirleri de 
belediye faaliyet
lerinde kullanıyorlar” 
dediler.
Belediyelerden iste
nen bilgilerin 
amacının 
‘belediyelerin toplam 
gelirlerinin büyük
lüğünü anlamak* için 
yapıldığını dile

getiren yetkililer: 
“Şu anda sadece 
bütçe büyüklüklerini 
anlamaya çalışıy
oruz, bir plan yok. 
Belediyelere bütçe
den kaynak 
ayrılırken nüfus gibi 
kriterler kullanılarak 
pay veriliyor. Ama 
belki ilerde tüm 
gelirleri dikkate alı
nacak bir sistem de 

düşünülebilir. Ama 
şu anki çalışmanın 
amacı tamamen 
toplam büyüklüğü 
görmek” dediler. 
Sosyal Tesisler 
İsteniyor
Kasım ayının başın
da da bu sefer 
belediyelerin sahip 
olduğu sosyal tesis
lerin kendisine gön
derilmesini isteyen 
Maliye, tesislerin 
hangi belediyeye ait 
olduğunu görmek 
için listelerin büyük 
şehir, belediye ve 
ilçe belediyeler açı 
sından ayrı ayrı ha 
zırlanmasın! istedi. 
İstanbul için örnek 
bir tablo hazırlayan 
Maliye, ‘belediye, il 
özel idaresi, 
Kalkınma Ajansı, 
Basın ilan Kurumu 
Genel Müdürlüğü* 

gibi bir ana kategori 
yaptı.
Daha sonra da 
sosyal tesisleri olan 
belediyelerin liste
lenmesini istedi. 
Sosyal tesislerin bir 
işletme gibi faaliyet 
gösterdiğini dile 
getiren yetkililer, 
zaten bu tesislerin 
vergisel yüküm
lülüğü olduğunu 
ancak ne kadar gelir 
getirdiğinin Maliye 
tarafından bilin
mediğini söylediler. 
Bu listelerin çıkarıl
masının ardından 
Maliye bir çalışma 
yapacak ve hem 
belediye şirketlerinin 
hem de sosyal tesis
lerin gelir-gider- 
lerinin düzenli olarak 
bildirilmesini sağla 
yacak bir sistem 
oluşturacak.

4 milyon kişiye af geliyor!
18 yaşını doldurup, 
çalışmayan ve 
öğrenci olmayan 
herkesi kapsayan 
Genel Sağlık 
Sigortası prim 
borçlarına af geliyor. 
Önümüzdeki ay 
Torba Yasa 
Tasansı'na konula
cak düzenleme ile 
borçlu olduğu için 
sağlık hizmetinden 
yararlanamayan 
vatandaş, borcun- 

L dan kurtulacak.
Habertürk'ün haber

ine göre; Devlet 
borçların tamamını 
silecek. 1 Ocak 2012 
tarihinde yürürlüğe

giren Genel Sağlık 
Sigortası (GSS) ile 
18 yaşını dolduran, 
öğrenci olmayan ve

sosyal güvence kap
samına girmeyen 
herkese, gelir duru
muna göre prim

ödeyerek sağlık 
hizmetinden 
yararlanma şartı 
getirildi.
Habere göre, yasal 
düzenleme ile tam 
12.5 milyon kişi GSS 
kapsamına girdi.
Bunların 8 mil 
yonunun primleri 
devlet tarafından 
ödeniyor. 4 milyon 
kişinin ise prim 
ödemesi yapmadığı 
tahmin ediliyor.
ÇALIŞMA 
BAŞLATILDI

Primlerini ödemeyen 
vatandaş, hastaneye 
gittiğinde durumu 
fark etti.
GSS primlerinden 
yaklaşık 8.5 milyar 
lira toplaması 
gereken SGK'nın 
kasasına, 
300 milyon lira girdi. 
Bunun üzerine 
başlatılan af 
çakmasında sona 
gelindi. Böylece 
devlet 8 milyar lira 
alacağını bir 
kalemde silecek.
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GEREKÜ TELEFONLAR

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

ULAŞIM

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

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
Kanborogiu-Eaadaş 614 46 49
Amtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

O.vl.t Hastanesi 517 34 00
Sahil Oav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 60
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 eo 88

BELEDİYE

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

DENİZ OTORÜSÜ
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

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

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 
Eskihisar

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

OTORÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00
(18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habâşgaz 
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

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

013 1O 79
513 30 33
513 1Ö 45
513 O1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4730 

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)

■Mİ

W SİMİ
HÜKÜMET KADIN 2: 

11:30-14:00-16:15- 
18:30-20:30

BEHZAT Ç ANKARA 
YANIYOR: 11:45- 

14:00-16:15- 
18:30:20:30

KARANLIKTAN 
GELEN:12:00-14:15

ŞEVKAT YERİM DAR 
:16:15-18:15-20:15

REZERVASYON 
5133321



PAKET SERVİSİMİZ AÇILMIŞTIR

O&2

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com

KÖFTE VE AYRAN
İSTEKSENİZ ÇI6 ■ İSTERSENİZ PİŞMİŞ 

^ETŞATTI 444 61 62

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
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Türkiye, sıcak havaya veda et 
meye hazırlanıyor. Hafta sonu 
sıcaklık biraz daha yükselirken; 
pazar akşamından itibaren yeri
ni yağışlı havaya bırakacak.5’de

İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan Ankara’ya çağrılarak İlçe Yönetiminin görüşünü merkeze bildirdi

Mu alin Cart a gün ii acıklanacalı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Öğretmenim...
Yann, 24 Kasım öğretmenler günü., 
öğretmenlerin yeri, hepimiz için farklıdır. 
Mutlaka unutamadığımız öğretmenlerimiz 

vardır.
Ben, çocukluğumda beni ilkokuldan mezun 

eden, Kıvırcık Osman öğretmenimi unutamıyo
rum.

Ortaokul da, Tarihçi Refet Hanım’ı, Bedia’yı, 
Asım Müdürü, Tokatçı Hüsam’ı, Kamuran 
Hanım’ı, Paşa Kazım’ı, Kel Halil’i, Tayfur Bey'i, 
Fizikçi Remzi Bey’i hiç unutmadım... Dev 4’de

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, önceki gün 
Ankara’ya çağrıldı. CHP Gemlik İlçe örgütünün adaylık konusunda yet 
kililere görüşlerini ileten Sertaslan, açıklamanın 27 Kasım 2013 Çarşam
ba günü yapılacağını beklediğini söyledi. Sertaslan, Gemlik’te aday
larının en çok tanınan aday adaylarından biri olacağını tahmin ettiklerini, 
Ankara’da kulis çalışmalarını yürüten Atay Güngör, son ana kadar 
adaylık beklentisi içinde çalışmalarını yürütüyor. Dr. Kemal Aslan ise İl 
yönetiminin desteğiyle Ankara’nın vereceği karara saygı duyacağını 
söylüyor. İbrahim Talan ise, tercihin CHP örgütlerince belirleyeceğini 
önemli olanın Gemlik’e en iyi hizmetin verilmesi olduğunu söyledi. 2’de

M 
MıM
24 Kasım Öğretmen
ler Günü yarın resmi 
törenle kutlanacak. 
Saat 9.30 da Atatürk 
Anıtı önünde yapıla
cak törende anıta çe 
lenk konacak, saygı 
duruşundan sonra 
İstiklal Marşı söyle 
necek. 2. tören Ma 
nastır Kültür Mer ke 
zi’nde Lale Kemal 
Kılıç Okulu’nun 
gözetiminde yapıla
cak. Buradaki tören 
de mesleğe yeni 
giren öğretmenler 
için yemin töreni 
düzenlenecek emekli 
öğretmenlere Hizmet 
Sertifikası verilecek.

TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ RİKKATİ KIS LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR
MAXXI5 I85RT4 W5₺ 

■mJmKHELIN 2O575R16 360₺ 
B,/GOODYEAR 215 75 Rl6 375 ₺ 
Bf SYRON 22575RK 295₺Trafik denetimlerinden göniil rahatlığıyla geçmek 

için geç kalmadan kış lastiklerinizi taktırınız
Küçük Sanayi Sitesi

B Blok No: 13-14 GEMLİK
Solaksubaşi Tel : 0 224 524 74 01

v...,w. w,, GSM . o 533 924 18 98

1 ARALIK ■ 1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 
KIS LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan Ankara’ya çağrılarak İlçe Yönetiminin görüşünü merkeze bildirdi 

CHFnin adayı Çarşamba günü acılanacak 
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, önceki gün Ankara’ya çağrıldı. 
CHP Gemlik İlçe örgütünün adaylık konusunda yetkililere görüşlerini ileten Sertaslan, 

açıklamanın 27 Kasım 2013 Çarşamba günü yapılacağını beklediğini söyledi.
30 Mart 2014 tari
hinde yapılacak olan 
yerel seçimler önce
mi Cumhuriyet Halk 
Partisi ile Adalet ve 
Kalkınma Partilerin 
de Belediye Başkan 
adayının belirlen- 
memesi aday aday
ları arasında 
sabırsızlıklara neden 
oluyor.

CHP ADAYI 
AÇIKLANACAK

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada parti
lerinin adayının 
muhtemelen 27 
Kasım 2013 Çarşam
ba günü açık
lanacağını söyledi. 
Sertaslan, şöyle 
konuştu: 
“Genel merkezden 
çağrılmam üzerine 
önceki gün 
Ankara’ya gittim.

Gemlik CHP İlçe 
Yönetim Kurulunun 
3 aday adayı konu 
sunda görüşlerini 
sordular.
Ben de partim yöne
tim kurulunun 
görüşlerini ilettim. 
Ankara’da edindiğim 
kanaat, 27 Kasım

2013 Çarşamba 
günü Gemlik 
ilçesinin CHP’li 
Belediye Başkan 
adayı Genel mer 
kezce açıklanacak. 
Çarşamba gününe 
kadar bekleyeceğiz. 
Daha sonra kim 
aday olursa ilçe 

örgütü olarak o 
arkadaşımızın yanın
da olacağız ve 30 
Mart seçimlerine 
kadar partimizin 
elinden alınan 
Gemlik Belediyesini 
yeniden elde etmek 
için var gücümüzle 
çalışacağız.” dedi.

EN ÇOK TANINAN 
ADAY OLACAK

Gazetemizin edindiği 
bilgilere göre, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığını kazan
mak için CHP Genel 
Merkezi’nin 
Gemliklilerin yakın

dan tanıdığı aday 
üzerinde durduğu 
bilgilerine ulaşıldı. 
Bugüne kadar CHP 
ilçe Başkanılığına 
Atay Güngör ve Dr. 
Kemal Arslan aday 
adaylığı için başvur
muştu.
Ancak, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan’ın da adı aday 
adaylığında geçiyor. 
Ankara’da kulisleri 
yakından izleyen 
Atay Güngör, aday 
olabilmek için tüm 
gücüyle çalışırken, 
görevinden istifa 
etmeyen İbrahim 
Talan da adaylık 
beklentisini 
sürdüğünü söyledi. 
CHP İl Teşkilatının 
yakından tanıdığı Dr. 
Kemal Aslan ise, 
çalışmalarını 
bu kanaldan 
sürdürerek 
Ankara’da etkili 
olmaya çalışıyor.

Gemlik Milli Merkez yönetimli, yerel seçimler öncesi Gemlik’teki tüm Atatürkçülerin seçimlerde güçbirliği yapması çağrısında bulundu.

M Seçimlerde Güçbirliği Mı ianıl düzenlendi
“Yerel seçimlerde Güçbirliği” konulu panele CHP 
Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, İP Genel Başkan 
Yardımcısı Ferit İlsever, Marmara Üniversitesi eski 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 

konuşmacı olarak katılacak.
Milli Merkez Gemlik 
Temsilciliği, 1 Aralık 
2013 Pazar günü, 
“Yerel seçimlerde 
Güçbirliği” konulu 
panel düzenledi. 
Milli Merkez Gemlik 
Temsilciliği’nden 
yapılan açıklamada, 
30 Mart 2014 tari
hinde yapılacak olan 
yerel seçimlerde, 
iktidardaki gerici 
AKP yönetimini

devirmek için tüm 
Atatürkçülerin 
güçbirliği yapması 
gerektiği hatırlatıldı. 
Açıklamada, 1 Aralık 
2013 Pazar günü 
saat 14.oo de 
Gemlik 
Belediyesinin 
11 Eylül ilkokulu 
yanında bulunan 
hizmet binasındaki 
düğün salonunda 
panel düzenleneceği 

belirtildi. 
Paneli Milli 
Merkez Genel 
Sekreteri Haluk 
Dural yönetecek. 
Penelde 
konuşmacı olarak 
CHP Hatay 
Milletvekili Refik 
Eryılmaz, İP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Ferit ilsever, 
Marmara Üniversite* 
si eski ilahiyat

Refik Eryılmaz

Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Zekeriya 
Beyaz, konuşmacı

Ferit ilsever 

olarak katılacak. 
Panelin başlangıcın
da Milli Merkez

Zekeriya Beyaz

Gemlik yönetin' 
kurulu da katli,. •$ 
cılara tanıtacak.

‘G&mlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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24 KASIM VE ÖĞRETMENLER
Türk devrim tari- 

hinde 24 Kasım 
önemli bir gün. 
Öncelikle Ata 
türk'ün başöğret
men olarak halka 
Latin alfabesini 
öğretmeye çalıştığı 
gün. 80’li yıllardan 
sonra 24 Kasım 
Cumhuriyet öğret
menlerinin günü 
olarak benimsendi. 
Bu nedenle de 24 
Kasım'da öğret
menlerimizi anım
sayıp onların ne 
kadar vefakâr ve 
cefakâr olduklarını 
anlatacağız. Ne 
hazindir ki bir gün 
sonra hepsini 
unutacağız.

Cumhuriyetin ilk 
yıllarında öğret
menlik saygın ve 
değerli bir meslek

tir.
Yıllar içinde 

sıradan bir mesleğe 
dönüştürülür. 
Aileler çocukları 
için: “Hiçbir şey 
olamıyorsa bari 
öğretmen olsun." 
anlayışını benim
semiştir. Oysa 
Dünya toplumların- 
da öğretmenlik en 
saygın meslekler
den biridir.

Büyük önder 
Atatürk için de 
öğretmenler 
toplumun lokomoti
fidir. Bir sözünde " 
Ulusları kurtaranlar 
yalnız ve ancak 
öğretmenlerdir." 
diyerek bu düşün 
cesini dile getirir.

Cumhuriyetin ilk 
yıllarında milletve 
killerinin maaşları

na zam yapılacaktır. 
Atatürk'ün de 
düşüncesini almak 
isterler.

Ata: "Milletvekil 
lerinin alacağı aylık, 
öğretmen maaşla 
rım geçmesin, bu 
duruma özen gös
terin." diyerek 
öğretmenlik mesle 
ğini milletvekilliğin
den daha yüce 
gördüğünü ifade 
eder.

Bir konuşmasın
da: "Öğretmenler, 
yeni kuşağı, 
cumhuriyetin özver
ili öğretmen ve 
eğitimcileri, sizler 
yetiştireceksiniz, 
yeni kuşak sizin 
eseriniz olacaktır. 
Eserin değeri sizin 
ustalığınız ve 
özveriniz derece

siyle orantılı ola
caktır." sözleriyle 
öğretmenlere ağır 
bir görev ve sorum
luluk da yüklemek
ten çekinmemiştir.

40 yıllık bir eğitim
ci olarak meslek 
yaşamımda Atatürk 
ilkelerine sıkı sıkıya 
bağlı kaldım, onun 
gösterdiği yolda 
yürüyerek binlerce 
öğrenci yetiştir 
meye çalıştım. Yine 
de yaptıklarımın 
yeterli olduğu 
kanısında değilim. 
Geriye dönüp bak
tığımda gençliği, 
cumhuriyete bağlı, 
Atatürk ilkeleri 
doğrultusunda 
yetiştiremediğimizi 
görüyorum. Bu 
durum, biz eğitimci
lerin altından kalka
mayacağı bir 
vebaldir.

Acaba ülkeyi yıl
lardır yöneten 
muhteremlerin hiç 
suçu yok mu? 
Ülkenin bu duruma 
gelmesinde baş 
sorumluları siyasi 
iktidarlar ve onların 
milli eğitim bakan

ları değil midir? 
Bugün ülkenin 
ulusal eğitimi ve 
öğretmenleri ne 
kadar önemseni 
yor?

Uygulanmaya 
çalışılan teokratik 
eğitimin örneklerini 
gördükçe olayın 
vahametini anlamak 
mümkün.

Ezberci eğitimle 
gençleri yaşamdan 
koparıp öğretmen
leri yaratıcılıktan ve 
üreticilikten uzak
laştırarak 
amacımıza ulaşmı 
şız. Eğitim fakül
teleri, yüz binlerce 
gence diploma ver
miş; ama bakanlık 
görev vermemiş.

O zaman bu 
gençlere o diploma
lar niçin verildi?

Gemlik, yüz bin 
nüfusa sahip bir 
kent. Yüzlerce 
öğretmenin bir 
araya geleceği bir 
lokalleri bile yok. 
Yıllar önce bağış 
yoluyla bir lokal 
kazandırılmıştı milli 
eğitime.

Ne hikmetse

kapısına kilit vur
mayı başardık. 
Şimdi çalışan ve 
emekli öğretmenler 
mahalle kahvele 
rinde bir araya 
gelmeye çalışıyor. 
Bu utanç verici 
durumdan acaba 
kimler sorumlu?

Bu sorumlu kişiler 
öğretmenleri bir 
araya getirmekten 
niçin kaçınıyorlar? 
Yoksa bir korkuları 
mı var? 24 
Kasım'da öğret
menler günü kut
lanırken "ey yetkili 
ve etkili muhterem
ler," bu basit soru 
nu da anımsayın 
lütfen!

Bizi cumhuriyet 
ilkeleri doğrul
tusunda yetiştiren 
ve aramızdan 
ayrılan öğretmen
lerimizi saygıyla 
anıyor, çalışan 
eğitimcilere sağlık 
ve başarılar dile 
yerek öğretmenim 
diyen bütün yurt
taşların öğretmen
ler gününü yürek
ten kutluyorum.

MMltlİlMlIttlMIICİlİ
Bursa'da çalıntı 
otoyla hırsızlık poli 
si alarma geçirdi 
olis, araca daha 
fazla malzeme 
yükleyebilmek için 
çalıntı otomobildeki 
stepne ve eşyaları 
soydukları dükkana 
bırakan zanlıların 
peşine düştü. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi Oto 
Sanayi Sitesi 21. 
Blok üzerinde 
meydana geldi. 
Mehmet Acar’a ait 
iş yerine çalıntı bir 
otomobille giren 
hırsızlar, ilk olarak 
içeride para aradı, 
bulamayınca da 
toplam 10 bin 
liralık radyatörü 
araca yükledi. 
Hırsızların otomo
bilin daha fazla 
çalıntı malzeme 
alması için bagaj
daki stepte, antifriz 
ve inşaat 
malzemelerini iş 
yerinin ortasına 
bırakması ise 
polise bile şaşkına

çevirdi.
Olay, sabah 
komşularından 
gelen telefonla iş 
yerini açan Kürşat 
Günen’in (19) polisi 
araması üzerine 
ortaya çıktı. İş 
yerinde inceleme 
yapan ekipler, 
çalıntı araçla hırsı
zlık yapan şüpheli 
lere ait parmak izi 
aradı. Hırsızların 
bıraktığı malzeme 
ler üzerinde de bir 
ipucu arayan ekip 
ler, olayla alakalı 
tahkikat başlattı. 
Bu arada çalıntı 

otomobil, içindeki 
10 bin liralık 
malzeme alındıktan 
sonra Arabayatağı 
Mahallesi Odun 
Depoları mevkiinde 
terk edilmiş halde 
bulundu.
Komşularının iş 
yerine hırsız 
girdiğini söylemesi 
üzerine geldiklerini 
ifade eden Kürşat 
Günen, “İş yerini 
dağıtmışlardı. 
Hemen polisi 
aradık. Bin lirası 
hurda toplam 10 
bin liralık radyatör 
çalınmış. Kendi 

otomobillerinin 
İçindeki 
malzemeleri ise 
bizim dükkana 
indirmişler. Polis 
ekipleri olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı. Hırsızlıkta 
kullanılan çalıntı 
otomobil bulunmuş 
fakat içinden bizim 
malzemeler çık
madı. Umarım en 
kısa sürede 
yakalanırlar” dedi. 
Çevredeki güvenlik 
kameralarını mer
cek altına alan 
polis, zanlıları yaka 
lamaya çalışıyor

Sevailisinılen 
Ayrılan Kız Öğrenci 

4. Kanan Maili
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde erkek 
arkadaşından 
ayrıldığı iddia 
edilen lise öğren
cisi kız, 4. kattan 
atlayarak ağır 
yaralandı. 
İddiaya göre kısa 
bir süre önce 
tartıştığı erkek 
arkadaşından 
ayrılan lise 3. sınıf 
öğrencisi A.K. 
(16), ikamet ettik
leri Süleymaniye 
Mahallesi'nde 
bulunan apart
manın 4. katındaki 
evine gitti. 
Genç kız, ailesinin 
evde olmadığı 
sırada balkon 
korkuluklarının 
üzerine çıkarak 
kendini boşluğa 
bıraktı. Yaklaşık 10 
metre yükseklik
ten Çakıllı zemine 
düşen genç kız 
ağır yaralandı. 
Genç kızın feryat

larını duyan 
komşuları, duru
mu emniyete 
bildirdi. Yaralı kız, 
olay yerine gelen 
112 ekiplerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastane 
si'ne kaldırıldı. 
Acil serviste 
yapılan müda
haleler ve tetkik
lerde, kanlar 
içinde kalan kızın 
vücudunda her
hangi bir iç kana
manın meydana 
gelmediği, bacak
larında kırıklar 
olduğu bildirildi. 
Yaklaşık 10 metre 
yükseklikten 
düşerek yaralanan 
kızın yaşadığını 
görenler, "Allah 
korudu" diyerek 
şaşkınlığını 
gizleyemedi. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Öğretmenim..
Onların bende ayrı yeri var.
Öğretmen okulu, gençliğe ilk adımımın 

atıldığı yıllardı..
Kendimi, kişiliğimi bulduğum yıllar...
0 yıllarda anımsadığım öğretmenlerim ilkokul 

ve ortaokuldakiler kadar değil.
Beni, “Topuzlu”, “Küçük Devler”, “Hababam 

Sınıfı”nda oynatan Edebiyatçı Halil Öğretmem
emi, attığı tokatları unutamadığım beden eğitimi 
öğretmenim Feridun Kırtıl’ı, resim öğretmem
eni, Müdür Yardımcısı Yusuf Bey’i, Psikoloji ve 
Sosyoloji öğretmenimiz İbrahim bey’i animsi 
yorum.

Yarım öğretmenler günü..
Sevdiğimiz öğretmenlerimizi bir kez daha 

anacağız. Üzerimizdeki emeklerini hatırlaya
cağız.

Sevmediklerimizi de es geçeceğiz.
24 Kasım Öğretmenler Günü bize 12 Eylül’ün 

mirasıdır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Kasım 1928’de 

Millet mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği 
gündür.

12 Eylül cuntacıları, Mustafa Kemal’in doğu
munun 100. yılı anısına 24 Kasım’ı Öğretmenler 
Günü olarak kutlanması kararını aldı.

1981 yılından beri 24 Kasımlar öğretmenler 
günü olarak devlet statüsünde klasik bir şekil 
de kutlanıyor.

Bu değişmeli.
Bence öğretmenler gününde, öğretmenlerin 

sorunları, Milli'Eğitimin içinde olduğu durum, 
her yıl değişen programlar, her iktidarın eğitimi 
kendi inancına göre biçimlendirme çabaları bu 
günde sorgulanmalı..

Derslikler, öğretmenlerin özlük sorunları, 
öğretmen olabilmek için yıllarca bekleyen çile 
keş aday öğretmenlerin dertleri bilimsel toplan
tılarda ele alınmalı.

Deklarasyon olarak sonuçları iktidarları 
iletilmeli,

Öğretmenler ulusların geleceğini şekil
lendiren kişilerdir.

Onun için bizim yolumuz, Mustafa Kemal’in 
çizdiği yoldur.

Bu yol, çağdaş, biİmi öncü kılan, dinsel doğ
malardan uzak, insanları kulluktan kurtarıp 
bireyleştiren, demokrat, aydınlık bir yoldur.

Bugün bizleri ve öğretmenleri bu yolun dışına 
çekmek isteyenler var.

Eğitimin üzerinde oynanan oyunlar bundan.
Cemaatlerin, tarikatların eğitim kurumlarına 

sızması bundan.
Onlar geleceğin insanını kendi kulluk anlayışı 

içinde biçimlendirmek istiyorlar.
Bunun için dershaneler, yurtlar, okullar, oku 

ma odaları, evler kuruyorlar.
Ağabeyler, ablalarla gençliği kendileri gibi 

yapmak iştiyorlar.
Fakir fukara çocuklarını birey değil, kul olsun 

istiyorlar.
Öğretmenlik kurumunu ele geçirmek istiyor

lar.
Öğretmenler uyanık olmak zorundalar.
Mustafa Kemal öğretmenlere seslenirken;
"öğretmenler, gelecek nesiller, sizin espriniz 

olacak" derken,
“Hayatta en hakiki mürşit (yol gösterici), bi 

limdir.” diyerek hedefini de göstermiştir.
Öğretmenler zor bir dönemden geçiyor. 
Bugünlerde geçecek mutlaka., 
öğretmenlerimizin günü kutlu olsun.

İşçi Partisi’nde Belediye Başkan aday adayı sayısı 4’e çıktı

Türker ve Görücü İP’ten
aday adaylığını açıkladı
İşçi Partisi’nde 30 
Mart 2014 tarihinde 
yapılacak olan yerel 
seçimlerde Gemlik 
Belediye Başkanlı 
ğına aday aday 
sayısını 4’e çıkardı. 
İşçi Partisi’nden 
yapılan açıklamada, 
daha önce 
aday adaylığını 
açıklayan Canan 
Bölük ve Nazım 
Ertürk’ten sonra 
Gemlik’ten, yerelden 
genele milli meclis
milli hükümet 
yürüyüşünde aday 
adaylarından 
üçüncüsü olan Birol

Türker, dördüncü 
aday adaylarının ise 
Mehmet Görücü 
olduğu açıklandı.

İP Gemlik İlçe 
Yönetimi Kurulu 
Başkanı Muarrem 
Çelik, Gemlik

Belediye Başkan 
adayını önümüzdeki 
günlerde açıklaya
caklarını söyledi.

Emlak ve arazi 
vergilerinde 2. taksi- 
di ödemede son gün 
30 Kasım 2013

olduğu bildirildi. 
Belediyelerce topla 
nan emlak vergi
lerinde ödemenin

ayın son gününe 
bırakılmamasını 
isteyen ilgili ler, 
Gemlik Beledi yesi

Emlak Bürosu ve 
PTT şubelerinden 
2. taksitlerin yaptıra
bileceğini söylediler.

SflHİBİHDEN KOMPLE 
SATILIK - KİKflUK BİNMAR

KAYHAN MAHALLESİ 2 NOLU CADDE ÜZERİNDE 
DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN, 

RADYAL TEMEL, 5 KATLI
YENİ MAHALLE KUMLA YOKUŞUNDA 

DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN 
RADYAL TEMEL, 3,5 KATLI, 

DENİZ MANZARALI

0 536 522 66 43

SATILIK
1994 MODEL 

RENO 
SAFRAN 

FULL+ FULL 
ZIRHLI 

OTOMOBİL 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
(10.000 LİRA)

MO
Gemlik Körfez

ABONT 
OLDUNJZ J?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Serbest Kürsü
Cengiz ÖZARSLAN

Emekli Teknoloji ve 
Tasarım Öğretmeni

Meteoroloji’ılen man: Kar yağışı geliyor

24 KASIM'A DOĞRU ÖĞRETMENLİK 
Öğretmenlik mesleğinin kökleri bin yıl 

öncesine giden uzun bir geçmişe 
dayanır.

Öğretmenlikle ilgili konumuza geçme 
den önce muhasır medeniyet dediği miz 
(batı tarzı) düşünceyi tanımlayarak 
başlamak istiyorum.

Batı tarzı düşünce: Deneysellik, 
nedensellik,analitik ve özgürlükçü şek
linde kısaca tanımlayabiliriz.

Peki bu düşünce tarzı bin yıllık türk 
tarihinden günümüze kadar öğretmenlik 
mesleğinde uygulandımı bir irdeleyelim.

Selçuklu Türkiye'sinde öğretmenlik 
genel olarak din adamlığı, hocalık, 
imamlık ve müezzinlikle iç içeydi.

Osmanh Türkiye'sinde öğretmenlik 15 
yy ortalarına kadar Selçuklu dönemiyle 
aynıydı.Osmanlı da ilk kez Fatih Sultan 
Mehmet döneminde öğretmenlik 
mesleği dinsel ağırlıklı olamktan kur
tarılmış, laik ve dünyasal boyut doğrul
tusunda önemli bir adım atılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden 
sonra öğretmenlik Selçuklu dönemine 
dönmüş 1839 Tanzimat fermanıyla batı 
düşüncesi doğrultusunda ivme kazan
mıştır.

Cumhuriyet döneminde ise türk 
toplumuna getirilecek yeni dünya 
görüşü ancak eğitim yoluyla sağlan
abilirdi. Dinsel kaynaklardan beslenen 
mevcut sistem bu işi gerçekleştirilmek- 
ten çok uzaktı. Bu bakımdan eğitime 
araştırıcı, akılcı bir anlayışın kazandırıl
ması açılacak ve çağdaş eğitim yapacak 
batı tarzı modeli okullara, bu okullardan 
yetişmiş öğretmenlere ihtiyaç vardı.

Bu anlayışla 1950'ye kadar bir çok 
öğretmen yetiştiren okulla açıldı. Bu 
okullarla binlerce öğretmen yetişti. Bu 
öğretmenler halkımızın aydınlanma ve 
çağdaşlaşmasına büyük katkı sağladı.

Bu dönemde öğretmenlere verilen 
değer şu sözlerle anlam bulmuştur:

Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz 
olacaktır...

Ulusları kurtaran yalnız ve ancak 
öğretmenlerdir...

Dünyanın her tarafında öğretmenler, 
insan topluluğunun en fedakar ve 
muhterem unsurlarıdır.

1950'den sonra batı tarzının yaka
landığı bir ortamda öğretmen yetiştiren 
okulların kapatılması veya bu okulların 
farklı eğitim programlarına 
dönüştürülerek öğretmenler yetiştirmesi 
öğretmen kalitesinde olduğu gibi eğitim 
ve öğretim kalitesininde düşmesine 
neden olmuştur.

Şu anda dünyamız bilgi çağını yaşa
maktadır. Öğretmenliğin inişli çıkışlı 
trendiyle bu çağı yakalamaktan çok uza
ktır.

Aklım kullanan bir toplum istiyorsak 
eğitim sistemimizde batı tarzlı reforma 
ve batı tarzlı öğretmen mesleğine 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Öğretmenler günümüz kutlu olsun.

Türkiye, sıcak ha 
vaya veda etmeye 
hazırlanıyor. Hafta 
sonu sıcaklık biraz 
daha yükselirken; 
pazar akşamından 
itibaren yerini 
yağışlı havaya bira 
kacak. Hafta başın
dan itibaren gök 
gürültülü yağ
murlar yağacak. 
Hafta ortasından 
itibaren ise kar 
yüzünü gösterecek. 
İşte Meteoroloji 
Genel Müdürlü 
ğü'nün 7 günlük 
hava tahmini: 
Batı ve Güney 
illerinde etkili olan 
yağışlı hava bu 
geceden itibaren 
etkisini kaybede
cek. Hafta sonu 
tüm yurtta sıcaklık
la artarak, mevsim 
normallerinin biraz 
daha üzerine çıka
cak. Sadece Batı 
Akdeniz ve Kıyı 
Ege'de aralıklı, 
sağanak yağış 
görülecek.
Pazar günü yurt 
genelinde önemli

“Gelecek gençlerin^ gençler ise 
öğretmenlerin eseridir

Öğretmenler Gününüz 
Kutlu Olsun...

ANAÇEV 
Anadolu Çağdaş Eğitim 

Vakfı 
GEMLİK ŞUBESİ

bir hava olayı bek
lenmezken; hava 
parçalı ve az 
bulutlu olacak. 
Akşam saat
lerinden itibaren 
ise Marmara’nın 
Batısı ve Kıyı 
Ege'den başlayarak 
yağışlı sistemin 
etkisine girecek. 
Hafta başında ise 
Batı bölgeleri 
yağışlı havanın 
etkisi altına gire
cek. Marmara, 
Ege, Batı Akdeniz, 
İç Anadolu’nun

batısı ve Batı 
Karadeniz'de 
sağanak ve gök 
gürültülü yağışlar 
meydana gelecek. 
Bu yağışlar, 
Ege kıyıları ile Batı 
Akdeniz’de çok 
kuvvetli olacak. 
Hafta başında 
yurdu etkilemeye 
başlayan yağışlı 
hava sistemi. ' 
hafta boyunca 
etkili olacak. 
Tahminlere göre 
bu yağışların 
üzerine, haftanın

ikinci yarısından 
itibaren Balkanlar 
üzerinden 
gelecek soğuk 
havanın eklen
mesiyle, yağışlar, 
yurdun 
iç bölgelerinde 
karla karışık yağ
mur ve kara 
dönüşecek. 
Bu hafta sonu 
İstanbul’da en 
yüksek hava 
sıcaklığı 19 
dereceye çıkarken; 
Perşembe günü 8 
ila 10 dereceye 
düşmesi 
bekleniyor. 
Ankara’da hafta 
sonu 16 derece 
olan sıcaklık, 
Perşembe günü 6 
ila 8 dereceye 
düşecek.
İzmir’de hafta 
sonu 18 ila 20 
dereceye yüksele
cek sıcaklık, 
Çarşamba ve 
Perşembe 
günleri 10-12 
dereceye kadar 
düşecek.

Mi
»■İl
Susamın kilosu
nun 7 ayda 4 lira 
dan 9 lira 50 kuru 
şa çıkması üzerine 
Bursah simitçiler 
susamsız simit 
yapıp halka dağı
tarak fiyat artışına 
tepki gösterdi. 
Bursa Simitçiler 
ye Unlu Madde 
İmalatçıları Odası, 
susam fiyatlarının 
7 ayda yüzde yüz 
artması üzerine 
susamsız simit 
yapıp halka beda
va dağıttı. 
Susamsız simitler
den yiyen vatan
daşlar susamsız 
simidin lezzetli 
olmadığını söyle 
yerek, bu duruma 
bir çare bulun
masını istedi.
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IZGARA ÇEŞİTLERİ 
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
FORKLİFTÇİLER 

ARANIYOR
AĞDEMİR GÜMRÜKLEME 

TAH. TAAH. NAK. GÜM. 
TAAH. GIDA HYV. TEMİZ. HİZ. İTH. 

İHR. SAN.TİC. LTD.ŞTİ 
Gemport Liman Sahası

Tel: 524 75 24

TEM M a “SUYUNU BOŞAEllili ö HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

GemlikK&fez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Milyonlarca 
telefon 

abonesine 
müjde!

Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu 
(BTK) tarafından 
hazırlanan "Kist 
Ücret Uygulama 
Esasları" taslağına 
göre, süresi dol
madan başka bir 
tarifeye geçen 
abone, paket ücreti
ni değil sadece kul
landığı kadarını 
ödeyecek.
BTK tarafından 
hazırlanan "Kist 
Ücret Uygulama 
Esasları" taslağı, 
kamuoyu görüşü ne 
açıldı. Elektronik 
haberleşme hizmet
lerinin bir bölümü, 
söz konusu hiz 
metlere abonelik 
gerçekleşir ger çek
leşmez abone liğe 
ait paketten bir 
bütün olarak fay- 
dalanılmaya başla 
nıldığı öğrenildi.

ELEMANLAR 
ABANIYOR

FİRMAMIZ ÜRETİM 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

ÖZ-BİR A.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3.T<m. 

GEMLİK
Tel: O 224 513 45 79 
Fax : O 224 513 49 91

ELEMAN
ESNEK ÇALIŞMA 

SAATLERİNE UYGUN 
MAKAM ŞOFÖR VE 

MEKANİK BAKIM USTASI
KAYNAK USTASI 

ELEKTRİK TEKNİKERİ 
ARANIYOR 

(VASIFLI-VASIFSIZ)

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM.

GEMLİK
Tel: 514 20 21

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ
BAY VE BAYAN GARSONLAR 

İLE 
KASAP ARANIYOR 

GÖLYAKAŞENGÜR 
PETROL 

ŞAHİNİN YERİ 
05357171425

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAM ’-IK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B G. V1LİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

sGemlik Körfez3 www.gemIikkorfezgazetesi.com

http://www.gemIikkorfezgazetesi.com
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6£MIİX BEIEDİYESPOR U-1Î TAKIMI ELİÎUGE VFKSELDİ
Seyfettin Sekersöz 
U-17 yaş liginde B 
grubunu 3. sırada 
tamamlayan ve 
önümüzdeki sezon 
başlayacak olan Elit 
Lig terlilerine katılan 
Gemlik Belediyespor 
U-17 takımı 4'lü 
grupta oynadığı ikin
ci maçını da galip 
bitirerek Elit Lige 
yükselmeye hak 
kazandı.
ilk maçında İnegöl 
Osmaniyespor'u 4-2 
geçen Gemlik Bele 
diyespor ikinci maçı
na Mustafa, Umut, 
Burak, Yiğithan, 
Yusuf, Akif, Birkan, 
Batuhan, Orhan, 
Şinasican ve Muşta 
fa Tuğral ilk 11'yle 
çıktı. Belediyespor 
takımı rakibini ilk 
yarıda Mustafa ve 
ikinci yarıda Akif, 
Birkan, Furkan ve 
Fatih'in kaydettiği 
gollerle farklı yenip 
sahadan 5-0 galip 
ayrılarak üçüncü

maçına çıkmadan 
Elit Ligi garantiledi. 
Gemlik takımları 
arasında gösterdiği 
başarılarıyla çıta 
yükselten Gemlik 
Belediyespor Külü 
bü yer aldığı tüm 
yaş gruplarında 
hedef koyarak yük
selmeye devam 
ediyor.
Takımın Elit Lige 
yükselmesi

nedeniyle kulüp 
yönetimi tarafından 
teknik yönetim ve 
futbolculara Köfteci 
Yusufta başarı 
yemeği verildi.
Kulübün kuruluşun
dan bu yana teknik 
adamlığını yürüten 
deneyimli hoca 
Haydar Yiğit, 
başarıyı kolay elde 
etmediklerinin altını 
çizerek, "Gemlik

Belediyespor'un da 
amacı tüm yaş gru
plarında Elit Ligde 
oynamak olmuştur" 
dedi.
Yiğit, yaptığı açıkla
mada; "Takımlarımız 
dört grupta Türkiye 
Şampiyonasına git
mek için gayret sarf 
edecektir. 14 ve 17 
yaş gruplarında bek
lenen hedef yakalan
mıştır. 15 yaş

grubunda ise ilk 6 
maçın tamamı farklı 
skorlarla kazanıl 
mıştır ve muhteme
len bu grupta hedef 
yakalanacaktır.
Geriye 13 ve 16 yaş 
grupları kalmaktadır, 
bu gruplarda da 
hedef aynıdır" şek
linde konuştu.
Belediyespor olarak 
maç bittikten sonra
ki duruma çok önem 

verdiklerini de ifade 
eden Haydar Yiğit, 
"Maçta alınan skor
dan çok maç sonra
ki dostluk görüntü
leri bizi daha çok 
mutlu ediyor.
Kavgadan, dövüşten 
uzak herkesin mutlu • 
olduğu bir ortamda 
spor yapmaktan 
yanayız" dedi.
Çocukların 
okullarındaki ders 
durumlarını da takip 
etmekte olduklarını ‘ 
vurgulayan Yiğit, 
"Öğrencilerimiz 
anne ve babasıyla 
paylaşamadığı bir 
sürü sorunlarını 
antrenörleriyle 
gayet kolay bir 
şekilde dile 
getirebiliyorlar. 
Başarımızdaki en 
büyük sırda bu 
zaten. Amacımız 
gelecek nesillere 
daha sağlıklı, daha 
faydalı bireyler 
kazandırmaktır" 
dedi.

Güciimsııor «enlImezliMe kararlı
Gücümspor A 
takımı gazetemizi 
ziyaret etti. 
Türkiye Basketbol 
EBBL/3 lig 6. Grup 
daki mücadele 
eden Gücümspor 
basketbolcuları, 
sponsorları Yahya 
Gümüş liderliğinde 
yerel basını ziyaret 
ettiler.
Gazetemiz sahibi 
ve Başyazarı Kadri 
Güler ile tanışan 
dev adamlar 
bu haftaki karşılaş
maları için sıkı şe 
kilde çalıştıklarını, 
Gemlik’te kamp 
yaptıklarını söyle 
diler. 4 karşılaşma
da 4 galibiyet alan

Gücümspor geçtiği 
miz hafta Edremit 
Körfezspor’u 122- 
35 yenerek yenilme 
zliklerini kanıt
ladılar. 5. hafta 
karşılaşmasını yapa 
cak olan Gücüm 
spor basketbolcu- 
ları, bu hafta da 
Gemlik’e yenmiş bir 
takım glarak gele
ceklerini söylediler. 
4. hafta karşılaş
masında Edremit 
Körfez ile Gemlik 
Gücümsor bu hafta 
da sahadan gali
biyet ile ayrıldık
larında liderliği 
sürdürecek, 
puanları 10’a 
yükselecek.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bo7a S^kak NoTs/B GEMLİK 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0,224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Kredi çekenlere müjde! En nel karar!
Kredi çekenlere 
umut olabilecek bir 
mahkeme kararı 
daha verildi.
Bir bankadan çektiği 
krediden kesilen 
dosya masrafı ve 
yeniden yapılandır- 

, ma ücretini almak 
için Ankara İl 
Tüketici Sorunları 
Heyeti'ne müracaat 
eden tüketici, kararı 
mahkemeye taşıyan 
ve olumsuz cevap 

■alan bankadan 
parayı tahsil etmeyi 
başardı.
Ankara'da özel bir 
şirkette çalışan 
Erhan Furat, 2008 
yılında bir bankadan 
85 bin lira konut kre
disi çekti. Banka, 
Furat’tan 'dosya 
masrafı' adı altında 
para tahsil etti. 
Faizlerin düşüş eğil

imine girmesiyle 
2009'da krediyi 
yeniden yapılandıran 
Erhan Furat, bu kez 
bankaya 'erken 
kapama ve yeniden 
yapılandırma' ücreti 
ödedi. İlçe kay
makamlıkları 
bünyesindeki tüketi
ci sorunları hakem 
heyetinin yasal 
sınırının 1.191,52 TL 
olduğunu bilen 
Erhan Furat, ken
disinden hukuksuz 
şekilde tahsil 
edildiğini 
düşündüğü dosya 
masrafı ve yapı
landırma ücretini 
almak için farklı bir 
yol takip etti. 
'Büyükşehir' 
statüsünde bulunan 
illerde faaliyet 
gösteren il hakem 
heyetlerinin uyuşma

zlıklara bakmakla 
görevli ve yetkili 
olmalarına ilişkin alt 
parasal sınırın 
01.01.2013'den 
başlayarak 3 bin 
110,58 TL olduğunu 
öğrenen Erhan 
Furat, soluğu 
Ankara İl Hakem 
Heyeti’nde aldı. 
Furat, dosya mas
rafı, yeniden yapı

landırma, sigorta ve 
ekspertiz ücret
lerinin toplamı olan 
5 bin 983 TL'yi geri 
almak için heyete 
müracaat etti.
il Hakem Heyeti; 29 
Mayıs 2012'de oy 
birliği ile tüketicinin 
sigorta dışındaki 
haksız kesilen mas
raflara iade alabile
ceği yönünde karar 

verdi. Hakem heyet
lerinin 1.192,52 
TL'nin üzerindeki 
parasal kararların 
ilam hükmünde 
olmadığını belirten 
banka, karara karşı 
Ankara 1. Tüketici 
Mahkemesi'ne dava 
açtı. Mahkeme 
davayı reddetmesine 
rağmen Erhan Furat, 
elindeki il hakem 
heyeti kararını icraya 
koyamadı. Furat'ın 
Avukatı Mustafa 
Akıncı bu kez, refi- 
nansman (yeniden 
yapılandırma) mas
rafını ayrı bir icra 
dosyasından ilk 
masrafı da ayrı bir 
icra dosyasından 
takibe koyarak 
parayı tahsil etti. 
Erhan Furat, "Banka, 
benden haksız yere 
para tahsil etti.

Zaten sıkıştığım için 
bankanın kapısını 
çaldım. Bu durum, 
bankalarca farklı kul
lanılabiliyor. Hakem 
heyetine gittim, ama 
il hakem heyetleri 
kararları delil 
niteliğinde olduğu 
için parayı 
alamıyorduk. 
Mahkeme davayı 
rededince paramızı 
tahsil ettik" dedi. 
Erhan Furat, 
1.032,89 TL 'erken 
ödeme ceza kesin
tisi' ile 1600 TL'lik 
'kredi kullandırın) 
komisyonu'nu ve 
1.700’lik 'Konut kre
disi kullanımı 
sırasında alınan 
komisyon ve masraf 
kesintisi' Ankara 3. 
İcra Müdürlüğü'nden 
geçtiğimiz 11 Kasım 
günü tahsil etti

Bankalara 500 Milyon TL Mesai Cezası Verildi
Çok sayıda bankaya 
fazla mesaiye bırak
tıkları personel için 
yaklaşık yarım mil
yar liralık ödeme yü 
kümlülüğü getirildi. 
Bankaların başı, 
rekabet cezasından 
sonra bu kez de 
fazla mesai cezasıy
la belada. Habere 
göre, 12 bankanın, 
rekabeti ihlalden 
indirimli 837 milyon 
lira ceza ödemesinin 
ardından bu kez 
daha yüksek sayıda

banka, fazla mesaiye CEZALAR TEBLİĞ 
bıraktıkları personel EDİLDİ, OCAK
için yaklaşık yarım 
milyar liralık ödeme 
ile karşı karşıya.

AYINA KADAR
YATACAK 
Aralarında devlet

bankalarının da 
bulunduğu çok sayı
da bankanın cezası 
tebliğ edildi. 
Bankalar 500 bin 
TL'lik bu meblağı 
ocak ayına kadar 
çalışanların hesabı
na yatıracak.
Yatırmadıkları 
takdirde ise bu 
paranın 3 katı kadar 
idari para cezasıyla 
karşı karşıya kala
caklar.
Edinilen bilgiye 
göre, banka çalışan

larının yoğun 
şikâyetleri net
icesinde 1 yıla yakın 
süre önce mesailer 
mercek altına alındı. 
Fazla mesainin 
engellenmesi için 
bankalara yazı yazıl
masının ardından, 
belli bir süre verildi. 
Sürenin dolmasının 
ardından denetleme 
ler başladı. 
Çalışma Bakanlığı 
müfettişleri, saat 
18.00'den sonra 
banka şubelerine 

giderek banka 
çalışanlarına mesai 
saatleri konusunda 
sorular sordu. 
ÇAPRAZ SORGU 
Yapılan 
görüşmelerin yanı 
sıra bankaların 
resmi mesai kayıtlan 
ve çalışanların 
şikayetleri de 
dikkate alınarak ceza 
kesildi. Banka 
yöneticilerinin yön
lendirme yapmaması 
için çapraz sorgu 
yöntemi uygulandı

G 
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M 
L 
I 
K 
R 
E 
H 
B 
E 
R 
I

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

KAYMAKAMUK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28
_________ ULAŞIM_________
DENİZ UÇAĞI 613 56 13
Pegasus Akznls Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esedaş 614 46 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

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 85
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

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 611 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

Gemlik Körfez fflkSBİim

Devlet Hastanesi 517 34 00
8ahll Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

I Tomokıy Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 bo 88

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

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

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Potrol 513 1O 79MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Potrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4731 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜSSİNEMASI
HÜKÜMET KADIN 2: 

11:30-14:00-16:15- 
18:30-20:30

BEHZAT Ç ANKARA 
YANIYOR: 11:45- 

14:00-16:15- 
18:30:20:30

KARANLIKTAN 
GELEN:12:00-14:15 

ŞEVKAT YERİM DAR 

:16:15-18:15-20:15 

nKYON
5133321
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Tel: 512 O 512
ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla iskele.- Gömlik (istiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası
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Küçük Kumla köy içinde perşembe 
günü meydana gelen kazada, bak 
kal işletmeciliği yapan görme engel
li Hamdi Keşkek, geri giden 16 RK 
849 plakalı meşrubat aracının çarp
ması sonucu hayatını kaybetti.

MHP Belediye Başkan Adayı Adnan Bıyıklı, Gemliklilere tanıtıldı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MHP sahaya indi..
Milliyetçi Hareket Partisi yerel seçimler 

için sahaya indi.
Dün, Milton Düğün Salonu’nda düzen

lenen geniş katılımlı toplantıda, Beledi 
ye Başkan adayı Dr. Adnan Bıyıklı örgü 
tüyle tanıştı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükata 
man, Bursa Milletvekili Necati Özensoy, 
İl Başkanı Kadir Toktaş, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Koçdemir 
toplantıya katıldılar. Devamı sayfa 4’de

Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Adnan 
Bıyıklı’yı tanıtım amacıyla düzenlediği toplantıda, parti örgü 
tüyle biraraya geldiler. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük ata
man’m da katıldığı toplantıda, söz alan İlçe Başkanı Osman 
Durdu, AKP li belediyenin Gemlik tarihinde Belediye Meclisi’ni 
dışlayarak, en büyük usulsüzlüğü yaptığını söyledi. Belediye 
Başkan adayı Adnan Bıyıklı ise konuşmasında öğretim yılların
dan sonra, mesleği nedeniyle Gemlik dışında olmasına karşın 
hiçbir zaman Gemlik ile olan bağını koparmadığını belirterek, 
“Gemlik’te bir şey değişecek, her şey değişecek’’ dedi. 4’de

Öğrenilenler
Ali ■■ lımıı

Maili
24 Kasım Öğret
menler Günü 
düzenlenen tören
lerle kutlandı.
Atatürk Anıtı’nda 
düzenlenen tören
lerden sonra kutla
malara Kültür 
Merkezi’nde 
devam edildi.
Öğretmenler Günü 
nedeniyle düzenle
nen yarışmalarda 
dereceye girenlere 
ödülleri verildi, 
mesleğe yeni 
başlayan öğret
menler ant içti, 
emekli olan öğret
menlere plaket 
verildi. Sayfa 2’de

0 1950'den beri... ive 
AKSUBAŞI LTD.ŞTİ.

ılaksubaşı Zeytinyağı Fabrikası
İtalyan Pıeralısı Leopard5 marka dünyanın 

en gelişmiş yağ sıkma makinesi ile hizmetinizde... 
DMF sistem ile zeytinin kendi suyu ile çalışan 

Pıeralısı ile daha kaliteli ürün elde edebilirsiniz.

Mrk: Yeni Yalova Yolu Umurbey San. Bölgesi 1,5 Km. Umur ey vueivimK Tel: 0 224 514 92 42

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.kavlak.com
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24 Kasım Öğretmen
ler Günü düzenlenen 
törenlerle kutlandı. 
Dün ilçemizde saat 
09.30’da Atatürk 
Anıtı’nda düzenle
nen törenle başladı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen’in Atatürk 
Anıtı’na çelenk 
sunup, saygı 
duruşunda bulun
masından sonra, 
istiklal Marşı söylen
di, göndere bayrak 
çekildi.
Resmi program 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. 
Buradaki toplantıya 
Kaymakam Cahit

Işık, Garnizon 
Komutanı Kıd. Alb. 
Ersan Kazaz, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
okul müdürleri, 
veliler ve öğrenciler 
katıldı.
Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulu tarafından 
düzenlenen prog 
ramda, ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
yaptığı konuşmada, 
“ Sınırları okul duvar
larıyla çizilmeyen 
çok anlamlı bir 
görev olan öğret
menlik mesleği 
sadece ders saatleri 
dışında bırakılmaya

cak ağır bir sorumlu
luğun öğretim pro
gramlarını şekil
lendirmeyi ölçülebilir 
bir iş alanı öğrenci
lerin yanı sıra 
toplumun tüm birey
lerinden oluşan 
oldukça kalabalık bir 
kitleye hizmet ede

bilecek çapta bir 
fedakarlığın adıdır 
öğretmenlik. 
Ülkemizin muasır 
medeniyetler üzerine 
çıkarmayı iddia 
edilen, toplumsal 
kalkınmaya inanan 
öğretmenlerin 
bugünü eğitim 

meşalemizin her yıl 
yeniden daha ağır ve 
gür şekilde can- 
landırabildiklerini 
biliyoruz” dedi.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ve Kaymakam Cahit 
Işık’ın konuşmaların
dan sonra öğret

menler Günü 
nedeniyle düzenle
nen yarışmada, bir
inci gelen şiir ve 
kompozisyon yarış
masında dereceye 
giren öğrenciler şiir 
ve kompozisyon
larını okudu. 
Mesleğe yeni 
atılan öğretmenler 
ise ant içtiler. 
Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulu korosu
nun seslendirdiği 
parçadan som', 
emekli öğretn .ilere 
teşekkür belgesi 
dağıtılırken, yarış
malarda dereceye 
giren öğrencilere de 
ödülleri verildi.
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laıla lisaM »Uta mi
Orhangazi 
ilçesinde, camdan 
düşen yaşlı adam 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye göre, 
Edirne’nin Meriç 
ilçesine bağlı 
Rahmanca 
köyünde yalnız 
yaşayan Hilmi 
Kaya (80), önceki 
gün Orhangazi’ye 
geldi. Oğlu Ruhi 
Kaya’ya misafir 
olan Hilmi Kaya, 
oğlunun Muradiye 
Mahallesi 
Dereboyu Caddesi 
üzerindeki evinde

sabah saatlerinde 
pencerenin önüne 
geldi. Camı açan 
Hilmi Kaya 2. kat
tan yere düştü.

Gürültüye uyanan 
çevre sakinleri ve 
Hilmi Kaya’nın 
oğlu durumu 
hemen 112 Acil

Servis’e bildirdi. 
Olay yerine gelen 

ambulansa konan 
yaşlı adam, 
kaldırıldığı şekilde 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’nde 
hayatını kaybetti. 
Hilmi Kaya’nın 
ölümü üzerine 
savcılık soruştur
ma başlattı. Yaşlı 
adamın cesedi 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu’na 
kaldırılırken, polis 
evde inceleme 
yaptı. Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Tüfelıle oınanan hz kendini nurdu
Bursa’da 15 yaşın
da bir kız, oynadığı 
havalı tüfeğin ateş 
alması sonucu 
karnından yara
landı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi Işık 
Sokak’ta meydana 
geldi. 11 yaşındaki 
kız kardeşiyle bir
likte evde bulunan 
Büşra T. (15), 
oynadığı havalı 
tüfeğin elinden 
düşüp ateş alması 
sonucu karnından 
yaralandı. Büşra

T.'nin kardeşi anne 
ve babasını 
ararken, ihbar üzer
ine olay yerine 
gelen 112 ekipleri

genç kızı Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma Hastane 
si’ne götürdü.
Genç kızın durumu-

nun iyi olduğu 
öğrenildi.
Baba Ahmet T., 

“Havalı tüfekle 
oynarken kendi 
kendini vurmuş. 
İçindeki tek kurşun 
ateş almış ve karın 
boşluğuna gelmiş. 
Biz iş yerindeydik. 
Kardeşi aradı, 
durumu bize anlat
tı. Zaten sonra 
ambulans geldi ve 
hastaneye 
götürdü” dedi. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

MmıtHMiııaM
Bursa Karaca 
bey’de çarpışan iki 
araçtan biri kaldırı
ma çıkarak, boya 
yapan gence çarptı. 
Kaza Tavşanlı 
Mahallesi PTT 
aralığında meydana 
geldi. G.S. yöneti
mindeki 16 TL 233 
plakalı otomobille 
M.S. idaresindeki 
16 HBT31 plakalı 
araç çarpıştı. 
Araçlardan M.S. 
yönetimindeki oto
mobil, direksiyon 
hakimiyetinin 
kaybedilmesi 
nedeniyle kaldırıma 
çıkarak boya

yapan Bekir 
Belir’e çarptı.
Bacağından 
yaralanan Belir, 112

kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Polis, kazayla ilgili 
soruşturma başlattı

Acil servis ekibi 
tarafından 
Karacabey Devlet 
Hastanesi’ne

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Çatıdan düsen işçi 
ölümden döndü

Bursa İnegöl 
Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bir 
fabrikada mey
dana gelen 
olayda, yaklaşık 
10 metre yüksek
liğindeki çatıdan 
düşen işçi, ağır 
yaralandı 
Edinilen bilgiye 
göre olay, 
Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren 
bir fabrikada 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
OSB’de faaliyette 
bulunan bir fab
rikada çalışan 18 
yaşındaki F.G., 
tadilat için 10 
metre yüksekliğin
deki çatıya çıktı. 
Saç kaplama diye 
tabir edilen çatıda, 
tadilat işlemine 
başlayan F.G., 
arkadaşlarının 
uyarılarına rağ
men, saç zemin 
üzerinde önlem 
almadan çalış
maya devam etti.

Ayağı kayınca 
dengesini kaybe
den talihsiz genç, 
yaklaşık 10 metre 
yükseklikten 
beton zemine 
düştü.
Olayı gören fabri
ka çalışanları 
durumu 112 Acil 
Servis ekiplerine 
bildirdi.
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
Ambulansındaki 
sağlık görevlileri, 
yaralı gence ilk 
müdahaleyi 
olay yerinde 
yaptı.
Yapılan müda
halenin ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi’ne 
kaldırılan F.G. 
buradaki gerekli 
işlemler sonucun
da Hastanede 
tedavi altına 
alındı.
Olay ile ilgili 
soruşturmanın 
sürdüğü 
bildirildi.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
MHP Belediye Başkan Adayı Adnan Bıyıklı, Gemliklilere tanıtıldı

Bnnldı, "Gemlilıte her seHeaiseceir
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MHP sahaya indi...
Toplantıya 500’ün üzerinde partili, 250 

kadar konuk toplantıyı izledi.
Mehter takımının da katıldığı toplantı, 

konuşmalarla geçti.
MHP yöneticilerinin tek sıra dizilerek gelen 

konukları karşıladığı tanıtım toplantısında 
ilçe Başkanı Osman Durdu, AKP li Gemlik 
Belediyesi’ne ağır eleştiriler yöneltti.

Durdu, mahkeme aşamasında olan Beledi 
ye’ye ait 60 dönümlük arsanın Belediye 
Meclisinin by-pas edilerek satıldığını ve 
Gemlik Belediyesi tarihinin en büyük yol 
suzluk ve usulsüzlüğünün gerçekleştirildiği
ni söyledi.

Belediye Meclisi’nde verdikleri önergelere 
cevap alamadıklarına da değinen Durdu, 
Gemlik halkının 2012 yılında yalnız içtiği 
suya 14 milyon 560 bin lira ödediğini hatır
lattı.

Gemlik Bursa ulaşımının işkenceye 
döndüğünü söyleyen Durdu, Belediye oto
büslerin Afrika ve Asya ülkelerindeki 
araçlara döndüğünü söyledi.

Durdu, MHP’nin yerel seçimlerde en iyi 
kadrolarla Gemlik Belediyesini alacakları 
iddia etti.

MHP Belediye Başkan adayı Adnan Bıyıklı, 
konuşmasında önce kendini tanıttı.

Gemlik Lisesi’ni bitirdikten sonra Tıp 
Öğrenimi ve görevi nedeniyle Gemlik’ten 
uzaklaştığını, ancak Gemlik’ten hiçbir zaman 
kopmadığını söyledi.

Bıyıklı nasıl bir belediyecilik yapacağının 
ana hatlannı bildirdi.

MHP li parlamenterler, il yönetimi ve ilçe 
yönetimi Adnan Bıyıklı adı etrafında 
kenetlenmiş durumda.

Tanıtım toplantısına erkekler ve kadınların 
da ilgi göstermesi olumlu bir ortam yarattı.

MHP kökenli olmayan Bıyıkh’nın 
Bahkpazan’ndan arkadaşları, ailesi ve yakın- 
larıda konuşmasını izlemeye geldi.

1970 li yıllarda ülkücü gençlik hareketi 
içinde bulunan Bıyıklı kardeşlerin karşısında 
olan dev solcu gazeteci Necati Kartal’ın da 
toplantıya gelmesi ve destek vermesi dikka
timi çekti.

Zamanın neleri değiştirdiğini gösteren 
önemli bir görüntüydü bu.

Bıyıkh’nın adaylığını geniş kitlelere açıkla
ması ve nasıl bir belediyecilik yapacağını 
açıkladığı bu toplantıda fazla heyecanlı bir 
kitle yoktu.

İl Başkanı Kadir Toktaş’ın konuşması ve 
Adnan Bıyıkh’nın konuşmasının biranı en 
çok alkış toplayan anlardı.

MHP dünden itibaren daha önce sınırlı 
başlattığı çalışmalarını artık daha geniş 
alana yayacak.

Bu hafta içinde CHP adayı, gelecek hafta 
ise AKP adayı açıklanabilir.

Mehmet Sertaslan’ın açıklamasından, 
CHP’nin adayının İbrahim Talan olacağını 
sanıyorum.

Talan bir ay önce CHP’ye sessiz sedasız 
üye olmuş.

Sırada AKP var demektir.
AKP adayı sürpriz olmazsa Refik Yılmaz 

olacağa benziyor.
Tüm adayların belirlenmesiyle 4 ay kalan 

yerel seçimlerin startı tam gaz verilecek.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Belediye 
Başkan adayı Adnan 
Bıyıklı kalabalık par
tili topluluğuna yap
tığı konuşmada, 
"Göreve geldiğimde 
halka üstün hizmet 
getirerek, Gemlik’te 
birşey değişecek, 
herşey değişecek.” 
dedi.
MHP ilçe örgütünün 
düzenlediği, 
Belediye Başkan 
adayı Adnan 
Bıyıkh’nın adaylığını 
açıklama toplantısı 
dün saat 13.30 da 
Milton Düğün Salo 
nu’nda gerçekleşti. 
MHP Genel Sekreteri 
İsmet Büyükataman, 
Bursa Milletvekili 
Necati Özensoy, 
Bursa İl Başkanı 
Haşan Toktaş, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Kadir 
Koçdemir ile MHP 
Bursa ve ilçelerden 
gelen ilçe örgüt 
yöneticileri, Gemlik 
Belediye Meclis 
üyeleri, parti teşki
latı, muhtarlar, 
davetliler katıldı. 
Adaylık açıklama 
toplantısının açılış 
konuşmasını yapan 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu, Gemlik’te 
belediyenin kötü 
yönetildiğini tari
hinin en büyük usul
süzlüğünün bu 
dönemde yaşandığı 
nı, Belediye Meclisi 
nin dışarıda bırakıla 
rak Gemlik halkının 
arsalarının satıldığı
na dikkat çekti.
Durdu, Gemlik halkı 
nın Bursa Büyük 
şehir Belediyesi’ne 
2012 yılında 14 mil 
yon 560 bin lira su 
parası ödediğini 
belirterek, “Gemlik 
halkı Büyükşehir 
Belediyesi çok yük
sek fiyatlarda su 
parası ödemektedir” 
dedi. Gemlik Bursa 
ulaşımının insanlara 
çile çektirdiğini 
anımsatan Durdu, 
deniz uçağı ve hava 
helikopteri ile mutlu 
azınlığın cezbedil 
diğini, Gemlik Bursa 
hattında mutsuz 
çoğunluğun çok 
ciddi sorunlar 
yaşadığını, 40 kişilik 
otobüslerde 80

kişiyle yolculuk 
yapıldığına dikkat 
çekti. Belediye 
Meclisi’nde verilen 
önergelerin cevap
landırılmadığını 
söyleyen Durdu, 
Deprem riskine karşı 
gerekli önlemlerin 
alınmadığını, mev
cut yapı stoğu yapıl
madığını, risk analiz 
lerinin yapılmadığını 
bellirtti. Osman 
Dudu, aday aday
larından Zeki Saral 
ve Ertuğrul Yavuz’a 
da teşekkür etti. 
MHP Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkan adayı Kadir 
Koçdemir ise konuş 
masında ihtiyaçla 
rımn çalışmak ve 
inanmak olduğunu 
söyledi. Koçdemir, 
31 Martta Bursa ve 
beldelerinin anahtar

larını Genel başkan- 
larına takdim ede
ceklerini söyledi. 
BIYIKLI HERŞEY 
DEĞİŞECEK 
Daha sonra söz alan 
Belediye Başkan 
Adayı Adnan Bıyıklı, 
Gemlik’te liseyi 
bitirdikten sonra 
hekim olarak görev 
lerde bulunduğunu 
ve Gemlik’ten hiç 
kopmadığını söyle
di. "Gemlik’te yetiş
tim, Gemlik’in kay
naklarıyla okudum 
şimdi Gemh'k’e geri 
vermek için adayım” 
dedi.
Bıyıklı Gemlik’in 
diğer ilçelere göre 
geride kaldığını bel- 
terek, “Göreve 
geldiğimizde halkın 
emanetine sahip 
çıkacağız. Gemlik’te 
siyasetin alınıp 

satıldığı bir ortamda 
sürüklendiği kaosu 
sona erdireceğiz. 
Apoların Sıvan Rer 
ver’in devlet töreniy 
le karşılandığı bir 
ortamda Güney 
Kürdistan ifadeleri 
nin kullanıldığı bir 
ortamda ülkenin 
fedarasyona doğru 
götürüldüğünü 
üzüntüyle izliyoruz. 
Bunlara kırmızı kart 
göstermek için 
Gemlik için ‘ver 
oyunu, boz oyunu’ 
sloganıyla olacaktır. 
Gemlik Belediyesi’ni 
kazandığımızda ilke
li, şeffaf, tarih ve 
kültür değerlerine 
sahip çıkan, güler 
yüzlü, halk odaklı 
hizmet vereceğiz. 
Tüccar belediye 
değil, sosyal bele 
diyecilik yapacağız. 
Herkes Belediye 
hizmetlerini doğum
dan ölüme kadar 
Gemlik’te hissede
cek. Gemlik halkına 
üstün hizmet için, 
‘Bir şey değişecek, 
Gemlik’te herşey 
değişecek’ bu sefer 
MHP” diye bitirdi. 
Adaylık açıklama 
toplantısında MHP il 
Başkanı Kadir 
Toktaş, MHP Genel 
Sekreteri ismet 
Büyükataman, ve 
Milletvekili Necati 
Özensoy’da birer 
konuşma yaptılar.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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I Sırası Geldikçe
İnan TAMER

ÖĞRETMENLER GÜNÜ.

24 Kasım Öğretmenler Günü
Siz eğitim ordusunun değerli üyelerini 

saygıyla selamlar, öğretmenler gününüzü 
en iyi dileklerimle kutlarım.

Sizler, uzun yıllar türlü mahrumiyetlere 
katlandınız.

Yurdun en ücra mezra, köy, kasaba ve 
şehirlerinde cehalete karşı savaş vererek, 
insanımızın aydınlanması, bilinçlenmesi 
için uğraş verdiniz.

İyjyi-güzeli, yanlışı-doğruyu, yurt ve 
bayrak sevgisini, topluma saygılı olmayı, 
çocuklarımızın ve gençlerimizin gönülle 
rine koydunuz.

Nitelikli bireyler olarak yetişmelerine 
çaba gösterdiniz.

Çünkü ülkeler arasında her konuda 
farklılık yaratan etkenin insan kalitesi 
olduğu bilinciyle nitelikli insan 
yetiştirmeyi amaç edindiniz.

Bu ulvi değerleri gerçekleştirme 
uğraşında hakaret gördünüz, dövüldünüz, 
sövüldünüz, şehit verdiniz.

Bu uğurda görevdeki meslektaşlarınız 
yılmadan ve korkmadan görevlerine 
devam ekmekte...

Biliyordunuz ki; nitelikli insan bilgi 
donanımlı, kendine güven ve saygılı, 
toplum yararını gözetir, sözünü, 
düşüncelerini saklamaz, toplumla pay
laşır.

Küçük hesaplar peşinde olmaz.
Çıkarcılığı insan onuruna yakıştırmaz, 

kişiliklidir.
Görevde olanların ve görev alacakların 

erdemli olmalarını ister ve bekler.
Siz öğretmenler, yurda nitelikli insan 

yetiştirme uğraşında imkansızlıklara rağ
men yılgınlık göstermediniz, didindiniz r 
durdunuz.

Umarım bugün kutsal görevinizi yap
manın huzur ve gönül rahatlığı içinde 
olmanın mutluluğunu yaşıyorsunuz.

Mutluluğunuzu paylaşmak için bizleri 
de aranıza almaya layık gördünüz. 
Teşekkürler.

Sizlerin ve tüm eğitim camiasının 
öğretmenler gününü sağlık, mutluluk ve 
başarı dileklerimle kutlarım.

Atama bekleyen 300.000 öğretmeni
mizin mesleklerini yapabilmelerini dilerim.

Başta Başöğretmen Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, yitirdiğimiz sevgili 
öğretmenlerimizi iyiliklerle anar, aziz 
hatıraları önünde saygıyla eğilirim.

Bu yıl da öğretmenler günü kutlama 
etkinliği düzenleyen ANAÇEV’in kahvaltılı 
toplantısı Mola Turistik Tesisleri’nde 
yapıldı ve büyük ilgi gördü.

Mola Turistik Tesisleri’nin kaliteli ikramı 
başarılı hizmetlerinden ötürü işletmeyi 
tebrik ederim.

İlçemizde böylesi yüz akı bir tesisin 
oluşu da sevindirici bir olay.

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

fevziyelî öğretmenler unutulmadı
Fevziye Köyü 
Kalkındırma ve 
Yaşatma Derneği 
yönetimi, Fevziye 
Köyü doğumlu 
öğretmenleri 
biraraya getirdi. 
24 Kasım Öğret
menler Günü 
nedeniyle, Gemlik, 
Yalova, Bursa, 
İstanbul ve İzmit’te 
görevli olan veya 
emekliye ayrılan 
Fevziye Köyü 
kökenli öğretmen
leri biraraya getiren 
Fevziye Köyü 
Kalkındırma ve 
Yaşatma Derneği ? 
adına 66 Nolu 
Gemlik Motorlu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi 
Başkanı Fehmi 
Arslan, öğretmen
lerin gününü kutla
yarak, çiçek 
armağan etti.
Arslan, “Bir

Fevziye Köylüsü 
olarak sizlerle onur 
ve gurur duyu 
yoruz” dedi 
Fevziye Köyü 
Kalkındırma ve 
Yaşatma Derneği 
Başkanı Mustafa 
Kaya ise konuş
masında “Öğret
menlik çok güzel 
ve çok zor bir

meslek. Köyümüz 
de yetişerek, bu 
onurlu mesleği 
seçtiğiniz ve 
ülkemiz için 
yetiştirdiğiniz 
çocuklar nedeniyle 
sizleri kutluyoruz. 
Bundan sonra 
ki yıllarda da 
sizlerle birlikte 
olacağız.

Fevziye Köyü 
olarak sizlerle 
gurur duyuyoruz” 
dedi. Davete 
katılan Fevziye 
Köyü kökenli 
öğretmenler 
ile birlikte daha 
sonra Yalova 
Termal Tesisleri 
gezildi, birlikte 
yemek yendi

SAHİBİNDEN KOMPLE 
SATIUK-KİBAIIK BİNALAR
KAYHAN MAHALLESİ 2 NOLU CADDE ÜZERİNDE 

DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN, 
RADYAL TEMEL, 5 KATLI

YENİ MAHALLE KUMLA YOKUŞUNDA 
DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN 

RADYAL TEMEL, 3,5 KATLI, 
naerisş m DENİZ MANZARALI ' .an

0 536 522 66 43

KAYIP
KAYIP

SATIUK
1994 MODEL 

RENO 
SAFRAN 

FULL+ FULL 
ZIRHLI 

OTOMOBİL 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
(10.000 LİRA)

Gemlik Körfez

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS 
CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

MUSTAFA BAZ

ÖZ UFUK ŞİRKETİNDEN ALMIŞ OLDUĞUM 
USTALIK BELGEMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

ABDULGAFFUR GÜNEŞ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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IZGARA ÇEŞİTLERİ 
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
FORKLİFTÇİLER 

ARANIYOR
AĞDEMİR GÜMRÜKLEME 

TAH. TAAH. NAK. GÜM. 
TAAH. GIDA HYV. TEMİZ. HİZ.İTH. 

İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ 
Gemport uman Sahası

Tel: 524 75 24

Trui A “SUYUNU BOŞA fclBA B HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

mPHöffgl ABONE OLDUNUZ MU?
WIW|II|-IIII|IIHI|IM^ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Internet 
ahone sayısı 
34 milyona

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldı 
rım, Bilgi Teknolo 
jileri ve İletişim Kuru 
mu (BTK) tarafından 
hazırlanan, bilişim 
sektöründe 2013 yılı 
3. çeyrek değer
lendirme raporunu 
açıkladı. Dünyada, 
gelişmişlik düzeyini 
ölçme metotlarının 
tamamen değiştiğini 
ve bilişim alanındaki 
gelişmelerin belir
leyici olduğuna 
dikkat çeken Yıldı 
rım, dünyada en yük
sek katma değeri 
elde etmenin tek 
yolunun bilişimden 
geçtiğini belirtti. 
Türkiye'nin bu bi 
linçle hareket ede 
rek, önüne bilgi 
toplumu hedefini 
koyduğunu ve bu 
doğrultuda gerekli 
altyapı ve düzen
lemeleri yaptıklarını 
anlatıldı. Yıldırım,

ELEMANLAR 
ARANIYOR

FİRMAMIZ ÜRETİM 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

ÖZ-BİRA.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3. Km.

GEMLİK
Tel: 0 224 513 45 79 
Fax: 0 224 513 49 91

ELEMAN
ESNEK ÇALIŞMA 

SAATLERİNE UYGUN
MAKAM ŞOFÖR VE 

MEKANİK BAKIM USTASI
KAYNAK USTASI 

ELEKTRİK TEKNİKERİ 
ARANIYOR 

(VASIFLI-VASIFSIZ)

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM.

GEMLİK
Tel:51420 21

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ
BAY VE BAYAN GARSONLAR 

İLE 
KASAP ARANIYOR 

GÖLYAKA ŞENGÜR 
PETROL 

ŞAHİN İN YERİ 
05357171425

KAŞEDE »EKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAM»JLIK 

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

demlik Körfez31 www.gemIikkorfezgazetesi.com

http://www.gemIikkorfezgazetesi.com
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Bursa'ya Olimpiyat müjdesi
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, 2016 ve 
2020 olimpiyatlarına 
hazırlık kapsamında 
önemli bir projeyi 
daha hayata 
geçiriyor.
Gençlik ve Spor 
Bakanhğı'ndan 
edinilen bilgiye göre, 
Türkiye'nin Rio-2016 
ve Tokyo-2020'de 
başanlı olması için 
yapması gerekenleri 
masaya yatırıldı ve 
bir eylem planı kap- 
samında, spor 
altyapısını büyük 
oranda tamamlamış 
kentlerde olimpiyat
lara sporcu 
yetiştirme merkezi 
kurulması planlandı. 
Bu merkezlerin 
kurulması için 
Almanya'nın Köln ve 
ABD'nin Colorado 
kentleri ile Japon 
ya'nın başkenti 
Tokyo'daki olimpiyat 
enstitülerinde 
incelemeler yapıldığı 
öğrenildi.
12 SPOR KENTİ

Spora yatkınlık ve 
hangi branşlara eğil
imin daha fazla 
olduğu tespit 
edilmesinin ardından 
Gençlik ve Spor 
Bakanı Suat Kılıç, 
pazar günü 12 kenti 
"spor kenti" ilan ede
cek. Ankara'nın 
merkez olarak belir
lendiği proje kap
samında, İstanbul, 
İzmir, Trabzon, 
Konya, Erzurum, 
Mersin, Antalya, 
Samsun, Bursa, 
Kayseri ve Şanlıurfa 
da olimpiyatlara 
sporcu yetiştiren iller 
olarak öne çıkacak.

Bu kentlerin 
çevresinde yer alan 
illerdeki yetenekli 
sporcular da burada
ki merkezlere kay
dırılarak, 2016 ve 
2020 Olimpiyatları 
için hazırlanacak.

ERZURUM, KIŞ 
SPORLARI MERKEZİ 
OLACAK
Başkent Ankara'ya 
Hacettepe Üniver
sitesi Beytepe 
Yerleşkesine kurula
cak "Olimpiyatlara 
Hazırlık Enstitüsü", 
12 TOHM'un ana 
üssü olacak. Ankara 
Eryaman'da yer alan

Sporcu Eğitim ve 
Araştırma Merkezi 
bünyesindeki tesisler 
de elden geçirildi. 12 
spor kenti dışında 
Diyarbakır ve 
Gaziantep'in de 
TOHM merkezi olma 
yönünde altyapıları 
tamamlanacak.
2011'de 25. Dünya 
Üniversiteler Kış 
Oyunları'na 
evsahipliği yapan 
Erzurum, tamamlan
mış spor ve tesis 
altyapısı nedeniyle 
kış sporları için 
sporcu yetiştirme 
merkezine dönüşe
cek. Erzurum kış 
sporlarının yanı sıra 
buz pateni ve hokeyi 
ile curling milli 
takımlarının da kamp 
merkezi olacak.
Türk spor tarihinin 

en büyük yatırım 
hamlesi olan 213 
spor tesisini hizmete 
sunmasının ardından 
789 spor tesisinin de 
yapımına devam 
eden Gençlik ve

Spor Bakanlığı, 12 
olimpiyat kentinin 
yanı sıra Aksaray'da 
Avrupa'nın en büyük 
Paralimpik Sporcular 
Kamp Merkezi'ni 
kurdu.

ATLETİZMİN KALBİ 
İZMİR'DE ATACAK 
Universiade 2005 Yaz 
Oyunları'na 
evsahipliği yapan 
İzmir, 2011 Avrupa 
Gençlik Olimpiyatları 
Festivali'ne (EYOF) 
evsahipliği yapan 
Trabzon ile 17. 
Akdeniz Oyunları'nın 
düzenlendiği Mersin 
de "Olimpiyat Kenti" 
statüsünü alacak 
kentlerin başına 
gelecek. 
Boks ve güreşte 

Trabzon, atletizm ve 
su sporlarında İzmir, 
bisiklette Konya, 
atıcılık ve cimnastik- 
te Mersin, kış 
sporlarında Erzurum, 
dağ bisikleti, basket
bol ve oryantiringde 
Bursa, güreş ve 

yüzmede Samsun, 
voleybolda Ankara, 
binicilikte Şanlıurfa 
ve Adana, boks, tek
vando ve kış 
sporlarında Kayseri, 
golf ve krikette 
Antalya, ihtisası olan 
kentler ilan edilecek. 
12 spor kenti dışın

daki illerde, yatkın 
oldukları spor 
branşlarına göre 
TOHM alt ünitesi 
bulunacak.
Osmaniye çim 
hokeyi, Ağrı ve 
Mardin atletizm, 
Bolu cimnastik, 
Kastamonu boks, 
Yozgat güreş, Adana 
ve Kırşehir kano ve 
kürek, Adıyaman 
badminton 
branşlarında potan
siyeli olan iller 
arasında yer alıyor. 
TOHM ilan edilmiş 
spor kentleri ile bu 
kentlerin bağlantıları 
sağlanacak ve 
sporcuların bu 
merkezlere irtibatları 
sağlanacak.

MKS MARMARA 
ENTEGRE KİMYA SAN. M-

Fabrikamızda istihdam etmek üzere belirtilen özelliklere sahip 
personel alımı için müracaat etmek İsteyen adaylann 

(0224) 519 03 00 (pbx) 
numaralı telefondan randevu almaları gerekmektedir.

PERSONEL
V Bakım bölümünde mekanik bakımcı olarak görev yapacak
V Endüstri meslek lisesi makine bölümü mezunu

(Tercihen makine yüksek okul mezunu)
V Branşı ile ilgili işlerde en az iki yıl iş tecrübesi bulunan
■ V Torna ve freze tezgahlannda basit imalatlan 

yapabilecek seviyede bilgi ve tecrübeye sahip.
■ V 28 yaşını aşmamış.
V Gemlik’te ikamet eden.
V Vardiyalı çalışabilecek (3 vardiya ve işe girişten altı ay sonra)
V Takım çalışmasına uygun.

KIRPARTA.Ş.
ÖZEL GÜVENLİK 

PERSONELİ ARIYOR
* Gemlik’te ikamet eden,

* Özel güvenlik sertifikasına sahip,
* Bilgisayar kullanmasını bilen 

* 35 yaşını aşmamış erkek,
* Fabrika girişinde araç ve ziyaretçi 

kontrolünü yapabilecek, 
TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ 

Adayların Orhangazi Gedelek Köyü altındaki 
fabrikamıza saat 10.00-17.00 arası şahsen 

başvurmaları gerekmektedir 

İRTİBAT TEL : 0 224 586 53 50 - 51 - 52 
Gedelek Köyü, 16800 Orhangazi - Bursa
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Oğrttmenler tünü spor ödiilleri sahiplerini huldu
24 Kasım Öğretmen
ler Günü Sportif 
etkinlikleri ödül 
töreni yapıldı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan organize edilen, 
Voleybol, Masa Teni 
si, Satranç, Ayak 
Tenisi, Penaltı Atma, 
Kort Tenisi müsa 
bakalarında derece 
ye giren öğretmen
lerimiz kupa, ma 
dalya ödüllerini 
aldılar.
223 öğretmenin işti
rak ettiği turnu
vaların ödül törenin
den önce Umurbey 
Sağlık Meslek Lisesi 
- Çınar Ortaokulunu 
2-0 yenerek üçüncü 
oldu. Final maçında 
ise ATL ve End.
Meslek Lisesi ,Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi'ni 2-0 yenerek 
birinci oldu. Çek
işmeli geçen müsa 
bakaları Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Gençlik Hizmetleri 
Spor İlçe Müdürü 
Ahmet Adil Tunç, 
Milli Eğitim Şube 
Müdürleri; Burhan 
İnan, Ali Osman 
Cura ve Mehmet 
Duran Okul 
Müdürleri, öğretmen 
ve Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi öğren
cileri de izledi.
Final müsabakasının 
ardından İlçe Milli 
Eğitim Spor Koordi 
natörü Yunus Emre 
Ünsal'ın sunduğu 
ödül töreninde dere

ceye giren öğret
menlere ödülleri 
dağıtıldı.
Öncelikli olarak 
evsahipliği yapan 
ATL ve End. Meslek 
Lisesi Müdürlüğüne 
ve Personeline, 
gönüllü olarak 
hakemlik yapan 
Beden Eğitim öğret
menlerine Plaketleri 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık ve Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz tarafın
dan verildi. Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık’ın öğretmenler 
günü kutlama mesajı 
ve organizasyonda 
emeği geçenlere 
teşekkür konuş
masının ardından 
branşlarda dereceye 
girenlere ödülleri 
dağıtıldı
Satranç müsaba 
kalarında dereceye 
giren; Atilla 
MURATOĞU
1.,Turgay KAYA 2., 
Haşan YILMAZ 3. 
ödüllerini İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Burhan İnan verdi. 
Masa Tenisi müsa 
bakalarında derece 
ye giren Arda Nihat 
YILDIRMIŞ 1., Recep 
BOZKURT 2., Evrim 
BİLGİN 3., ödüllerini 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura verdi. 
Penaltı Atma Yarış 
masında dereceye 
giren; Kemal 
KÖSE1., Hakan 
ÇEKİNMEZ 2., Murat 
CİVİL 3., Umurbey 
Sağlık Meslek Lise 
si'nden 3 öğretmene 
ödüllerini Gençlik

Hizmetleri Spor ilçe 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç verdi.
Ayak Tenisi müsaba 
katarında dereceye 
girip 1. olan 
Umurbey Celal 
Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi, 2. 
olan Çınar Ortaokulu 
ve 3. olan Şükrü 
Şenol Orta okulu'na 
madalya ve 
kupalarını İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Ercümen verdi. 
Kort Tenisi müsaba 
katarında dereceye 
giren 1.Hüseyin 
KIYAK, 2. Mehmet 
İNCe ve 3. Erkan 
HOZANLI'ya ödül
lerini Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz tarafından 
verildi.
Voleybolda En 
Centilmen Takım 
olarak Kurtul 
Ortaokulu, 4. olan 
Çınar Ortaokulu ve 
Enler olarak tabir 
edilen en iyi smaçör, 
blokör, pasör ve 
özverili oyunculara 
kupa ve madalya 
larını Belediye

Milli Eğitim Şube 
Müdürleri Ali Osman

Cura ve Burhan İnan 
birer parça okudular.

Başkan Vekili Refik 
Yılmaz verdi.
Voleybolda Final 
oynayıp 2. olan 
Kalite ödüllü Gemlik 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi'ne ve 
1. olan ATL ve End. 
Meslek Lisesi takım
larına madalyaları ve 
Kupaları Kaymakam 
Cahit Işık tarafından 
verildi.
Ödüllerin ardından 
toplu fotoğraf çekimi 
yapıldı ve öğretmen
lere yemek verildi.
Yemekte, canlı 
müzik eşliğinde İlçe

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0,224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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İşçi ve Bag-Kur emeklileri zam alacak
Emekliler için gelen 
zam müjdesi büyük 
yankı uyandırdı. 
Memur 
emeklilerinden sonra 
işçi ve Bağ-Kur 
emeklileri de Ocak'ta 
zam alacaj 
Uzun zamandır 
enflasyon farkı 
dışında zam ala
mayan işçi ve Bağ- 
Kur emeklilerine 
maaş artışı imkanı 
doğdu. 2000 yılından 
önce emekli olan 
işçi emeklileri 
intibak zammıyla 
maaşlarını düzelt
mişlerdi. Fakat 
bunun dışında bu 
kesime sadece 

enflasyon farkı ver
iliyordu. Gümrük ve 
Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı, yıl
başında emekli 
maaşlannda artış 
olacağı müjdesini 
verdi.
Habere göre; Bakan 
Yazıcı, "Emekli 
maaşını yılbaşında 
biraz daha arttıra
cağız. 1.5 ay sonra 
maaşlarda bir artış 
olacak" açıklaması 
yaptı. Memur 
emeklileri toplu 
sözleşme gereğince 
zaten yılbaşında 
zamlarını alacak. 
Ayrıca memur 
emeklilerine taban

emeklilerini umut
landırdı.

aylığı ve enflasyon 
farkları da Ocak 
ayında ödenecek. 
Bakan Yazıcı'nın 
yaptığı açıklama ise 
zam alamayan SSK 
ve Bağ-Kur

ORAN BELLİ DEĞİL 
Bu emekliler Ocak'ta 
sadece yüzde 3'e 
yakın bir enflasyon 

farkı alacaklardı. 
Bu açıklamanın 
ardından bir zam 
beklentisi de 
başladı. Emekliler 
şimdi alacakları zam 
oranının belli 
olmasını bekli 
yor.
YENİ İNTİBAK DA 
OLSUN

Öte yandan 2000 
yılında ve sonrasın
da emekli olanların 
intibak beklentileri 
de sürüyor. Özellikle 
2000 yılında emekli 
olan vatandaşlar ilk 
intibaktan yararlana
madıkları için 
mağdur olmuşlardı.

Diğer emekliler ise 
maaşlar arasında 
adalet için intibak 
düzenlemesinin 
şart olduğunu 
belirtiyor. 
Özellikle aynı şart
larda çalışmış ve 
aynı prim gününden 
emekli olmuş 
vatandaşların 
arasında, sadece 
farklı zamanlarda 
emekli oldukları için 
ciddi maaş adaletsi
zlikleri bulunuyor. 
Yine Bağ-Kur 
emeklileri ve 
malulen emekliler 
ise maaşlarının çok 
düşük olmasından 
yakınıyor.

12 hin TL yatırana devlet 3 hin TL verecek
Bireysel emeklilik 
sistemine bu yıl 
içinde 12 bin TL yatı 
ran kişilerin hesabı
na devlette 3 bin TL 
'katkı* yatırıyor.
Bilindiği gibi 1 Ocak 
itibariyle bireysel 
emeklilik sistemine 
üye olan kişilere 
ödedikleri primin 
yüzde 25’i oranında 
'devlet katkısı' uygu
laması başlatıldı. 
Habere göre;
Örneğin, ayda 100 
TL ödeme yapan bir 
kişi devletten de her 
ay 25 TL alıyor.
Böylece, bireysel 
emeklilik hesabında 
biri kendi ödediği 
100 TL'nin, diğeri de

devletin ödediği 25 
TL'nin olduğu iki 
hesapla parası değer 
kazanıyor.
Bireysel emeklilik 
üyelerinin devlet 
katkısından bu yıl 
içinde yararlanabile
ceği maksimum 
tutar 3 bin TL. Bu 
oran asgari ücretin 

yıllık toplamının 
yüzde 25'i oranıyla 
belirlendi. Bu yıl için 
asgari ücretin yıllık 
toplamı 12 bin TL. 
Bunun yüzde 25'i ise 
3 bin TL.

Dolayısıyla bazı 
bireysel emeklilik 
şirketleri, şu anda 

devlet katkısından 
maksimum oranda 
yararlanabilmesi için 
üyelerini arıyor ve 
sisteme toplu 
ödemeler yapabile
ceklerini hatırlatıyor. 
Yani, yıllık ödeme 
miktarını 12 bin 
TL'ye kadar çıkartan 
kişiler, 3 bin TL'de 
devletten alacak.

Her yılın limiti ayrı 
olacak
Çünkü, kişilerin yıllık 
olarak yararlanacak
ları devlet katkısı 
limitleri sadece o yıl 
için geçerli. Diğer 
yıla devredilemiyor. 
2014 yılının devlet 
katkısından yararlan

ma üst limiti yeni 
asgari ücretle 
netleşecek. Örneğin, 
bu yıl sisteme aylık 
400 TL ödeyen bir 
kişi, aylık 100 TL'de 
devlet katkısı alıyor. 
Bu kişinin yıllık 
ödeyeceği toplam 
prim 4.800 TL, ala
cağı devlet katkısı 
tutarı ise 1.200 TL 
olacak. Bu kişi yıl 
bitmeden, ödediği 
prim toplamını 12 
bin TL'ye yük
seltirse, aldığı 
toplam devlet katkısı 
tutarı da 3 bin TL'ye 
yükseltilecek.
Katılım rakamları 
coştu

Yılsonu nedeniyle 
önümüzdeki gün
lerin BES'e katkı 
payı yatırılması 
konusunda 
hareketli geçmesi 
bekleniyor.
Çünkü, sistemdeki 
kişiler devlet 
katkısından daha 
fazla yararlanmak 
için sisteme toplu 
ödemeler yapabilir. 
Devlet katkısı uygu
laması bu yıl içinde 
sisteme katılımları 
coşturdu.
Sistemdeki toplam 
fon büyüklüğü 25 
milyar TL'yi aşarken, 
üye sayısı da 3 
milyon 967 bini 
geçti.

1m
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

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yanlkapı <212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos. 513 23 941

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

OTORÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)

1 flC DENİZ UÇAĞI 513 66 13
Psgasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Eaadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

DAĞITICILAR

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

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

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

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

Akcan Petrol 513 1O 79
M AR-P ET 513 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 45
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI: 4732 
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)

GfflSHGMî
VENÜSSİNEMASI

HÜKÜMET KADIN 2: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30
BEHZAT Ç ANKARA 

YANIYOR: 11:45- 
14:00-16:15- 
18:30:20:30

KARANLIKTAN 
GELEN:12:00-14:15

ŞEVKAT YERİM DAR 

:16:15-18:15-20:15

REZERVASYON 
5133321
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Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe Yönetim 
Kurulu, 24 Kasım 
öğretmenler Günü 
nedeniyle emekli 
öğretmenlerle 
biraraya geldi.
Cumartesi günü saat 
10.30 CHP İlçe Bina 
sı’nda düzenlenen 
sabah kahvaltısı 
sohbet havasında 
geçti.
Emekli öğretmen 
Gülay Aksoy, Os 
manlı’dan Cumhu 
riyet dönemi eğitim 
kurumlan ve öğret
menlik mesleği ko 
huşunda sunum 
yaptı. Aksoy konuş
masında, 2 tür ilim 
olduğu nu, bunlar
dan birinin beden 
ilmi, diğerinin ise 
din ilmi olduğuna 
dikkat çekerek, 
beden ilminin önde 
geldiğini söyledi. 
Gülay Aksoy, 
“Beden ilmi, tıp, 
hukuk, felsefe, 
yaşamın kendisidir.

Din ilmi ise ahirete 
yöneliktir.” dedi. 
Aksoy, Selçuklular 
ve Osmanh dönem
lerinde eğitimi 
anlatırken, Bursa 
Edirne, Manisa gibi 
illerde çok sayıda 
medreselerin bulun
duğunu, buralarda 
verilen eğitimle ilgili 
bilgiler verdi. 
Fatih Sultan Meh 
met’in ‘Avni’ lakabıy
la şiirler yazdığını 
söyleyen Gülay 
Aksoy, “Fatih döne
minde resmin günah 
olmasına karşın, Ital 
yan Ressam Belle 
ni’ye kendi portresi

ni yaptırmıştır. Batılı 
anlam da eğitime 
Genç Osman döne
minde geçildi. Bu 
kısa bir süre sürdü. 
Avrupa’da Röne 
sans başladığında, 
Osmanh buna ayak 
uyduramadı. 
Abdülhamit’in 33 yıl
lık iktidarı dönemin 
de, aydınlar baskı 

altına alındı. Mithat 
Paşa gibi aydınlar 
işkence ve zindan
lara süründürüldü. 
Aynı dönemde 
okullara amin tören
leriyle gidilmeye 
başlandı. Cumhu 
riyet döneminde 
Atatürk’ün başöğret
menliği ile aydınlan
ma devri başladı.

Yunan işgali sırasın
da bile Atatürk 1. 
Maarif kongresini 
topladı. Öğretmen 
yetiştiren okullar 
kuruldu. Başarılı köy 
gençlerini Avrupa’ya 
gönderdi. Haşan Ali 
Yücel, İsmail Hakkı 
Tonguç, buralarda 
bilgi ve gördüklerini 
artırdılar. Dönüş 
lerinde Türkiye’de 
kalkınmanın köyden 
başlayacağı için Köy 
Enstitülerini kurdu
lar.” dedi. Aksoy, 
günümüzde eğitim 
sisteminin tam bir 
karmaşa olduğuna 
değinir ken,

“AKP’nin her gün 
birşeylerine tanık 
oluyoruz.” dedi. 
Daha sonra 
gazetemiz yazarı 
Erhan Izgi, günün 
anlamına değinen 
konuşma yaptı. 
İzgi konuşmasında, 
“Osmanh döne
minde Avrupa pozitif 
bilimlerle uğraşır 
ken, Osmanh da 
nakli bilimlere önem 
verildi. Batıdaki gibi 
yenilik girişimleri 
Osmanh da zaman 
zaman yaşandıysa 
da, bu kısa sürede. 
Batı rönesans ve 
reform ile uğraşır 
ken, Osmanh bunları 
150 yıl sonra aldı. 
Aydınlanma Atatürk 
ile Cumhuriyet döne
minde başladı.” 
dedi. CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan da yaptığı 
konuşmada öğren
menin değerini 
anlattı ve günlerini 
kutladı.

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

mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.corn
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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HEM’ılen uyarı!
Gemlik Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nden yapılan açıklama
da, “Zorunlu eğitim kapsamında 
olup ilköğretim veya ortaokulu 
bitirmiş olmasına rağmen herhan
gi bir eğitim kurumuna kaydını 
yaptırmamış olanlar, 21 Kasım- 4 
Aralık 2013 tarihleri arasında Halk 
Eğitim Merkezle rine veya Meslek 
liselerine kayıtlarını yaptırmaları 
gerekmektedir.” denildi

H Toplum Destekli Polis lise öğrencilerini uyardı!

MuaMMaııM
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Madde bağımlılığı ve uyuşturucu
Madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla 

mücadele, ülkemizin geleceği açısın
dan çok önemli bir konu.

Türkiye, uyuştucu trafiğinin köprüsü 
durumunda bir ülke.

Uzakdoğu da; Afganistan, Hindistan, 
Iran üzerinden gelen uyuşturucu, ge 
nellikle Doğu Anadolu bölgesindeki 
sınır kapılarımızdan ülkemize ve bura
dan da Avrupa pazarlarına gidiyor.4’de

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bursa 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro 
su’nun ortaklaşa düzenlediği etkinlik ile 
‘Madde Bağımlılığı ve Zararları’ konusunda 
12. sınıf öğrencilerine sunum yapıldı.
Bursa Narkotik Şubesi memurlarından 
Haşan Uyan, “Karanlık yolda başınıza ne 
geleceğini bilemezsiniz. Zararlı maddeler
den uzak durun." dedi. Haberi sayfa 4’de

TSO’dan is 
güvenliği eğitimi

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile BİLGE 
MED İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi işbir
liği ile oda üyelerine iş güvenliği eğitimi 
ve sağlığı konusunda bilgiler verildi. 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı 
Salo nu’nda düzenlenen ve iki günlük eği 
time katılanların röntgen filmleri alınarak, 
kont rolden geçirildi. Haberi sayfa 2’de

HH

MICHELIN

TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ DİKKATİ
1 ARALIK -1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 

LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.
I Trafik denetimlerinden göniil rahatlığıyla geçmek 
| için geç kalmadan kıç lastiklerinizi taktırınız

Küçük Sanayi Sitesi
BBlok No: 13-14 GEMLİK

BolakBubaepı Tel: o 224 524 74 01 
um h mhm w™ GSM . 0 533 924 ! 8 98

KIS LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR
MAXXI5 185R14 165 ₺
MKHELIN 2O575R16 360^
GOODYEAR 215 75 R16 375 ₺
SYRON 22575R16 295

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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PAKET SERVISIMIZ AÇILMIŞTIR

KÖFTECİ
İM
YüSUFj

KÖFTE VE AYRAN
İSTERSENİZ ÇİĞ ■ İSTERSENİZ PİŞMİŞ

LEZZET HATTI 444 61 62

TSO’dan is güvenlini enitimi
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
BİLGEMED İş Sağlığı 
ve Güvenliği Merkezi 
işbirliği ile oda üye 
lerine iş güvenliği 
eğitimi ve sağlığı 
konusunda bilgiler 
verildi.
Cumartesi ve Pazar 
günleri Gemlik Tica 
ret ve Sanayi Oda 
sı’nın yeni binasında 
düzenlenen eğitime 
BİLGEMED eğitim 
uzmanları ile sağlık 
personeli olarak 
doktor, hemşire, 
röntgen uzmanları 
katıldılar. İki gün 
süren eğitimde 
Ticaret ve Sanayi 
Odası üyesi işyeri 
sahipleri, çalışanları 
uzmanlardan iş 
sağlığı konusunda 
eğitim aldılar. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
6331 sayılı iş 
sağlığı ve güvenliği

tilmesinin zorunlu
luk haline getirildiği
ni, buna uymayan
ların yüksek para

yasası kapsamında 
işyerlerinde çalışan 
işçilerin iş sağlığı 
konusunda eği-

cezalarıyla karşı 
karşıya kalmamaları 
için oda olarak iş 
sağlığı ve eğitimi

vermeyi düşündük
lerini söyledi.
Akıt, şöyle konuştu: 
“Cumartesi ve 
pazar günleri 
odamızın toplantı 
salonunda üyemiz 
olan kuruluşların 
çalıştırdıkları 
işçiler BİLGEMED 
eğitmenleri tarafın
dan eğitilirken, 
hekimler tarafından 
da sağlık taramasın
dan geçirildi.
İşçi kardeşlerimizin 
röntgen filmleri

alınarak, akciğer 
kontrolleri yapıldı. 
İsteyen işyerleri 
iş güvenliği 
konusunda 
sertifikası bulunan 
BİLGEMED 
veya başka 
kurumlar ile sürekli 
iş güvenliği 
denetimlerini yap
tırabilirler.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
olarak bu konu 
üyelerimize yar» h 
olmaya çalıştık”

Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da devriye 
gezen polis ekip
ler m i görünce 
hırsızlık yaptığı 
otomobilin altına 
saklanan 23 yaşın
daki Sinan Ç., 
heyecandan aracın 
dışında bıraktığı 
sağ eline polislerin 
basması sonucu 
yakalandı.

ELİNİ ÇEKMEYİ 
UNUTTU
Merkez Osmangazi 
ilçesi Çiftehavuzlar 
Mahallesi'nde 
devriye gezen 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Oto 
Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri, 
park halindeki bir 
aracın kapısının 
açık olduğunu

IMM ıMısıılı M W MWı
Emniyet Genel 
Müdürlüğü koordi
nesinde 8 ilde dü 
zenlenen RedHacka 
yönelik operasyon
da göz altına alınan 
14 kişi adliyeye 
sevk edildi.
Siber Suçlarla 
Mücadele Dairesi 
Başkanlığı koordi
nesinde organize 
suç örgütüne yöne
lik düzenlenen eş 
zamanlı operasyon
da İstanbul’da 6, 
Mersin’de 2, 
Bursa’da 1, Kahra 
manmaraş’ta 1, 
Muğla’da 1, Diyar 
bakır’da 1, Ordu’da 
1 ve Denizli’de 1 
kişi olmak üzere 
toplam 14 kişi 
yakalanarak 
gözaltına alınmıştı.

Sarammıla ucan araçtan yaralı kurtuldular
Bursa'nın Kestel 
ilçesine bağlı 
Babasultan köyü 
mevkiinde şaram
pole yuvarlanan 
araçtaki 6 kişi hafif 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Kestel 
istikametinden 
Babasultan köyün

görünce kontrol 
etmek istedi.
Polisleri görünce 
hırsızlık amacıyla 
açtığı aracın altına 
saklanan Sinan Ş., 
korku ve heyecan
dan bir elini çek
meyi unuttu. Aracın 
etrafını kontrol 
etmek isteyen bir 
polis memuru 
Sinan Ş.'nin sağ

Ankara Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
getirilen aralarında 
tiyatro oyuncusu 
B.A. ve Anony 
mous Türkiye 
sorumlusu olduğu 
iddia edilen 
N.A.'nın da bulun
duğu 14 zanlı 

deki düğüne git
mek üzere yola 
çıkan Anıl G. yöne
timindeki 16 NB 
293 plakalı hafif 
ticari araç, 
sürücünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
uçuruma yuvar
landı. Yaklaşık 100 

eline bastı. Acı 
içinde bağıran 
Sinan Ç. polisler 
tarafından sak
landığı yerden 
çıkarılarak gözaltı
na alındı.

GAZETECİLERE VE 
POLİSLERE 
KÜFÜR ETTİ

Asayiş Şube 

adliyeye sevk 
edildi. Adli Tıp 
Kurumu'nda sağlık 
kontrolünden 
geçirilen zanlılar, 
daha sonra 
Ankara Adliyesi'ne 
getirildi.
Adliye önünde 
bekleyen B.A.'nın 

metre yükseklikten 
yuvarlanan araç, 
ağaca yandan 
çarparak durabildi. 
Kazada hurdaya 
dönen araçtaki 
sürücü ile 
Cenap A. (19), 
Emrah E., Aslan ö., 
Sinan C. ve Harun 
A. çeşitli yer

Müdürlüğü'ne 
getirilen ve daha 
önceden hırsızlık 
suçundan çok 
sayıda sabıkası 
bulunan Sinan 
Ş.'nin bir gecede 3 
ayrı otomobilin 
camını kırarak 
araçların içinde 
bulunan cep tele
fonu ve bozuk par
aları çaldığı 
anlaşıldı. 
Sorgulaması 
tamamlanan Sinan 
Ş., 'Otomobilden 
hırsızlık yapmak* 
suçundan 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk 
edilirken kendisini 
görüntüleyen 
gazetecilere ve 
polislere küfür edip 
saldırdı 

annesi Nihal Atay 
Mengüllüoğlu, 
oğlunun kendisini 
ziyarete gelirken 
havaalanında 
gözaltına alındığını 
belirterek, 
"Oğlu mun hiçbir 
suçu yok" 
dedi.

lerinden hafif 
şekilde yaralandı. 
Kısa sürede olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis 
görevlileri tarafın
dan uçurumdan 
çıkarılan yaralılar, 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Park harmdeki 
araca çarpıp, bahçe 

duvarına girdi

Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde iddiaya 
göre bir otomo
bilin sıkıştırdığı 
Ayla Akkoç'un (32) 
kullandığı otomo
bil kontrolden 
çıkarak, önce park 
halindeki bir araca 
ardından da bahçe 
duvarına çarparak 
durabildi. Kazada 
Sürücü Akkoç ile 
2 çocuğu hafif 
şekilde yaralandı. 
Kaza saat 18.00 
sıralarında Mimar 
Sinan bulvarı'nda 
meydana geldi. 
İddiaya göre 
Ayla Akkoç'un 
kullandığı 16 KJB 
34 plakalı otomo
bil, hatalı sollama 
yapan bir otomo
bilin sıkıştırması 
sonucunda kon
trolden çıkarak 
önce kaldırım 
üzerinde park 
halinde duran 16 F 
7360 plakalı oto

KAŞEDE BEKLEMEK 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

mobile ardından 
da bir apartmanın 
bahçe duvarına 
çarparak 
durabildi.
Kazada sürücü 
Akkoç araç 
içerisinde 
sıkışırken, genç 
kadının çocukları 
14 yaşındaki 
Merve Akkoç ile 5 
yaşındaki Emre 
Akkoç hafif 
şekilde yaralandı. 
Kazayı gören 
vatandaşlar duru
mu 112 acil servis 
ile itfaiyeye bildir
di. Olay yerine 
gelen itfaiye ekip
leri ve 112 Acil 
servis ambulan
sında görevli 
sağlık ekipleri, 
otomobil 
içerisinde sıkışan 
kadın sürücüyü 
kurtararak İnegöl 
Devlet 
Hastanesi'ne 
götürdü.
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Güne Bakış
Toplum Destekli Polis lise öğrencilerini uyardı

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Öğrencilere maaile bağımlılığı
Madde bağımlılığı ve uyuturucu
Bu uyuşturucunun önemli bir bölümü de 

Türkiye sınırlannda kalıyor.
Bugün, ajanslara geçen bir haberde, narko 

tik polisinin 1.5 ton uyuşturucunun ele geçi 
rildiği haberini veriyordu.

Dün, alınan bir ihban değerlen iren polis, 
uyuşturucu tacirlerinin araçlannın önünü 
kesince, yaşanan kovalamacayı izledik tele
vizyonlarda...

Bunca uyuşturucu ne oluyor?
Uyuşturucu batağına bulaşan insanlara 

pazarlanıyor.
Uyuşturucu denince, esrar maddesi, eroin, 

değişik sentetik haplar bilinenleri...
Gençler arasına yayılan bu musibetten kuru

tulmak için, topyekün mücadele gerekir.
Aileler evlerinden okula ve dışarıya gönder 

dikleri evlatlannın uyuşturucu batağına 
buluşmasını istemezler.

Ancak, kontrolü de ellerinden bırakmama 
lan gerekir.

Bence en önemli görev aileye düşüyor.
Devletin üzerine düşün görevler başında 

uyuşuturucu baronlannı ve kaynaklarını ku 
rutmak olmalı.

Genelde, ya pazara süren küçük satıcılar, ya 
da sevkiyatçılar yakalanıyor.

Yine de polis önemli sayıda uyuşturucu 
şebekesine darbe vuruyor.

Pazar oldukça, büyük karlar oldukça, uyuş
turucu ticareti bitmez.

Sürekli mücadele ve gençlerin bilinçlendiril 
mesi, bu savaşımda önemli rol oynar.

Bir tadımlık bakayım diye başlayan masum 
içişler, sonunda felaketlere yol açıyor.

Uyuşturu yanında tiner ve bali gibi sentetik 
uyuşturucular da piyasada kolay bulunduğu 
için, çok yaygın ve bağımlılık yapan zararlılar.

Bu konuda Gemlik’te önemli bir bağımlı 
kitlesi var.

Bu kişilerin gözlerinin içine baksanız, ne 
olduğunu anlamanız mümkündür.

Aynı hapçılar gibi...
Kendilerini belli ediyorlar.
Bunları tanıdyanlar, uzak duruyorlar.
Dün, Bursa Narkotik Büro Müdürlüğü ile 

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, lise son sınıf 
öğrencilerine Toplum Destekli Polis projesi 
olarak bir seminer düzenledi.

Uzman polis, gençlere madde bağımlılığını 
ve zarariannı çok güzel ve sıkmadan anlattı.

Gençler inşallah, söylenenleri can kulağı ile 
dinlemişlerdir. Ve bu zararlılardan uzak 
dururlar.

ile mücadele anlatıldı
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ile Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlar 
Bürosu’nun ortak
laşa düzenlediği 
etkinlik ile Madde 
Bağımlılığı ve 
Zararları konusunda 
Belediye Sosyal 
Yaşam Merkezi Çok 
Amaçlı Salonu’nda 
Gemlik’teki 12. sınıf 
öğrencilerine sunum 
yapıldı.
Gemlik Emniyet 
Müdürü Erol Gülen, 
İlçe Emniyet Amiri 
Ramis Erçetin, 
Başkomiser Nihat 
Öntaş ile okul 
Müdürleri ve 
Toplum destekli 
Polis katıldı.
Bursa Narkotik 
Şubesi memurların
dan Haşan Uyan 
öğrencilere yaptığı 
konuşmada, madde 
bağımlılığının zarar
larını anlattı.
Uyan, gençlere 
arkadaşlarının 
kendilerine ne tür 
olursa olsun her- 
hengi bir madde 
ikram ettiklerinde 
kabul etmemelerini, 
hatta anne ve 
babanın ev ve işyer
lerinde çocuklarının 
yanlarında zararlı ve 
bağlılık yapacak 
maddeleri kullanma
maları gerektiğini 
söyledi.
‘‘Bir defa aldığınız

bir madde sizi 
hayatınız boyunca 
kendinize bağımlı 
hale getirir. Arkası 
gelir. Paranızı size o 
maddeyi verenlere 
sakın yedirmeyin. 
Sizin çok sevdiğiniz 
kişi bile teklif etse 
kabul etmeyin. 
O iyi bir kişi değil

dir. Girdiğiniz 
gruplara dikkat edin. 
Bu gruplarda bazı 
madde bağımlıları 
size yanaşarak kul
landıkları maddeyi 
teklif etseler de red 
edin, kendinizi ateşe 
atmayın.
Bizim anlattığımız 
konular, okyanusta

bir damladır.
Bu damla okyanusta 
neye yarar 
demeyin. Damla 
dağıta dağıta 
büyür. Karanlık 
yolda başınıza ne 
geleceğini bile
mezsiniz. Zararlı 
maddelerden uzak 
durun.” dedi.

Milli Eğitim Bakanhğı’nda 41 yıl hizmet yaptı

BAŞKAN ADAYI KİM?
Dünkü yazımda, Belediye başkan adaylığı 

için AKP ve CHP aday adayları arasında tah
minde bulunmuştum.

CHP saflannda bu sıkıntıya neden olduğu 
nu öğrendim.

İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, Ankara’dan 
döndüğünü, tahminen adayın yarın Genel Mer 
kezce açıklanacağını bana söylemişti.

Kimileri bunun asparagas bir açıklama oldu 
ğunu iddia etti.

Tepki gösterdi.
Tepkiye gerek yok.
Seçimlere 4 ay kaldı.
İsterlerse kendilerine saklasınlar seçimlere 

bir ay kala açıklasınlar adayı.
Kimin kaybedeceğini o zaman görürüz.
CHP’liler, AKP’nin adayının açıklanmasını 

mı bekliyor anlayamıyorum.

Kemal Cetinoülu emekli omu
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nde 28 
yıl hizmet yapan, 
Kemal Çetinoğlu, 
Orhangazi Halk 
Eğitim Müdürlüğü’ 
nden emekli oldu. 
İlçemize 1982 yılın
da atanan Çetinoğ 
lu, 2010 yılına 
kadar Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürü olarak

görev yaptı. 
Yeni yönetmelik 
gereği, Orhangazi 
Halk Eğitim 
Müdürlüğü’ne 
atanan Kemal 
Çetinoğlu, geçtiği 
m iz hafta yaş nede 
niyle emekli oldu. 
Çetinoğlu, Milli Eği 
tim Bakanlığına 
bağlı olarak 41 yıl 
mesleki eğitimde 
bulundu.
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30 Mart: Yerel Ol(a)mayan 
Seçimler ve Gemlik

Bu yerel seçim, belki bu güne kadar olanlar
dan, çok daha kritik anlam ifade ediyor.

Yerel gibi gözüken, aslında ülkenin kaderini 
belirleyecek özellikler taşıyor. Bu nedenle başlık
ta "Yerel olmayan/olamayan" tanımlamasını kul
landım.

Dolayısıyla Mart 2013 yerel seçimleri sadece 
yerel yöneticileri belirlemeyecek, AK Parti, CHP, 
MHP ve HDP/BDP politikalarının test edileceği 
bir alana dönüşecek.

Yorumlarımı sırasıyla açayım;
Birincisi; yerel seçimin hemen ardından 

Cumhurbaşkanlığı seçimi var.
Bu seçim parlamentoda değil, sokakta yani 

sandıkta belirlenecek.
Burada ilk kaos başlıyor.
Başbakan, şu an ki duruma göre parti tüzüğü 

nün 'üç dönemi aşmama' maddesine göre bir 
daha başbakan olamayacağına göre, geriye tek 
seçeneğini yani cumhurbaşkanlığını kullanmak 
istiyor.

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim so nuçları 
ortaya çıkana kadar anayasayı değiştirme 
olanağı olmadığına göre, Cumhurbaşkanlığının 
verili yetkileriyle yetinecek. İktidarı kullanma 
olanağı sınırlı olan Abdullah Gül gibi bir 
Cumhurbaşkanı olmayı da içine sindiremiyor.

Geriye hükümet üzerinde kontrolünü baki kıla
cak bir başbakan üzerinden Köşke çıkma tercihi 
kalıyor. Ve şu anda Ak Parti politikalarının tek 
temsilcisi Erdoğan'dır. Bu anlamda, 30 Mart 
seçimleri Başbakan'ın referandumu niteliğinde 
yerel olmayan bir seçimdir.

İkincisi; devletin paradikmalarının belki de en 

önemlisi oluşturan, Kürt sorununa bakışdır.
Bu konudalmrah, Kandil, BDP ve nihayetinde 

Barzani'nin de dahil edilmesiyle yürütülen politi
ka, Ak Parti tabanındaki milliyetçi unsurları tedir
gin edip etmediğini, oylarının yönü nün 
değiştirip değiştirmediğini gösterecek yerel ola
mayan bir seçimdir.

Bu aynı zamanda CHP'nin yarım, MHP' nin tam 
karşıtlık politikalarının algılanıp, algılanladığı, 
kabul görüp görülmedi ğınin ortaya çıktığı yerel 
olmayan bir seçimdir.

Üçüncüsü; malumunuz 2009 seçimlerinde batı 
"yaşam tarzları üzerinden", güneydoğu 
"Kimlikler üzerinden" oy kullanmıştı. Bu anlam
da düşünüldüğünde DYP, ANAP, DSP'den gelen 
kent merkezli sosyoekonomik ve sosyokültürel 
düzeyi yüksek kesimlerden Ak Partinin belirli 
oranda aldığı oy, Gezi olayları, öğrenci evleri 
denetimi vb gibi sosyal yaşamın muhafazakar- 
laşmasına olan tepkilerinin belirlendiği ve bir 
ölçütte liberal kesimlerle olan ilişkisinin sorgu
landığı ve özellikle CHP'nin bu kesimleri kendi 
potasına çekip çekemeyeceğinin belirleneceği 
yerel olmayan bir seçimdir.

Dördüncüsü; İttifaklar meselesinin değişebile
ceği yerel olmayan bir seçimdir.

Şöyle ki;
1- Epey önceleri başlayan ve dersanelerin kapa 

tılması projesiyle açık çatışmaya dönüşen 
Cemaat-Erdoğan çelişkisinin, cemaatin CHP, 
MHP veya başka bir parti ile gerek çeşitli illerde 
(örneğin İstanbul'da Sarıgül gibi-) ittifak yapıp 
yapmayacağının;

2- Barzani kartını oynayan Erdoğan’ın karşısın
da özellikle batının büyük şehirlerinde 
BDP/HDP'nin CHP ile itifak yapıp yapmaya
cağının belirlendiği yerel olmayan bir seçimdir.

3- Küçük de olsa, halkın kendi içinde CHP-MHP 
arasında yerel adayın güçlü-zayıf dengesine 
bakarak tercih yapıp yapmayacağının belir
lendiği yerel olmayan bir seçimdir.

Özcesi; her başkan adayı büyük projelerle 
halkın karşısına çıkıyor. Ancak yukarıda say
dığım nedenlerden dolayı, projelerin çok önünde 
olan bir özellik taşıyor bu seçimler.

Sanırım başkan adaylarının projeleri basit 
katalizör görevi üstlenecek, yerel gibi gözüken

ama yerel olmayan bu seçimde...

Gemlik Yerel Selimleri
Yukarı da saydığım özellikler Gemlik için de 

geçerli olmasına rağmen, Gemlik'teki yerel 
seçimde partilerin kullanacağı iki önemli yerel 
özelliği daha var.

Birincisi; 2009 yerel seçimde CHP adayı Fatih 
Mehmet Güler'in başkanlığı kazanmasının ardın
dan, bir soruşturma dolayısıyla görevden alın
ması ve bir üyenin saf değiştirmesiyle başkan
lığın Ak Partiye geçmesi bu yerel seçime bir 
hesaplaşma özelliği katıyor. Bu hesaplaşmada 
CHP adaletsizliğe, AKP hizmet getirmeye, 
MHP'de bu CHP-AKP arasında geçen bu 
sürtüşmede tarafsız kalmasını öne çıkaracaktır. 
Bu konu Gemlik'e has yerel bir konudur.

İkincisi; 1970'ler ve öncesinde, Bursa'nın lider 
ilçesi durumunda olan Gemlik'in son 30 yılda 
çok gerilemesi, ilçe adına üretilecek yerel pro
jelerin önemli olduğuna işaret ediyor. Belki 
İstanbul, Ankara vb. yerlerin seçmenleri pro
jelere bakmayabilir. Ama Gemlik buna da dikkat 
edecektir.

Adaylara gelince:
SP adayı Sedat Üzmen ile MHP adayı Adnan 

Bıyıklı dışında açıklanan aday henüz yok. Ama 
bir, en geç iki hafta içinde diğer adayların açık
lanacağı kanaatindeyim.

Belirlenmemiş olmasına rağmen olası tahmin
lerime göre, Ak Parti adayı biraz genç olsaydı 
Mehmet Turgut olurdu, ama Refik Yılmaz özellik
le son 15 gündür, hem Bursa hem genel 
merkezde ağır basıyor. CHP'den ise, İbrahim 
Talan'ı güçlü görüyorum.

Bursa'da oturan ve basın yöneticiliği yapan biri 
olarak bakıyorum, hepsi çok yakın tanıdığımız, 
komşumuz, arkadaşımız.

Benim ikametgahım Bursa Nilüfer olduğu ve 
Gemlik'te oy kullanamayacağım için, sanırım 
bana düşen de, memleketim için üretilen doğru 
projelerin yönettiğim medya grubundan halka en 
iyi şekilde ulaştırılmasını sağlamak, her hemşer- 
ime yayın organımızın kapısını eşit şekilde açık 
tutmaktır.

Kişisel sloganım da "Gemlik Kazansın” olacak
tır...

Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Sedat Özmen ve ilçe yöneticileri, 
işadamı Sedat Aydın’ı ziyaret etti. Madencilik sektörünün sorunlarını dinleyen 

Özmen, planlar yapılırken vatandaşla iştişare yapacaklarını söyledi.
Gemlik Saadet 
Partisi Belediye 
Başkan adayı Sedat 
Özmen, İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ve 
Hamza Aygün'den 
oluşan Saadet he 
yeti, Madencilik sek 
töründe Gemlik'e 
yatırımlar yapan 
Gemlikli işadamı 
Sedat Aydın'ı 
ziyaret etti. 
İşadamı Sedat 
Aydın, ziyaretten 
duyduğu memnu 
niyeti dile getirerek 
"Sedat Özmen 
kardeşime bizleri 
sayıp buraya kadar 
gelmesinden dolayı 
teşekkür ederim. " 
dedi.
"Gemlikli olarak 
Gemlik'imize yap
tığımız yatırımları 
arttırmak İçin yap
tığımız müracaatlar
da karşılaştığımız 
bürokratik gecik
meler elimizi kolu

muzu bağlıyor di 
yerek tesisimizin 
hammaddesini 
karşılayan Şahin 
yurdu’na giderken- 
ki ruhsatlı yerimizle 
ilgili planlar yapılır 
ken, maalesef 
Belediye yetkili 
terinin bizlerin fikir
lerini almamaları, 
ve bazı kararlar al 
maları doğru de 
ğil." diyerek konu 
hakkındaki rahatsız 
lığını dile getirdi. 
Sedat özmen'de 
"Sedat Beyin ifade 
ettiği "fikirlerimiz 

sorulmadı" konusu 
en çok karşılaştığı 
mız şikayet olup bu 
konunun çözümü 
herzaman ifade 
ettiğimiz gibi Istişa 
reye önem verilip, 
ilgililerin fikirlerinin 
alınmasıdır." dedi, 
özmen, Gemlik 
Belediye Başkanı 
seçildikleri taktirde 
Gemlik halkı ile 
istişare etmekten 
geri kalmayacak
larını belirterek, 
aslında bir çok 
problemin yönetici
lerin halkı dinle

memesi ve ben 
yaptım oldu man
tığını gütmesinden 
kaynaklandığını 
ifade eden özmen, 
"Yaptığımız her 
ziyaret bizlere bunu 
gösteriyor." dedi. 
Belediye yönetimi 
ne'de seslenen 
özmen; "Hiçbir se 
çim garanti değil 
dir, halkı yok sayıp 
bildiğinizi okur
sanız Halk'ta 
sizleri seçimlerde 
yok sayar ve yok 
olur gidersiniz." 
dedi

Gemlik’in sevilen 
eğitimcilerinden 
özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet 
Cevdet işler, dede 
oldu.
Neylan ve Ahmet 
Cevdet işler çif
tinin kızları Bahar 
Ergüleç, 
geçtiğimiz gün
lerde İstanbul 
Medical Park’ta 

erkek çocuk 
dünyaya getirdi. 
Bahar ve Mehmet 
Ergüleç çifti ilk 
bebeklerine 
‘Yaman’ adını 
verdiler.
3,5 kilogram ağır
lığında 50 san
timetre boyunda 
dünyaya gelen 
Yaman Bebek, 
ailenin göz bebeği 
oldu.

TEMAj Ta»a
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Gazhane Cad 
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

ANKARA
LOKANTASI ve İŞKEMBECİSİ
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ
IZGARA ÇEŞİTLERİ 
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ
FORKLİFTÇİLER

ARANIYOR
AĞDEMİR GÜMRÜKLEME

TAH.TAAH.NAK. GÜM.
TAAH. GIDA HYV. TEMİZ. HİZ. İTH. 

İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ 
Gemport Uman Sahası

Tel:52475 24

T (TM A X. “SUYUNU BOŞA 
İTİ A @ HARCAMA"

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

İGemlikKErfezl ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Marmara bölgesin 
deki olumsuz 
hava koşulları 
nedeniyle, İdo'nun 
bazı seferleri 
iptal edildi. 
İDO'dan yapılan 
açıklamada, 
06.45 Bursa - 
Kadiköy - 
Kabataş, 07.00 
Kabataş - Kadiköy 
- Bursa, 07.05 
Bostanci-Kartal 
/Yalova ve 08.30 
Yalova / Kartal - 
Bostanci deniz 
otobüsü sefer
lerinin yapıla
madığı bildirildi.

ELEMANLAR
ARANIYOR

FİRMAMIZ ÜRETİM 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

ÖZ-BİR A.Ş. 
Yeni Yalova Yolu 3.1<m.

GEMLİK
Tel: 0 224 513 45 79 
Fax: 0 224 513 49 91

ELEMAN
ESNEK ÇALIŞMA 

SAATLERİNE UYGUN 
MAKAM ŞOFÖR VE 

MEKANİK BAKIM USTASI 
KAYNAK USTASI 

ELEKTRİK TEKNİKERİ 
ARANIYOR 

(VASIFLI-VASIFSIZ)

VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM. 

GEMLİK 
Tel: 514 20 21

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ
BAY VE BAYAN GARSONLAR 

İLE 
KASAP ARANIYOR 

GÖLYAKA ŞENGÜR 
PETROL 

ŞAHİN İN YERİ 
05357171425

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAIV \IK

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ili M OinÜSİmİMM Mil
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Yönetim 
Kurulu üyeleri 
yemekli toplantıda 
bir araya geldiler. 
Aralık ayı içerisinde 
yapılacak Genel 
Kurul ve GMD 
Heyetinin katıldığı 
Kentsel Dönüşüm 
Zirvesi'nin 
görüşüldüğü toplantı 
Dernek Yönetiminin 
tam kadro katılımı ile 
gerçekleştirildi.
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Hamza Aygün ve 
Başkanvekili 
Ferhat Kurt 
Antalya'da icra 
edilen Tüm İnşaat 
Müteahhitleri 
Federasyonu toplan
tısı ve ardından 
düzenlenen Kentsel 
Dönüşüm Zirvesi 
hakkında Demek 
yönetim kurulu 
üyelerine bilgi verdi. 
13-14 Kasım tarih
lerinde Antalya 
Harrington Park 
Otel’de düzenlenen

toplantılara 
Türkiye'nin çeşitli 
bölgelerinden gelen 
50 civarında 
Müteahhit Derneği 
temsilcileri ile Çevre 
ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı 
Muhammet Balta, 
Altyapı ve Kentsel 
Dönüşüm Genel 
Müdür Yardımcısı 
Tamer İnan, 
Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Mustafa Akaydın ve 
Antalya 
Milletvekillerinin ve 
450 Müteahhit fir
manın katıldığını 
belirttiler. Çok verim
li bir çalışma toplan
tısı olduğunu ifade 
eden GMD heyeti 
Müteahhitlik mesle 
ği, inşaat sektörü ve 
Kentsel Dönüşüm 
konularında görüş 
alış verişi yapılarak 
problemler ve çözüm 

yolları hakkında 
sunumlar yapıldığını 
belirttiler.
20 Aralık 2013 tari
hinde dernek 
merkezinde gerçek
leşecek olan Gemlik 
Müteahhitler Derneği 
2. Genel Kurulu 
hakkında da 
istişarelerin yapıldığı 
toplantı Gemlik yere
lindeki sektörel 
konuların görüşül 
mesi ile devam etti.

Meteorolojiden 
kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 
yapılan açıkla
maya göre, Antal 
ya, Muğla, İzmir, 
Manisa, Balıkesir, 
Bursa, Çanakkale, 
Tekirdağ ve Edirne 
çevrelerinde kuv 
vetli yağış bek
leniyor.
Güney ve Güney 
doğu yönlerden 
esen rüzgarın 
Kuzey Ege'de 
kuvvetli fırtınaya 
dönüşeceği tah
min ediliyor.
Öte yandan, İstan

bul'da gece saat
lerinde başlayan 
yağmur ve fırtına 
ile esen rüzgar 
etkili oldu. 
Taksim'de kısa 
sürede yol 
kenarlarında su 
birikintileri 
oluştu.
Vatandaşlar yağ
mur ve sert rüzgar 
nedeniyle zor 
anlar yaşadı. Aşırı 
rüzgar sebebiyle 
bir seyyar 
satıcının arabası 
devrildi.

PERSONEL
V Bakım bölümünde mekanik bakımcı olarak görev yapacak
V Endüstri meslek lisesi makine bölümü mezunu 

(Tercihen makine yüksek okul mezunu)
V Branşı ile ilgili işlerde en az iki yıl iş teerübesi bulunan
V Torna ve freze tezgahlarında basit imalatları 

yapabilecek seviyede bilgi ve tecrübeye sahip.
■ V 28 yaşını aşmamış.
V Gemlik’te ikamet eden.
V Vardiyalı çalışabilecek (3 vardiya ve işe girişten altı ay sonra)
V Takım çalışmasına uygun.

Fabrikamızda istihdam etmek üzere belirtilen özelliklere sahip 
personel alımı için müracaat etmek isteyen adaylann 

(0224) 519 03 00 (pbx) 
numaralı telefondan randevu almaları gerekmektedir.

MKS MARMARA
ENTEGRE KİMYA SAN. A.Ş.

[4 KIRPART JLŞ.
ÖZEL GÜVENLİK 

PERSONELİ ARIYOR
* Gemlik’te ikamet eden,

* Özel güvenlik sertifikasına sahip,
* Bilgisayar kullanmasını bilen 

* 35 yaşını aşmamış erkek,
* Fabrika girişinde araç ve ziyaretçi 

kontrolünü yapabilecek, 
TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ 

Adayların Orhangazi Gedelek Köyü altındaki 
fabrikamıza saat 10.00-17.00 arası şahsen 

başvurmaları gerekmektedir

İRTİBAT TEL : 0 224 586 53 50 ■ 51 ■ 52 
Gedelek Köyü, 16800 Orhangazi - Bursa
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Fenerftahçe’den dev lakas teklifi
San-Lacivertliler, 
devre arası transfer 
politikasını belirledi. 
Batalla'nın Bursa 
spor'daki geleceği 
beklenmeye baş
landı. HollandalI Dirk 
Kuyt da vatandaşı 
Van der Vaart'ı ikna 
etmeye çalışıyor. 
Devre arasında 
kadrosunu orta alan
da hücuma yönelik 
bir oyun kurucuyla 
takviye etmek 
isteyen Fenerbah 
çe'nin transfer poli
tikası belli oldu. 
Sarı-Lacivertliler'in 
Bursaspor'la sorun
lar yaşayan Arjantin 
li Batalia veya 
Hamburg'un 
HollandalI yıldızı Van 
der Vaart'ı kadro
suna katmak için 
hazırlıklarını 
sürdürdüğü

kaydedildi 
Yönetim, İstanbul'
dan Bursa'ya geçen 
ve bugün bir basın 
toplantısı düzenleye
cek olan Arjantinli 
oyuncunun takımın
daki durumunun ne 
olacağını bekliyor. 
Sarı-Lacivertliler'in 
HollandalI yıldızı 
Dirk Kuyt'ın ise 
vatandaşı Van der 
Vaart'ı ikna etmeye 
çalıştığı ifade edildi.

Teklif hazırlandı bile 
Batalla'nın takımın
daki geleceğinin 
kesinlik kazanmasını 
bekleyen Sarı-Laci 
vertliler'in, oyuncu
nun Bursaspor'la 
ipleri koparması 
durumunda Yeşil- 
Beyazlı yönetime 
sunacağı teklifi de 
belirlediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 
Arjantinli için Semih 
Şentürk, Serdar 
Kesimal'ın yanı sıra

bir miktar para da 
önermeyi planladığı 
kaydedildi.
Oyuncuyu Beşiktaş

ve Trabzonspor 
istiyor olsa da 
Batalla'nın Bursa 
spor'dan kopması 
halinde Sarı- 
Lacivertliler'e daha 
yakın olduğu öne 
sürüldü.
Arjantinli oyuncu
nun Bursaspor'la 
2017'ye kadar 
sözleşmesi 
bulunuyor.

HollandalI markajda

Sarı-Lacivertli takı 
mın gündemindeki 
bir diğer ismin de 
Almanya'da 
Hamburg forması 
giyen HollandalI 
yıldız Van der Vaart 
olduğu ifade edildi. 
Alman ekibiyle 2015 
yılına kadar 
sözleşmesi bulunan 
oyuncu bu sezon

forma giydiği 14 
maçta rakip fileleri 7 
kez havalandırdı.
Ancak, oyuncunun 
Türkiye'ye sıcak 
bakmaması önemli 
bir sorun.
Yönetimin bunu ise 
Dirk Kuyt kozuyla 
aşmayı planladığı 
kaydedildi.
HollandalI oyuncu
nun vatandaşına 
yakın markaj uygula
yarak Türkiye'ye 
gelmesi için ikna 
etmeye çalıştığı 
belirtildi.
Van der Vaart'ı ezeli 
rakip Galatasaray da 
istemişti. Sarı- 
Lacivertliler'in 
kadroda yer açmak 
için Yobo ile 
Kadlec'ten 
birisini ise elden 
çıkarmayı planladığı 
kaydedildi.

Timsah ara
vermeden çalışıyor

Bursaspor, Elazığ 
spor maçı hazırlık
larına ara verme
den başladı. 
Özlüce Tesisle 
ri'nde yapılan 
idmanda teknik 
direktör Christoph 
Daum, futbolcular
la fazla ilgilenme
di. Daum, daha 
sonra takımı 
yardımcısı Rudi 
Verkempinck'e 
emanet etti. Yeşil 
Beyazlılarda 
antrenmana sağ

üst adalesine 
darbe alan Colin 
Kazım, sırt ağrısı 
bulunan Stanislav 
Sestak ile A2 
takımında bulunan 
Okan Deniz, Okan 
Koçuk ve Emre 
Pehlivan katıl
madı. Kasımpaşa 
maçında ilk 11'de 
forma giyen oyun
cular, 30 dakika 
koştuktan sonra 
çalışmayı havuz 
ve saunada son- 
landırdılar.

SAHİBİNDEN KOMPLE 
SATILIK-KİRALIK RİNALAR
KAYHAN MAHALLESİ 2 NOLU CADDE ÜZERİNDE 

DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN, 
RADYAL TEMEL, 5 KATLI

YENİ MAHALLE KUMLA YOKUŞUNDA 
DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN 

RADYAL TEMEL, 3,5 KATLI, 
DENİZ MANZARALI

0536 522 6643
KRŞCDS BCKLCMCK YOK 

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS ,stiklal
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

SATILIK
1994 MODEL 

RENO 
SAFRAN 

FULL+FULL 
ZIRHLI 

OTOMOBİL 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
(10.000 LİRA) 
055im4IM

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

i Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224)513 35 95
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Bakan’dan memur adaylarına kotu haber!
Maliye Bakanı Şim 
şek'ten memur aday
larına kötü haber. 
Meclis'te konuşan 
Şimşek, üniversiteli 
nüfusun hızla art
tığını belirterek, “Her 
üniversite mezununu 
devlete alamayız” 
dedi.
Maliye Bakanı Meh 
met Şimşek, 2014 
yılı bütçe yasa tasa 
rısını Meclis Plan ve 
Bütçe Komisyonu'na 
sunuşunda gündem 
deki bir çok konuya 
ilişkin çarpıcı açıkla

malarda bulundu. 
Habere göre, Şim 
şek'in açıklamaları 
şöyle: "2012 yılında 
163 bin, 2013'te 130 
bin personel alındı. 
Bu sürdürülemez.
Şu anda üniversiteli 
nüfusunu yüzde 
100'lere ulaştırmaya 
çalışıyorlar.
Yüzde 100'ü üniver
sitede okudu 
diye devlete mi 
alacağız?
Kamunun bütün 
bütçesini personel 
harcamasına versek

yetmez. Okullardan 
mezun olan her 
kardeşimizi devlete

alamayız. Öğretmen 
sayıları yirmi binli 
rakamlardaydı

bu yıl 41 bin civarına 
geldi.”
Alan memnun 
veren memnun 
"Batı ülkelerinde 
vergiyi kaçırmadığını 
ispat yükümlülüğü 
devlete değil 
mükellefe ait. İdare 
mükellefi çağırır, 
kaçırmadığını 
kanıtlamasını ister. 
Dünyanın en 
başarılı ülkeleri 
ABD ve İngiltere'de 
bu yöntem uygu
lanıyor. Orada 
hukuk yok mu?

Türkiye'de ise 
Maliye Bakanlığı 
mükellefin vergi 
kaçırdığını ispatla
makla 
yükümlü, 
işveren asgari 
ücretli gösteriliyor. 
Maaşını o şekilde 
gösteriyor.
Alan veren memnun 
nasıl ispatlayacak
sın? Batı'da 
olsa çapraz denetim 
yapılıyor. Bizi değer
lendirin ama bu 
hususu da dikkate 
alın."

Dünya'da 2030'da 1,8 milyar turist olacak
2013'ü küçük de 
olsa büyümeyle 
tamamlamaya hazır
lanan dünya turizmi, 
uzun vadede bu 
istikrarını sürdüre
cek. Uluslararası 
turizmin 2030'a 
kadar ortalama bir 
hızda ilerlemesi 
beklenirken, ulus
lararası turist rakam
ları yılda ortalama 43 
milyon kişi artarak, 
dünya genelindeki 
turist sayısı da 1,8 
milyara ulaşacak. 
Küreselleşmeye 
bağlı olarak ulaşım 
ve bilişim sektörün
deki gelişmeler ve 
kişilerin gelirlerinde
ki artış, turzmi 
dünyanın en büyük 
sektörlerinden biri 
haline getirdi.
Çeşitli kaynaklardan 
derlenen bilgilere

göre, 2013'ü küçük 
de olsa büyümeyle 
tamamlamaya hazır
lanan dünya turizmi, 
uzun vadede bu 
büyümeyi sürdüre
cek. Uluslararası tur
izmin bu büyümesi 
2030'a kadar ortala
ma bir hızda olacak. 
Aynca uluslararası 
turist rakamlarının 
yılda ortalama 43 
milyon kişi artması 

beklenirken, dünya 
genelindeki turist 
sayısı da 1,8 milyara 
ulaşacak.

-Asya ve Pasifik 
öne çıkıyor 
Öte yandan uzun 
yıllardır öne çıkan 
destinasyonların 
yer aldığı sektörde 
2015 yılında, 
gelişmekte olan 
ülkelerdeki desti- 

nasyonlar gelişmiş 
destinasyonlardan 
daha çok ilgi gör 
meye başlayacak. 
Bu çerçevede Asya 
ve Pasifik, yeni 
gelen turistlerin 
çoğunluğunu 
kazanırken, bu böl
gelerin yanı sıra Orta 
Doğu ve Afrika da 
turizmdeki paylarını 
artıracak.
-Hava yolu taşı

macılığındaki 
büyüme sürecek 
Kuzey Doğu 
Asya'nın, 2030'da en 
çok ziyaret edilen alt 
bölge olması bek
lenirken, Avrupa, 
turist sayısında lider 
konumunda olmaya 
devam edecek.

Yabancı turistlerin 
ziyaret amaçları 
bakımından oran
larında büyük bir 
değişiklik olmazken, 
hava yolu taşı
macılığının pazar 
payını yükseltmeye 
devam etmesi ancak 
bunun daha düşük 
bir hızda olması bek
leniyor.
-Yeni destinasyonlar 
kadar kurulu desti
nasyonlar da 
Öngörülere göre, 
2030'a kadar tu

rizmdeki büyüme 
aynı zamanda yeni 
destinasyonlar kadar 
kurulu olanları da bu 
eğilimden ve fırsat
tan yararlandıracak. 
Bunun için yeterli 
koşulların değer
lendirilip poli
tikaların belirlen
mesi, alt yapının 
eksikliklerinin 
giderilmesi, 
pazarlama ağının 
genişletilmesi, 
yeni pazarlara açıl
ma yönünde adımlar 
atılması ve yatırım
ların doğru yön
lendirilmesi 
gerekiyor.
Yatırımcılara ve sek
tör temsilcilerine ise 
2030'a kadar ılımlı, 
sürdürülebilir ve 
kapsayıcı bir model 
benimsemeleri 
tavsiye ediliyor.

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

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEOAŞ 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

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

ULAŞIM
DENİZ UÇAÖI 613 66 13
Psgasu* Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTAN HER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 05 29
Konur Tıp Mrk. 514 BO &8

RELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 90
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

DENİZ OTOBÜSÜ

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

(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 Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Tuncay Otogaz sı 3 1<J 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4733 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IIIIİUİIMI ilini
VENÜS SİNEMASI

HÜKÜMET KADIN 2: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30
BEHZAT Ç ANKARA 

YANIYOR: 11:45- 
14:00-16:15- 
18:30:20:30 

KARANLIKTAN
GELEN:12:00-14:15 

ŞEVKAT YERİM DAR 
:16:15-18:15-20:15

REZERVASYON 
5133321
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Kısa adı ANAÇEV 
olan Anadolu Çağ
daş Eğitim Vakfı 
Gemlik Şubesi 
yöneticileri, Öğret
menler Günü 
nedeniyle geleneksel 
olarak düzenledikleri 
sabah kahvaltısını 
bu kez Güngör 
AVM’de yeni açılan 
Elit Mola Cafe’de 
düzenledi.
ANAÇEV tarafından 
düzenlenen kah
valtıya yoğun katılım 
dikkat çekti.
ANAÇEV Gemlik 
Şube Başkanı 
Meziyet Tunalı, 
öğrencilere burs

vermek amacıyla 
vakıf tarafından 
sürekli etkinlikler 
düzenleyerek, burs 
verdiklerini, vakfa 
her geçen gün 
desteğin arttığını

söyledi.
Elit Mola Cafe işleti
cilerine teşekkür 
eden Tunalı, vakfa 
destek verenlere de 
sertifika vererek 
onurlandırdı.

öte yandan, Emekli 
Tarih öğretmeni 
Ürer Konak kah
valtıya katılanlara 
öğretmenlik anılarını 
anlatırken, inan 
Tamer günün anlam

ve önemine değinen 
konuşma yaptı ve 
Emekli Türkçe 
Öğretmeni Şükriye 
Güre ise şiir okudu. 
Meziyet Tunalı, kah
valtıya katılarak 

destek veren 
herkese teşekkür 
ederek, faaliyet
lerinin devam ede
ceğini, desteklerin 
sürmesini bekledik
lerini söyledi.
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HAM
Gemlik FEM Dershanesi yöne 
ficileri, Gemlik Ticaret ve Sana 
yi Odası’nı ziyaret ederek, ders 
hanelerin kapatılma sı konu 
sunda destek istedi. 4’de

Pazar Pazarı canlanılırılacat Iskur’a 
yeni

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Zor günler
Siyasette sıcak rüzgarlar esiyor.
Bir tarafta belediye başkan aday adaylı 

ğını adaylığa çevirmek için çabalayanlar, 
öte yanda adaylığın rahatlığıyla çalışma 
larını sürdürenler...

Sıkıntı, CHP ve AKP’de.
CHP’nin Gemlik adayının bugün yapıla

cak MKYK toplantısı sonunda açıklana 
bileceği belirtiliyor.
AKP’nin Ankara adayının açıklanmasına 
karşın, Gemlik’in ve Bursa’nın adayları
nın açıklanmaması düşündürücü. 4’de

Gemlik’in 3. açık pazar yeri olan Manastır 
Pazarı’ndaki esnaf, pazarı canlandıracaklarını 
söyledi. Kültür Merkezi’nin alt sokağında 
kurulan ve 20’ye yakın esnafın tezgah açtığı 
pazarın ilgisizlik nedeniyle gelişemediği 
belirtildi. Pazarcı esnafı, pazarı canlandırmak 
için Pazarcılar Derneği yetkilileri ile görüş 
melerin sürdüğünü belirtti. Haberi syf 2’de

müdür 
atandı

Uzun zamandır 
boş olan ve vekale 
ten yürütülen 
Gemlik İŞKUR 
Şube Müdürlüğü 
görevine Eskişehir 
İŞKUR Şubesi’n 
den Mustafa 
Volkan Yıldırım 
atandı. Sayfa 4’de

Kalafat; 
Marmara 
depremi 

geliyorum 
demeyecek"
Boğaziçi Üniversi 
fesi Kandilli Rasat 
hanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitü 
sü Ulusal Deprem 
İzleme Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. 
Doğan Kalafat, 
Kuzey Anadolu 
Fay’ı batıya uzan 
dığında iki parça 
ya ayrılıyor. Kuzey 
kol, Sapanca 
Gölü, İzmit Körfe 
zi, Armutlu nun 
kuzeyinden geçi 
yor. Güney kol ise 
İznik Gölü’nden 
Gemlik Körfezi’ne 
gidiyor.” dedi.
Haberi sayfa 5’de

<1 RANDEVU İÇİNİ

1950'den beri...ive
SOLAKSUBAŞI LTD.ŞTİ.

Solaksubaşı Zeytinyağı Fabrikası ı >
İtalyan Pıeralısı Leopard5 marka dünyanın 

en gelişmiş yağ sıkma makinesi ile hizmetinizde...
DMF sistem ile zeytinin kendi suyu ile çalışan 

Pıeralısı ile daha kaliteli ürün elde edebilirsiniz.

Mrk : Yeni Yalova Yolu Umurbey San. Bölgesi 1,5 Km. Umurbey - GEMLİK Tel: 0 224 514 92 42

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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PAKET SERVİSİMİZ AÇILMIŞTIR

KÖFTE VE AYRAN
İSTERSENİZ ÇİĞ ■ İSTERSENİZ PİŞMİŞ

Pazar Pazarı canlandırılacak
Gemlik’in 3. açık 
pazar yeri olan 
Manastır Pazarın 
daki esnaf, pazarı 
canlandıracaklarını 
söyledi.
2009 yılında 
Manastır Bölge 
si’ndeki halkın 
pazar ihti yacını 
karşılamak amacıy 
la açılan Pazar 
Pazarı, Kültür 
Merkezi’nin alt 
sokağında 3 yıldır 
hizmet veriyor. 
20’ye yakın esna 
fin tezgah açtığı 
pazara, Cumhur! 
yet Mahallesi 
halkının ilgisiz 
kalması nedeniyle 
gelişemediğini 
söyleyen pazarcı 
esnafı, “Pazar 
Pazarı’nı geliştir 
mek amacındayız. 
Manastır halkı Salı 
Pazarı’na giderek 
Manastır’a zor 
dönüyor. Biz, 
hemen yanlarında 
onlara hizmet 
etmek için elimiz

den gelem 
yapacağız. Gemlik 
Pazarcılar Derneği 
ile bu konuda 
görüşmelerimiz 
sürüyor. Pazarı 
canlandırmak için 
nelerin yapılması 
gerektiği üzerinde 
duruyoruz.
Alınacak kararlarla 
Pazar Pazarı can
lanacak Manastır 
halkı da Salı 
Pazarı’ndan dönüş 
çilesinden kurtula
caklar” dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkprfezgazetesi.com

Naci Koc. Osmaniye 
Mahallesi muhlar adayı
30 Mart 2014 tari
hinde yapılacak 
olan yerel seçim
ler nedeniyle, 
mahalle muhtar 
adayları da belli 
olmaya başladı. 
Bursa TOFAŞ 
Otomobil 
Fabrikasında işçi 
olarak çalışan ve 
emekli olan 1953 
Gemlik doğumlu 
serbest pazarcılık 
ile uğraşan Naci 
Koç, Osmaniye 
Mahalle si’nde 
muhtar adayı ol
duğunu açıkladı.
Naci Koç gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
hayatının Gemlik’te 
geçtiğini, Gemlik’in 
her türlü sorunlarını 
yakından bildiğini, 
Osmaniye Mahalle 
si’ne muhtar olduğu 
taktirde, mahalle 
sakinlerinin 
ihtiyaçlarının gideril 
mesi için var gücüyle 
çalışacağını söyledi. 
Gemlik’in her gün 
büyüdüğünü,

» I M

Osmaniye 
Mahallesi’nin de 
geliştiğini belirten 
Koç, "Büyüyen 
Gemlik’in büyüyen 
mahallesinde yeni 
sorunlar ortaya 
çıkıyor. Muhtarların 
görevi bu sorunlann 
giderilmesi içi yerel 
yönetimler ve tel 
idarelere sorunları 
götürmek ve takip 
etmektir. Bunu başa 
racağıma inanıyo
rum” dedi.

http://www.gemlikkprfezgazetesi.com
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Beton mitserm altında mm
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde, beton 
mikserinin altında 
kalan bisiklet 
sürücüsü yara
landı.
Edinilen bilgiye 
göre, Kemalpaşa 
Mahallesi Yakut 
Sokağı üzerinden 
Adnan Menderes 
Bulvarı'na dönmek 
isteyen 31 yaşında
ki Bünyamin Aybil 
yönetimindeki 06 
BC 503 plakalı

beton mikseri, Hacı 
Lütfullah Camii 
kavşağında karşı

dan karşıya 
geçmek isteyen 
yayaları bekledik-

ten sonra hareket 
etti. Bu sırada 
yolun sağında 
bisikletiyle seyre
den 47 yaşındaki 
Kerim Yavuz’u fark 
etmeyen kamyon, 
bisiklet sürücüsü 
nü altına aldı. 
Yaralanan bisiklet 
sürücüsü 112 ambu 
tansıyla İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor

M Malı M Hırsızlan 
lanılannaılaıı Kaçamadı

Bursa'ya sevk edilen hasta sedyeyle 
fırlayarak feci şekilde can verdi

Balıkesir'in Bandır 
ma ilçesinde mey
dana gelen kazada 
bir kişi öldü, bir 
kişi yaralandı 
Gönen Devlet 
Hastanesinden 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesine akci 
ğer enfeksiyonu 
teşhisi ile sevk 
edilen Hasibe 
Yavaşoğlu'nun da 
içerisinde bulun
duğu İ.K. idaresin
deki 10 DH 193

İşletmemizin konteyner terminalinde görevlendirilmek üzere;
RTG Operatörü 

Tercihen Lise mezunu, 
G ehliyeti ve/veya vinç kullanma sertifikası olan, 

Aktif olarak limanlarda RTG operatörü olarak çalışmış,

Forklift Operatörü 
Tercihen Lise mezunu, Forklift sertifikası olan, Aktif olarak forklift kullanan

YTT Operatörü 
Tercihen Lise mezunu, D ehliyeti olan, 

Aktif olarak tır, çekici gibi uzun araç kullanabilen, 
Liman İş Makineleri Bakım Onarım Teknisyeni 

MYO Elektrik / Elektronik / Makine / Mekatronik bölümü mezunu, 
Tercihen limancılık sektöründe deneyimi olan, 

Liman iş makineleri bakımında tecrübeli
Adaylar aranmaktadır. Tüm pozisyonlarda askerliğini yapmış, vardiyalı çalışabilecek 

ve Kocaell’nde İkamet eden/edebilecek erkek adaylar değerlendirilecektir.
İrtibat İçin: tmutaf@evyapport.com / (262) 528 87 47 / www.evyapport.com

plakalı ambulans, 
Bandırma'da kaza 
yaptı. Ambulans, 
bölge trafik kavşa 
ğında güvenlik 
şeridini kullanarak 
geçmek istedi. Bu 

esnada Erdek 
istikametin den 
gelen M.S. (64) 
idaresindeki 10 NF 
759 plakalı araç, 
ambulansa çarptı. 
Çarpmanın etk

isiyle ambulans, 
yaklaşık 60 metre 
savrularak devrildi. 
Bursa'ya sevk 
edilen Hasibe 
Yavaşoğu (51), 
ambulanstan sedye 
ile fırlayarak hay
atını kaybetti. 
Sağlık memuru 
M.O. (26) ise 
yaralanarak Ban 
dırma Devlet Hasta 
nesi'nde tedavi altı
na alındı. Otomobil 
şoförü M.S gözaltı
na alındı.

Bursa’nın Gürsu 
ilçesinde bahçel
erden at arabasıy
la ayva çalan zan
lılar yakalandı. 
Gürsu köylerinde
ki meyve 
bahçelerinden 
ayva çalındığı 
ihbarının alınması 
üzerine Bursa İl 
Jandarma 
Komutanlığına

Taksiciyi söke eden fllatiirk
tıkanması cezası

Bursa'da seyir 
halindeki taksiyi 
durduran trafik 
polisi, taksinin 
kaputundaki 
Atatürk çıkartması 
nedeniyle 77 TL 
para cezası kesti. 
Bursa’nın merkez 
Osmangazi İlçe- 
si'nde, trafik polisi 
tarafından bir tak
siye, kaputundaki 
Atatürk çıkartması 
nedeniyle 77 TL 
para cezası kesildi 
Merkez Osman 
gazi ilçesi Fevzi 
Çakmak Caddesi 
Fomora Meydam'n 
daki bir durakta 
çalışan Nusret 
Bülent Tekcan 
yönetimindeki 16 
T 0920 plakalı tak 
si, yolcusuyla bir

bağlı ekipler 
harekete geçti. 
Jandarma 
devriyesince 
bölgede dolaşan 3 
at arabası durdu
ruldu. Meyve 
bahçelerinden 
çalınan bin kilo 
çalıntı ayva ele 
geçirilirken, olayla 
alakalı 6 şüpheli 
gözaltına alındı 

likte Altıparmak 
Caddesi'nden 
Stadyum yönüne 
giderken, yolda 
görevli trafik polisi 
tarafından durdu
ruldu. Görevli 
polis, kaputta yer 
alan ve Atatürk'ün 
Kocatepe'de bü 
yük taarruz öncesi 
çekilen fotoğra 
finin bulunduğu 
çıkartmanın Trafik 
Kanuna göre 
yasak olduğunu 
söyleyerek şökme 
sini istedi. Sürücü 
Nusret Tekcan 
bunun üzerine 
"Atatürk'ü çok 
seviyorum. Çıkart
mayı sökmüyo
rum" deyince 
polisle arasında 
tartışma çıktı.

mailto:tmutaf@evyapport.com
http://www.evyapport.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zor günler...
CHP’nin aday dumumu bugün belli olmaz 

s a bir ay ertelenir.
Bence bu durum anlamsızdır.
Bunu dünkü yazımda da belirtmiştim.
Ancak, dün MHP’li meclis üyesi Suat 

Laçinok bir ara büroma uğradı. Hoşbeş soh
bet ederken, bu konuda dikkatimi çeken bir 
hatırlatmada bulundu.

Laçinok, kamu görevlilerinin Seçim Yasa 
sı’na göre, 1 Ocak 2014 tarihinden önce 
aday adayı olmaları için görevlerinden ayrı 
lamayacağı için, adayların bu tarihten önce 
açıklanmasının hukuksuzluk doğrabileceği- 
ni, kamu görevlilerinin seçilme haklarının 
elinden alınmış olacağını hattırlattı.

Her vatandaşın istedikleri partiden yerel 
seçimlerde belediye başkanı aday adayı ve 
meclis üyelikleri için aday adayı olabilme 
hakları yasalarla ve anayasayla korunmuş
tur.

Bu konuda partilerin düşünmesi gerektiği
ni belirtiyorum.

AKP’deki durum daha da karmaşık.
8 aday adayının olduğu ilkitar partisinin 

Gemlik Belediye Başkanlığı için, sıkıntı 
büyük.

Gemlik’teki cemaat Refik Yılmaz’ı destek
lerken, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın 
ğa Yılmaz’ı desteklediği belirtiliyor.

Bu durumda diğer aday adayları Yılmaz 
karşısında şansları azalıyor.

AKP içindeki Yılmaz’ı istemeyenler, çeşitli 
yollarla, adaylığını önlemek için girişimlerde 
bulunuyorlar.

Geçtiğimiz günlerde de yazdım.
Bir grup Giresun kökenli, Bursa AKP İl 

Başkanını ziyaret ederek, Yılmaz ile olan 
sıkıntılarını dile getirdiler ve görüşlerini sun
dular.

Benim öğrendiğime göre, Yılmaz’ın aday 
lığı halinde AKP’ye oy verilmeyeceği bildiril 
miştir.

AKP içindeki farklı gruplar, 33 aylık Yılmaz 
döneminde yapılan yanlışlar nedeniyle AKP 
nin Gemlik’te bir daha seçimi kaybedeceğini 
ileri sürüyor.

Son olarak AKP’li bir grup akil adam diye
bileceğimiz kişiler, Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün Trabzon ziyareti sırasında Gemlik’ten 
Trabzon’a giderek, AKP yöneticisi Nurettin 
Canikli’ye Refik Yılmaz ile ilgili bir dosya 
sunmuşlar.

Bunlar benim duyumlarım.
CHP, MHP ve SP AKP’nin Gemlik’te aday 

olmasını istiyor.
Neden?
Nedeni belli.
Geçen 33 aylık sürede yapılan yanlışların 

karşılanna çakarılacağı için.
Gemlik’i zor bir yerel seçim bekliyor.
Sağ olan Belediye Başakanları alınmasın 

ama, Gemlik bugüne kadar vizyonu iyi olan 
bir başkana raslayamadı.

Gemlik’in durumu ortada.
Ne kentleşmede, ne moderneşmede çağ 

atlayamadık.
Siz köşe başlarına asılan pankartlara veya 

Manastır’a çıkışta ışıkların karşısına yan ya 
na konan tabelelara kanmayın.

Biz Gemlikte yaşıyoruz..
Başka bir ülkede değil.
Gemlik’te belediye hizmetlerinin yaşamımı 

zı kolaylaştırdığı hisediyor musunuz?
Akla kara yakında belli olacak ve birlikte 

seçimlere doğru gideceğiz.

flfcıt, “Hükümet dershaneler 
konusunda orta yolu hulmalı”
Gemlik Fem Dersha 
nesi yöneticileri, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’m 
ziyaret ederek, ders 
hanelerin kapatılma 
sı konusunda des 
tek istedi.
Gemlik FEM 
Dershanesi Genel 
Müdürü Abdulrah 
man Bayraktutan, 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı Durak Bulut, 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Hayrullah 
özaydın, Ömer 
Okuş, Saim Mutlu, 
Yüksel Bayrak ve 
Yalçın Kara katıldı. 
Son günlerde gün
demde olan dersha 
nelerin kapatılması 
yönündeki haberleri 
değerlendiren ders

Iskur'a yeni müdür atandı
Gemlik İŞKUR Şube 
Müdürlüğü’ne 
Mustafa Volkan 
Yıldırım atandı. 
Uzun zamandır boş 
olan ve vekaleten 
yürütülen Gemlik 
İŞKUR Şube 
Müdürlüğü görevine 
Eskişehir İŞKUR 
Şubesi’nden atanan 
Volkan Yıldırım, 
Pazartesi günü 
Gemlik Şubesi’nde 
görevine başladı.

M USTAFA 
VOLKAN YILDIRIM 
KİMDİR?
Yıldırım, 1982 yılın
da Emirdağ'da 
doğdu. İlk-Orta ve 
Lise öğrenimini 
Eskişehir'de tamam
ladı. Lisans öğreni
mini A.Ü. iktisat 
Fakültesi Kamu 
Yönetimi bölümünü 
bitirerek tamamladı. 
1999 yılında Devlet 
Memurları Sınavını 
kazanarak, 2001

hane yöneticileri, 
mağduriyetleri ve 
dershaneler kapatı 
lırsa yaşanılacak 
sorunlarla ilgili oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt 
ve yönetim kurulu 
üyelerine bilgi 

yılında Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Eskişehir 
Bölge Müdürlüğü' 
nde göreve başladı. 
2003 yılında İçişleri 
Bakanlığı Sivil 
Savunma Kolejinde 
eğitim aldı.
2005 yılında Gelibo 
lu 18. Zırhlı Tugay 
Komutanlığında 
askerlik görevini 
tamamladı.

verdiler.
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, 
“Dershaneler de 
çalışanlardan, 
eğitim alan öğrenci 
ler kadar bir çok 
insanın mağdur

Aynı zamanda sivil 
toplum örgütlerinin 
yönetimlerinde 
görev aldı. Çeşitli 
gazete ve dergilerde 
makaleleri yayım
landı. 2009 yılında 
İzmir Ticaret Borsası 
tarafından düzenlen 
17. Gazetecilik 
Yarışmasında 3.lük 
ödülünün sahibi 
oldu. 2010 yılında 
Bahçeşehir Üniver

olması gündem 
dedir.
Hükümetimizin bu 
konuda bir orta yol 
bulup, kimseyi 
mağdur etmeden bir 
çözüm üretmesi 
temennimizdir. “ 
şeklinde konuştu.

sitesi Siyaset Okulu 
nu tamamladı.
Aynı yıl yapılan 
Görevde Yükselme 
Sınavı sonucunda 
Şef olarak ataması 
yapıldı. 2011-2012 
yıllan arasında 
Türkiye ve Orta 
Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü "Kamu 
Yönetimi Yüksek 
Lisans" programını 
tamamladı, 
öğrenci Konseyin 
de Başkan Yardım 
cılığı görevinde 
bulundu. Anadolu 
Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü'n 
de "Çalışma ilişkileri 
ve Endüstriyel İlişki 
ler" Doktora prog 
ramında özel öğren
ci olarak dersler 
aldı. Görevde 
Yükselme Sınavında 
başarılı olarak Çalış
ma ve iş Kurumu 
Gemlik Şube 
Müdürlüğü’ne 
atandı.

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

o SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
matbaacilik -vayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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İtt im fer» tinianaf
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli Rasat 
hanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü 
Ulusal Deprem İzle 
me Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Doğan 
Kalafat, olası İstan
bul depremiyle ilgili 
açıklamalarda 
bulundu.
Doğan Kalafat, 7 yıl 
içinde deprem 
olasılığının yüzde 50 
olduğunu söyledi. 
Kalafat, 7 ve 
üzerinde gerçekleşe
cek büyük Marmara 
depreminden önce 
bir öncü deprem 
olmayacağını da 
ifade etti.
Kalafat şöyle konuş
tu: “2030’a kadar 
yüzde 64, 2040’a 
kadar yüzde 75,

I

i
f

t

Ozmen, Bawam Demir'i ziııaret etti
Gemlik Saadet 
Partisi Belediye 
Başkan adayı Sedat 
Özmen, İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıldız 
ve Hamza Aygün, 
Kurşunlu'da 3 
dönem Belediye 
Başkanlığı yapan 
Bayram Demir'i iş 
yerinde ziyaret etti. 
Bayram Demir 
ziyaretten dolayı 
çok memnun 
olduğunu ifade 
ederek, “Sedat 
kardeşimin çalış
malarını yakından 
takip ediyorum ve 
çok beğeniyorum” 
diyerek gençliğin
den gelen dina 
mizm Gemlik için 
bir şans ifadesini 
kullandı.
Ziyarette Sedat 
Özmen, 
“Başkanımızın 
tecrübe ve birikim-

2070 kadar yüzde 91 
olasılıkla deprem 
olacak. Kuzey 
Anadolu Fay’ı batıya 
uzandığında iki 
parçaya ayrılıyor. 
Kuzey kol, Sapanca 
Gölü, İzmit Körfezi, 

lerinden istifade 
edip bilgi alma 
isteğimize, Bayram 
Demir beyin olumlu 
yaklaşımı nedeni ile 
çok memnun 
olduk. Belediye 
Başkanı 
seçildiğimiz 
taktirde geçmişte 
Belediye başkanlığı

Armutlu’nun 
kuzeyinden geçiyor. 
Güney kol ise İznik 
Gölü’nden Gemlik 
Körfezi’ne gidiyor. 
Biliyoruz ki kuzey 
kolda 200 yıldır 
büyük deprem yok.

yapmış büyüklerim
izden azami dere
cede istifade edip 
tecrübelerinden 
faydalanacağız” 
Kurşunlu'da 3 
dönem Belediye 
Başkanlığı yapan 
Bayram Demir, 
Gemlik'te dahi 
olmayan güzellikte

Bunun yanında 
etkinliğe bakınca da, 
17 Ağustos öncesi 
Gemlik ve Batı 
Marmara’da yoğun 
deprem etkinliği var, 
Marmara’da olabile
cek büyük deprem
ler iki yerde olabilir. 
Bunlar sismolojik 
olarak Batı Marmara: 
Büyükçekmece’den 
Şarköy’e kadar; 
diğeri ise İznik 
Gölü’nden Gemlik 
Körfezi’ne giren kol. 
Bu iki kol da, sis
molojik açıdan etkin 
ve 7’nin üzerinde 
deprem üretme 
yeteneğine sahip. 
Hangisi önce kırılır 
bilmiyoruz ama ikisi 
de Marmara’da yer
leşim birimlerinde 
etkili olacaklar.”

Balıkçı barınağı 
yapması, İmar 
uygulamalarında 
betonlaşmaya izin 
vermemesi ve daha 
birçok hizmeti ile 
takdir ettiğimiz 
ve fikirleri bizim için 
değerli olan bir 
büyüğümüzdür. ” 
dedi.

Gemlik Betediresi 
dijital arsree geçiyor

Gemlik Belediyesi 
dosyalarda kayıtlı 
tüm arşivini dijital 
ortama geçiriyor. 
Gemlik Belediyesi 
ile Mahalli İdareler 
Derneği'nin birlikte 
organize ettiği 
çalışma kapsamın
da ilk olarak İmar 
Müdürlüğü, Emlak 
Müdürlüğü ve 
Çevre Temizlik 
Müdürlüğü’ne ait 
250 bine yakın 
evrak dijital ortam
da kayıt altına 
alındı.
Yılbaşına kadar 
sürecek çalışmalar 
kapsamında kap
atılan beldeler 
Kumla, Kurşunlu 
ve Umurbey dâhil, 
Gemlik Belediyesi 
nin geçmişinden 
bugüne kadar ki 
tüm dosya, evrak 
ve belgeleri 
teknolojiye uyumlu 
hale getirilecek. 
Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi'ne 
(EBYS) göre 
yapılan çalışmaları 
yerinde inceleyen 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
evrak, dosya ve 
kayıtlarının 
teknoloji ile uyumlu 
hale getirilerek, 
dijital ortama geçi 
rileceğini anlattı. 
"Kentin Hafızası, 
Dijitale aktarılacak" 
diye konuşan

Yılmaz, bu sayede 
tüm resmi evrak, 
belge ve dosyalann 
daha güvenli hale 
getirileceğini vur
guladı. Mahalli 
İdareler Derneği ile 
yapılan anlaşma 
gereği 278 bin 
liraya mal olacak 
olan projenin 31 
Aralık 2013 tari
hinde tamam
lanacağını ifade 
eden Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, dijital kayıt 
işlemleri ücretinin 
piyasanın üçte biri 
değerinde olduğu 
nu söyledi. 
Dijital Arşiv 
Çalışmaları 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezindeki depo
da 12 kişilik bir 
ekiple devam 
ediyor. Ekipler, 
dosya, evrak ve 
belgeleri önce seri 
numarası vererek 
numaralandınp, 
tarıyor, ardından 
elektronik sicil 
numarası ile kod- 
luyor ve gerekli 
son taramaların 
ardından da bil
gisayar ortamına 
geçiriyor.
Yaklaşık 15 gündür 
süren çalışmalar 
kapsamında ekip 
250 bine yakın 
evrakı dijital orta
ma geçirdi.

t Bursa'va kar erken geldi
Balkanlar'dan gelen 
soğak hava dalgası 
Bursa'da etkisini 
gösterirken, Uludağ 
beyazlara büründü. 
Kar yağışı, zirveye 
çıkan Arap turistleri 
şaşırttı. Devam 
eden yağışla birlik

te Uludağ'da oteller 
bölgesinde kar ka 
İmliği 10 santime
treyi aştı. Uludağ'da 
bu yıl ikinci kar ya 
ğışına en çok tu 
rizmciler sevindi. 
Oteller bölgesinde 
kar topu oynayan, 

kızak kayan çalışan 
lar, araçlarını temi
zlemeyi de etmedi. 
Görüş mesafesinin 
50 metreye 
düştüğü Aludağ'da 
ki otel işletmecileri, 
erken gelen kar 
yağışının sevincini

yaşadıklarını 
belirterek, "Meteoro 
loji'nin uyarısının 
ardından kar bekli 
yorduk. Ancak bir 
gün erken yağdı. 
Güzel bir manzara 
ile karşı karşıyayız” 
dedi
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IZGARA ÇEŞİTLERİ 
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
FORKLİFTÇİLER 

ARANIYOR
AĞDEMİR GÜMRÜKLEME 

TAK. TAAH. NAK. GÜM. 
TAAH. GIDA HYV. TEMİZ. DİZ. İTH. 

İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ 
Gemport Uman Sahası 

Tel:5247524

TrM H X “SUYUNU BOŞA
I mf4 @ HARCAMA”

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

ETOöTffl ABONE OLDUNUZ MU?
»imwfflii|i|iıi|JMB^ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

yalın fime 
Bursa'da 

Toplanıyor
Üretimi yalın
laştırarak verim* 
leştiren tarzın 
detayları Bursa'da 
düzenlenecek 
Yalın Zirve'de ele 
alınacak. Yalın 
Enstitüsü Başkanı 
Yalçın ipbüken, 
rekabetin global 
hal aldığını günü 
müzde işletme 
lerin sürdürüle 
bilir üretim için 
Yalın tarza geçme 
mecburiyetleri 
olduğunu söyledi. 
Hilton Otel'de bu 
yıl 6.'sı düzen
lenecek Yalın 
Zirve hakkında 
bilgiler veren 
Enstitü Başkanı 
ve Tofaş eski 
Ceo'larından 
Yalçın İpbüken, 
Bursa'nın dünya
da global üretim 
yapan merkezler
den birisi olduğu
na dikkat çekildi

ELEMANLAR 
ARANIYOR

FİRMAMIZ ÜRETİM 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

ÖZ-BİRA.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3. Km. 

GEMLİK
Tel: O 224 513 45 79 
Fax : O 224 513 49 91

ELEMAN
ESNEK ÇALIŞMA 

SAATLERİNE UYGUN 
MAKAM ŞOFÖR VE 

MEKANİK BAKIM USTASI
KAYNAK USTASI 

ELEKTRİK TEKNİKERİ 
ARANIYOR 

(VASIFLI-VASIFSIZ)

VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM.

GEMLİK
Tel :514 20 21

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ
BAY VE BAYAN GARSONLAR 

İLE 
KASAP ARANIYOR 

GÖLYAKA ŞENGÜR 
PETROL 

ŞAHİN İN YERİ 
05357171425

KOŞ€D€ BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

BBBg. Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.coin

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coin
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Şükrü Şenol Ortaokulu 
öğrencilerine afet eğitimi
Bursa Valiliği'nin 
talimatıyla Bursa il 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Bursa 
Afet Eğitim Merkezi 
işbirliğinde Şükrü 
Şenol Ortaokulu 
Sivil Savunma Külü 
bü Danışman öğret
menleri Ümit 
Mertgenç ve ilke

* Meşe Ayazkök 
gözetiminde kulüp 
öğrencilerine Bursa 
Afet Eğitim Merke 
zinde afet eğitimi 
verildi. Şükrü Şenol 
Ortaokulu öğrenci
leri Bursa Afet 
Merkezinin güler 
yüzlü personeli ve 
simülasyon odaların 
daki etkinliklerle 
hem neşeli vakit 
geçirip hem de 
afetlerle başa çıkma 
yöntemlerini öğren 
diler. Öğrencilere 
Deprem Enkaz 
Koridoru, İlk Yardım 
Eğitim Sistemi, Otel 
Yangın Kaçış 
Hologramı, Fırtına

Simülasyonu, Acil 
Durum Telefon 
İhbar Simülasyonu, 
Yangın Söndürme 
Simülasyonu, 
Duman Kaçış 
Simülasyonu, 
Karbonmonoksit 
Zehirlenme 
Simülasyonu, 5 
Boyutlu Deprem 
Sineması, Heyelan 
ve Sel Simülasyonu 
gibi çeşitli 
Simülasyonlarla 
deprem, fırtına, 
yangın, sel gibi 
birçok afete karşı

hazırlık eğitimleri 
verilirken, uygula
malı olarak da 
pratik imkanı sağ
landı. Şükrü Şenol 
Ortaokulu 
Müdürü Mehmet 
Yavuz, öğrenciler
imize verdikleri bu 
zevkli ve hayati 
öneme sahip eğitim
den dolayı Bursa 
Afet Merkezine ve 
ulaşım için otobüs 
temin eden Gemlik 
Bele diyesine 
teşekkür ettiğini 
belirtti.

[<] KlItPRBT AS.
ÖZEL GÜVENLİK 

PERSONELİ ARIYOR
* Gemlik’te ikamet eden, 

* Özel güvenlik sertifikasına sahip,
* Bilgisayar kullanmasını bilen 

* 35 yaşını aşmamış erkek, 
* Fabrika girişinde araç ve ziyaretçi 

kontrolünü yapabilecek, 
TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ 

Adayların Orhangazi Gedelek Köyü altındaki 
fabrikamıza saat 10.00-17.00 arası şahsen 

başvurmaları gerekmektedir 

İRTİBAT TEL : 0 224 586 53 50 - 51 - 52 
Gedelek Köyü, 16800 Orhangazi - Bursa

PERSONEL YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEYİZ

V Bakım bölümünde mekanik bakımcı olarak görev yapacak

V Endüstri meslek lisesi makine bölümü mezunu 

(Tercihen makine yüksek okul mezunu)
V Branşı ile ilgili işlerde en az iki yıl iş tecrübesi bulunan
V Torna ve freze tezgahlannda basit imalatları 

yapabilecek seviyede bilgi ve tecrübeye sahip.
V 28 yaşını aşmamış.
V Gemlik’te ikamet eden.
V Vardiyalı çalışabilecek (3 vardiya ve işe girişten altı ay sonra)

- v Takım çalışmasına uygun.

i __

KUAFÖR SALONU

o
Fabrikamızda istihdam etmek üzere belirtilen özelliklere sahip 

personel alımı için müracaat etmek isteyen adaylann 
(0224) 519 03 00 (pbx) 

numaralı telefondan randevu almaları gerekmektedir.

KOMPLE 4ĞD4 30 TL

MKS MARMARA 
ENTEGRE KİMYA SAM. M-

S/4Ç KR64TİNI PROF€SVOH€L MzlkVzlJ
SzlÇ PORSELEN M/TKVzIJ

KUAFÖR HİZMETLERİ MANİKÜR
TÜRBzIN PEDİKÜR

Hamidiye Mh. Dereboyu Can Sk. 1/A 
Tel: O 224 514 95 06 GEMLİK

. www.elitegemlik.com A

http://www.elitegemlik.com


2H Kasım 2013 Çarşamba Gemlik KSrfez Sayfa 8

liarüti lltoiıılu Eşr el Kolcai'ı aönlaılı
24 Kasım öğretmen
ler Günü nedeniyle 
Atatürk ilkokulu'nda 
Okul Aile Birliği'nin 
düzenlemiş olduğu 
yemeğe Usta 
Sanatçı Eşref 
Kolçak'ta katıldı. 
Usta Sanatçı Atatürk 
ilkokulu'nda düzen
lenen yemekte 
mesleğinde 33. yılını 
tamamlayan Sınıf 
Öğretmeni Mehmet 
Erik'e plaketini 
takdim etti.
Okul Müdürü Ömer 
Çelik Usta Sanatçıya 
okulun temsili 
anahtarını takdim 
etti. 24 Kasım Öğret
menler günü 
nedeniyle öğretmen
lerin arasında bulun 
maktan oldukça 
memnun olduğunu 
ifade eden Eşref 
Kolçak, bu tür orga-

Bursa Fotoğraf 
Sanatı Derneği 
(BUFSAD) üyeleri, 
tarihi hanlar böl
gesi ve çarşıyı 
objektife sığdırdı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
açılan 'hanlar böl
gesi ve çarşı* 
konulu fotoğraf 
sergisi 4 mevsimi 
gözler önüne 
seriyor. Büyük ilgi 
gören serginin 
açılışını yapan

proje sorumlusu 
Ömer Ziya Topsa 
kal, "Şu anda 
burada 2 yıllık bir 
emeğin ürünleri 
var. 50 arkadaşı 
mız ile başladığı 
mız bu projeyi 13 
arkadaşımızla son- 
landırdık. 7 bin 
fotoğraf karesinin 
içerisinden 4 
mevsimi anlatan 
39 fotoğraf ile 
sanatseverlerin 
karşısına çıktık.” 
dedi.

CBftl'nde öğretmenler 
nünü kutlaması

Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Okul Aile 
Birliği okulda gö 
rev yapan öğret
menlere yönelik 
düzenlediği 
yemek programıy
la öğretmenlerin 
24 Kasım öğret
menler gününü 
kutladı.
Okul salonunda 
gerçekleşen prog 
rama İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye 
Başkan Vekili 
Refik Yılmaz, İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe 
Müftüsü Muammer 
Turan, Milli Eğitim

Şube Müdürleri 
Burhan İnan, Ali 
Osman Cura ve 
Mehmet Duran, 
Okul Müdürü 
Nazım Özer, Okul 
Aile Birliği 
Başkanı Sabri 
Aslan ve Yönetim 
Kurulu üyeleri ile 
okulun öğretmen
leri katıldı. 
Yemekte bütün 
öğretmenlerin 
gününü kutlayarak 
kalem ve karanfil 
hediye eden 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Sabri 
Aslan programın 
düzenlenmesinde 
maddi katkıda 
bulunanlara 
teşekkür etti

SAHİBİNDEN KOMPLE 
SATILIK -KİRALIK BİNALAR

KAYHAN MAHALLESİ 2 NOLU CADDE ÜZERİNDE 
DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN, 

RADYAL TEMEL, 5 KATLI
YENİ MAHALLE KUMLA YOKUŞUNDA 

DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN 
RADYAL TEMEL, 3,5 KATLI, 

DENİZ MANZARALI

0536 522 6643

SATILIK
1994 MODEL 

RENO 
SAFRAN 

FULL+ FULL 
ZIRHLI 

OTOMOBİL 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
(10.000 LİRA) 
İSİIMİ!

GemlikKŞrfez

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS |stikıal 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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1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale geliyor
SGK, "Biyometrik 
Kimlik Doğrulama 
Sistemi"ni 1 Aralık 
tan itibaren zorunlu 
hale getiriyor. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), bazı 
usulsüzlüklerin 
önüne geçmek ve 
vatandaşlann özel 
hastane ile tıp 
merkezlerinden daha 
hızlı ve verimli sağlık 
hizmeti alabilmeler
ine imkan sağlaya
cak "Biyometrik 
Kimlik Doğrulama 
Sistemi"ni 1

Aralık'tan itibaren 
zorunlu hale 
getiriyor.
SGK Koordinatör İl 
Müdürü Mehmet 
Uzun, ilk etapta ikin 
ci basamak sağlık 
hizmeti veren özel 
hastaneler ve tıp 
merkezlerinde 
uygulamaya 
başlanan sistemin 
20 pilot 
ilde başarıyla 
uygulandığını 
söyledi.
Sistemin uygulan
ması için hazırlık

ların tamamlandığını 
anımsatan Uzun, 
ülke genelinde 
zorunlu hale gelecek

avuç içi damar 
tarama cihazlarının 
ilgili kurumlara yer
leştirildiğini ifade

etti.
Bir süredir söz 
konusu sağlık 
kurumlarına gelen 
hastaların büyük 
çoğunluğunun 
avuç içi damarlarının 
tarandığına dikkati 
çeken Uzun, şöyle 
devam etti: 
"Biyometrik Kimlik 
Doğrulama 
Sistemi'ne zorunlu 
olarak 1 Aralık'ta 
geçilecek.
Uygulamayla vatan
daşlarımız özel 
hastanelere

geldiklerinde avuç 
içlerini 1-2 saniye 
içerisinde okutup 
sağlık hizmeti ala
bilecekler.
Hatta kimliklerini 
evde unutan 
vatandaşlar avuç 
içlerini cihaza tanım
ladıktan sonra da 
hizmet alabilecekler. 
Bu uygulama ilk 
etapta ikinci 
basamak sağlık 
hizmeti veren özel 
hastaneler ile tıp 
merkezlerini 
kapsıyor."

Şans oyunları özelleşiyor
Milli Piyango İdare
sine ait şans oyun
larının 10 yıllık 
lisans verilmesi 
suretiyle özelleştir
ilmesi için ihaleye 
çıkıldı, ihalede son 
teklif verme tarihi 13 
Şubat 2014 olarak 
belirlendi.
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının, 
Resmi Gazete'de yer 
alan ilanına göre 
ihale, karşılığı nakit 
olmak üzere planla
ma, tertip etme ve 
çekiliş düzenleme 
hakkı Milli Piyango 
İdaresi Genel 
Müdürlüğüne ait 
olan piyango, hemen 
kazan ve sayısal 
oyunlar ile ilgili 
mevzuat 
çerçevesinde izin 
verilebilecek olan 
benzer şans oyun

larının lisansının, 
topluca verilmek 
suretiyle özelleşti 
rilmesini içeriyor. 
Lisans süresi, 10 yıl 
olacak.

İHALE PAZARLIK 
USULÜ
"Pazarlık usulü" ile 
gerçekleştirilecek 
ihale, ihale korniş 
yonu tarafından

gerekli görüldüğü 
takdirde pazarlık 
görüşmesine devam 
edilen teklif sahip
lerinin katılımı ile 
açık artırma 
suretiyle sonuç- 
landırılabilecek. 
İhaleye yalnızca 
tüzel kişiler ile ortak 
girişim grupları 
katılabilecek. Gerçek 
kişiler veya yatırım 

fonları, ortak girişim 
grubu ortağı olabile
cek. Ayrıca ortak 
girişim grubuna 
ortak olacak yatırım 
fonlarının bağımsız 
denetçiler tarafından 
verilen beyan
namede belirtilen 
"yönetimleri altında
ki fonlar" tutarının 
en az 500 milyon 
dolar ve ortak gir

işim grubu içindeki 
paylarının yüzde 70'i 
geçmemesi gereke
cek.

BAŞVURU TARİHİ 
30 OCAK 
Tanıtım ve ihale 
dokümanı alan 
katılımcılara 2 Aralık 
2013 - 3 Şubat 2014 
arasında başvur
maları kaydıyla, 
ihaleye teklif verme 
öncesinde şans 
oyunlarının son 5 
yıllık ve mevcut 
duruma ilişkin bil
giler, bayilik sistemi, 
bayilik ağı ve hukuki 
bilgileri almak üzere 
6 Aralık 2013 - 7 
Şubat 2014 arasında 
elektronik ortamda 
sunulacak Şans 
Oyunları Bilgi Sitesi 
ile bilgi sitesine 
aktarılamayan bilgi 

ve belgelerin yer ala
cağı Şans Oyunları 
Bilgi Odası’na giriş 
imkanı sağlanacak. 
Ön yeterlik başvu
rusunda bulunmak 
isteyen tüzel kişi ve 
ortak girişim 
grupları, en geç 30 
Ocak 2014 saat 
16.00'ya kadar 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına 
başvuracak.

SON TESLİM TARİHİ 
13 ŞUBAT 
Komisyon tarafından 
ön yeterlik kriterleri
ni karşıladığına 
karar verilen teklif 
sahiplerinin teklifleri, 
en geç 13 Şubat 
2014 saat 16.00*ya 
kadar Özelleştirme 
idaresi Başkanlığına 
"elden" teslim 
edilecek

3
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ BAİRELER

İtfaiye 110
Polis İmdat t55
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 $5
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slel. Müd. 513 14 14
MÜHÜlük 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

i
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM

! m
 9

 1 DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Akml* Seyahat 614 63 62

METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SGzor Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaç 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

H HASTANELER

D Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 5^4 80 88

DELEDİVED 
F

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

a
TAKSİLER

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

DENİZ OTOBÜSÜ
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
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMOAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 613 10 70MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 1O 40
Boyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4734 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

mmasi
HÜKÜMET KADIN 2: 

11:30-14:00-16:15- 
18:30-20:30

BEHZATÇ ANKARA 
YANIYOR: 11:45- 

14:00-16:15- 
18:30:20:30 

KARANLIKTAN 
GELEN:12:00-14:15

ŞEVKAT YERİM DAR 

:16:15-18:15-20:15 

remsyon
5133321
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aarcMiıimsinıiMi
Türkiye Motosiklet 
Federasyonu (TMF) 
yarış takviminde yer 
alan Türkiye Enduro 
Şampiyonası'nın 6. 
ayak yarışı, 30 
Kasım-1 Aralık'ta 
Gemlik Belediyesi* 
nin desteğiyle Şahin 
tepesi yarış parku
runda yapılacak. 
Geçtiğimiz haftalar
da Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret eden Türkiye 
Motosiklet 
Federasyonu yöne
tim kurulu üyeleri 
Mahmut Nedim 
Akülke ve Ali 
Ulusan, Türkiye 
Şampiyonası'nın 6. 
ve sezon finali ayağı 
için protokol imza
lamıştı.
Türkiye Enduro 
Şampiyonası 6. ayak 
son finali konusun
da Gemlik 
Belediyesi, Şahin 
Tepesi eski radar 
yolu üzerinde

ekstrem, motorkros 
ve enduro parkurları 
inşa edecek.
7 kategoride bayan 
ve erkekler 
branşlarında yarışa
cak olan sporcular, 
iskele Meydanı’nda 
başlangıç ve final 
gösterisi yapacak. 
Sancaktepe 
Motosiklet Kulübü 
ve Gemlik Doğa ve 
Motor Spor 
Kulübün'ünde 
organizasyonuyla 
30 Kasım-1 Aralık 

tarihlerinde 
düzenlenecek 
Türkiye Enduro 
Şampiyonası'nın 
Gemlik etabına 
ülkemizin çeşitli 
bölgelerinden 100 
yarışçının katılması 
beklenirken. 
Türkiye'nin en iyi 
motosiklet 
yarışçılarını bir 
araya getirecek 
organizasyonda 
sporcular, izleyen
lere ekstrem parku
runda adrenalin

dolu bir gün 
yaşatacak.
30 Kasım Cumartesi 
günü Gemlik sahilin
den verilecek maga
zin startıyla başlaya
cak 6. ayak yarışı, 
süper testle devam 
edecek. Geçtiğimiz 
günlerde 
Şahintepesi’nde 
parkur hazırlandı.
1 Aralık Pazar günü 
ise sezonun final 
yarışı Şahintepesi 
mevkiinden start 
alacak.

Gökhan özler Bas 
Antrenör oldu

Karate dalında 
Gemlik’in ve 
Türkiye’nin yüz akı 
olan hemşehrimiz 
Gökhan Özler, 
katıldığı kurslar
dan sonra 4. 
kademe baş 
antrenör oldu. 
Trabzon da açılan 
4. kademe baş 
antrenörlük 
kurslarına katılan 
Gökhan Özler, 21 
günlük kursu 
başarıyla tamam
layarak^.kademe 

baş antrenör 
olmayı başardı. 
Özler gazetemize 
yaptığı açıklama
da, “Daha fazla 
sporcular 
yetiştirmek için 
daha fazla eğitim 
almak gerekiyor. 
Bu nedenle eğitim 
için nereye git
mem gerekirse 
gidiyorum. 
Trabzon’daki 
eğitimden sonra 
baş antrenör 
oldum." dedi.

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

mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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8.sınıflaThugünw
Milli Eğitim Bakanlığınca, orta 
okul 8. sınıflar için ilk kez dü 
zenlenecek merkezi ortak sınav 
lar bugün yapılacak ilk gün 
oturumuyla başlayacak. 10’da

CHP’nin Belediye Başkan adayı Ankara da belirlendi resmi açıklama yapılacak

CHP a Jayııı Cuma gınii acıt la mal
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Geriye AKP adayı kaldı...
Siyaset renkleniyor, canlanıyor ve 

yarış büyüyor...
Gemlik’in 5 yıl süreyle Belediye Baş 

kanı olacak kişinin belirlenmesi için 30 
Mart 2014 tarihinde Gemlik halkı sandı 
ğa gidecek.

Bunun için önce siyasi partilerin aday
larının belli olması gerekir. CHP ve AKP 
dışındaki seçim yarışında iddialı olan 
partilerin adayları açıklandı. 4’de

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik Belediye 
Başkan adayının, CHP Genel Merkezince 
belirlendiği, resmi açıklamanın Cuma günü 
yapılacağı belirtildi. CHP Gemlik İlçe Başka 
nı Mehmet Sertaslan gazetemize yaptığı 
açıklamada, Ankara’nın adayı belirlediğini, 
resmi açıklamanın İl Yönetimi ve milletvekil
lerinin katılımı ile Cuma günü saat 13.oo de 
parti binasında düzenlenecek basın toplan
tısıyla Gemliklileri açıklanacağını söyledi.

Cihatlı Köyü Kavşağı’nda meydana gelen 
olayda yola çıkan ayıya araç çarptı 

Ayı asfalta

Gemlik Orhangazi yolu Cihatlı Köyü 
kavşağında meydana gelen kazada, 34 
FP 0745 plakalı otomobiliyle seyir 
halinde olan Mustafa Yiğit Altıntaş’ın 
aracının üzerine ayı düştü. Sayfa 2’de

1950'den beri...
c^ııve 

SOLAKSUBAŞI LTD.ŞTİ.

Solaksubaşı Zeytinyağı Fabrikası
Italyan Pıeralısı Leopard5 marka dünyanın 

en gelişmiş yağ sıkma makinesi ile hizmetinizde... 
DMF sistem ile zeytinin kendi suyu ile çalışan 

Pıeralısı ile daha kaliteli ürün elde edebilirsiniz.

leoparı

Kg £ RANDEVU İÇİN w 
0530 767 20 53|

a ova Yolu Umurbey San. Bölgesi l,5J(m. Umurbey ■ GEMLİK Tel s 0 224 514 92 42

http://www.kavlak.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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PAKET SERVISIMIZ AÇILMIŞTIR

1

Cihatlı Köyü Kavşağı’nda meydana gelen olayda 
yola çıkan ayıya araç çarptı

KÖFTE VE AYRAN
İSTERSENİZ ÇİĞ - İSTERSENİZ PİŞMİŞ

ıvıklı, “Her kesimden ılesıek ahvonc"
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Bıyıklı, 
yaklaşan yerel 
seçimlerle alakalı 
değerlendirmede 
bulunurken, "Her 
kesimden destek 
alıyoruz, bize 
destek verenleri ve 
güvenenleri yanılt
mayacağız" dedi. 
Bıyıklı sözlerinin 
devamında şunlara 
değindi "Gemlik'te 
büyüdük, nzkımızı 
Gemlik sayesinde 
kazandık. Sülalem 
burada yaşıyor. 
Bu sebepten 
Gemlik'in benim 
için yeri hep ayrı 
olacak. Doğru 
yapılan yatırımları 
kim yaparsa yapsın, 
bizim anlayışımızla 
teşekkür etmek 
doğru olandır.
Yanlış işlerin de 
karşısında olacağız. 
Parti ayrımı beledi 
ye yönetiminde 
yapılmamalı.
Gemlik'te hiçbir şey 
yapılmıyor demek 
yanlış olduğu kadar, 
her şeyi doğru

görmek de hata 
olur. Gemlik'te 
yapılan çalışmalar
da en önemli sorun 
zaman sorunu.
Başlayan hiçbir şey 
zamanında tamam
lanmıyor.
Geciken çalışmalar 
da, vatandaşı olum
suz yönde etkilem
eye devam ediyor. 
Gemlik'in gücü ile 
pek çok hizmet ve 
rilebilir, fakat 
doğru proje- 
lendirilmezse, 
Gemlik'in parası ve 
zamanı çöpe atılmış 
olur, aynı bu günkü 
gibi.

YAPILANLAR 
LÜTUF DEĞİL 
GÖREVDİR 
Bizim çahşmala 
rımızın tümü halkın 
ihtiyacı üzerine 
yapılacak.
Günümüz şartların
da Belediyenin 
rutin işleri yapması 
hizmet değil, 
görevdir.
Bunları lütfeder 
gibi göstermek 
anlamsızdır.
Belediyeciliğin 
kalitesi sosyalliği, 
paylaşımcılığı ve 
talebe göre hizmet 
yapılması ile 
ölçülür."

lıı asfalta inli öldü
Gemlik Orhangazi 
yolu Cihatlı Köyü 
kavşağında 
meydana gelen 
kazada, 34 FP 0745 
plakalı otomobiliyle 
seyir halinde olan 
Mustafa Yiğit 
Altıntaş’ın aracının 
üzerine ayı düştü. 
Olay dün meydana 
geldi. Orhangazi 
yönünden Gemlik 
yönüne doğru 
gelmekte olan 34 
FP 0745 plakalı 
araç sahibi, önün
deki aracın çarptığı 
bir cisim kendi 
aracının önüne 
düşmesi sonucu 
şoke oldu.
Sürücü durumu 
polis imdat hattına 
bildirirken, ana 
yola inen ayının, 
başka bir aracın 
çarpması neticesi 
havalanarak 
arkadan gelen oto
mobilin üzerine 
düştüğü tahmin 
ediliyor.

Büyük hasar gören 
otomobil çekici ile 
yoldan 
kaldırılırken, 
yol kenarına

savrulan ue te'Jf 
olan ayının ise 
ilgili resmi birim
lere teslim edildiği 
öğrenildi.
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llarsıılantorsffaaecmelıisiemlıiKitanımetcaTiıtı Marmara [reğlisinde
Bursa’da annesiyle 
karşıdan karşıya 
geçmek isteyen 
genç kıza kamyo
net çarptı. O sırada 
olay yerinden 
geçen bir doktor 
yaralıya müdahale 
ederken, annesi de 
ambulans gelene 
kadar korku dolu 
gözlerle kızının 
başında bekledi. 
Edinilen bilgiye 
göre merkez 
Yıldırım ilçesi 
Zümrütevler 
Mahallesi Çiçek 
Caddesi’nde 
annesiyle yolun

4. kattan aşağıya düştü
Aydın’ın Nazilli İlçe- 
si’nde, nişanlısı 28 
yaşındaki Baki Can 
Golcü ile birlikte 
kaldığı otelin 4’ün 
cü katındaki odanın 
balkonundan dü 
şen üniversite öğ 
rencisi 27 yaşında
ki Gamze Uslu, 
yaşamını yitirdi 
Golcü, nişanlısı 
Gamze Uslu’nun 
Bursa’da tecavüze 
uğradığını söyle 
yince tartıştıklarını, 
genç kızın balkona

İşletmemizin konteyner terminalinde görevlendirilmek üzere; 
RTG Operatörü 

Tercihen Lise mezunu, 
G ehliyeti ve/veya vinç kullanma sertifikası olan, 

Aktif olarak limanlarda RTG operatörü olarak çalışmış,

karşısına geçmeye 
çalışan Hilal Köse 
(20), Mehmet U. 
idaresindeki (30) 
16 ARS 68 plakalı 
kamyonetin çarp
ması sonucu 
yaralandı.

çıktığını ve ses 
duyup bakmaya 
gittiğinde onu 
aşağıda hareketsiz 
gördüğünü söyledi. 
Olay, saat 00.15 
sıralarında, Hürri 
yet Caddesi’ndeki 
bir otelde meydana 
geldi. Adnan 
Menderes Üniver- । 
sitesi Nazilli İktisa
di İdari Bilimler 
Fakültesi Maliye 
Bölümü Yüksek 
Lisans öğrencisi 
Gamze Uslu ile 5

Çarpmanın 
etkisiyle yere 
savrulan genç kıza 
ilk müdahaleyi, 
yakınlarda bir 
sağlık ocağında 
çalışan doktor 
yaptı.

gün önce ziyaretine 
gelen Mersin 
Üniversitesi Silifke 
Uygulamalı 
Teknoloji ve İşlet
mecilik Yüksek 
okulu öğrencisi 
olan nişanlısı 28 
yaşındaki Baki Can 
Golcü, ilçe aj 
merkezindeki bir 
otele yerleşti. 
Aralarında sık sık 
tartıştıkları belir
tilen çift, dün 
oteldeki odalarına 
çekildi.

Kaza sonrası şok 
yaşayan anne ise 
yerde yatan kızının 
elini bir an olsun 
bırakmadı. 
Çevredekilerin 
ihbarı üzerine 
olay yerine gelen 
112 ekipleri 
tarafından Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hasta nesi’ne 
kaldırılan genç 
kızın sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi.
Polis ekipleri, olay
la alakalı soruştur
ma başlattı.

Gece yarısı Uslu, 
30 metre yükseklik
teki 4’üncü katın 
balkonundan, 
park halindeki 
bir otomobilin 
üzerine düştü. 
İhbar üzerine 
gelen acil yardım 
ekipleri ağır 
yaralanan 
Gamze Uslu’yu 
hastaneye götürdü. 
Doktorların müda
halesine karşın 
Gamze Uslu 
yaşamını yitirdi.

artçı depremler 
meydana geldi.

Boğaziçi Üniver
sitesi Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü Ulusal 
Deprem İzleme 
Merkezi'nin veri
lerine göre, 4.7 
büyüklüğündeki 
ilk deprem dün 
saat 06.13'te
Tekirdağ'ın 
Marmara Ereğlisi 
ilçesinin 13 kilo
metre güneyinde, 
yerin 9,6 kilometre 
derinliğinde 
gerçekleşti.
Deprem, Tekirdağ 
ve ilçeleri ile 
İstanbul'da da 
hissedildi.

2 ARTÇI DEPREM 
DAHA OLDU

Saat 06.13'te 
yaşanan 4.7 
büyüklüğündeki 
depremin ardın
dan 2 artçı deprem 
daha yaşandı.
İlk depremden 7 
dakika sonra 
06.21'de 4.1 
büyüklüğünde ve 
denizin 7.4 kilome
tre derinliğinde, 
saat 06.25'te de 
yine merkez üstü 
Marmara Denizi 
Marmara Ereğlisi 
açıklarında 2.8 
büyüklüğünde

CAN VE MAL 
KAYBI YOK 
Başbakanlık Afet 
ve Acil Durum 
Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD), 
Marmara
Denizi'nde 
meydana gelen 
depremlerde, 
can ve mal kaybı 
yaşanmadığını 
bıldıı di.
AFAD'dtn 
yapılan açıkla
maya göre. 
Marmara 
Denizi'nde saat 
06.13'te 4,7 ve 
saat 06.21'de 4,1 
büyüklüğünde iki 
deprem meydana 
geldi.
Bölgedeki 
deprem 
aktivitesinin 7 gün 
24 saat izlendiği 
kaydedilen açıkla
mada, "6,97 ve 
7,01 kilometre 
derinliğindeki 
depremlerin 
Marmara Ereğlisi' 
ne uzaklıkları 
19,18 ve 20,02 
kilometre olarak 
ölçüldü. Deprem 
lerde herhangi bir 
can ve mal kaybı 
yaşanmamıştır" 
ifadesi kullanıldı.

Forklift Operatörü
Tercihen Use mezunu, Forklift sertifikası olan, Aktif olarak forklift kullanan

YTT Operatörü 
Tercihen Lise mezunu, D ehliyeti olan, 

Aktif olarak tır, çekici gibi uzun araç kullanabilen, 
Liman İş Makineleri Bakım Onarım Teknisyeni 

MYO Elektrik / Elektronik / Makine / Mekatronik bölümü mezunu, 
Tercihen limancılık sektöründe deneyimi olan. 

Liman iş makineleri bakımında tecrübeli 
Adaylar aranmaktadır. Tüm pozisyonlarda askerliğini yapmış, vardiyalı çalışabilecek 

ve Kocaeli’nde ikamet eden/edebilecek erkek adaylar değerlendirilecektir. 
İrtibat için: tmutaf@evyapport.com / (262) 528 87 47 / www.evyapport.com

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

mailto:tmutaf@evyapport.com
http://www.evyapport.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Gemlikli Anıl Can, 0 Ses
Türkiye’de yola devam ediyor

Geriye AKP adayı kaldı...
Dün de yazdığım gibi, CHP Belediye Baş 

kan adayı dün açıklanacaktı.
Ancak, MKYK toplantısının geç saatlere 

kadar sürmesi sonucu, açıklamanın cuma 
günü bir basın toplantısı ile yapılacağı belir
tildi.

CHP Gemlik İlçe Yönetimi ve İl Yönetimi, 
Gemlik adayının kim olduğunu biliyor.

Bunu erken açıklamak istemiyor.
Aday adaylarınında davet edileceği bir 

toplantı ile Belediye Başkan adayını açıkla 
yacaklar.

Kırgınlıklara neden olunmaması için bu 
yöntemin seçildiğini sanıyorum.

Ben de kimin olacağını tahmin ediyorum.
Bu konuda düşüncelerimi daha öncede 

belirtmiştim.
Süpriz olmazsa, aday o kişi olacak.
Bunca yıllık tecrübem bana bunu gösteri 

yor.

AKP’NİN DURUMU
Yarın akla kara belli olacak.
Geriye AKP adayı kahyor.
Aslında AKP’nin de adayı belli.
Snrıın açıklamarla
Açıklanacak ama, 8 adaylı bir yarışta her 

keşi memnun etmek zor.
Zaten içeride bir kavga sürüyor.
Mevcut Başkanvekiline karşı bir cephe 

oluşmuş durumda.
Bu kişi ile yola çıkıldığında, 2009 seçimle 

rinde yaşanan hezimetten kokuluyor.
Yılmaz muhalifleri, bunu her ortamda ilgili 

birimlerine taşıdılar.
Ancak, ‘imam bilgiğini okuyor* gibi gözü 

küyor.
Bu nedenle Gemlik’te AKP seçimleri bir 

muamma oldu.
CHP dönemindeki yolsuzluk soruşturması 

ve açılan yargılamaları kendilerine tek mal 
zeme yapan AKP, 33 aylık dönemde, Güler 
döneminde yaşanan yolsuzlukların çok 
üzerinde usulsüz ve yolsuzluk yapınca, 
AKP’nin işleri Gemlik’te tehliye girdi.

AKP’nin yerel kurmayları, üstlerini sürekli 
uyardılar.

Buna karşın, bir değişiklik olmazsa, 
‘sorumlu biz değiliz’ diyorlar.

Yılmaz’a karşı partisi içinde yürütülen 
muhalefet durdurulabilecek mi?

Parti içinde bir barış sağlanabilecek mi?
Bu meçhul.
AKP ikiye bölünmüş durumda, bir taraf 

Yılmaz’ı istiyor, (bunlar yönetim ve çevresi), 
diğerleri ise Yılmazsız bir aday istiyorlar.

Ancak bu konuda ittifak edilmiş bir aday 
yok.

Sizin anlayacağınız AKP’deki durum, 
‘Aşağıya tükürsen sakal, yukarısı bıyık’ mi 
şali...

Bu günlerde geçecek ama, sancı diner mi 
bilmem.

Muhalefet, Refik Yılmaz’ın adaylığını ısrarla 
istiyor.

CHP sorununu yarın bitirirken, AKP’nin 
içindeki dalgalanma bir süre daha süreceğe 
benziyor.

Sonrası Gemliklilerin bileceği iş...
Yüzdük yüzdük, kuyruğuna geldik.
Gemlik’te 74.400 seçmen Gemlik’in 5 yıl 

sürecek kaderini belirlecek.
Hayırlısını dilemek tek yol.

Star TV’de yayın
lanan yapımcılığını 
ve sunuculuğu Acun 
llıcalı’nın yaptığı ‘O 
Ses Türkiye’ adlı 
programa katılan 
Gemlikli Anıl Can, 
önceki akşam yayın
lanan düellolarda 
gösterdiği 
performansı 
sonrası yola devam 
ediyor.
Ebru Gündeş’in 
takımından olan 
Anıl Can düellolarda 
yine aynı takımdan 
Gökhan Bektaş ile 
eşleşti.
Ebru Gündeş 
düello için Anıl Can 
ve Gökhan Bektaş'ı 
karşı karşıya 
getirdiği düelloda 
söz ve bestesini 
Ümit Sayın’ın

yaptığı ‘Gidemem’ 
adlı parçayı 
seslendirildi.
Sezen Aksu'nun 
şarkısını çok güzel 
seslendiren ikili 
salondan bol bol 
alkış aldılar.. 
Jüri üyelerinden

Hadise iki yanş- 
macınında sesinin 
çok güzel olduğnu 
söyleyerek, Anıl'ı O 
Ses Türkiye'nin en 
yakışıklı yarışmacısı 
olarak ilan etti. 
Düello sonunda jüri 
üyesi Ebru Gündeş

ELEMAN
72 NOLU GEMLİK 

MARMARABİRLİK TARIM 
SATIŞ KOOPERATİFİ 

DEPOLARINDA 
GEÇİCİ SÜRE İLE 

ÇALIŞACAK 
“HAMAL” ARANIYOR

HAMİDİYE MAHALLESİ 
ORHANGAZİ CADDESİ 

NO : 187 GEMLİK 
TEL : 513 10 14

KAŞGDG fJ€Kl€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

GÖKHAN BEKTAŞ

yoluna Anıl Can ile 
devam etmek iste
diğini söyledi. 
Jüri üyelerinin 
takımlarına almadığı 
Gökhan Bektaş ise, 
O Ses Türkiye'ye 
veda eden isim 
oldu.

KAYIP
özdilek Alışveriş Merkezleri ve 

Tekstil Sanayi A.Ş.
GEMLİK

bu firmaya ait olan Gıda 
Mühendisleri Odası’ndan alınan 

Belge No : 16/83 Sözleşme Tarihi: 
06.11.2012 Belge Tarihi : 08.11.2012 

Geçerlilik Tarihi : 06.11.2013 olan 
İstihdam Zorunlu Personel Belgemi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
ONUR AKDENİZ

TElflA Â “SUYUNU BOŞA HA HARCAMA"

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

KM ABONE OLDUNUZ MU? •
■MffiııiHiııııuıııınıiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

'Gemlik Körfez1 www.gemlikkorlezgazetesi.coin

http://www.gemlikkorlezgazetesi.coin
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AYRINTI
Erhan İZGİ

GEMLİK7E BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Siyasi partiler 

yerel seçimler için 
taktik çalışmalarını 
açık ve gizliden 
sürdürüyor. 
Görünen o ki 
muhalefet partileri 
bu seçime bir sıfır 
mağlup başlıyor. 
İktidar partisi kendi 
adayının kazanması 
için her yolu 
deneyecek. Gerçi 
kazanamasalar da 
sonradan iktidarı 
ele geçirme yöntem 
lerini iyi biliyorlar. 
Bu maharetlerini 
geçen seçimlerden 
sonra sergileme 
başarısı gösterdiler. 

Bu seçimde AKP 
yetkilileri akıllanmış 
görünüyor. Önceki 
seçimler öncesinde 
kendilerine uygun 
bir gazete çıkarma 
işine giriştiler, mas

raflı ve külfetli bir 
uğraş olduğunu 
görünce üç dört ay 
sonra bundan 
vazgeçtiler.
Yakın zamanda 
AKP muhteremleri 
taşeron kullanma 
yoluna gittiler. 
Kendilerine hizmet 
de kusur etmeye
cek muhteremleri 
bulmakta zorlan
madılar. Böylelikle 
işi daha ucuza 
kotarmış oldular.

Şimdiye dek MHP 
belediye başkan 
adayını açıkladı: 
"Adnan Bıyıklı". 
Gemlikli, doktor, 
saygın bir yurttaş, 
babasının hocave 
işçi olduğu bilini 
yor. Bu nedenle 
ilçede belli bir oy 
potansiyeline sahip. 
Sürpriz yapma 

olasılığı oldukça 
yüksek.
AKP ve CHP'nin 
çıkaracağı adaylar 
önemli.
Halkın benimseme 
diği kişiler aday 
gösterilirse, tepki 
oylarını alarak 
Adnan Bıyıklı 
aradan çıkabilir.

SP adayı: "Sedat 
Özmen." Genç, 
dinamik, iyi niyetli, 
çalışkan, saygılı bir 
kişi. Gemlik'te SP' 
nin oy oranı belli, 
başkanlığı kazana 
cak düzeyde değil. 
Oy oranını artırırsa 
SP için bu bile 
büyük başarı olur. 
Bu bir tahmin, 
halkın tavrını önce
den kestirmek 
mümkün değil. 
Farklı sonuçlar da 
çıkabilir.

İP aday adaylarını 
açıkladı, kesin ada 
yım belirlese de 
seçimi kazanma 
şansı yok. 
Güç birliği düşünce 
si gerçekleşirse 
belediye meclisine 
üye sokabilir. Yoksa 
kendi güçlerini test 
etmiş olacaklar bu 
seçimde.

CHP, üç adaydan 
bahsetti.
Topluma üç aday 
da yeterince tanıtıla 
madı. Çarşamba 
günü adayın açık
lanacağı söylendi; 
fakat yine olmadı. 
Bu üç kişiden biri 
aday gösterilirse 
AKP'nin işi alabildi 
ğine kolaylaşır, 
başkanlık seçimini 
hiç zorlanmadan 
kazanır.
AKP'ye gelince, 

onlarda henüz ada 
yım açıklamadı. 
Geçen seçimlerde 
yaptıkları hatadan 
ders almışlarsa, 
tekrar etmezler. 
Toplumun benimse 
mediği, yıpranmış 
birini aday gösterir
lerse, bu seçimler 
de sürpriz kaçınıl

maz olur.
Şu anki başkan 

vekili, aday göste 
rilirse seçimde AKP 
çok zorlanır, belki 
de seçimi yitirebilir. 
Elinde bunca ola 
nak varken, geçen 
seçimlerdeki gibi 
yenilgiye uğramak 
AKP için büyük 
yıkım olur.
Mehmet Turgut 
gerçeğini AKP bir 
kenara atarsa, 
yenilgiyi peşinen 
kabul etmiş olur. 
Aday bolluğu çok 
olunca başkan 
adayının açıklan
ması sıkıntı yaratır, 
sonra da kırgınlıklar 
ve küskünlükler 
alıp başını gider. 
AKP Türkiye 
genelinde geriliyor, 
yavaş yavaş eriyor. 
Seçimler yaklaşır 
ken, AKP yetkilileri 
kesenin ağzını aça
cak. Bu işten en 
karlı çıkacak olan 
besleme yalakalar 
olacaktır. Seçim 
sürecinde onlar da 
sebeplenecektir. 
Sahibinin sesi 
olmaya devam 
etmekten başka 

seçenekleri yok. 
Yedikleri ekmeği 
hak edecekler. 
Seçimler yaklaştık 
ça saflar belirlene 
cek, kimler kimlere 
destek verecek, 
kimlerle birlikte ola
cak hep birlikte 
göreceğiz.
Seçime yakın gün
lerde aşağı yukarı 
göstergeler birinin 
başkanlığını işaret 
edecektir.
MHP ve CHP'nin 
seçim kazanması 
için çok çalışması 
gerekli.
MHP bu alanda 
oldukça kararlı 
görünüyor, çalış
malara başladılar 
bile.
CHP'de henüz ses 
yok. Seçim kazan
mak öncelikle iyi bir 
başkan adayı ve 
arkasında donanım
lı bir grubun olma 
sına ve disiplinli bir 
çalışmanın sergilen 
meşine bağlıdır.
Bizim şu kadar oyu
muz var, seçmen 
bizi destekler gibi 
beklentiler boş ha 
yalden başka bir 
şey değildir.

GTSO’dan Başsavcıya hayırlı olsun ziyareti

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetimi, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz’ı yeni hizmet 
binasında ziyaret 
ederek, hayırlı 
olsun dileklerinde 
bulundular.
Dün, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt, Meclis Başka 
nı Paşa Ağdemir, 
yönetim kurulu 
üyeleri, Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Yıldırım, Nurettin 
Hocaoğlu, üyeler

Ergin Erenoğlu, 
Mehmet Anar, Fatih 
Buluk, Şefik Yılmaz 
saat 11.oo de 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz’ı makamında 
ziyarette bulundu
lar.
Sohbet havasında 
geçen ziyaret son
rasında konuşan 
Mehmet Ayaz, 
Gemlik’te eski 
Adliye binasının 
depremsellik 
açısından güvensiz 
olması nedeniyle 
sürdürülen çalış
malar sonunda yeni 
binaya taşındıkla 

rım, binanın yerleşi
minin Gemlik’e yapı 
lacak olan yeni 
Adliye sarayının- 
projesi dikkate ata
narak yerleştirildi 
ğini ve yargıç 
odaları ile katip, 
icra müdürlüğü, 
duruşma salon
larının eski binaya 
göre çok daha iyi 
olduğunu söyledi. 
Gemlik ve Mudanya 
Adliyeleri’nin 
Bursa’ya kampüs 
şeklinde yapılacak 
otan büyük Adliye 
Sarayı’nı içine dahil 
edilmesine Adalet 
Bakanlığı’nın sıcak 

bakmadığını belirte 
rek, “Mudanya Adli 
ye binası yapımı 
ihale edildi.
Gemlik yeni Adliye 
si binasının proje 
leri tamamlandı.
Statik, elektrik ve 
diğer projelerin pro
jeleri kontrol aşa
masında, mimari 
proje kabul edildi. 
İnşaatın yapımı 
2014 yılında orta
larında ihale 
edilebilir.” dedi.
Yeni yapılacak otan 
binanın 5.5 kat ve 
toplamda 9 bin 
metrekarelik bir 
atana sahip olaca 

ğım belirten 
Başsavcı Ayaz, 
Gemlik Adliyesi’nin 
tamamlandığında 
Ağır Ceza Mahke 
mesi kurulmasına 
aday olduğunu da 
belirterek, yeni 
yapılacak binada 
hakim ve savcı 
odalarının mevcut
tan fazla olacağını, 
Gemlik ve bölgeye 
uzun yıllar hizmet 
edeceğini söyledi. 
Ayaz, Gemlik’te 
ceza mahkemelerin 
de yılda 300 - 400 
dosyanın arttığına 
da dikkat çekti.
Yeni hizmet

binalarının diğerine 
göre güzel 
olduğunu söyleyen 
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt’a 
Başsavcı Ayaz, yeni 
binada 16 kamera 
sistemi ile 24 saat 
izlendiğini, günlük 
giriş çıkışların kayıt 
altına alındığını 
bildirdi.
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkam 
Kemal Akıt, yen} 
hizmet binasının 
hayırlı olmasını 
dilerken, davaların 
da azalması temen
nisinde bulundu.
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Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

'ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ
IZGARA ÇEŞİTLERİ 
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ
W 1 >

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ 
FORKLİFTÇİLER 

ARANIYOR 
AĞDEMİR GÜMRÜKLEME 

TAH. TAAH. NAK. GÜM. 
TAAH. GIDA HYV. TEMİZ. HİZ. İTH. 

İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 
Gemport Liman Sahası 

Tel: 524 75 24

TEMİ A ▲ “SUYUNU BOŞA I WIA || HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

ABONE OLDUNUZ MU?
■IIIIIIMIMIIIHIH ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Elinde 
temizlikçi 
ve bakıcı 

çalıştıranlar 
dikkat!

Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun (SGK) 
'Kayıtlı İstihdamın 
Teşviki Projesi* kap
samında yürürlüğe 
giren ev işçilerine 
sigorta zorunlu
luğunda sıkı dene
tim başladı. SGK ve 
Maliye Bakanlığı 
müfettişleri, emni 
yet güçlerinin de 
desteğini alarak 
evlerde kaçak te 
mizlikçi veya 
bakıcı arıyor.
Kesilen cezalar ise 
on binlerce lirayı 
bulabiliyor. Bireysel 
şikâyet ler ise SGK 
bas kınlarının ana 
ne denini oluşturu 
yor. Vatandaşla rın 
evlerinde çalıştır 
dığı kişileri 1 gün
lük dahi olsa sigor
ta yaptırmaları 
gerektiğini ifade 
eden sosyal güven
lik uzmanları, "Ev 
hizmetlerinde çalı 
şan kişilerin 4817 
Sayılı Kanun gere 
ğince çalışma izni 
alması, işverenleri 
tarafından sigorta 
primlerinin öden
mesi gerekiyor" 
açıklamasını 
yapıyor.

ELEMANLAR 
ABANIYOR

FİRMAMIZ ÜRETİM 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

ÖZ-BİR A.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3. Km. 

GEMLİK
Tel: O 224 513 45 79 
Fax : O 224 513 49 91

ELEMAN
ESNEK ÇALIŞMA 

SAATLERİNE UYGUN 
MAKAM ŞOFÖR VE 

MEKANİK BAKIM USTASI
KAYNAK USTASI 

ELEKTRİK TEKNİKERİ
ARANIYOR

(VASIFLI-VAS1FSIZ) s

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM.

GEMLİK
Tel: 514 20 21

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ
BAY VE BAYAN GARSONLAR 

İLE 
KASAP ARANIYOR

GÖLYAKA ŞENGÜR 
PETROL 

ŞAHİN İN YERİ 
05357171425

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘G&mlitc Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Cemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği 
katkılarıyla Pepee 
Tiyatrosu geliyor [4 KIRPAR! A.Ş

4 yıldır TRT Çocuk 
ekranlannda çocuk
larla buluşan ve 
söylediği şarkılar ile 
tüm Türkiye nin 
kalbine taht kuran, 
milli çizgi film 
kahramanı Pepee, 
Gemlikli çocuklar ile 
buluşacak.
Düşyeri Çizgi Film 
Stüdyolan tarafın
dan tasarlanıp 
hazırlanan 4 yaşın
daki Pepee, ana 
hedef kitlesi olan 2- 
13 yaş grubunu 
aşıp herkesin 
sevgilisi haline 
geldi.
TRT Çocuk ekran
lannda her gün 
izleyicisi ile buluşan 
sevimli karakter, 
bölümlerde 
söylediği eğitim 
içerikli şarkılarla 
hem çocuklar hem

de yetişkinler 
arasında kahraman 
haline geldi.
Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Demeği 
katkılarıyla düzenle
nen etkinlik 
30 Kasım 2013 
Cumartesi günü 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde 
Gemlikli çocuklara 
unutulmaz anlar 
yaşatacak.

Gemlik Duyarlılık 
ve Dayanışma 
Derneği 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada 
Saat 14.oo’de 
başlayacak olan 
organizasyona giriş 
biletlerinin 20 lira 
olduğu ve rezer
vasyon için 0 532 
520 68 78 nolu tele
fonun aranması 
istendi

ÖZEL GÜVENLİK
PERSONELİ ARIYOR

* Gemlik’te ikamet eden,
* Özel güvenlik sertifikasına sahip,

* Bilgisayar kullanmasını bilen 
* 35 yaşını aşmamış erkek, 

* Fabrika girişinde araç ve ziyaretçi 
kontrolünü yapabilecek, 

TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ 
Adayların Orhangazi Gedelek Köyü altındaki 

fabrikamıza saat 10.00-17.00 arası şahsen 
başvurmaları gerekmektedir 

İRTİBAT TEL : 0 224 586 53 50 - 51 - 52 
Gedelek Köyü, 16800 Orhangazi - Bursa

PERSONEL
V Bakım bölümünde mekanik bakımcı olarak görev yapacak

V Endüstri meslek lisesi makine bölümü mezunu 

(Tercihen makine yüksek okul mezunu)
V Branşı ile ilgili işlerde en az iki yıl iş tecrübesi bulunan
V Torna ve freze tezgahlannda basit imalatları 

yapabilecek seviyede bilgi ve tecrübeye sahip.
V 28 yaşını aşmamış.
V Gemlik’te ikamet eden.
V Vardiyalı çalışabilecek (3 vardiya ve işe girişten altı ay sonra)

V Takım çalışmasına uygun.

Fabrikamızda istihdam etmek üzere belirtilen özelliklere sahip 
personel alımı için müracaat etmek isteyen adaylann 

(0224) 519 03 00 (pbx) 
numaralı telefondan randevu almaları gerekmektedir.

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEYİZ

KUAFÖR SALONU

* KOMPLE ZİĞD4 30 TL
SzlÇ KREzITİNİ 
S/1Ç K/4YNZ1K 

KUZİFÖR H-İZMETLERİ 
TÜRB/4N

PROFESYONEL MzlKYzU 
PORSELEN MZİKYZİJ 

MANİKÜR 
PEDİKÜR

MKS MARMARA 
ENTEGRE KİMYA SAN. A.Ş.

Hamidiye Mh. Dereboyu Can Sk. 1/A 
Tel: O 224 514 95 06 GEMLİK 

www.elitegemlik.com

http://www.elitegemlik.com
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IMF Yönetim Kurulu Üyelerinden İlce Spor Müdürüne Ziyaret
Türkiye Şampiyona 
sı'nın 6. ve sezon 
finali ayağı için 
daha önce Gemlik 
Belediyesi ve Gemlik 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor ilçe Müdür 
lüğü ile protokol 
imzalayan Türkiye 
Motosiklet Federas 
yonu (TMF) Yönetim 
Kurulu Üyeleri Mah 
mut Nedim Akülke 
ve Ali Ulusan, Gem 
lik Doğa ve Motor 
Sporlan Kulübü 
Başkanı ile Bursa 
Yelken il Temsilcisi 
İsmail Topkaç Gem 
lik Gençlik Hizmet 
leri ve Spor İlçe 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç'u makamında 
ziyaret ettiler. 
Ziyaretten son 
derece memnun 
kaldığını belirten 
Tunç, "Böylesi 
önemli bir organizas 
yonun Gemlik'imiz 
de yapılmasından 
dolayı son derece

mutluyum. Sizlerin 
nezdinde başta 
Federasyon Başkanı 
mız Bekir Yunus 
Uçar olmak üzere 
tüm yönetiminize ve 
bu organizasyonun 
yapılmasında büyük 
pay sahibi Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekilimiz Sayın Refik 
Yılmaz'a şükran
larımı sunuyorum. 
Umanm Gemlik halkı 
da bu şampiyonaya 
gerekli katkıyı verir." 
Tunç ayrıca "Motor 
sporunun Gemlik'te 
gençlerimize sevdiril 
mesi ve yeni yetenek 

ler keşfedilmesi 
adına Federasyon 
yetkililerinden 
önümüzdeki sene 
İlçe Spor Müdürlüğü 
müzle birlikte yaz 
spor okulu açılması 
konusunda söz 
aldığını" belirtti.
Türkiye Motosiklet 
Federasyonu (TMF) 
yarış takviminde yer 
alan Türkiye Enduro 
Şampiyonasının 6. 
Ayak yarışı, Gem 
lik'in eşsiz doğasın
da yapılacak.
Sezonun final yarışı 
30 Kasım-1 Arahk'ta 
Gemlik Belediye 

si'nin desteğiyle 
Şahin Tepe yarış 
parkurunda düzen
lenecek. Şahin Tepe 
si eski Radar Yolu 
üzerinde ekstrem, 
motokros ve enduro 
parkurları Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan yapıldı. Coğrafi 
yapısı ile motor 
sporları merkez
lerinden olma yolun
da ilk adımı atan 
Gemlik'te Enduro 
Motosiklet yarışları 
bölgenin tanıtılması
na da büyük destek 
sağla yacak. Türkiye 
Enduro Şampiyona 

sı'nın Gemlik yarışı
na ülkemizin çeşitli 
bölgelerinden 100 
yarışçının katılması 
bekleniyor. Türki 
ye'nin en iyi moto
siklet yarışçılarını bir 
araya getirecek 
organizasyonda 
sporcular, izleyen
lere ekstrem parku
runda adrenalin dolu 
bir gün yaşatacak. 
Sınıflarında 2013 
sezonunun şampi 
yontan da Gemlik'te 
belli olacak. Gemlik 
Enduro Parkuru 
zeytin ağaçlarıyla 
çevrili, atlama ram
paları, kaya geçiş
lerinin yer aldığı bir 
yarış parkuru olarak 
dikkat çekiyor. 
İzleyenlere ulaşım 
imkânı sağlayan ve 
özel seyirci etapları 
mn da bulunduğu 
yarış parkurunda 
Türkiye'nin dört bir 
yanından gelen 
yarışçılar, Gemlik'in 

muhteşem doğası 
mn içinde kıyasıya 
mücadele edecek. 
Motor sporlarının 
yeni parkuru yarışçı 
lara ve seyircilere 
doyumsuz bir Endu 
ro heyecanı yaşata
cak. E1.E2, E3 ve 
EH sınıflannda yarış 
çılar parkurda tecrü 
be, bilgi ve beceri
lerini ortaya koya
cak. Yarışlar 30 
Kasım Cumartesi 
11.30'da Gemlik 
İskele Meydanı Festi 
val alanında verile
cek magazin startıy- * 
la başlayacak 6. 
Ayak yarışı, süper 
testle devam ede
cek. 1 Aralık Pazar 
09.30'da ise sezo
nun final yanşı 
Şahin Tepe Mevkiin 
de start alacak.
Madalya töreni ile 
gösteriler İskele 
Meydanı Festival 
alanında saat 
16.00'da yapılacak.

ŞiirKöşesi
Tarık TANIŞ

KIZIL
Kızıl bir kardelendi
Fevri
Asi nöbetlerde doğdu
Puşt çakal ininde
Dudağında sönük cigara
Akşamın matemine kokan nefesi, hala 
Ona yazıldı
Gece şiirleri, onu söyledi maniler 
Onu haykırdı yeni doğan bebeler 
Düşmemişken beşiklerine henüz 
Nazarlık böceğiydi
Yüreğin en başıboş köşesinde 
Kutsanırken yılan hikâyeleri 
Suretine ölüm düşürdü kehanetin 
Aslı hükmünü kaybed erken loşlukta 
0
Kahpe döllerin 
Mart doğumu 
Alına yazılan karınca duası 
Besmelesiz
Öznesini çıkmaz aralıkta kaybeden
Ve süpüren fahişe mezarlıklarına 
Duası meçhul
Haram süslenmiş ayrılık masalı...

SAHİBİNDEN KOMPLE 
SATILIK-KİRALIK BİNALAB
KAYHAN MAHALLESİ 2 NOLU CADDE ÜZERİNDE 

DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN, 
RADYAL TEMEL, 5 KATLI

YENİ MAHALLE KUMLA YOKUŞUNDA 
DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN 

RADYAL TEMEL, 3,5 KATLI, 
DENİZ MANZARALI

0 536 522 66 43
KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS istikiai

SATILIK
1994 MODEL 

RENO 
SAFRAN 

FULL+ FULL 
ZIRHLI 

OTOMOBİL 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
(10.000 LİRA) 
«O

Gemlik Körfez

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95
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Ve hekl enen açıkla ma geldi: Kartlara taksit sınırı
BDDK Başkanı 
Mukim Öztekin, kredi 
kartları kanun 
taslağını açıkladı. 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) Başkanı 
Mukim Öztekin, 
yapacakları düzenle
meyle kredi kart
larının tak- 
sitlendirilmesine 
sınırlamalar getirile
ceğini belirterek, 
"Genel taksit sayısı, 
mevcut ortalama 
taksit sayısı olan 9 

ayla sınırlandırıla
cak" dedi.Öztekin, 
yaptığı yazılı açıkla
mada, "Bireysel 
Kredilerle İlgili Üç 
Yeni Düzenleme 
Taslağı"na ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulundu.
Orta Vadeli Plan 
(OVP) ve 2014 yılı 
programında 
öngörüldüğü üzere 
tasarrufların artırıl
ması ve artan yurt 
içi tasarrufların 
üretken yatırımlara 
yönlendirilmesi

amacıyla kurum 
tarafından bireysel 
kredilere ilişkin üç 
yeni düzenleme 
taslağı hazırlandığını 
belirten Öztekin, bu 
yolla hane halkları 

borçluluğunun daha 
sağlıklı gelişmesine 
ve Türkiye 
ekonomisinin yük
sek ve istikrarlı 
büyüme dinamiği 
yakalamasına katkı 

verilmesinin amaç
landığını ifade etti. 
Öztekin, düzenleme 
taslaklarından biriyle 
kredi kartlarının tak- 
sitlendirilmesine 
sınırlamalar getir
ildiğini belirterek, 
şunları kaydetti: 
"Genel taksit sayısı, 
mevcut ortalama 
taksit sayısı olan 9 
ayla sınırlandırıla
cak. İlaveten, farklı 
sektör kategori
lerinde farklı taksit 
sayıları öngörülmek
tedir. Taslakta, elek

trikli ve elektronik 
eşya ile bilgisayar 
ahmları, araç kirala
ma, telekomünikas 
yon ve kuyumculuk
la ilgili işlemlerde 
taksit sayısı 6 ay ile 
sınırlandırılırken, 
beyaz eşya ve 
mobilya atımlarında 
taksit üst sınırı 
12 ay olarak belirlen
miştir. Gıda ve 
akaryakıt ahmlannda 
taksittendi rmeye 
herhangi bir 
şekilde olanak 
verilmemiştir."

Kasım ayında sektörlere güven azaldı
Hizmet sektörü 
güven endeksi, 
kasımda aylık bazda 
yüzde 3,8, pera 
kende ticaret sek
törü güven endeksi 
yüzde 4,6, inşaat 
sektörü güven 
endeksi yüzde 1,6 
azaldı.
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK), 
inşaat, perakende 
ticaret ve hizmet 
sektörlerine yönelik 
düzenlediği "Aylık 
İşyeri Eğilim Anketi" 
ile bu sektörlerde 
faaliyet gösteren 
girişimcilerin mevcut 
iş durumları ve gele
cek 3 aya ilişkin bek
lentilerini ölçen 
anketlerden yararla
narak her sektöre 
yönelik hesaplanan 
sektörel güven

endekslerinin kasım 
ayı sonuçlarını açık
ladı.
Buna göre, hizmet 
sektörü güven 
endeksi, kasımda 
geçen aya göre 
yüzde 3,8, perak
ende ticaret sektörü 
güven endeksi 
yüzde 4,6, inşaat

sektörü güven 
endeksi yüzde 1,6 
azaldı.
Ekimde 103,5 olan 
hizmet sektörü 
güven endeksi 99,6 
değerine, 103 olan 
perakende ticaret 
sektörü güven 
endeksi 98,2 değer
ine, 78,3 olan inşaat 

sektörü güven 
endeksi de 77,1 
değerine geriledi. 
Hizmet sektörü 
güven endeksindeki 
azalış, gelecek üç 
aylık dönemde 
hizmetlere olan talep 
beklentisi değer
lendirmesindeki 
yüzde 5,1’lik, son üç 

aylık dönemde 
hizmetlere olan talep 
değerlendirmesinde
ki yüzde 3,6'lık ve 
son üç aylık 
dönemde iş durumu 
değerlendirmesinde
ki yüzde 2,6'lık 
kötüleşmeden kay
naklandı.
Perakende ticaret 
sektörü güven 
endeksindeki 
azalışa, gelecek üç 
aylık dönemde iş 
hacmi-satışlar bek
lentisi alt endeksin
deki yüzde 9,2'lik, 
son 3 aylık dönemde 
iş hacmi-satışlar alt 
endeksindeki yüzde 
5,9'luk düşüş neden 
oldu. Mevcut mal 
stok seviyesi alt 
endeksi ise bir önce
ki aya göre yüzde 
1,4 arttı.

inşaat sektörü 
güven endeksindeki 
azalış, alınan kayıtlı 
siparişlerin mevcut 
düzeyi ve gelecek üç 
aylık dönemde 
toplam çalışan 
sayısı beklentisi alt 
endekslerindeki 
düşüşten kay
naklandı. Söz 
konusu endeksler 
bir önceki aya göre 
sırasıyla yüzde 0,9 
ve yüzde 2,1 azaldı. 
Sektörel güven 
endeksleri 0-200 
aralığında değer 
alıyor. Endeksin 
100'den büyük 
olması sektörün 
mevcut ve gelecek 
döneme ilişkin iyim
serliğini, 100'den 
küçük olması ise 
kötümserliğini gös
teriyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

HASTANELER

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 86

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

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 613 55 13
Pegasus Akmls Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanboroğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haet. 513 23 29
M er. 6 a ğ. Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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 Slci. 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

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

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

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

Akcan Petrol o13 1Q To
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 46
Boyza Petrol 613 Q1 03

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhisar

(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 Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz S13 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4735 

FİYATI: 60 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-Reklartıcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

'W SİNEMASI
HÜKÜMET KADIN 2: 

11:30-14:00-16:15- 
18:30-20:30

BEHZAT Ç ANKARA 
YANIYOR: 11:45- 

14:00-16:15- 
18:30:20:30

KARANLIKTAN 
GELEN:12:00-14:15

ŞEVKAT YERİM DAR 
:16:15-18:15-20:15 

mSYON
5133321
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I. a ftr iı iî ı n un ı m lütı tti
Milli Eğitim 
Bakanlığınca, 
ortaokul 8. sınıflar 
için ilk kez düzen
lenecek merkezi 
ortak sınavlar 
bugün yapılacak ilk 
gün oturumuyla 
başlayacak, 
gerçekleştirilecek. 
Birinci dönemin 
ortak sınavları, 
bugün ve yarın tüm 
ülke genelinde 
olağanüstü haller ve 
özel durumlar dışın
da öğrencilerin 
öğrenim gördükleri 
okullarla, yurt dışın
da ise KKTC ve 
bakanlığa bağlı 
okulların bulunduğu, 
sınav yapılması 
uygun görülen 
merkezlerde Türkiye 
saatiyle 09.00,10.10 
ve 11.20'de başlaya
cak. Sınavlar saat 
12.00'de tamamlan
mış olacak.
Ortak sınavlar, 
günde 3 olmak 
üzere, 2 günde 6

oturum halinde 
gerçekleştirilecek. 
Sınav yapılacak 
okullarda sınav gün
leri ders olmayacak. 
Ortaokul 5, 6 ve 7. 
sınıf öğrencileri, 
sınav günlerinde 
idari izinli sayılacak 
ve bu okullar uygu
lamanın hafta 
sonuyla bir
leşmesinden dolayı 
4 gün tatil olacak. 
28 Kasım'da saat 
09.00'da Türkçe,

saat 10.30'da 
matematik, saat 
12.00'de din kültürü 
ve ahlak bilgisi 
sınavları, 29 
Kasım'da ise saat 
09.00'da fen ve 
teknoloji, saat 
10.30'da T.C. inkılap 
tarihi ve Atatürkçü 
lük, saat 12.00'de 
yabancı dil sınavları 
yapılacak.
Her sınav süresi 40 
dakika, sınav araları 
ise 30 dakika olarak 

belirlendi. 
Öğretmenler, 
sınavlarda kendi 
okullarından farklı 
bir okulda 
görevlendirilecek. 
Sınav bitiminden 
önce gelen tüm 
öğrenciler sınava 
alınacak, sınav 
bitmeden öğrenciler 
sınıflarından 
çıkmayacak.
Geç gelen öğren
cilere ek süre ve 
rilmeyecek.

Bursa Turistleri 
Daha Uzun Süre 

Ağırlayacak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Bur 
sa Eskişehir Bile 
cik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) 
tarafından ortak
laşa düzenlenen 
'Tarihi Kent Merke 
zinde Turizm Altya 
pisinin İyileştiril 
mesi Projesi' tanı 
tıldı. 1 milyon 250 
bin TL'lik bütçesi 
bulunan projenin 
2014 yılında sona 
ereceğini kayde
den Büyükşehir 
Belediye 
Başkanvekili Atilla 
Ödünç, yapılacak 
çalışmalarla 
Bursa'nın turist 
çekim gücünü ve 
turistlerin kentte 
kalma süresini 
artıracaklarını 
söyledi.
Projenin tanıtıl
masına yönelik 
toplantı Kayhan 
Döner Sofrası'nda 
yapıldı.
Büyükşehir Bele 

diyesi Başkan 
vekili Atilla ödünç 
ile Büyükşehir 
Belediyesi Etüd 
Projeler Daire 
Başkanı Nalan 
Fidan'ın ev sahibi 
olduğu toplantıya, 
BEBKA Genel 
Sekreteri Tamer 
Değirmenci, 
Vakıflar Bölge 
Müdürü Mürsel 
Sarı, Bursa il 
Kültür ve Turizm 
Müdürü 
Ahmet Gedik, 
Büyükşehir 
bürokratları ve 
basın mensupları 
katıldı.
Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili Atilla 
Ödünç, BEBKA ile 
birlikte başlattık
ları projenin 
Bursa'nın turizm 
potansiyelini ve 
turistlerin şehirde 
kalma sürelerini 
artırmaya yönelik 
olduğunu kaydetti
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MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, Başkanvekili Refik Yılmaz’ın iddialarını yanıtlarken, 
Yılmaz’ın MHP’nin bir çok önerge ve araştırmalarına cevap veremediğini söyledi

Mklttllilllniairi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GüneBakış

CHP'de kritik gün..
Cumhuriyet Halk Partisi’nde adaylık 

sorunu çözüldü derken, yeni durumlar 
ortaya çıktı.

CHP İl ve İlçe yönetimince yaptırılan 
anketlerde, İbrahim Talan’ın önde görül 
mesi üzerine, Talan’ın bugün adaylığı 
nın açıklanması kararı alındı.

Bu durum, elektronik posta yolu ile 
üyelere, aday adaylarına da İlçe başkan 
tarafından duyuruldu. Devamı syf4’de

MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman Dur 
du, Refik Yılmaz’ın 
televizyonlarda ve 
çeşitli açıklamalar
da MHP hakkında 
yaptığı eleştirilere 
cevap verdi. Durdu, 
Muhalefetin görevi, 
kamu çıkarlarını 
gözetmek ve kamu 
adına denetim yap
maktır. Ayrıca, çok 
sayıda konuda pro
jelerimiz de oldu. İlk 
olarak cami yeri 
konusunda Refik 
Yılmaz ile anlaşmış 
tık. Önerdiğimiz yeri 
kendisi de beğen
mişti. Fakat son
radan karar değişti 
rerek, Belediye 
binasını yıkarak

Osman DURDU
yerine cami yap
mayı tercih etti. 
Binalara eşya sabit 
leme önerimiz oldu. 
Proje üzerinde de 
çalışmalarımız var 
dı, meclisten karar 
alınmasına rağmen 
sonuç alamadık. ” 
dedi. Sayfa 5’de

t TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
1 1 ARALIK -1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 
i KIS LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.
Trafik denetimlerinden gönül rahatlığıyla geçmek 
için geç kalmadan kış lastiklerinizi taktırınız

Küçük Sanayi Sitesi

Solaksubası
Yartılıcı Loatlk ve Servi» Çözümleri

B Blok No: 13-14 GEMLİK
Tel : 0 224 524 74 01

GSM : 0 533 924 18 98

Gemlik Müteahhitler Derneği 
üyeleri 2. Olağan Genel Kurul 
öncesi istişare toplantısında 
bir araya geldiler. Sayfa 5’de

GTSO Meclis üyeleri 
her ay mesleki 

sunum yapacaklar

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’nin 
Kasım ayı toplantısı sonunda, Meclis üye 
si Dr. Ertan Okay, "sağlıklı yaşamak" 
konulu bir sunum yaptı. TSO meclisinde 
her ay bir meclis üyesinin mesleği ile ilgili 
sunum yapmasına karar verildi. 2’de

KIŞ LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR
Hınıs 185R14 165₺

B MKHEIIN 205 75 R16 360 ₺
S J GOODYEAR 215 75 R16 375 ₺

SYRON 22575R76 295 ₺
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GTSO Meclîs üyeleri her ay mesleki sunum yapacaklar
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi’nin Kasım 
ayı toplantısı sonun
da, Meclis üyesi 
Doktor Ertan Okay, 
“sağlıklı yaşamak” 
konulu bir sunum 
yaptı.
GTSO Kasım Ayı 
Meclis Toplantısı 
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir başkan
lığında önceki gün 
toplandı.
Kasım ayı gelir ve 
giderlerinin okuna 
rak kabul edilmesin
den sonra, Oda 
Meclis üyesi 
Tomokay Tanı 
Merkezi sahibi Dr. 
Ertan Okay, 40-50 ve 
60 yaşın insanlarda 
ne gibi etkileri oldu 
ğunu belirtirken, 40 
yaşında, yüzde 
kırışıklıkların 
başladığına, yakını 
görememe göz 
kusurunun ortaya 
çıktığına, kadınlarda 
ise doğurganlığın 
azaldığına dikkat 
çekti.
50 yaşa gelindiğin 
de ise kas gücünün 
azalmaya başla

Okay, tad ve koku 
duygularının 
zayıfladığını belir
tirken, erkeklerde 
prostat sorunu 
larının ortaya çıktı 
ğını söyledi.
Okay, "50 yaş dikkat 
edilmesi gereken bir 
dönemdir. Damar 
hastalıkları bu 
dönemde görülür. 
Damarlarınız kaç 
yaşındaysa, siz de o 
yaştasınız demektir. 
Stres ve damar 
tıkanıklıkları nedeni
dir. Anjio kalp kriz
lerine dikkat edilme
si gerekir." dedi. 
Dr. Ertan Okay, her

kesin dikkat etmesi 
gereken konuların 
başında diyabet, 
hipertansiyon, 
kolesterol, tuz,

hareketsiz yaşama 
dikkat çekerken, 
Beynimizi kullan

mazsak kaybederiz. 
Mutlaka kitap oku-

malısınız, bulmaca 
çözmelisiniz, 
yabancı dil öğren
melisiniz ki beyniniz 
çalışsın. Yoksa 
sonucu alzheimer 
hastalığı ve buna
malar başlar" dedi. 
Gece 02-03 saat
lerinde mutlaka 
uykuda olunmasını 
isteyen Dr. Okay, 
"Bu saatlerde derin 
uykuda salınan sal
gılar bizi kanserden 
korur. Karanlıkta 
uyumaksınız ve en 
az 6-7 saatinizi uyku 
da geçirmelisiniz. 
Ayrıca, ev ve işyerle 
rinizi mutlaka iyi 
havalandırmalısınız.

Sigara ve alkolden 
uzak durmalısınız. 
Sigara toplum 
sağlığını tehdit eden 
en önemli unsurdur. 
Türkiye dünyada 4. 
sırada dudak, ağız, 
gırtlak, akciğer ve 
pankreas, mesane 
kanserlerinin 
yaşandığı yerdir" 
şeklinde konuştu. 
Soru cevap şeklinde 
geçen sunumda, 
beslenmenin öne 
mine değinilirken, 
az yemeğe dikkat 
edilmesini istedi. 
Gıdaları az 
pişirerek yenmesinin 
yararlı olacağını 
söyleyen Dr. Okay, 
günde en az 
2 litre su içmeksiniz. 
Su yaşlanmayı 
geciktirir En önemli 
anti-ag ling yön
temidir su içmek cilt 
bağlığımı zı korur. 
Çok domates yiyin" 
dedi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
meclisinde her; y 
bir meclis üyesinin 
mesleği ile ilgili 
sunum yapmasına 
karar verildi.
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Yağmur kaza üstüne kazaya neden oldu
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde yağmur 
sebebiyle meydana 
3 ayrı kazada bir 
kişi yaralandı 
Bedre deresi içeri
sine uçan araçta ve 
Avarlar kavşağında 
meydana gelen zin
cirleme kazalarda 
kimse yaralan- 
mazken, olmazken, 
Adnan Menderes 
Bulvarı üzerinde 3 
aracın karıştığı 
kazada ise bir kişi 
yaralandı.
Ahmet Türkel çevre 
yolunda seyir 
halinde olan G.Y. 
yönetimindeki 16 
BN 941 plakalı özel 
otomobil, yağmur

Kuryelere Parasını Ödemeyip 
Kaçan Zanlı Yakalandı

Bursa'da, internet 
sitelerinden telefon 
siparişi verip 
kuryeden aldığı 
telefonların 
parasını vermeden 
kaçan şahıs yaka
landı
Bursa'da, internet 
sitelerinden elek
tronik eşya siparişi 
verip, kuryeden 
siparişi alıp kaçan 
şahıs yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, 30 yaşındaki 
M.C.T., Ankara'dan 
araba kiralayarak 
gittiği illerde bir 
günlük ev tuttu. 
Daha sonra inter
net sitelerinden

Yalan Beyanıla Bulunan 428 Çiftçi Suçlu Bulunılu
Bursa'nın İznik 
ilçesinde 428 çiftçi, 
2011 yılındaki dolu 
afetinde yalan 
beyan vermekten 
suçlu bulundu. 
Soruşturmayı 
yürüten İznik Cum 
huriyet Savcılığı, 
yalan beyanda 
bulunarak devleti 
zarara uğratan 428 
çiftçi hakkında geri 
ödeme emri kararı 
çıkarttı. Savcılık, 
taraflara geri öde 
me tebligatı gön

da kayganlaşan 
yolda kontrolden 
çıktı. Otomobil, 
Deydinler köyü 
yolu girişi mevki
inde çevre yolu 
refüjüne çıkarak 
Bedre deresine 
uçtu. Kendi imkan
ları ile araçtan 
çıkan sürücü kaza

telefon siparişi 
veren şahıs, kurye
den aldığı telefon
ların parasını ver
meden kaçtı.
Bu tür 

derdi. İznik'te mey
dana gelen 2011 
dolu afetinden 
zarar gördükleri 
gerekçesiyle afet 
desteğinden yarar
lanmak üzere 2 bin 
996 çiftçi başvur
muştu. Başvurudan 
2 bin 100 çiftçi 
yararlanmış. An 
cak, 428'nin yalan 
beyanda bulunduk
ları ortaya çıkmıştı. 
Bir çiftçinin 
şikayeti üzerine, 
İznik Kaymakam 

yı yara almadan 
atlattı.
Yine aynı saatlerde 
ise Bursa-Ankara 
karayolu üzeri 
Bozüyük 
istikametinden 
gelen 3 araç 
Avarlar kavşağında 
kırmızı ışıkta bek
lerken çarpıştı. S.K.

dolandırıcılık olay
larının artması 
üzerine polis ekip
leri, şüphelinin 
kiraladığı otomobili 
güvenlik kam

lığı, Tarım Müdürlü 
ğü, Mal Müdürlüğü 
ve Ziraat Bankası 
ile Ziraat Odası 
yetkililerinden olu 
şan komisyon 
kurulmuş, yapılan 
araştırma neticesin 
de 428 çiftçinin hak 
sız kazanç 
sağladığı ortaya 
çıkmıştı. Hazırlanan 
raporun ardından 
harekete geçen 
İznik Cumhu riyet 
savcılığı, İlçe Gıda, 
Hayvancılık ve 

idaresindeki 16 YA 
510 plakalı özel 
otomobil, A.F.Ş. 
yönetimindeki 16 
KEY 08 plakalı özel 
otomobile çarptı. 
Çarpmanın etkisi 
ile 16 YA 510 
plakalı özel otomo
bil geldiği 
istikamete geri 
dönerken, 16 KEY 
08 plakalı özel oto
mobil ise hızını ala
mayarak, E.C. 
yönetimindeki 16 
PE 250 plakalı özel 
otomobille kafa 
kafaya çarpıştı. 
Kazada 16 YA 510 
plakalı özel otomo
bilin sürücüsü S.K. 
yaralandı 

erasından tespit 
etti. Şahıs, polisin 
başarılı operasy
onuyla Mudanya'da 
gözaltına alındı. 
Zanlının kutuyu hiç 
açılmamış gibi 
ambalajlayıp, tele
fonları sıfır fiyatına 
sattığı ortaya çıktı. 
Ayrıca şahsın 
Bursa'da bu yön
temle 5, Türkiye 
genelinde ise çok 
sayıda 
dolandırıcılık olayı
na karıştığı ortaya 
çıktı. Zanlı, 
emniyetteki 
ifadesinin ardından 
adliyeye sevk 
edildi

Tarım Müdürlü ğü 
aracılığıyla tam 428 
çiftçiye tebligat 
yaparak, paranın 
bir ay içerisinde 
ödenmesini istedi. 
Geri ödenecek para 
nın toplam tutarı 1 
milyon 800 bin TL. 
Zarar gören toplam 
2 bin 100 çiftçiye 
18 milyon TL öde 
me yapılmıştı. Bun 
lardan 1 mil yon 
800 bin lirasının 
yalan beyanla alın 
dığı tespit edildi.

Kiraladığı Otomobili 
Sabîe Evraklarla Sanı
Mersin'de bir rent 
a car firmasından 
kiralanan 2013 
model otomobilin, 
Bursa'da sahte 
evraklarla satıldığı 
ortaya çıktı. Kendi 
araçlarını ala
bilmek için hukuk 
mücadelesi başla
tan firma yetkili 
leri, dolandın cinin 
yakalanmasını, 
satış işleminde 
ihmali olanların da 
cezalandırılmasını 
istiyor.
Mersin’in merkez 
Mezitli ilçesinde 
faaliyet gösteren 
Avantaj Rent A 
Car adlı firma 
yetkilisi Tolga 
Benlioğlu, olayın 
16 Kasım tarihinde 
yaşandığını belirt
ti. İş yerine gelen 
ve isminin K.A. 
olduğunu söyle 
yen bir şahsın 
kendilerine araç 
kiralamak için 
müracaat ettiğini 
anlatan Benlioğlu, 
"Bize kendi aracını 
sattığını, Bursa'da 
bir düğüne gide
ceğini ve 7 gün
lüğüne araç kirala
mak istediğini 
söyledi. Biz de 
kendisinden gerek 
li belgeleri talep 
ederek kira sözleş 
meşini yapıp aracı 
teslim ettik. Tabi 
bu sırada araç 
takip sistemiyle de 

ELEMAN
72 NOLU GEMLİK 

MARMARABİRLİK TARIM 
SATIŞ KOOPERATİFİ 

DEPOLARINDA 
GEÇİCİ SÜRE İLE 

ÇALIŞACAK 
“HAMAL” ARANIYOR

HAMİDİYE MAHALLESİ 
ORHANGAZİ CADDESİ 

NO : 187 GEMLİK 
TEL : 513 10 14

aracımızı takip 
ettik ve Bursa’ya 
gittiğini de 
gördük. Ancak 
aracın dönmesi 
gerektiği gün hala 
Bursa'da 
olduğunu 
görünce, kiralayan 
kişiye telefonla 
ulaşmaya çalıştık. 
Tüm aramalara 
rağmen ulaşa
mayınca, aracı 
takip sisteminden 
kilitleyerek polise 
müracaat ettik" 
dedi.
Yaptıkları 
şikayetin ardından 
Bursa'daki polis 
ekiplerinin aracın 
bulunduğu yere 
gittiğinde, otomo
bilin plakasının 
farklı olduğunu 
kendilerine ilettiği
ni aktaran 
Benlioğlu, "Bizim 
aracımız 01 CGL 
27 plakalı idi. 
Ancak polisler 
aracın bize 16, 
yani Bursa plakalı 
olduğunu söyledil
er, bizden şase ve 
motor numar
alarını istediler. 
Bakıldığında 
bizim araç olduğu 

anlaşıldı, ancak 
emniyet kayıtların
da aracın tescil 
den düşürül 
düğünü ve satış 
yapıldığını 
gördük" diye 
konuştu.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP’de kritik gün..
Atay Güngör ve Dr. Kemal Aslan İlçe Baş 

kanı Mehmet Sertaslan tarafından basın açık
laması törenine davet edildi.

İbrahim Talan ise son kez arkadaşlarıyla 
toplandı, masasını topladı.

Bugün, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan 
lığı görevinden istifa edecek.

Talan istifa ettiğinde, görevine geri döneme 
yecek.

Durum böyleyken, CHP adayının belirlenme 
sinin açıklanacağının bildirilmesi üzerine, 
durum Ankara’daki Atay Güngör’e duyurulun
ca işler karıştı.

Güngör, günlerdir Ankara kulisinde.
Genel Merkez’den ayrılmıyor.
Gemlik’te olup biten her şey, her an kendi

sine bildiriliyor.
Adayın açıklanamayacağını, Merkez karar 

kurulu ve parti meclisinin, Gemlik Belediye 
Başkanlığı konusunda karar vermediğini İlçe 
Başkanına söylüyor.

Kararların beklenmesini istiyor.
Durum Genel Merkezde Adnan Keskin, 

Genel Sekreter Bilhun Tamaygil ve Yerel 
Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yar 
dımcısı Gökhan Günaydın’a iletiliyor.

MYK ve PM’sinin Gemlik için karar almadığı 
ortaya çıkıyor.

Buna karşın İl ve İlçe kararında ısrarlı.
Dün, CHP İl Başkanı Metin Çelik ile görüş 

mek istedim. Telefonuma çıkmadı.
Basın danışmanı, arkadaşım Teoman Alper 

aradı. Bugün yapılacak toplantıda, adayın 
açıklanmayacağını, yaptırılan anketlerde 
İbrahim Talan’ın birinci geldiğinin açıklanaca 
ğını söyledi.

Buyurun cenaze namazına!...
Bu bir geri adım atış mı?
CHP içinde bir krize yol açar mı? 
Yönetimler aceleci mi davrandı? 
Asıl sorun, İbrahim Talan 30 Kasım tarihine 

kadar istifa etmezse, aday olamayacak.
Acele ediş bundan mı?
Bu durumu nasıl çözüme kavuşacak, bunu 

yapılacak basın toplantısında öğreneceğiz.
II ve İlçe yönetimleri, Talan’ın adaylığını 

açıklamada ısrarlı olur, Genel Merkez’den 
farklı bir karar çıkarsa ne olacak?

CHP’de yerel seçimlere çeyrek kala çıkan 
bu sorun, çözüme kavuşmazsa, CHP Gem 
lik’te var olan şansını kaybeder.

Buna kimsenin hakkı yok.
Herkesin parti disiplini ve tüzük kurallarına 

göre hareket etmesi gerekir.
Süreç yanlış yönetilirse, bedeli ağır olur.
Bir hatırlatma yapayım.
Mehmet Sertaslan’ın belediye başkanlığına 

aday adayı olduğu dönemde, anketler ve 
kamuoyu, Sertaslan dan yana iken, Ankara 
Mehmet Ali Kaya’yı aday gösterdi.

CHP, o seçimlerde en düşük oyunu aldı ve 
meclise üye sokamadı.

2009 seçimlerinde Fatih Mehmet Güler ile 
18 bine yakın oy alan CHP, yaşadığı haksızlık 
ve hukuksuzluklardan sonra dağılan ANAP ve 
DYP oylarının da ne olacağı belli olmadığı bir 
dönemde, dikkatli bir strateji ile 30 Mart 
seçimlerini yeniden zafere döndür 
memesinde hiç bir neden yok.

Ama böyle, parti içinde krizlere yol açacak 
yanlışlar yapılırsa, bu tersine döner ve mecli 
se üye bile sokamazlar.

Mali Müşavirler Oflası Vergi 
Oairesi Müdürü Çıta yı ziyaret etti
Gemlik Serbest 
Muhasebeciler ve 
Mali Müşavirler 
Odası yönetim kuru
lu üyeleri, Gemlik 
Vergi Dairesi 
Müdürü Serdar 
Çıta’yı makamında 
ziyaret ettiler.
Yapılan genel kurul 
toplantısında 
geçtiğimiz yıl yöne
timde bulunan 
Serbest 
Muhasebeciler ve 
Mali Müşavirler 
Odası Yönetim kuru
lu üyeleri bu yıl da 
güven tazeleyince, 
ziyaretlere Vergi 
Dairesi Müdürlü 
ğü’nden başladılar. 
Geçtiğimiz günlerde 
Oda yöneticileri 
İlhan Acar, Burak

Uyar ve Yeşim Çe 
tintaş Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Serdar Çıta’yı 
makamında ziyaret 
ederek mesleki 
sorunları görüştüler.

Gemlik Serbest 
Muhasebeciler ve 
Mali Müşavirler 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İlhan Acar, ziyaret
lerine devam ede

ceklerini öncelikle 
Vergi Dairesi’ni 
ziyaret ederek 
meslekdaşlarının 
sorunlarını Daire 
Müdürüne aktardık
larını söyledi.

Cemlik Anadolu Lisesi öğrencileri 
“Tohum «e Toprak ”ı izlediler

Gemlik Anadolu 
Lisesi öğrencilerinde 
tiyatro sevgisi git
tikçe büyüyor.
Okulun Müdür 
Yardımcısı Güner 
Bayrak, Tiyatro 
Kulübü Rehber 
Öğretmeni Hikmet 
Cerrah 11. ve 12.sınıf 
öğrencileri ile birlikte 
Ahmet Vefik Paşa 
Tiyatrosu’nda 
oynanan Orhan 
Asena'nın yazmış 
olduğu “Tohum ve 
Toprak” adlı oyunu 
izlediler.
III. Selim'in öldürül 
düğü, II. Mahmut' un 
Alemdar Paşa 
tarafından kurtarılıp 
tahta çıkarılışı, saray 
çevresinin Alemdar 
Paşa'ya karşı 
davranışlarının

anlatıldığı iki perde
lik oyunda "her 
toprağın her tohumu 
barındıramayacağı" 
vurgulanıyordu. 
Oyunu büyük bir

beğeni ile izleyen 
okulun müdür 
yardımcısı Güner 
Bayrak, Tiyatro 
Kulübü Rehber 
Öğretmeni Hikmet

Cerrah ve okul 
öğrencileri, oyunda 
görev alan oyuncu
larla kısa sohbet 
etme olanağı 
buldular.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Refik 
Yılmaz'ın televiz 
yonlarda ve çeşitli 
açıklamalarda MHP 
hakkında yaptığı 
eleştirilere cevap 
verdi.
Durdu yaptığı yazılı 
açıklamada şöyledi: 
"Muhalefet yaptığı 
mız ve proje üretme 
diğimiz eleştirileri 
var. Muhalefetin 
görevi, kamu çıkar
larını gözetmek ve 
kamu adına dene
tim yapmaktır. 
Ayrıca, çok sayıda 
konuda projelerimiz 
de oldu. İlk olarak 
cami yeri konusun
da Refik Yılmaz ile 
anlaşmıştık. Önerdi 
ğimiz yeri kendisi 
de beğenmişti.
Fakat sonradan 
karar değiştirerek, 
Belediye binasını 
yıkarak yerine cami 
yapmayı tercih etti. 
Binalara eşya sabit 
leme önerimiz oldu. 
Proje üzerinde de 

çalışmalarımız 
vardı, meclisten 
karar alınmasına 
rağmen sonuç ala
madık. Hasta nakil 
aracını 3 öneri son
rasında zar zor 
kabul ettirebildik. 
"Çekimser" oy kul
lanmamız eleştiri 
konusu olmuş. 
Biz imar komisyo 
nunda yer alma 
dığımız ve orada 
olan biteni bilme 
diğimiz için vebal 
almak istemiyoruz.

BELEDİYE 
HİZMET BİNASI 
ALANI NEREDE? 
Fatih Güler döne
minde, Belediye 
hizmet binasının 
bulunduğu yer, dini 
tesis alanı olarak 
planlara işletildi. 
Belediye hizmet ala 
nında plan değiş 
tirmek için, başka 
bir yeri hizmet alanı 
olarak göstermek 
gerekir. Bu plan 
değişikliğine imza 
atanlara soruyo
rum, Belediye

Osman DURDU

binası için nereyi 
belirlediniz?

BÜYÜKŞEHİR 
HİZMETLERİ 
LÜTUF DEĞİL, 
HAKTIR...
Büyükşehir hizmet
leri bize mevcut 
belediye yönetimi 
tarafından lütuf gibi 
anlatılıyor.
Sadece su giderleri 
ve iller bankasına 
kesilen pay 2012 
yılında 20 Milyon 
lira. Bunun dışında 
ulaşım gelirleri, 
mezarlık gelirleri, 
Caddelerden elde 

vergi gelirleri, iş 
yerlerinden elde 
edilen rüsum gelir
leri, caddelerdeki iş 
yerlerinden elde 
edilen hafta tatili ek 
gelirleri gibi kalem
ler de büyükşehir e 
kesiliyor. 8 yıldır 
Büyükşehir Gem 
lik'ten bunları keser 
ken yapılan hizmet 
ler lütuf değil 
Gemlik'in hakkıdır. 
Aslında hakkının 
tam karşılığı da 
değildir.

CAMİ NEDEN 
YAPILMIYOR?
Belediye Binası 
yıkılalı bir yıl oldu. 
Cami inşaatına bir 
an önce başlana 
çaktı, fakat hala 
sonuç yok. Beledi 
ye Başkanvekili 
Refik Yılmaz 
"isterseniz seçim 
sonrasın bırakalım" 
demeye başladı, 
zaten öncesinde 
yapamayacağının 
farkında.
CHP'nin savcılığa 
başvurmasını

bahane edi yor, 
başvurmadan önce 
başlanabildi mi? 
Madem seçim son
rası beklenebilir di, 
Gemlik'in parası ile 
yapılan ve 11 mily
on lira değeri olan 
bina, neden alela 
cele yıkıldı.
Seçim yatırımı değil 
di de, neden yıkım 
seçim sonuna bek
letilmedi. Yıkıma 
rapor verenler, 
sahte rapor düzen
lemekten yargılanır 
ken, anıtlar kurulu
nun dahil olacağı 
konusunda Refik 
Yılmaz yıkım öncesi 
defalarca uyarılma 
sına rağmen bina 
yıkıldı. Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz'da en yakın 
zamanda bizi 
yapılacak Cami'de 
Cuma Namazına 
davet etmişti, biz 
de kabul etmiştik. 
Biliyorsunuz ki 
Cuma'nın kazası 
olmaz.
Ne zaman yeni 
çarşı camiinde

namaz kılacağız?

ARSA SATIŞI 
‘Yılların sorununu 
çözdük’ denilen 
Kapalı Pazar Yeri’ 
nin kamulaştırma 
ve yapım maliyeti, 
beraberinde cami 
ve bir okul usulsüz 
satılan 25 milyon
luk gelir ile plan
landı. 1 yılı bulan 
dava sonuca ulaş
mak üzere. Hizmet 
adına yapıldığı söy 
lenen tüm yatırım
ların kaynağının 
usulsüz bir satışa 
dayanması da ayrı
ca üzerinde durul
ması gereken 
konudur. Benzer 
konularda ve daha 
ele alınmamış pek 
çok konuda araştır
mamız, önerilerimiz 
ve eleştirilerimiz 
olacak. Başkanve 
kili Refik Yılmaz'ın 
kendisine de 
dediğimiz gibi "biz 
eleştiri hakkımızı 
adaylığı kesinleşe 
ne kadar saklı 
tutuyoruz."

M sıMîıiin sarunlannı göriislü
Gemlik Müteah 
hitler Derneği 
üyeleri 2. Olağan 
Genel Kurul 
öncesi istişare 
toplantısında bir 
araya geldiler. 
Dernek merkezinde 
gerçekleşen toplan 
tı Yönetim Kurulu 
ve üyelerin katilı 
mıyla gerçekleş 
tirildi.
GMD üyesi 
müteahhit firma 
temsilcileri, Aralık 
ayı içersinde 
yapılacak olan 2. 
Olağan Genel kurul 
öncesi fikir alışve 
rişinde bulundular. 
Toplantıda ayrıca 
Gemlik Müteahhit 
ler Dernek Başkanı 
Hamza Aygün ve 
Başkan Vekili 
Ferhat Kurt geçti 
ğimiz günlerde 
katıldıkları 
Federasyon Toplan 
tısı hakkında da 
üyelere bilgiler

verdiler. 
Federasyon 
toplantısına katılan 
heyet çok verimli 
bir çalış ma 
olduğunu ifade etti. 
Toplantıda 
Federasyon temsil
cilerinin geçtiğimiz 
dönemde yapılan 
çalışmaları ve 
önümüzdeki 
dönemde yapılacak 

faaliyetlerin aktarıl 
dığını belirterek, 
sektörle ilgili 
problemlerin 
masaya yatırılarak 
çözüm yolları 
hakkında katlım- 
cılara sunum yap
tıklarını aktardılar. 
GMD istişare 
toplantısı sonunda 
Gemlik yerelinde 
de inşaat sektörün 

de Müteahhit firma 
ların çeşitli kuram
larda karşılaştıkları 
birçok sorun 
olduğu ortak kana 
ati belirtildi.
Bu sorunlara çö 
züm yolu bulmak 
adına ilgili kuram
larla bir dizi görüş 
me yapılması huşu 
sunda görüş bir
liğine varıldı.

Aslan, lOSElfin 
stanflını gazili

Gemlik 66 Nolu 
Kamyon Koope 
ratifi Başkanı 
Fehmi Arslan, her 
yıl düzenlediği 
Lösemili Çocuklar 
Vakfı (Lösev)'in 
Borçelikteki stan 
dini ziyaret ederek, 
Lösev'e katkıda 
bulunup orada 
bulunan Borçelik 
yetkilileri ne, el 
yapımı ürünleri, 
kırtasiye, süs 
ürünlerini yapan 
gönül insanlarına 
ve bunu sunan

Borçelik ailesine 
teşekkür ederek, 
"Lösemi hastası 
olan kardeşleri 
mizin ihtiyacı oldu 
ğunu en büyük 
zenginlik sağlıklı 
olmalarıdır. Borçe 
likte çalışan idari 
personel ve fab
rikada işçi olarak 
görevli arka 
daşlarında katkı 
larıyla toplanan 
yardımlar, lösemili 
bir çok kardeşimi 
ze çok şey kazan 
diriyor. ” dedi.
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ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ 
IZGARA ÇEŞİTLERİ
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
O 532 434 89 55

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇAL ŞACAK 

deneyimi 

FORKLİFTÇİLER 
ARANIYOR

AĞDEMİR GÜMRÜKLEME 
TAK. TAAH. NAK. GÜM. 

TAAH. GIDA HYV. TEMİZ. HİZ. İTH. 
İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ 

Gemport Liman Sahası

Tel: 524 75 24

TEM M X “SUYUNU BOŞA 
y HARCAMA» 

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

İGemlikK&fezl ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
almış olduğum 

nüfus 
cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
SAYIT AYKUT

KAYIP
Gemlik İlçe 
Trafik Şube

Müdürlüğünden 
aldığım 

ehliyetimi 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
SAYIT AYKUT

GemlikK"rfez
... .......

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ELEMANLAR 
ARANIYOR

FİRMAMIZ ÜRETİM 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 
ÖZ-BİR A.ŞS 

Yeni Yalova Yolu 3. Km.
GEMLİK

Tel: O 224 513 45 79 
Fax : O 224 513 49 91

ELEMAN
ESNEK ÇALIŞMA 

SAATLERİNE UYGUN 
MAKAM ŞOFÖR VE 

MEKANİK BAKIM USTASI
KAYNAK USTASI 

ELEKTRİK TEKNİKERİ 
ARANIYOR 

(VASIFLI-VASIFSIZ)

VERONA MERMER
Yalova Yolu 2. KM.

GEMLİK
Tel: 514 20 21

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ
BAY VE BAYAN GARSONLAR 

İLE 
KASAP ARANIYOR 

GÖLYAKAŞENGÜR 
PETROL 

ŞAHİN İN YERİ 
05357171425

KAŞEDE BEKLEMEK 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

Körfez3 ■ / www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Serbest Kürsü
Cengiz ÖZARSLAN

Emekli Teknoloji ve 
Tasarım Öğretmeni

İşletmemizin konteyner terminalinde görevlendirilmek üzere;
RTG Operatörü 

Tercihen Lise mezunu, 
G ehliyeti ve/veya vinç kullanma sertifikası olan, 

Aktif olarak limanlarda RTG operatörü olarak çalışmış,

Forklift Operatörü 
Tercihen Lise mezunu, Forklift sertifikası olan, Aktif olarak forklift kullanan

YTT Operatörü
Tercihen Lise mezunu, D ehliyeti olan, 

Aktif olarak tır, çekici gibi uzun araç kullanabilen, 
Liman İş Makineleri Bakım Onarım Teknisyeni 

MYO Elektrik / Elektronik / Makine / Mekatronik bölümü mezunu, 
Tercihen limancılık sektöründe deneyimi olan, 

Liman iş makineleri bakımında tecrübeli 
Adaylar aranmaktadır. Tüm pozisyonlarda askerliğini yapmış, vardiyalı çalışabilecek 

ve Kocaeli’nde ikamet eden/edebilecek erkek adaylar değerlendirilecektir. 
İrtibat için: tmutaf@evyapport.com / (262) 528 87 47 / www.evyapport.com

KUAFÖR SALONU

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEYİZ

Sziç KR€z,Tİnl PROF€SYON€L MzlKYzlJ
SAÇ K/IYrMK PORS€L€N MzlKYzlJ

KUAFÖR H-1ZM6TLFRİ MzINİKÜR
TÜRBZİH PEDİKÜR

Hamidiye Mh. Dereboyu Can Sk. 1 /A
Tel: O 224 514 95 06 GEMLİK

www.elitegemlik.com A

Bursa 
Endüstri 
lîrvesi 5 
Kasım'da 
Yapılacak 
İmalat sanayinde 
Türkiye’nin en kap 
samlı buluşması 
olan Bursa Metal 
İşleme Teknoloji 
leri Fuarı, Bursa 
Sac İşleme Tekno 
lojileri, Belex Fua 
rı, İcat Fuarı ve 
Bursa 4. Hırdavat 
ve İş Güvenliği Fu 
arı'nı tek çatı altın
da toplayan Bursa 
Endüstri Zirvesi 5 
- 8 Aralık 2013 tar
ihleri ara sında 
Bursa Ulus larara 
sı Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde ger 
çekleşecek. Fuar 
larda, üretimin her 
safhasında ihtiyaç 
duyulan; metal 
işleme teknoloji
lerinden sac işle 
me makinelerine, 
boru işleme tekno 
lojilerinden, elek- 
trik-elektronik ve 
otomasyon sistem 
lerine, kaynak ma 
kineleri,geniş bir 
kapsamda ürünler 
sergilenecek.

Dershane gerçeği...
Dershaneler 08.06.1965 tarih 625 

sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu, 
bu kanunda yapılan değişikliklere ve 
eklerine dayalı çıkarılan çeşitli yönetme 
yönergeler ile içeriği belirlenmiştir.

Ülkemizde ve birçok dünya ülkesinde 
olduğu gibi öğrenciler seçme sınavı ile 
okullara yerleştirilmektedir.

Türkiye'de dershanecilik okutulan 
müfredatlara entegre olmuş bir sis
temdir.

Eğer öğrenci okul ortamında ders not
larını yükseltmek istiyorsa, hastalık 
nedeniyle devamsızlık yapmışsa, 
öğrenme zorluğu çekiyorsa ve hedefi 
yüksek ise dershane ortamına ihtiyacı 
vardır.

Dershanecilik geçmişi yaklaşık elli 
yıla yakın bir süreye dayanır. Bu süreç 
içinde dershane katkılarıyla birçok 
bilim adamı, sanatçı, siyasetçi, avukat, 
doktor, öğretmen yetişti. 
Dershanelerden hepimiz fayda gördük. 
Kendimiz, çocuklarımız hatta dersha 
neleri kapatmaya teşebbüs edenler ile 
çocukları da faydalandı.

Kapatmaya gerekçe olarak;
"Bu sektörde çalışanlar mağdur mu 

ediliyor?
"Çevreye kötü örnek mi oluyorlar?
"İşleyişte mevzuat hatası mı yapılı 

yor?
"Öğrencilere baskı yapıldığına dair 

velilerden şikayet mi geliyor?
Yukarıdaki gerekçeler olmadığına 

göre dünyada kabul gören bir bilim 
sektörünün neden kapatılması isteni 
yor anlamış değilim.

Dershanecilik sektöründe 100 bini 
aşkın personel istihdam edilmektedir. 
Bu kişilerin akıbeti ne olacak? Devlet 
okullarında görev alabilecekler mi? 
Dershane sahiplerinin durumları ne 
olacak?

Katma değeri olan bir sektörün açıl
ması zor, kapatılması çok kolaydır.

Öğrencilerimizin yarış atı gibi 
yetiştirildiği bir ortamda, eğitim siste
minde reformlara, dershanelerinde kap
atılması yerine dershanecileri memnun 
edecek bir değişikliğe ihtiyaç vardır.

Düşünüyorum, eğitimin ve bilimin 
genleri ile oynandığı bir ortamda, ders 
hanelerden sonra halk eğitimi ve özel 
öğretimin bünyesinde olan beceri 
kurslarına da sıra gelecek mi diye 
endişe duymaktayım.

IBM ABONE OLDUNUZ MU?
UDSDDM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:tmutaf@evyapport.com
http://www.evyapport.com
http://www.elitegemlik.com
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Bursa İnsan Kaynaklafı ve İstihdam Buluşması başladı
Bu yıl İkincisi düzen
lenen ‘Bursa İnsan 
Kaynakları ve İstih
dam Buluşması’ 
(BİİB), Bursa’daki 
birçok önemli fir
manın temsilcilerini, 
iş arayanlarla buluş
turmaya başladı. 
Bursa Valiliği, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi (BKK), 
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın (BTSO) 
işbirliğiyle bu yıl _ 
2’ncisi yapılan BİİB, 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Fuar Alanı’nda 
kapılarını açtı.
Toplam 170firmanm 
yer aldığı BİİB, 3 gün 
boyunca işverenlerle 
işarayanları buluştu
racak. 4 konferans 
ve 3 sertifikalı eğitim 
programının yanı 
sıra 32 firma da 
çeşitli alanlarda 
sunumlar yapacak.

Organizasyonun 
açılışına, Bursa Vali 
Yardımcısı Hüseyin 
Eren, Büyükşehir 
Belediye Başkan 
vekili Atilla Ödünç, 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala, 
BTSO Yönetim 
Kurulu üyesi 
Fahrettin Gülener, 
İŞKUR Personel 
Dairesi Başkanı 
Necmettin Esen, 
İŞKUR İl Müdürü 
Kasım Tilki, Orhaneli 
Belediye Başkanı 
İrfan Tatlı ve fir
maların temsilcileri 
katıldı.

BİİB 2013'nin açılı 
şında konuşan BKK 
Başkanı Semih Pala, 
şehirdeki tüm resmi 
ve sivil toplum kuru
luşlarının çatı kuru
luşu olan Bursa 
Kent Konseyi’nin 
böylesine önemli bir 
organizasyonda pay
daş olmasının öne 
mine değindi. BİİB 
ile Bursa’nın gücünü 
bir kez daha göster
diğini söyleyen Pala, 
kurumların ortak 
çalışmasıyla 
topluma faydalı bir 
iş yapıldığının altını 
çizdi. Çalışanların 

geleceğine yönelik 
ortam hazırlandığını 
belirten Pala, “Güzel 
bir hayat ve dünya 
için insanların mutlu 
olması gerekir. İyi 
bir çalışma 
ortamının oluşması 
gerekir. Bunun için 
de büyüyen ve 
huzurlu bir Türkiye 
gerekir. Öte yandan 
güçlü bir üretim 
olmalıdır. Bursa bu 
açıdan şanslı. Çok 
güçlü ve köklü fir
maları var. İş alanları 
var. Sürekli yenile
nen nüfus var ve 
bunlara iş bulmamız 
gerekiyor. Hür teşeb
büsün önündeki her 
türlü mevzuat sıkın
tısı giderilmelidir. 
Ceza yazarak iş 
alemi zora sokulma
malıdır. Birçok insan 
iş ararken özel sek
törün önü açıl
malıdır. Bursa Kent 
Konseyi olarak bu 
yönde çalış
malarımız var. Tüm 
firma yöneticilerini, 

mavi ve beyaz yakalı 
lan çalışmalarımızı 
takip etmeye davet 
ediyorum. BİİB ile 
medeni bir ortamda 
iş verenle iş arayan
ları buluşturuyoruz. 
Organizasyonda 
bulunan tüm kurum- 
lara teşekkür ediyo
rum” dedi.
BTSO Yönetim 

Kurulu üyesi 
Fahrettin Gülener 
ise, “Ben çalışacak 
adam arıyorum, siz 
de iş arıyorsunuz. 
Haberleşmeye 
geldik” diyerek 
sözlerine başladı. 
Güçlü üretimin iyi 
bir eğitimle olabile
ceğini ifade eden 
Gülener, çok ümit 
edip az çalışan 
insanın iş bula
madığını dile getirdi. 
İşsizlik diye bir 
şey olmadığını 
kaydeden Gülener, 
“Bursa’nın şuan 
13.6 milyar dolar 
ihracatı var. 2023’te 
öngörülen ihracatı 

ise 70 milyar 
dolardır. Gençliğin 
inanmasını istiyo
rum. Kendinizi 
doğru anlatın. 
Bilgilerinizi doğru 
tarif edin ve en 
dipten başlayın. 
Mesleksizliğin altın
da isteksizlik vardır” 
diye konuştu.
Bursa Vali 
Yardımcısı Hüseyin 
Eren ise, çalışma 
hayatının çalışan, 
çalıştıran ve çalışan 
ile çalıştıranın birlik
te olduğu hayatı 
düzenleyen devlet
ten oluştuğunu 
hatırlattı. Çalışan
ların, iş arayanlar, 
işini değiştirmek 
isteyenler, işini 
geliştirmek isteyen
ler veya iş kurmak 
isteyenlerden oluş
tuğunu belirten 
Eren, çalıştıranların 
ise iş kuran, istih
dam sağlayan, istih
dama ihtiyaç duyan
lardan oluştuğunu 
dile getirdi.

Bursa İl Tarım Gıda ve Hayvancılık 
Bakanlığından aldığım TR-16-K 006463 

No ve 21.02.2013 tarihli Gıda Üretim 
Belgem kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

CENGİZ KAYABAŞI

KAYIP
AYDOĞMUŞ ZEYTİNLERİ 

GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

TC SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’N 

DEN ALINMIŞ SANAYİ SİCİL 
BELGEMİZ KAYBOLMUŞTUR 

BELGE TARİHİ: 26/06/2008 
BELGE NO: 566769.00

SAHİBİNDEN KOMPLE 
SATILIK - KİRALIK BİNAlAB 
KAYHAN MAHALLESİ 2 NOLU CADDE ÜZERİNDE 

DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN, 
RADYAL TEMEL, 5 KATLI

SATILIK

KAYIP
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünden 

aldığım ehliyetimi, Gemlik Nüfus 
Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
SEDAT KAYA

'Gemlik Körfez' ww.gemlikkorfezgazetesi.com

YENİ MAHALLE KUMLA YOKUŞUNDA 
DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN 

RADYAL TEMEL, 3,5 KATLI, 
DENİZ MANZARALI

0 536 522 66 43

1994 MODEL 
RENO 

SAFRAN
FULL+ FULL 

ZIRHLI 
OTOMOBİL 

SAHİBİNDEN 
SATILIK 

(10.000 LİRA) 
lîifflil

İGemlik Körfezi

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yılbaşı biletleri bugün satışa çıkıyor
Milli Piyango'nun yıl
başı özel çekiliş 
biletleri bugünden 
itibaren satışa sunul
maya başlanacak. 
Talih kuşu, yılbaşı 
özel çekilişinde 50 
milyon lira ile tari
hinin en büyük 
ikramiyesini de ver
miş olacak. Milli 
Piyango Idaresi'nin 
Merkez Bankası 
Banknot Matbaa 
sı'nda bastırdığı yıl
başı özel çekiliş 
biletleri bayilere 
ulaştırıldı.
Özel çekilişte tam 
bilet 50 liradan, 
yarım bilet 25 lira 
dan, çeyrek 
bilet ise 12,5

liradan satılacak. 
Yılbaşı özel çekili 
şinin ikinci büyük 
ikramiyesi, bu yıl da 
5 milyon lira olacak. 
Talih kuşu, yılbaşı 
gecesi ayrıca 1 adet 
3 milyon lira, 1 adet 
2 milyon lira, 1 adet 
de 1 milyon lira vere 
cek. Böylece, ikrami 
yelerin tam, yarım ya 
da çeyrek bilete 
çıkma durumuna 
göre en az 5 kişi, 
en fazla da 13 kişi 
2014'e milyoner 
olarak girebilecek. 
- 2 milyon 950 bin 
273 adet ikramiye 
dağıtılacak
Milli Piyango İdaresi, 
yılbaşı özel çekil

işinde 5 adet 500 bin 
lira, 20 adet 100 bin 
lira, 30 adet 50 bin 
lira, 50 adet 10 bin 
lira, 100 adet 5 bin 
lira, 200 adet 3 bin 
lira, 300 adet 2 bin 
lira ve 500 adet de 
bin lira verecek.
Umudunu piyangoya 
bağlayanların 2 mil 
yonu, yılbaşı gecesi 

amorti ile yetinecek. 
45 milyon liralık 
büyük ikramiyeyi kıl 
payı kaçıran 63 
kişiye de teselli 
ikramiyesi olarak 50 
bin lira ödenecek. 
Böylece yılbaşı özel 
çekilişinde 2 milyon 
950 bin 273 adet 
ikramiye dağıtılacak. 
Toplam ikramiye 

tutarı da 286 milyon 
150 bin lira olacak. 
Yılbaşı özel çeki 
lişinde biletlerin 
tümünün satılma
ması durumunda, 
büyük ikramiye 
satılan bilete çıkana 
kadar çekilişe 
devam edilecek. 
Yılbaşı özel 
çekilişinin büyük 
ikramiyesinin tam 
bilete çıkması 
halinde bu, Milli 
Piyango tarihinin 
en yüksek 
ikramiyesi olacak. 
Kağıdın dokusunda, 
yuvarlak içerisinde 
Milli Piyango 
amblemli fligran 
bulunuyor ve gün

ışığına tutulduğunda 
görülüyor.
Kağıdın her tarafına 
homojen olarak 
dağılmış ve sadece 
mor ışık (ultra viole) 
altında görülebilen 
uzunluğu en az 3 
milimetre olan par
layan ve kesin 
çizgiler şeklinde 
mavi ve sarı renkli 
görünmez elyaf da 
yer alıyor. 
Kompozisyon 
bölümünün üst ve 
alt bölümünde bulu
nan mini "Milli 
Piyango" yazısı, 
renkli fotokopi 
çekildiğinde dağılma 
özelliğine sahip 
bulunuyor.

İŞKUR, 268 hin 902 genci iş sahihi yaptı
"2013 yılı ocak-ekim 
döneminde İŞKUR'a 
başvuran 20-29 yaş 
aralığındaki 268 bin 
992 genci iş sahibi 
yaptık ve çalışma 
çağında olmayan 65 
yaş ve üstü 397 kişi 
de işe yerleştirildi. 
İŞKUR Genel 
Müdürü Nusret 
Yazıcı, 2013 yılı 
ocak-ekim döne
minde İŞKUR'a 
başvuran 20-29 yaş 
aralığındaki 268 bin 
992 genci iş sahibi 
yaptıklarını ve aynı 
dönemde çalışma 
çağında olmayan 65 
yaş ve üstü 397 
kişinin işe

yerleştirildiğini 
bildirdi. Yazıcı, yap
tığı yazılı açıklama
da, ilk 10 aylık 
dönemde İŞKUR 
aracılığıyla en fazla 
20-29 yaş aralığında

ki gençlerin iş sahibi 
olduğunu belirtti.
Yaş grupları yük
seldikçe işe yer
leştirme sayılarının 
azaldığını kaydeden 
Yazıcı, "Ocak-ekim 

döneminde 30-34 
yaş aralığında 103 
bin 872 kişiyi, 35-39 
yaş aralığında 76 bin 
513 kişiyi, 40-44 yaş 
aralığında 53 bin 506 
kişiyi, 45-49 yaş 

aralığında 32 bin 389 
kişiyi, 50-59 yaş 
aralığında ise 18 bin 
921 kişiyi işe yer
leştirdik. Ayrıca bize 
başvuran 65 yaş ve 
üzeri 397 kişiyi de iş 
sahibi yaptık" 
ifadesini kullandı. 
-En fazla işe yer
leştirme İstanbul'a 
yapıldı 
İşe yerleştirmelerin 
en fazla yapıldığı 
meslekler ve iller 
hakkında da bilgi 
veren Yazıcı, şunları 
kaydetti: 
"206 bin 232 kişiyle 
beden işçisi (genel) 
mesleğinin ilk sırada 
yer aldı.

Bunu sırayla 
28 bin 524 kişiyle 
beden işçisi (temiz
lik), 28 bin 448 
kişiyle temizlik 
görevlisi, 15 bin 323 
kişiyle güvenlik 
görevlisi, 14 bin 506 
kişiyle satış danış
manı meslekleri izle
di. Ayrıca, 91 bin 87 
kişiyle en fazla işe 
yerleştirmenin 
yapıldığı il 
İstanbul oldu.
Bunu 45 bin 281 
kişiyle İzmir, 28 bin 
188 kişiyle Bursa, 26 
bin 940 kişiyle 
Ankara ve 16 bin 591 
kişiyle ise Antalya 
izledi."

R 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

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

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

ULAŞIM 5*13 15 07
DENİZ UÇAĞI
Pegasus Akmis Seyahat
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanboro^lu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

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

lapu oıcı. mua. o ı-r
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

HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

M er. Sağ.Oca^ı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral
Başkanlık

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

Zabıta 
BUSKİ

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

VAPUR-FERİBOT

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

_________ OTOBÜS__________
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 S13 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4736 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

tENIIIIIIEIlMİ
VENÜSSİNEMASI
BENİM DÜNYAM 

11.45-14.00-16.15- 
18.30-20.30 

HÜKÜMET KADIN 2 
12.00-14.15-16.30-

18.30-20.30 
BEHZAT Ç. ANKARA 

YANIYOR 
12.00-14.15.- 

16.30.18.30-20.30

REIERVftSYON
5133321
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fiücümsponıılıi maca hazırlan w
Gemlik Gücüm 
Spor Kulübü Bas 
ketbolcuları, 30 
Kasım 2013 Cumar 
tesi günü saat 
15.30 ligin güçlü 
ekibi Yalova Bele 
diyesi ile Gemlik 
ilçe Spor Salonun 
da yapacakları maç 
hazırlıklarına yap
tıkları antrenman 
sonrası konuşan 
Dev adamlar önem
li açıklamalarda 
bulundu.
Levent Altan, 
“MgSpor Maçında 
oluşan sakatlığım 
devam etmekte yo 
ğun tedavi progra 
mı ile maça hazır 
hale gelmeye çalışı 
yorum. Sakatlığım 
suresince bana 
destek olan Dr. 
Şahmeran Çelenk 
oğlu, Dr Necdet 
Çulhaoğlu ve 
Dr.Eftan Okay’a 
teşekkür ederim. 
Önemli Yalova Bele 
diye maçında arka 
daşlarımı yalnız 
bırakmak istemiyo
rum. Galibiyet 
serisini Gemlikli

Basketbol severler
le birlikte devam 
ettirmek istiyoruz” 
dedi. Berkay Yunu, 
“Hedefimiz 3.lige 
çıkarak ve sonra 
sında 2. lig için 
arkadaşlarımla bir
likte ilçemizi en iyi 
şekilde temsil 
etmektir. Gem 
lik’teki spor kulüp
lerinin üst liglerde 
Gemliği iyi şekilde 
temsil etmesi için 
bizlerden desteğini 
esirgemeyen 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık ve Gem 
lik Gençlik Hizme 
tleri ve İlçe Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç’a Takım 
arkadaşlarım adına 
teşekkür ederim” 
dedi. Hakan Arın, 
“Takım içinde 
oluşan birliktelik 

ve mücade le parke 
içinde iyi sonuçlar 
alarak Gemlik’! 
basketbolde söz 
sahibi hale getire
ceğiz. Deplas man
tarında ilçemizi en 
iyi şekilde temsil 
ettiğimizi düşü 
nüyorum. Bazı 
yayın organlarında 
çıkan haberler 
bunun kanıtı.
Kulüp yönetimi 
sürekli vurguladığı 
gibi amacımız 
Gemlikli gençleri 
mizi önünü açarak 
spor yapmalarına 
imkan tanıyarak 
milli takımlarda 
boy göstermeleri 
için biz ağabeyleri 
olarak her zaman 
Gemlikli genç 
arkadaşlarımızın 
yanı olacağız” 
dedi

Giiniliiınisciltrsolııkraııi$inck;ıiılılı

Ülkemizde tenisin 
yaygınlaşması ve 
gençlerin spor ile 
tanışmasını 
amaçlayan "Sokak 
Tenisi" etkinliği 
Bursa’da Fatih 
Sultan Mehmet 
Caddesi’nde 
Türkiye Ekonomi 
Bankası (TEB), 
Türkiye Tenis 
Federasyonu (TTF) 
ve Bursa Valiliği 
tarafından düzenle
nen bu etkinliğine 
500 spor sever 
tenis oynamanın 
tadını çıkardı. 
Her yaşta tenis 
severin katıldığı bu 
organizasyona

Gemlikli minik ve 
genç tenis severler 
tenis antrenörü 
Hüseyin Kıyak 
yönetiminde bol 
bol tenis oynadılar. 
Tenis antrenörü 
Hüseyin Kıyak, 
"Bu etkinliğe katıl
mamızın genel 
amacı Gemlik'teki 
tenis sporunu 
başta çocuklarımı 
za daha sonra 
Gemlik halkının her 
kesimine sevdir 
mektir. Bunun 
içinde Gemlik te 
tenis kortu 
yapımını arzulu 
yoruz. Ayrıca bu 
etkinliğe katılan 

çocuklarımız, ailele [ 
riyle ve arkadaş 
larıyla eğlenceli 
aktif ve kaliteli bir * 
zaman geçirdikleri 
güzel bir organiza
syon oldu" dedi. 
Bursa'daki 'Sokak 
Tenisi* etkinliği 
dönüşünde Gem 
lik"te yeni sahilde 
bulunan Pızzerıa 
Anna Lına da 
Gemlik Belediye 
Spor Atletizm 
Takımı ve genç 
tenisçiler bir 
araya gelerek 
nezih ve sıcak bir 
ortamda pizza 
yiyerek sohbet 
ettiler.
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Türkiye Enduro 
Şampiyonası 

bugün haşlıyor
Türkiye Motosiklet Federas 
yonu (TMF) yarış takviminde 
yer alan Türkiye Enduro Şam 
piyonasının 6. ayak yarışı, 
bugün başlıyor. Sayfa 10’da

IIIM İlla ili ula ıMn alı
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

CHP’nin adayı Talan..
Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim

lerde adayını açıkladı.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 

İbrahim Talan’ın, kamuoyu araştırmala 
rina göre 3 aday adayı içinde en çok 
oyu alan kişi olduğu gerekçesiyle aday 
yapıldığı belirtildi.

Dün, CHP İlçe Merkezi’nde yapılan 
aday açıklama basın toplantısına yalnız 
İl Başkanı Metin Çelik katıldı. Dev. 4’de

Cumhuriyet Halk 
Partisi, Gemlik 
Belediye Başkan 
adayının İbrahim 
Talan olduğu dün İl 
Başkanı Metin Çelik 
ve İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
tarafından açık
landı.
CHP İlçe Binası’nda 
yapılan basın 
toplantısında 
konuşan İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, “Genel 
Merkezimiz tarafın
dan yaptırılan 
kamuoyu araştır
ması neticesinde ipi 
göğüsleyen isim 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Sayın

İbrahim Talan 
olmuştur” dedi. , 
Sertaslan açıkla
masında, 14-15 
Aralık tarihlerinde 
yapılacak parti 

meclisi toplantısına 
kadar geçecek 
süreyi avantaja 
dönüştürmek 
amacıyla, bugün 
den itibaren II

Başkanlığı’nın izni 
ve Yönetim Kurulu 
kararıyla Gemlik’te 
seçim startını 
verdiklerini belirtti. 
Haberi sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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PAKET SERVİSİMİZ AÇILMIŞTIR

KÖFTE VE AYRAN
İSTERSENİZ ÇİĞ - İSTERSENİZ PİŞMİŞ

LEZZET HATTI 444 6 1 62

.... lÖFTEC. _

AKSA GEMLİK DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVET İLANI
Şirketimizin 2011 ve 2012 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.12.2013 tarihi saat H.oo’de, şirket merkezi olan 

Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak No: 16/E Gemlik / Bursa adresinde, Bakanlık Temsilcisi talep edilmeksizin aşağıdaki gün
dem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri 
dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri 
vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2011 ve 2012 yıllarına ait finansal-tabloları, konsolide finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, 
denetleme raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi toplantı gününden 15 gün evvel şirket ortaklarının tetkikine
sunulmak üzere şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU
AKSA GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3- Denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5- Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ibrası
6- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
8- İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilen üyelerin Genel Kurul’un onayına sunulması
9- Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti
10-Denetçinin Seçimi
11-Türk Ticaret Kanununun 419 ncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin 

okunması ve genel kurul onayına sunulması
12- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 nci ve 396 ncı maddelerine göre izin verilmesi 
13-Kapanış.

VEKALETNAME (ÖRNEK)
Sahibi olduğum.......................... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Aksa Gemlik Doğalgaz Dağıtım Anonim

Şirketinin 24.12.2013 tarihinde saat H.oo’de Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak No : 16/E Gemlik / Bursa adresinde yapılacak 
2011 ve 2012 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağianr ısı 
için oy kullanmaya .......    yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı / Ünvanı
Tarih ve İmza
NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye 

eklenecektir ___________________________________________________—_

E
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MlMlMrtliiailllllllHİIIIİIIIIIIIIİ
Bursa'da, kapıda 
ödemeli satış 
yapan internet 
sitelerine fiyatları 
yüksek elektronik 
eşya siparişi veren 
ve gelen kuryeden 
siparişini aldıktan 
sonra parasını 
ödemeden arka 
pencereden atlayıp 
kaçan 30 yaşındaki 
M.C.T. polis tarafın
dan yakalandı. 
Mudanya ilçesinde 
yakalanan M.C.T., 
Ankara'dan kira 
ladığı otomobille 
gezdiği illerde, 
birer gün konakla
yarak, ön ve arka 
kapısı bulunan 
günlük evler 
kiralıyordu. İddiaya 
göre bu evleri 
kiraladıktan sonra 
internet sitelerin 
den kapıdan 
ödemeli olarak son 
model akıllı telefon 
siparişi veren 
M.C.T. kurye ile

Mantar ararken kafatası buldu
Bursa'nın Avdancık 
Köyü'nde bir kişi 
ormanda mantar 
toplarken kafatası 
buldu. Alarma 
geçen ekipler alt 
çene kemiği 
olmayan kafa
tasının kime ait 
olduğunu belirle 
meye çalışıyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Osmangazi İlçe- 
si'ne bağlı 
Avdancık Köyü

Karıla lülıs Otomobille Saramnole Uçlu

kiraladığı eve gelen 
cep telefonlarını 
aldıktan sonra, 'Siz 
biraz bekleyin ben 
nüfus kağıdımı alıp 
geliyorum' diyerek 
arka pencereden ya 
da kapıdan çıkıp 
izini kaybettiriyor
du. Bu tür dolandın 
cılık şikayetlerin 
artması üzerine 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri, 
harekete geçti.

ARACIN PLAKASI 
BELİRLENDİ 
Şüphelinin kirala

Bağlaraltı 
Mevkii'nde mey
dana geldi. Ormana 
mantar toplamaya 
giden 41 yaşındaki 
Ali Sevim, 
Hayvan Yatağı 
mevkiindeki çalılık
lar arasında kemik 
parçaları gördü. 
Çam pürçek lerini 
kaldırdığında 
kemiklerin bir insaa 
ait kafatası 
olduğunu gören 
Sevim, hemen 

dığı evlerden 
birinin yakınlarına 
park ettiği otomo
bilin plakasını 
güvenlik kamera 
larından tespit 
eden ekipler, aracın 
kiralık olduğu bilgi
sine ulaştı.
Otomobilin bugüne 
kadar 127 kez hak 
kında yasal işlem 
yapılan M.C.T.'ye 
kiralandığını tespit 
eden eden polisler, 
şüphelinin peşine 
düştü. M.C.T, 
Mudanya'da sahil 
kenarında bir 
kafede otururken 

durumu jandar
maya bildirdi. 
Şahit olarak ifadesi 
alınan Sevim, kafa
tasının bulunduğu 
yerde definecilerin 
kazı yaptığını ve 
kafatasının da bu 
kazılar sırasında 
çıkmış olabileceği
ni söyledi.
Yaklaşık 10 yıl 
önce köylerinde 
yaşayan 80 
yaşlarında Mehmet 
Sınmaz'ın kay

yakalandı.

CEP 
TELEFONCULARA 
SATIYORDU 
Gözaltına alınan 
M.C.T.'nin para 
ödemeden aldığı 
cep telefonlarını ise 
akıl almaz bir yön
temle sattığı 
ortaya çıktı.
Telefon kutularının 
içerisine ise ince 
mermer koyup, 
kutuyu hiç açıl
mamış gibi ambala
jlayıp, cep telefon
culara piyasa 
değerinin altında 
sıfır gibi sattığı 
öğrenildi. Bursa'da 
5 ayrı kişiyi aynı 
yöntemle 
dolandırdığı ve yurt 
genelinde de çok 
sayıda 
dolandırıcılık 
olayına karıştığı 
belirlenen M.C.T., 
adliyeye sevk 
edildi.

bolduğunu anlatan 
Ali Sevim, bulduğu 
kafatasının 
ona ait olabileceği
ni belirtti.
Cumhuriyet savcısı 
ormanda inceleme 
yaptı. Alt çenesi 
bulunmayan kafa
tasını incelenmek 
üzere İstanbul Adli 
Tıp Kurumu'na 
gönderdi.
Olayla alakalı 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Trafik kazasında 
ölen ayı öğrencilere 

kadavra oldn

Geçtiğimiz gün
lerde, bir otomo
bilin çarpması 
sonucu telef olan 
ayı, otopsi yapılıp 
postu yüzülerek 
Büyükorhan 
Meslek Yüksek 
okulu'nda müze 
teknikleri dersinde 
kullanılmak üzere 
hazırlandı.
Bursa-Yalova yolu 
yakınlarında 
geçtiğimiz gün
lerde bir otomo
bilin çarpması 
sonucu telef olan 
ayı, Bursa Orman 
Bölge Müdürlü 
ğüne getirildi. 
Uludağ Üniversite
si Zooloji Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
ve Büyükorhan 
MYO Müdürü Prof 
Dr. İsmail Hakkı 
Uğurtaş'ın 
çabalarıyla 
Büyükorhan 
MYO'ya getirilen 
ayının postu, ders 
malzemesi olarak 
kullanılmak üzere 
yüzüldü.
Büyükorhan 
Meslek Yüksek 
okulu'nda Balıke 
sir Dursunbeyli 
tahnit ustası Sadi 
Bağana tarafından 
otopsisi yapılan, 
derisi yüzülerek 
postu çıkarılan 
ayı, müze 
teknikleri dersinde 

kullanıldı. Ayının, 
içi doldurularak 
hem sergileneceği 
hem de derslerde 
kullanılmaya 
devam edileceği 
bildirildi.
Sadi Bağana, ayı 
mn tahnit işlem
lerinin tamamlan
masından sonra 2- 
3 ay içinde Uludağ 
Üniversitesi 
Yaban Hayatı ve 
Zooloji Müzesi'nde 
görsel olarak 
yerini alacağını 
belirtti. Bağana, 
böyle güzel bir 
hayvanın trafik 
kazasında 
öldüğüne üzüldük
lerini ama hayvan 
yol kenarında telef 
olmadan ellerine 
geçtiği ve öğrenci
leri ile birlikte 
inceleyebildikleri 
için sevindiklerini 
belirtti.
Bu arada, ölü 
ayının derisinin 
yüzülmesine 
öğrenciler ve 
çevredeki çocuk
lar büyük ilgi gös
terdi. Bağana, 
postu yüzerken 
üniversite öğrenci
lerine aynı zaman
da yaptığı işle ilgili 
ders verdi.
Post yüzme işle
mi, derslerde kul
lanılmak üzere 
kameraya çekildi.

Bursa'da, Uludağ 
yolunda bir 
otomobil karda 
kayarak 
şarampole uçtu 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, 
Uludağ yolunun 
32. kilometresinde 
meydana geldi. 
İsmi öğrenilemeyen 
bir sürücü, 
34 GB 7205 otomo
biliyle Uludağ'dan 
şehir merkezine

inerken, hakimiyetini
direksiyon kaybederek

şarampole uçtu. 
Yoldan geçen 
vatandaşlar 
durumu 
112 ekiplerine 
haber verdi. 
Olay yerine gelen 
112 ekipleri, 
herhangi bir 
yaralının 
olmadığını tespit 
etti. Sürücü aracını 
çekici marifetiyle 
şarampolden 
çıkarttı

KKŞ6D6 B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE 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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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

CHP’nin adayı Talan...
CHP’de aday açıklama toplantısına Bursa 

milletvekilleri katılmadı.
Aday açıklama basın toplantısı şölene de 

dönüştürülmedi.
Gemlik ve Bursa basınından bazı gazeteci

lerin katıldığı toplantıda ilçe Başkanı Mehmet 
Sertaslan ve İl Başkanı Metin Çelik konuştu.

Dün, CHP de kritik gün diye ele aldığım 
aday açıklamasına gelen tepkilere cevap ve 
rildi.

İl Başkanı Metih Çelik, Bursa; İstanbul, 
Ankara ve İzmir adaylarının, MYK ve en üst 
yetkili kurum olan Parti Meclisince açıklan
madığını söyledi.

Açıklamaların 14-15 Aralık 2013 tarihinde 
yapılacağını belirtti.

17 İlçe Başkanı ile yapılan toplantıda, yerel 
seçimlerde aday belirleme yöntemlerinin ele 
alındığını, Gemlik ve Orhangazi de kamuoyu 
araştırması ile adayın belirleneceği kararının 
alındığını söyledi.

Mehmet Sertaslan, Genel Merkezin yaptır 
dığı anketlerde IbrahimTalan’ın öne çıktığını 
adayın böylece belirlendiğini açıkladı.

Adaylığın MYK ve PM de ele alınarak karar 
bağlanmasıyla geçerlilik kazanacağını da söz
lerine ekledi.

Sizin anlayacağınız, CHP Gemlik Belediye 
Başkan adayı İbrahim Talan, ll’in izni, Gemlik 
İlçe yönetiminin kararı ile aday ilan edildi.

Ama bu açıklama, PM onayından sonra 
kesinleşecek.

Bu açıklama diğer adaylar için sıkıntı yarat
tı.

Dün Ankara’dan dönen Atay Güngör, akşam 
Tunceliler Derneği ve birkaç derneği daha 
ziyaret etti.

Bugün basın toplantısı yapacağı bilgisi 
geldi bana.

Güngör, PM kararının açıklanmasına kadar 
çalışmalarını sürdüreceğe benziyor.

Dr. Kemal Aslan’ın tavrının ne olacağını 
yakında öğreniriz.

Sonuç olarak eğer PM Talan dışında birini 
aday gösterirse ne olacak?

I Talan’a göre, aday olan kişiyi sonuna kadar 
destekleyeceğim sözü ile pekişti.

Dünkü aday açıklamasında, CHP Belediye 
Meclis üyelerinden çok sayıda kişi yoktu.

Bu dikkatimi çekti.
CHP seçim çalışmalarına başlayacak.
Talan, CHP dışından bir aday..
CHP yönetiminin desteği ile ancak sonuca 

gidebilir.
Burada görev parti yönetimine kalıyor.
Süreci birlikte izleyeceğiz.
Açıklanmayan yalnız AKP adayı kaldı.
Önceki gün, Gemlik’e gelen Bülent Arınç’a 

Atatepe Sosyal Tesisinde yemek verildi.
Bu yemeğe fotoğraflardan gördüğüm kada 

nyla aday adaylarından sadece Refik Yılmaz 
katılmış.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte 
pe, il yöneticileri, Gemlik İlçe Başkanı ve 
diğerleri..

Annç’ın önceki gün Bursa basına adayları 
destekleme konusunda yaptığı açıklamada, 
“Annç’ın adayı" sözünün kullanılmasından 
rahatsızlık duyduğunu söylemesi dikkat çeki
ci.

AKP adayının açıklanmasıyla yarış başlaya
cak.

Millili Mil *
2013-2014 
sezonu ürün alım 
kampanyasını 1 
Kasım 2013'te başla
tan ve 52 bin ton 
zeytin alacağını 
açıklayan 
Marmarabirlik; 
ulusal pazarda 
zeytinyağı fiyat
larının değişmesi ve 
yağlık zeytinde ülke 
genelinde yaşanan 
rekolte düşüklüğünü 
dikkate alarak, kam
panyanın bundan 
sonraki bölümünde 
alacağı yağlık zeytin 
fiyatını 1,15 TL'den 
1,35 TL'ye yükseltti. 
Gelişmeyle ilgili 
açıklama yapan 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, "Son yıllardaki 
satışlarımız analiz 
edildiğinde, 
zeytinyağı 
satışlarımızın art
ması ve belirli bir 
pazarı oluşmasın
dan dolayı, daha üst 
seviyelerde alımı

gibi, son üç yıldır 
gerçekleştirilen yo 
ğun çalışma sonu
cunda, zeytinyağın
da da iddia sahibi 
bir marka haline 
gelmiştir.
Satış kanalı 
hâkimiyetimizin 
devam etmesi ve 
yüksek kaliteli 
zeytinyağlınızın 
daha fazla noktada, 
daha fazla tüketi
ciyle buluşması 
için gerekli olan 
ürün miktarını 
sağlamak amacıyla 
alım fiyatımızı arttır
mış bulunuyoruz" 
dedi.

gerçekleştirmek 
üzere, bugünden 
geçerli olmak kay- 
dıyla, yağlık zeytin 
fiyatları 1,35 TL/kg 
olarak belirlen
miştir" dedi.
Hidamet Asa açıkla
masına; "Ezmelik 
zeytinin ise talep
lerin karşılanmasın
dan dolayı alınma
masına karar ve

rilmiş olup, yağlık 
zeytin fiyatlarına 
yakın olması sebebi 
ile bu kalite ürün 
gurubunun, yağlık 
olarak değerlendiril 
mesi uygun görül 
müştür" şeklinde 
devam etti.
43 ülkede satış yap
tıklarının altını çizen 
Asa; "Marmarabirlik 
zeytinde olduğu

Marmarabirlik 2013- 
2014 ürün alım 
kampanyasında 
bugüne kadar, 
toplam 28.300 ton 
ürün aliminin 
yapıldığını ve 98,3 
milyon TL ürün alım 
tutarına ulaşıldığını 
söyleyen Asa, alım- 
ların hızlı bir şekilde 
artış sağladığını 
bildirdi.

Tekstilde Geleceğin Proje ve Tasarımları Yanşatalı
Uludağ Tekstil İhra
catçıları Birliği 
(UTIB), tekstil konfek 
siyon sektöründe 
geleneksel hale getir 
diği proje pazarı ve 
tasarım yarışmalarını

2014 yılında da 
sürdürecek. 2014 yılı 
Nisan ayı içinde 
finalleri gerçekleştir
ilecek etkinliklerle 
ihracatçıların beklen
tilerine uygun, reka-

ELEMAN
72 NOLU GEMLİK 

MARMARABİRLİK TARIM 
SATIŞ KOOPERATİFİ 

DEPOLARINDA 
GEÇİCİ SÜRE İLE 

ÇALIŞACAK 
“HAMAL” ARANIYOR

HAMİDİYE MAHALLESİ 
ORHANGAZİ CADDESİ 

NO : 187 GEMLİK 
TEL: 513 10 14

betçi ve katma değer 
sağlayacak projeler 
ödüllendirilecek. 
Ar-Ge Proje Pazarı 
ve Tasarım Yarışması 
etkinlikleri, 2014 
yılında da Ekonomi 
Bakanlığı desteği ve 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM) 
koordinatörlüğünde 
ve Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası ortak
lığında yine Bursa’da 
organize edilecek. 
Proje pazarı ve tasa 
rım yarışmalarını ayrı 
ayrı düzenleyen bir
lik, sadece profes 
yönel ve akademis 
yenlerin değil, öğren
ci ve serbest girişim

cilerin de fikirlerini 
sunmalarına olanak 
sağlıyor. Proje pazarı 
etkinliklerinde 
katılımcılar fikirlerini 
bütçe, hedef kitle, 
ihracat ve satış 
potansiyeli gibi 
tüm aşamalarıyla 
proje olarak 
sunarken, tasarım 
yarışmasında ise 
tasarlanan yeni bir 
ürün son haliyle sek
tör profesyonel
lerinin beğe nişine 
sunuyor. UTİB 
tarafından düzen
lenecek proje pazarı 
ve tasarım yarışması 
nisan ayında final
lerini yapacak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHF liıralıinı Talan ile yola timimi açıkladı
Cumhuriyet Halk 
Partisi, 30 Mart 
2014 günü yapıla* 
cak olan yerel 
seçimlerde 
Belediye Başkan 
adayını İbrahim 
Talan olarak açık
ladı. 
Dün, CHP İlçe 
Merkezi’nde yapılan 
basın toplantısına, 
İl Başkanı Metin 
Çelik, ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
CHP ilçe yönetici
leri, Belediye 
Meclis üyeleri ve 
partililer katıldı. 
Yerel basın ve 
Bursa basınının da 
izlediği aday açıkla
ma basın toplan
tısında konuşan 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, 2009 
seçimlerinde 
Gemlik halkının 
yüzde 32’si olan 17 
bin 128 kişinin 
oyuyla göreve 
getirdiği Gemlik 
Belediyesinde, 
hukuk dışı zorla
malar ye ardından 
siyasi ahlaksızlık, 
pazarlıkla ve tez
gahlarla belediyeyi 
AKP’nin ele 
geçirdiğini belirte 
rek, “Bu iradeden 
belediyeyi halkın 
oylarıyla geri 
almaya aday olan 
arkadaşımızı tesbite 
yönelik yapılan 
kamuoyu araştır
ması sonuçlarını 
sîzlerle paylaşmak 
günü bugün." dedi. 
Sertaslan, açıkla
masında bugünün 
Gemlik halkı için 
çok önemli 
olduğunu, ilçenin 
sorunlarını bilen 
vizyoner ve gele
ceği planlayan bir 
bakış açısıyla, uzun 
yıllar sonra 
Gemlik’i Bursa’nın 
lideri olmayı nasıl 
gerçekleştirecek
lerini nasıl bir şehir 
istiyoruz, sorusuna 
cevap alınacak 
günün başlangıcı 
olduğunu söyledi. 
Sertaslan, konuş
masına şöyle 
devam etti: 
“Güzel Gemlik’imi 
zin gelecekteki 20- 
25 yılını planlamaya 
talip ve bunu yapa
bilme becerisi 
ne sahip bir ekibin 
göreve talip oluşu
nun başladığı bir 
gün, bu gün. 
AKP iktidarının 
yarattığı korku 
dağlarını yıkma 
günü bugün.

Bugün, çocuk
larımın geleceği ne 
olacak diye kaygı 
duyan anne baba 
ların, “tencere - 
tava çalarak ikti
darın hukuksuz 
luğunu protesto 
edersem acaba 
komşum beni ihbar 
eder mi?" diye 
düşünen konut 
sakininin, “acaba 
taraf olmazsam 
bertaraf olur- 
muyum” diye düşü
nen işadamının 
dinleniyor muyum 
endişesiyle telefo
nunu kullanmaktan 
kaçınır hale gelen 
yirmi küsur milyon 
abone sahibi yurt
taşın, kilosunu 2.5 
liraya mal ettiği 
zeytinini 90 kuruşa 
yağhanelere veren 
zeytin üreticisinin, 
üç çocuk doğurma 
baskısı altında, bu 
çocukları nasıl 
yetiştireceğim 
kaygısını yaşayan 
ailelerin, karma 
eğitimin faydalı 
olduğunu düşünmü 
yorum diyen veli 
nin, düzmece delil 
lerle cezaevinde 
çürüyen askerin, 
milli bayramları kut
lamak isteyen 
cumhuriyetçinin, 
ibadet Allah ile kul 
arasındadır 
siyasete alet 
edilmemelidir diyen 
dindarın, “tek adam 
diktatörlüğüne 
sürüklenen, aşırı 
güç sarhoşluğuyla 
demokrasiyi rafa 
kaldırmaya, 
cumhuriyetin temel 
değerlerini yok et 
meye neredeyse 
and içmiş olan, 
AKP genel başkanı- 
na “kendine gel” 
diyebileceği ve 
sandığa gömeceği 
seçimler için start 
verdiğimiz gündür

bugün" dedi. 
Sertaslan, konuş
masını şöyle 
sürdürdü: 
“CHP’nin temsilcisi 
olan bizler, Gem 
lik’te iktidar parti
sine gerekli dersi 
bir kez daha vere
cek olmanın azmi 
ve kararlığı içinde 
yiz. Bunun ilk adımı 
olan Gemlik Beledi 
ye Başkan adayımı 
zı belirlemek 
amacıyla yapılan 
kamuoyu araştır
masının sonucunu 
Gemlik kamuoyuna 
duyurmak amacıyla 
huzurunuzdayız. 
Öncelikle bilmenizi 
isteriz ki kişilikleri, 
nitelikleri ve bugü 
ne kadar ki kariyer
leriyle, birlikte 
olmaktan onur duy
duğumuz 3 aday 
adayı arkadaşımıza 
da sizlerin huzurun
da partim adına 
sonsuz teşekkürler 
ve takdir duygu
larımı sunmak iste 
rim. Bütün 
arkadaşlarımı aday 
adaylığı sürecinde 
propaganda yönte
mi olarak siyasette 
sıkça görmeye 
alıştığımız diğer 
adayları karalama 
metodu yerine, par
timize ve ilçemize 
vereceği katkıyı ter

cih etmişlerdir. 
Bu 3 arkadaşımız 
arasından bir tercih 
yapmak bizim 
açımızdan çok zor. 
Bu tercihi yaparken 
en büyük dayana 
gımız yine bu 
arkadaşlarımızın 
her sonuçta 
CHP’nin seçimi 
kazanması için her 
göreve hazır olduk
larını beyan etmiş 
olmalarıdır.
Genel merkezimiz 
tarafından yapılan 
kamuoyu araştır
ması neticesinde ipi 
göğüsleyen isim 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan olmuştur. 
Kendisini kutlu 
yoruz.14-15 Aralık 
2013 tarihinde 
yapılacak olan parti 
meclisi toplantısına 
kadar geçecek 
süreyi avantaja 
dönüş türmek 
amacıyla biz 
bugünden itibaren 
İl başkanlığımızın 
izni ve ilçe yönetim 
kurulumuzun ortak 
kararı ile seçim 
startını veriyoruz. 
Şehrimiz için, gele
ceğimiz için, ülke 
miz için hepimiz 
için hayırlı uğurlu 
olsun.” dedi.
Daha sonra söz

alan CHP İl Başkanı 
Metin Çelik, 
Mudanya’da sandık 
kurarak yapılan 
seçimlerden sonra 
yaşanan kaosun 
Gemlik’te ve diğer 
ilçelerde yaşanma
ması için Genel 
Merkezi bil
gilendirdiklerini ve 
Genel Merkezden 
gelen genelgeye 
göre hareket ettik
lerini söyledi.
Çelik, Bursa’da 
yapılacak yerel 
seçimlerde nasıl bir 
strateji izleyecek
lerini belirlemek 
için 17 ilçe 
başkanının katılımı 
ile bir toplantı 
düzenlediklerini, 
görüşlerin Genel 
Merkeze iletildiğini 
söyledi.
Gemlik ve Orhan 
gazi kamuoyu 
araştırmasının 
yapılmasına karar 
verildiğini belirten 
Çelik, “Bazı ilçe 
lerde merkez yokla
ması yapılma kararı 
alındı. Mudanya da 
yapılan seçimde 
aday belli olmasına 
karşın Genel 
Merkez İstanbul, 
İzmir, Ankara ve 
Bursa illerindeki 
adayları MYK ve 
Parti Meclisi’nde 
ele almadığı için

kaos doğru. 
Adaylığı açıklan
madı.” dedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adaylarının eski 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Başkanı 
Necati Şahin 
olduğunu da açık
lanan Metin Çelik, 
“Partimizin en üst 
makamı Parti 
Meclisidir. Parti 
Meclisinin adayları 
onaylamasından 
sonra adaylık 
kesinleşir. Genel 
seçimler için 
Gemlik için Bursa 
için Türkiye için 
karşı devrim döne
mi yaşanıyor.
M.Kemal Atatürk’ün 
resmini aracına 
yapıştıran vatan
daşa ceza yazılıyor. 
Buna bile taham
mül edemiyorlar. 
Geçmişten ders 
almalıyız. Hiçbir 
suretle seçimleri 
kaybetmemek için 
birlikte hareket 
etmek zorundayız. 
Yere düşen bayrağı 
mızı belediyeye dik
mek zorundayız” 
dedi.
Daha sonra söz 
alan CHP adayı 
İbrahim Talan 
konuşmasında şun
ları söyledi:
Beni aranıza kabul 

ettiğiniz için şahsı
ma gösterdiğiniz 
ilgi nedeniyle 
teşekkür ediyorum. 
17 yıldır Gemlik 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
yöneticisiyim. 
Bugün görevimden 
istifa ettim.
CHP’ye güvendiğim 
için, yönetim kurulu 
üyelerine güvendi 
ğim için sizin 
yanınıza geldim. 
Allah nasip ederse 
Gemlik Belediye 
si’ne CHP bayrağını 
dikeceğiz.
S izlere ve kendime 
güvenmeseydim 
yola çıkmazdım. 
Ben, CHP bayrağını 
Belediye ye dikm
eye söz veriyorum. 
Benim belediye 
başkan adayı olup 
olmamam önemli 
değil.
Artık yola çıktık. 
Adayımız başkası 
da olsa sonuna 
kadar onun yanın
dayım.” dedi.
Basın mensupla 
rının sorularına ve 
rilen cevaplardan 
sonra Talan’ın 
adaylığı alkışlarla 
kutlandı.
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IZGARA ÇEŞİTLERİ 
İŞKEMBE ÇORBASI 
AYAK PAÇA 
KELLE PAÇA 
DAMAR TUZLAMA 
EDİRNE TAVA 
ARNAVUT CİĞERİ 
PİDELİ KÖFTE

Gazhane Cad.
No: 22 GEMLİK 

(Ömürlü Pastanesi) 
0 532 434 89 55

GECE SAAT 
01.00'E KADAR 

AÇIĞIZ

^ANKARA
LOKANTASI VE İŞKEMBECİSİ
SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ
FORKLİFTÇİLER

ARANIYOR
AĞDEMİR GÜMRÜKLEME

TAH. TAAH. NAK. GÜM.
TAAH. GIDA HYV. TEMİZ. HİZ. İTH.

İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ 
Gemport Liman Sahası

Tel: 524 75 24

TPIMİA A “SUYUNU BOŞA ElflM || HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Gemlik Krfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Facebook 
Kullanıcıları,

Tiirk Hava Kurumu 
Virüsüne 

Dikkat Min
Günler önce Türk 
Hava Kurumu adına 
kimliği belirsiz kişiler 
ce Facebook'ta bir 
etkinlik sayfası açıldı. 
Söz konusu sayfada 
ise Türk Hava Kuru 
mu'nun 500 bin öğ 
renciye burs vere
ceği belirtiliyor. 
Bursa hak kazanmak 
için ise kullanıcılar
dan istenen şey 'Bilet 
Al' butonuna tıkla
mak. Söz konusu 
bağlantıya tıklayanlar 
burs kazanacağını 
umsa da aslında bu 
bir tuzak; zira söz 
konusu kısaltılmış 
link'e girenler farkın
da olmadan Facebo 
ok hesabına virüs 
bulaştırıyor ve bu 
virüs bulaştığı 
hesabın tüm 
arkadaş listesine 
bu etkinliğin dav
etiyesini yolluyor. 
Bu şekilde kısa 
sürede binlerce 
kişi Türk Hava 
Kurumu'yla uzaktan 
yakından ilgisi bulun
mayan bir sayfaya, 
bir link'e girmiş oldu.

ELEMANLAR 
ARANIYOR

FİRMAMIZ ÜRETİM 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

ÖZ-BİR A.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3.T<m. 

GEMLİK
Tel: 0 224 513 45 79 
Fax: 0 224 513 49 91

ELEMAN
ESNEK ÇALIŞMA 

SAATLERİNE UYGUN 
MAKAM ŞOFÖR VE 

MEKANİK BAKIM USTASI 
KAYNAK USTASI 

ELEKTRİK TEKNİKERİ 
ARANIYOR 

(VASIFLI-VASIFSIZ)

VERONA MERMER 
Yalova Yolu 2. KM.

GEMLİK
Tel:5142021

ELEMAN
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

DENEYİMLİ
BAY VE BAYAN GARSONLAR 

İLE 
KASAP ARANIYOR 

GÖLYAKAŞENGÜR 
PETROL 

ŞAHİNİN YERİ 
05357171425

KAŞEDE DEHLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCü IK 

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

sGem!ik Körfez9 www.gemli kko rfezgazetes i.com

http://www.gemli
i.com
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İşletmemizin konteyner terminalinde görevlendirilmek üzere; 
RTG Operatörü 

Tercihen Lise mezunu, 
G ehliyeti ve/veya vinç kullanma sertifikası olan, 

Aktif olarak limanlarda RTG operatörü olarak çalışmış,

Forklift Operatörü
Tercihen Lise mezunu, Forklift sertifikası olan, Aktif olarak forklift kullanan

YTT Operatörü
Tercihen Lise mezunu, D ehliyeti olan, 

Aktif olarak tır, çekici gibi uzun araç kullanabilen, 
Liman İş Makineleri Bakım Onarım Teknisyeni 

MYO Elektrik / Elektronik / Makine / Mekatronik bölümü mezunu, 
Tercihen limancılık sektöründe deneyimi olan, 

Liman iş makineleri bakımında tecrübeli 
Adaylar aranmaktadır. Tüm pozisyonlarda askerliğini yapmış, vardiyalı çalışabilecek 

ve Kocaeli’nde ikamet eden/edebilecek erkek adaylar değerlendirilecektir. 
İrtibat için: tmutaf@evyapport.com / (262) 528 87 47 / www.evyapport.com

PRorESvona mziky/ij 
PORSCLEH MAKYAJ 

MANİKÜR 
PEDİKÜR

ıWj

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 1
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEYİZ

S/1Ç KR64TİNİ
S/4Ç K/4YM/IK 

KU/irÖR H-İZM€TL€Rİ 
TÜRBAN

KUAFÖR SALONU

F KOMPLE zlGD/3 30 TL

Hamidiye Mh. Dereboyu Can Sk. 1/A 
Tel: 0 224 514 95 06 GEMLİK 

u/wiA/.eIitegemlik.com

Tüplerin 
standartları 
Değiştirildi

Bazı tüplerin stan
dartları, Türk Stan 
dardları Enstitüsü 
(TSE) tarafından 
değiştirildi.
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakan 
lığının Gaz Tüpleri- 
Tekrar Dolduru 
labilir Dikişsiz Çelik 
Gaz Tüpleri- 
Tasarım, Yapım ve 
Deneyler- Bölüm 2: 
Çekme Dayanı mı 
1100 MPa'a Eşit 
veya Daha Büyük 
Sertleştirilmiş ve 
Temperlenmiş Çelik 
Tüpler ile İlgili 
Tebliği, Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayım
landı. Buna göre, 
Tekrar Dolduru 
labilir Dikişsiz Çelik 
Gaz Tüplerine Dair 
Tebliğ ile Bakanlık 
ça mecburi uygula
maya konulan, "Gaz 
Tüpleri-Tekrar 
Doldurula bilir 
Dikişsiz Çelik Gaz 
Tüpleri-Tasarım, 
Yapım ve Deneyler- 
Bölüm 2: Çekme 
Dayanımı 1100 
MPa'a Eşit veya 
Daha Büyük 
Sertleştirilmiş ve 
Temperlenmiş Çelik 
Tüpler" standard
ının T1 tadilinin bazı 
şekilleri, TSE 
tarafından değiştir! 
lerek tadil edildi.

Bursa Karla
Miicaıleleye Hazır

Bursa İl Özel 
İdaresi, 24 araç ve 
60 kişiden oluşan 
ekiple köy yol
larının kar 
dolayısıyla ulaşı
ma kapanmaması 
için bütün hazırlık
larını tamamladı. 
İl Özel İdaresi, kış 
aylarında özellikle 
dağ bölgesinde 
bulunan ilçe ve 
köy yollarının kar 
sebebiyle kapan
maması için 
ekiplerini 7 gün, 
24 saat görev 
yapacak şekilde 
seferber etti. Kış 
boyunca 568 köy 
yolunun devamlı 
açık tutmak için 
hazırlıklar tamam
landı.
Bursa İl Özel 
İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal 
Çelik, 
"Önümüzdeki 
günlerde kar 
yağışının bölgem
izde etkili olacağı 
haberini aldık. 
Bilhassa yüksek 
kesimlerde bulu

nan köylerimiz kar 
yağışından hemen 
etkileniyor.
Karla mücadele 
ekiplerimiz derhal 
bu bölgelerimize 
müdahale edecek 
ve köy yollarımız 
kapanmayacak. 
Bursa İl Özel 
İdaresi karla 
mücadele ekibimiz 
12 Greyder, 4 kar 
bıçaklı kamyon, 4 
dozer ve 4 kepçe
den oluşan 60 
kişilik ekiple 
kapanan veya 
ulaşımı zorlaşan 
köy yollarını ulaşı
ma açmak için 
aralıksız çalışacak. 
Geçen yıl köy yol
larımız ekiplerim
izin çalışmaları 
neticesinde 
neredeyse hiç 
kapalı kalmadı. Şu 
an için 568 köyün 
toplam 3 bin 760 
kilometre olan 
yollarında sıkıntı 
yaşanmaması için 
ekiplerimiz 
teyakkuzda 
bekliyor" dedi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

mailto:tmutaf@evyapport.com
http://www.evyapport.com
u/wiA/.eIitegemlik.com
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Gemlit Hisar Anadolu Lisesi çeyrek flnaMe

Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü okul 
sporları 
bünyesinde 
yapılan erkekler 
futsal salon turnu
vasında 6 grupta 
mücadele eden 
24 okul arasında 
çeyrek finale 
yükselme

başarısını göster
di. Gemlik Hisar 
Anadolu erkek fut
sal takımı grubun
da yapmış olduğu 
müsabakalarda 
göstermiş olduğu 
mücadele ile gerek 
ilçemiz gerekse 
bursa dan katılan 
diğer okullarla

yapmış olduğu 
maçları kazanarak 
taktir toplamasını 
bildi. Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
Okul Müdürü 
Gökan Sezgin, 
“Okulumuzun 3 yılı 
olması nedeniyle 
bir yaş küçük 
sporcularımızın bu

başarıları okulu
muzun gurur kay
nağı oldu. Bu 
başarıda emeği 
geçen idareci ve 
beden eğitimi 
öğretmeni Deniz 
Tutum’a teşekkür 
ediyoruz” dedi 
Öğrencilerimizi 
akademik

başarının yanı sıra 
sportif etkinlik
lerde her zaman 
desteklediklerini 
söyleyen Sezgin, 
çeyrek finallere 
yükselme başarısı 
gösteren öğrenci 
sporcuları maç 
sonrası yemeğinde 
kutladı.

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
kız ve erkek 
futsal takım oyun 
cuları ilçemizi 
bursa da en iyi 
şekilde temsil 
etmenin haklı 
gururunu 
yaşadıklarını dile 
getirdiler.

Buısaspif soıııstoimasınıla 
35 Hişiiie Heı aai

Bursaspor’daki 
mali soruşturma 
kapsamında külü 
bün eski başkanı 
merhum İbrahim 
Yazıcı’nın da 
aralarında bulun
duğu 36 kişi 
hakkında zimmet 
ve görev ihmal 
suçlarından açılan 
dava sonuçlandı. 
Mahkeme heyeti, 
suç unsurlarının 
oluşmadığından 
merhum Yazıcı 
hakkındaki 
davanın düşürül 
meşine, ayrıca 
tutuksuz olarak 
yargılanan 35 
kişinin de delil 
yetersizliğinden 
ayrı ayrı beraat
larına karar verdi. 
Dönemin 2. 
Başkanı Haluk 
Özkıyıcı davanın 
sonuçlanmasının 
ardından yaptığı

açıklamada; 
“Adalet yerini 
buldu” ifadesini 
kullandı.
2 senedir büyük 
bir travma 
yaşadıklarını 
belirten Özkıyıcı, 
“Ben şeker has
tası oldum, 
Başkanımız 
İbrahim Yazıcı’nın 
sağlığı yerle bir 
oldu. Ben, Yazıcı 
ve Osman Nuri 
Biçer yok yere 6 
gün yattık, 2 sene 
yargılandık. Bizim 
maddi ve manevi 
olarak kaybettik
lerimizi kim 
karşılayacak? 
Birileri tarafından 
suçlandık ve 
beraat ettik. O 
insanlar şimdi 
nasıl insan karşı 
sına çıkacak? Vic 
danları rahat ola
bilecek mi?” dedi.

I SAHİBİNDEN KOMPLE 

SATILIK ■ KİRALIK BİNALAR 
KAYHAN MAHALLESİ 2 NOLU CADDE ÜZERİNDE 

DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN, 
RADYAL TEMEL, 5 KATLI

YENİ MAHALLE KUMLA YOKUŞUNDA 
DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN 

RADYAL TEMEL, 3,5 KATLI, 
DENİZ MANZARALI

O 536 522 66 43

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

SATILIK
1994 MODEL 

RENO 
SAFRAN 

FULL+ FULL 
ZIRHLI 

OTOMOBİL 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
(10.000 LİRA)

gemlik Kmrfezl

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

GÜL.ER A«JANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
matbaacilik -yayincilik - reklamcilik Tel 2 (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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1 Aralık Pazar 
gününden itibaren 
kış lastiği takmadığı 
tespit edilen yolcu 
ve yük taşımada kul
lanılan ticari araç 
lara, 500 lira para 
cezası kesilecek. 
Ulaştırma, Denizcilik 

v ve Haberleşme
. Bakanlığının

L yolcu ve yük taşıma- 
" jda kullanılan ticari

( araçlara getirdiği kış 
lastiği takma zorun
luluğu 1 Aralık Pazar 
gününden itibaren 
başlayacak. Bu tari
hten itibaren dene
timlerde kış lastiği 
takmadığı tespit 
edilen söz konusu 
araçlara, 500 lira 
para cezası uygu
lanacak.

ZORUNLULUK 
GETİRİLDİ

Bakanlık, geçen yıl 8 
Kasım tarihli Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
giren Araçların 
Yüklenmesine ilişkin 
Ölçü ve Usuller ile 
Tartı ve Boyut 
Ölçüm Toleransları 
Hakkında 
Yönetmelik ile ticari 
araçlara 1 Aralık-1 
Nisan tarihlerinde 
kış lastiği takma 
zorunluluğu getir
mişti.

UYGULAMA PAZAR 
GÜNÜ 
BAŞLAYACAK 
Buna göre, ticari 
araçlar pazar günün
den 1 Nisan'a kadar

TİCARİ ARAÇLAR ■
I PAZAR GÜNÜNE" 

DİKKAT
’ıllllf ffl! 1 ■ ’ W "W' lı'«0

500 TL ceza yiyebilirsiniz

zorunlu olarak kış 
lastiği takacak. 
Ticari araçlara kış 
lastiği denetimi 
bakanlığın yetk
ilendirdiği bakanlık 
personeli ile Emniyet 
Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel 
Komutanlığı, 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının sınır 

kapılarındaki birim
leri ve belediyelerin 
denetim birimleri 
tarafından yapılacak.

TAKMAYANA 500 TL 
CEZA
Görevliler, kış lastiği 
takmayan araçların 
ruhsat sahibi adına 
500 lira idari para 
cezası tutanağı

düzenleyecek.
Araçların lastiklerini 
uygun hale getire
bilecekleri en yakın 
yerleşim birimine 
kadar gitmesine izin 
verilecek.

Ayrıca taşıma sınırı 
üstünde yolcu alan
ların, haklarında 
düzenlenen idari

para cezasının ardın
dan tüm sorumluluk 
ve giderler araç 
işletene ait olmak 
üzere fazla yolcu
larını en yakın yer
leşim biriminde 
indirmeleri gereke
cek. Yük taşıyan 
araçların ise azami 
yük ağırlığının yüzde 
20'den fazla aşılması 
durumunda, fazla 
yükünü Karayolları 
Trafik Kanunu'ndaki 
esaslara uygun hale 
getirmesinin ardın
dan yola devam 
etmelerine izin 
verilecek.
Bakanlığın hava 
şartlarının durumuna 
göre bu süreyi bir ay 
uzatabilme yetkisi 
bulunuyor.

76 milyon tüketici için yeni dönem haşlıyor
Cumhurbaşkanı 
Gül'ün de onayladığı 
"Tüketicinin 
Korunması Kanunu" 
sonrası 76 milyon 
tüketici için yeni 
dönem başlıyor. 
Cumhurbaşkanı 
Gül'ün onayladığı 
"Tüketicinin 
Korunması Kanunu" 
tüketiciyi kral 
yapacak. Yasa, paket 
turdan ayıplı mala, 
kart aidatından kapı
dan satışa kadar 
yeni haklar içeriyor

76 MİLYON

TÜKETİCİYİ 
İLGİLENDİRİYOR 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
"Tüketicinin 
Korunması Hakkında 
Kanun"u onayla

masıyla 76 milyon 
tüketici için yeni 
dönem başladı. 
Tüketicilerin hayatını 
sil baştan değiştire
cek önemli yenilikler 
içeren yasayla 

tüketici, satıcının 
velinimeti bir yana 
adeta kralı oldu.
Yasayla haksız şart
lar hükümsüz 
sayılırken krediler, 
kredi kartları, ayıplı 
malın iadesi ve 
reklam gibi birçok 
alanda, tüketici hak
ları yeniden tanım
landı
Tüketici, bir gerekçe 
göstermeksizin ve 
cezai şart ödemek
sizin tüketici kre
disinden 14 gün, tak
sitle satış 
sözleşmesinden de

7 gün içinde caya
bilecek.
ÜCRETSİZ KART 
Kart çıkaran kuru
luşlar, tüketicilere 
yıllık üyelik aidatı ve 
benzeri isim altında 
ücret tahsil etmedik
leri bir kredi kartı 
sunmak zorunda 
olacak.
KONUT KREDİSİ 
Konut kredisinde 
erken ödeme tazmi
natı, kalan vade 
sayısı 36 ayı 
aşmayan kredilerde, 
erken ödenen tutarın 
yüzde Tini geçe

meyecek. 
Tüketicinin açık 
talebi olmaksızın 
krediyle ilgili sigorta 
yaptırılmayacak.
AYIPLI MAL VE 
HİZMET
Satın alınan malın 
ayıplı olduğu 
anlaşıldığı takdirde 
15 gün içinde iade 
edilebilecek. Tüketici 
aldığı malı iade 
ettiğinde parasını 
geri alma, ayıp 
oranında indirim ve 
ücretsiz onarımı 
seçeneğini talep 
edebilecek.

3

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pogasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49

Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

Şehirlerarası 261.54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz . 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşğaz 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 1e 45
Beyza Petrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mtr.Sap.Ocağı 513 10 68
Torhokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

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

GemlikKHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI: 4737 
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)

geiMmM
VENÜSSİNEMASI 
BENİM DÜNYAM 

11.45-14.00-16.15- 
18.30-20.30 

HÜKÜMET KADIN 2 
12.00-14.15-16.30- 

18.30-20.30 
BEHZAT Ç. ANKARA 

YANIYOR 
12.00-14.15.- 

16.30.18.30-20.30

REZERVM 
$133321
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Tiirtine Enfluro Şampiyonası bugün haşlıyor
Türkiye Motosiklet 
Federasyonu (TMF) 
yarış takviminde 
yer alan Türkiye 
Enduro Şampiyo 
naşı 'mn 6. ayak 
yarışı, bugün 
başlıyor.
Sezonun final yarışı 
30 Kasım-1 Aralık'ta 
Gemlik Belediyesi 
'nin desteğiyle 
Şahintepesi yarış 
parkurunda düzen
lenecek.
Türkiye Enduro 
Şampiyonası 6. 
ayak son finali 
konusunda Gemlik 
Belediye si, Şahin 
Tepesi eski Radar 
Yolu üzerinde ekst 
rem, motorkros ve 
Enduro parkurları 
inşa edildi.
7 Kategoride bayan 
ve erkekler 
branşlarında yarışa
cak olan sporcular, 
İskele Meydanı 
Festival alanında 
da başlangıç ve 
final madalya töreni 
ile gösteriler 
yapacak.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, böylesine 
önemli bir organiza
syonu ilçede yap
maktan mutluluk 
duyacaklarını 
belirterek, Gemlik'i 
sporun her branşın
da olduğu gibi 
Motosiklet Sporla 
rında da önemli bir 
merkez haline 
getirmeyi planladık
larını söyledi. 
Coğrafi yapısı ile 

motor sporlarına en 
elverişli merkezler
den olma yolunda 
ilk adımı atan 
Gemlik'te Enduro 
Motosiklet yarışları 
bölgenin tanıtıl
masına büyük 
destek sağlayacak. 
30 Kasım-1 Aralık 
tarihlerinde düzen
lenecek Türkiye 
Enduro Şampiyo 
nası'nın Gemlik 
yarışına ülkemizin 
çeşitli böl-

gelerinden 100 
yarışçının katılması 
bekleniyor. 
Türkiye'nin en iyi 
motosiklet 
yarışçılarını bir 
araya getirecek 
organizasyonda 
sporcular, izleyen
lere ekstrem 
parkurunda adrena
lin dolu bir gün 
yaşatacak. 
Gemlik Enduro 
Parkuru zeytin 
ağaçlarıyla çevrili, 

atlama rampaları, 
kaya geçişlerinin 
yer aldığı bir yarış 
parkuru olarak 
dikkat çekiyor, 
izleyenlere ulaşım 
imkânı sağlayan ve 
özel seyirci eta
plarının da bulun
duğu yarış parku
runda Türkiye'nin 
dört bir yanından 
gelen yarışçılar, 
Gemlik'in muhte 
şem doğasının 
içinde kıyasıya 
mücadele edecek. 
Motor sporlarının 
yeni parkuru 
yarışçılara ve seyir
cilere doyumsuz bir 
Enduro heyecanı 
yaşatacak.
E1, E2, E3 ve EH 
sınıflarında 
yarışçılar parkurda 
tecrübe, bilgi ve 
becerilerini ortaya 
koyacak.
Bugün saat 
11.00'de İskele 
Meydanında Yarış 
Brifingi ve Magazin 
Startı verilecek.
Renkli gösterimler

le başlayacak olan 
şampiyona, yine 
iskele meydanında 
parkur tanıtım 
turu ile devam 
edecek.
30 Kasım 2013 
Cumartesi günü 
saat 14.00'de de 
Şahintepe Mevkiin 
de sıralama yarış 
lan başlayacak. 
Türkiye 
Şampiyonası Final 
Heyecanının tarihi 
ise 1 Aralık 2013 
Pazar sabahı Saat 
09.30’da Padok 
Çıkışı ile başlaya
cak final yarışları, 
saat 16.00'ya 
kadar heyecan 
dolu gösterilere 
sahne olacak. 
Türkiye 
Şampiyonası 
ödül töreni ise 
aynı gün 16.30'da 
İskele Meydanında 
yapılacak.
Gemlik Belediyesi 
şampiyona 
boyunca 
Şahintepe'ye oto
büs kaldıracak.

www.manastiremlakqemlik.com

»TİKEMİ

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

Yuvanıza Giden Yol

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
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