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Türkiye'nin! 
ihracatı yüzde

0.4 azaldı
Türkiye'nin ihracatı, geçen yıl bir 
önceki yıla göre yüzde 0,4 
azalarak 151 milyar 869 milyon 
dolar oldu. Haberi sayfa 7’de

P adayı, seçim yasasını eleştirdi: Aday olan milletvekili ve belediye başkanları da istifa etmeli
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sıkıntı Başladı...
I CHP Belediye Başkan adayı İbrahim 

7a/an, bugün gazetemize yaptığı açık
lamada, yerel ve genel seçimlerde, 

> j kamu kurumu niteliğindeki Sivil

I
[ Toplum Kuruluşlarının yöneticilerinin 
aday olabilmeleri için görevlerinden 

^istifa zorunluluğunun bulunduğuna 
[dikkat çekti.
■ Oysa, Belediyeler ve TBMM’lerde 

kamu kurumu ama milletvekilleri ve 
ae/ediye başkanları görevlerinden isti- 

|fa etmiyorlar. Devamı sayfa 4’de

Cumhuriyet Halk Partisi 
Belediye Başkan adayı 
İbrahim Talan, yerel 
seçimlerde aday olan 
kamu görevlilerinin 
görevlerinden istifa 
etmesine karşın, mil
letvekili ve belediye 
başkanlarının görev
lerinden istifa etmeme 
sinin haksız, adaletsiz 
ve demokratik olma 
dığını söyledi.
Halkın oyuyla 
seçilmeyen Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ın Gemlik’te son 
günlerdeki uygulamala 
rının örneğini teşkil 
ettiğini söyleyen Talan, 
"Gemlik’te halkın oyuy
la seçilmeseler bile 
belediye başkanvekili

görevini yapan arkada 
şımız görüyoruz ki, 
belediyenin her türlü 
imkanını kullanıyor.
Parti gençlik ve kadın 
kollarına belediyenin 
parasıyla bastırılan 
kitapları, seçim büro-

larında ana caddelerde 
dağıtıyorlar.
Hatta o da yetmemiş 
seçimlere 2 ay kala 
belediyenin parasıyla 
bastırılan içinde 
belediye hizmet
lerinden çok kendi boy 
boy fotoğraflarının 
olduğu takvimler seçim 
ortamına girildiği bu 
günlerde belediyenin 
resmi araçlarıyla, resmi 
görevli memurları 
tarafından Gemlik’te 
»or.” dedi.

itiklal Cadde 
si’ndeki AKPseçim 
bürosunun önündeki 
park yerine AKP fla
malarının asılmasını da 
eleştirdi.
Haberi sayfa 2'de

«
Grup şampiyon
luğunu belirleye
cek önemli karşı 
taşmada Compo 
nentaspor ile lider 
Gemlik Beledi 
yespor 2-2 berabe 
re kalarak kozları 
nı son iki hafta 
maçlarına bırak
tılar. Gemlik 
Belediyespor'da 
Batuhan'ın iki 
şutu direkten 
döndü.Karşılaşma 
2-2 berabere bitti. 
Haberi sayfa 6’de

M|ğ^TİCABİ ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
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KIŞ LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR

Trafik denetimlerinden gönül rahatlığıyla geçmek 
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Küçük Sanayi Sitesi
I B Blok No: 13-14 GEMLİK

Solaksubasi Tel : O 224 524 74 Ol
GSM : 0 533 924 18 98

KIS LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR
235 65 R16 C SYRON EVEREST 290.00 *
215 75 R16 C FALKEN HS437 275.00 ₺ 
205 70 R15 C MARSHAL KC11 225.000 
195 75 R16 CMAXXIS MALAS 245.00 ₺

GOODYEAR

HILKEn

Sava IffTfCZ/lJZ

http://WWW.kavl3k.C0ITl.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


1 Şubat 2014 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

DANIŞ EKİM ÖĞRETMEN EVİ

CHP adayı, seçim yasasını eleştirdi: Aday olan milletvekili ve belediye başkanları da istifa etmeli

Gemlik'in en güzel yerlerinden birinde 
Fransız mimarisi ile inşa edilmiş ahşap 
bina rahmetli Daniş Ekim tarafından 
öğretmen evi olarak kullanılmak üzere 
Milli Eğitim Bakanhğı'na bağışlanmıştı. 
Bu karara varmasında öğretmenlere 
olan sevgi ve saygısı etkili olmuştu. 
Bugün Daniş Ekim Öğretmen Evi bir yılı 
aşkın zamandan beri Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca restorasyon ödeneği tah
sis edildiği halde gereği yapılmayıp 
kaderine terk edilmiş bir durumda.

Öğretmenler, sohbet edeceği, 
dertleşebileceği, görüş alışverişinde 
bulunabileceği, günün yorgunluğunu 
giderebileceği, bir misafirini ağırlaya
bileceği bir mahalden halen yoksunlar.

Görevde olsun, emekli olsun öğret
menler ilçenin muhtelif kahvehanele 
rinde bölük pörçük halde meslekle ilgili 
konular üzerinde bilgi alışverişi yapa
madan ömür tüketmektedir.

Öğretmen bu yurdun ışığıdır.
O aydınlatır.
O bilgilendirir.
O öğretir, belletir. Kendilerine emanet 

edilen çocuklarımızı eğitir. Ailesine, 
ülkesine yararlı birer birey olarak 
yetişmelerine büyük uğraş verir, en 
küçük yerleşim birimlerinde, en zor 
koşullarda hem de boğaz tokluğuna.

Onun tüm maddi ve manevi sıkıntılara, 
yoksunluklara göğüs gererek görevini 
yapmaya çalışması insan ve yurt 
sevgisindendir. Verebilmenin mutlu
luğunu yüreklerinde duyması, topluma 
kazandırdıkları ile duyduğu gurur ve 
sevinçtir.

Bizler, bir çocuğumuzu çekemezken 
onlar onlarca çocuğu yıllar boyu eğit
mek için uğraşıyorlar. Ruhsal ve fizik
sel yapılarının her meslek erbabından 
daha fazla yıprandığı bir gerçektir. 
Belirttiğim gibi günün yorgunluğunu 
gidereceği, çayını yudumlayabileceği, 
sohbet edip dertleşebileceği, meslek
taşlarıyla buluşup görüşebileceği yer 
olan Daniş Ekim Öğretmen Evi bir an 
önce hizmete konulmalıdır.

Daniş Ekim Öğretmen Evi'nin bugün 
kü içler acısı konumunun, bağışçısının 
kanuni mirasçılarını ziyadesiyle 
üzdüğünü, toplum yararına bağış yapa
bilecekleri de olumsuz etkileyebileceği
ni düşünüyorum.

Şunu da unutmayalım Belediye 
Başkanları şehir eminidir. Kamu mal
larını korumak, yaşatmak, şehir 
görünümünü çirkinleştiren durumları 
gidermek asli görevlerindendir. Milli 
Eğitim Bakanlığı ile temasa geçilmeli, 
Daniş Ekim Öğretmen Evi restore 
edilmeli ya da ileriki yıllarda devamlı 
masrafları önlemek için bina aslına 
uygun olarak betonarme veya kagir 
olarak yeniden yapılmalıdır.

Bağışçılar pişman ettirilmemelidir. 
Hamiyet duyguları köreltilmemelidir.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Belediye Baş 
kan adayı İbrahim 
Talan, seçimlerde 
aday olan belediye 
başkanlarının görev
lerinden istifa 
etmemesinin haksız 
ve adaletsiz bir 
uygulama olduğunu 
söyledi.
Talan, 17 yıl süre ile 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanlığını yap
tığını hatırlatarak, 
Belediye Başkanlı 
ğına aday olmak 
için yasal zorunlu
luk olması nedeniyle 
görevinden istifa 
etmek zorunda 
kaldığını söyledi. 
Talan, şöyle konuş
tu: “Türkiye’de 
siyasi partiler 
yasası yanlış ve 
adaletsiz bir şekilde 
çıkarılmış. Türkiye 
Büyük Millet Mecli 
si’nde milletvekilliği 
yapan kişiler mil
letvekilliğinden isti
fa etmeden yerel 
seçimlerde aday 
olabiliyorlar.
Kazanamadıkları 
zaman milletvekil
liğini sürdürüyorlar. 
Mevcut belediye 
başkanları görev
lerinden istifa 
etmedikleri halde 
seçimlerde aday 
olabiliyorlar. 
Belediyelerin her 
türlü imkanlarını 
istedikleri gibi kul
lanıyorlar. Oysa, 
Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Esnaf 
Odaları gibi sivil 
toplum kuruluşları 
gibi yöneticiler yerel 
seçimlerde aday 
olabilmek için 
görevlerinden istifa

etmek zorundalar. 
Bu demokratik 
olmayan 
anayasanın eşitlik 
ilkelerine aykırı bir 
tutumdur. Gemlik’te 
halkın oyuyla 
seçilmeseler bile 
belediye başkanve 
kili görevini yapan 
arkadaşımız görü 
yoruz ki, belediye 
nin her türlü 
imkanını kullanıyor. 
Parti gençlik ve 
kadın kollarına bele 
diyenin parasıyla 
bastırılan kitapları, 
seçim bürolarında 
ana caddelerde 
dağıtıyorlar. Hatta o 
da yetmemiş seçim

20!4 Vıbrm GemliMl Hemşehrilerimize 
MulMvk Ve Hutyr Getirmesini Dilerim.

lere 2 ay kala bele 
diyenin parasıyla 
bastırılan içinde 
belediye hizmet
lerinden çok kendi 
boy boy fotoğrafla 
rının olduğu takvim
ler seçim ortamına 
girildiği bu günlerde 
belediyenin resmi 
araçlarıyla, resmi 
görevli memurları 
tarafından Gemlik’te 
dağıtılıyor. Bu da 
gösteriyor ki 
bizler gibi görev
lerinden istifa 
etmeyen belediye 
başkanları o 
makamı istedikleri 
gibi rakiplerine karşı 
kullanabiliyorlar.

Belediyenin para 
larıyla bastırılan 
kitaplar, takvimler 
dağıtılırken, 
belediye anonsonu 
bile kendisi için kul
lanıyor, başka 
partilerden belediye- 
başkan adaylarına 
bu imkan sağlan
mıyor. Onun için 
yerel seçimlerde 
aday olan belediye 
başkanlarının istifa 
etmesi gerektiğine 
inanıyorum.
Bizler, nasıl istifa 
etmişsek, aday ola
cak belediye 
başkanları da, mil
letvekilleri de görev
lerinden ayrıl
malıdırlar.”

OTOPARK 
YERİNDE 
AKP FLAMALARI 
İLE ARAÇLARIN 
PARKINI 
ENGELLİYORLAR 
Talan, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“İstiklal Caddesi’n 
de AKP li Belediye 
başkan adayı ve 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz’m 
açmış olduğu seçim 
bürosunun önünde
ki otopark yeri trafik 
kanununa aykın 
olarak aynca Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
otopark yeri olan 
alan AKP’nin fla
malarıyla işgal 
edilme cüreti gös
teriyorlar.
Araçlann seçim 
bürosu önüne park 
etmesi engelleniyor. 
Bütün bunlar 
Gemlik halkının 
gözü önünde 
yapılıyor. ” şeklinde 
konuştu.
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Güne Bakış f

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Sıkıntı başladı...
İbrahim Talan, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası Başkanlığını 17 yıl yaptı.
CHP’den Belediye Başkanlığına aday olmak için 

görevinden istifa etmek zorunda kaldı.
önceki gün Milliyetçi Hareket partisi Bursa 

Milletvekili Necati özensoy Osmangazi Belediye 
Başkanlığına adaylığı açıkladı.

Halkın oyuyla göreve gelmemiş olan belediye 
başkanvekili, AKP’den aday oldu.

Her ikisi de görevlerinden istifa etmediler.
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi 

Fatih Buluk, görevinden istifa etti.
Nedeni, CHP’den Belediye Meclis üyesi olabil 

mek için!
Buradaki eşitsizlik ve adaletsizlik, TBMM’de yasa 

çıkaranların keyfiliğindendir.
Kendilerini kayıran bu tutum, anti demokratiktir.
önceki gün Mehmet Turgut, Olay Tv. de bir pro

gramın konuğuydu.
Belediye Başkanvekili’nin bir gün önce yaptır 

dığı anons gibi, kendisi de anons yapılmasını 
içeren bir dilekçe ile Belediyeye başvurduğun da, 
Başkanvekili’nin vetosuna takılmıştı.

Yine İbrani m Talan’ın da değindiği gibi, Bele 
diyenin paralarıyla bastırılan takvimlerin ön sayfa 
sında hizmet yerine, Refik Yılmaz’ın bir potresi yer 
alıyor.

Bu konuda MHP’liler belediye meclisinde 
okuduğu, İç İşleri Bakanhğı’nın belediyelere gön
derdiği genelge unutulmasın!

Buna karşın, seçimlere 2 ay kala, belediye para 
sıyla bastırılan binlerce takvim, zabıta memurların
ca dağıtılıyor.

Aylar önce Belediye parasıyla bastırılan binlerce 
kitap -dağıtıp dağıtıp bitiremediler- seçim büro
sunda siyasi kişilerce dağıtılıyor...

Bunların tümü, belediye imkanlarını kendi çıkar
ları için kullanmaktır.

Fatih Mehmet Güler için, basındaki yazanları suç 
duyurusu kabul eden savcılar, bunları da görmeli.

Seçimlere her adaya eşit girmeli.
Kamununu olanaklarını kullanarak seçime gir 

mek suç olmakla birlikte, ne dinen, ne de ahlaken 
doğrudur.

AKP’nin seçim bürosunun önündeki otopark 
yerinin fotoğrafını 2. sayfamızda göreceksiniz.

Yol, AKP’nin kılıç tabir edijen flamalarıyla işgal 
edilmiş.

İşte iktidarın gücünü bir başka türlü kullanmanın 
yolu!..

Trafik polisleri ne güne duruyorsunuz?
Zabıtalar siz ne iş yaparsınız?
Yasalar, yok mu, bu keyfiliğe dur demek sizin 

göreviniz değil mi?
Diğer siyasi partilerin seçim büroların önünde 

böyle bir durum var mı?
İçişleri Bakanı’nın görevine iade etmeyeceği belli 

olan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in 
görevinden istifa etmesini bu nedenlerle istedim.

Adayların seçimlere demokratik ve eşit koşullar
da girelebilmesi için, Güler’e feragat çağrısı yap
mıştım.

Her gün yeni bir olayla karşılaşıyoruz.
Birkaç gün önce, AKP Belediye Meclis üyesi 

Turhan Alkış’ın açıklamaları basında yer almıştı.
Alkış’a, AKP İlçe Başkanı cevap verdi.
Ağır suçlamalarda bulundu.
Turhan Alkış ve bazı meclis üyeleri Afyon’da 

Belediyeler Birliği’nin bir seminerindeymiş.
Alkış, dün dönmüş...
Sarımın Necdet Yılmaz’a yanıt verecek.
Bakalım AKP içindeki bu atışmada kim haklı, kim 

haksız...
Alkış’ı okuduktan sonra yorumda bulunacağız.
Ağır suçlanan Alkış’ı neden bu güne kadar 

içlerinde tutmuşlar göreceğiz 

Başkanın odasına alis asan
ip liler hakkında dava açıldı
25 Ekim 2013 günü 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın odasına 
afiş asıp, 
“Kahrolsun AKP”, 
“Mustafa Kemal’in 
Askerleriyiz” diye 
slogan atan Türkiye 
İşçi Partisi Gemlik 
Şubesi üyeleri 
hakkında Sulh Ceza 
Mahkemesi’ne dava 
açıldı.
Türkiye İşçi 
Partisi’nin İstiklal 
Caddesi’ndeki 
astırdığı afişlerin 
Belediye 
Başkanvekili tarafın
dan toplatılarak çöp 
tenekesine atıldığı 
iddiaları üzerine’ 25 
Ekim 2013 günü bir 
gurup işçi partili, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile görüşmek 
üzere Belediyeye 
gitti.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı bulamayan 
İşçi Partililer, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak tarafından 
karşılandı.
Koçak, Belediye 
Başkanvekilinin 
Belediyede bulun
madığını, sorunlarını 
kendisine anlatabile
ceklerini söylemesi 
üzerine, bir kısım 
partili, Belediye 
Başkanvekili Refik

Merve Ayvalı

'*v M «Av--.
> .a 
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Muharrem Çelik

gençler, ‘Mustafa 
Kemal’in 
Askerleriyiz’, 
‘Kahrolsun 
AKPdiktatörlüğü’ 
diye slogan atarak, 
belediyeden 
ayrıldılar.

v':.r •■t».-**-,.'..-
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Yılmaz’ın odasına 
girerek, kendi afiş-

aİİMMiİ

lerini astı.
İP’li ve TGB’li

SAVCILIK 
SORUŞTURMA 
BAŞLATTI 
Olay üzerine, 
Cumhuriyet 
Savcılığına başvu
ran Belediye Başkan 
Yardımcığsı Nazmi 
Koçak, İP ve TGB’li 
gençlerden şikayetçi 
oldu.
Gemlik Cumhuriyet 
Savcısı, İPve TGB li 
İbrahim Kcçdemir, 
Hakan Kekeç, Yaşar 
Yıldırım, Muharrem 
Çelik (İP İlçe 
Başkanı), Tamer 
Yiğit, Merve Ayvalı 
(TGB Gemlik 
Başkanı), Ali Çakar, 
Kemal Kemaloğlu ve 
Bürol Türker hakkın
da ‘İşyeri dokunul
mazlığını ihlal etmek 
suçundan Türk 
Ceza Kanunu’nun 
37/1, 116/2, 319/1C 
ve 53/1 (nadde 
lerinden cezalan 
dırılmalarını istedi. 
Cumhuriyet Savcısı 
Cüneyt Sanıvar, 9 
kişinin cezalandırıl
ması istemiyle 
Gemlik Sulh Hukuk 
Mahkemesine dava 
açtı.

t

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR
Jf

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - yayincilik - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax i (0.224) 513 3595

(Gemlik Körfeg\^yvww.gqmJikfrorfezgazetpsi.cflm

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bıyıklı, Marina Clug projesini tanıttı
MHP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Bıyıklı, 
Marina Clup ve 
Gemlik'in 3 noktası* 
na yapmayı plan
ladığı Marina pro
jelerini anlattı.

BALIKÇLI BARINAĞI 
SONRASI İLK 
PROJEMİZ OLACAK 
Adnan Bıyıklı Marina 
projelerini Kumla, 
Gemlik ve Kurşunlu 
olarak 3'e ayırdık
larının altını çizerek, 
saha araştırmasında 
en uygun olan nok
taya ise Marmara'da 
eşi benzeri olmayan 
Marina Clup projesi
ni hayata geçirmek 

istediğini belirtti. 
Marina Clup'ta 
sadece yat limanı 
olarak değil, çeşitli 
aktivitelerin de 
yapılacağı, aynı 
zamanda kafe ve 
restaurant gibi 
bölümlerin de bulu
nacağı Gemlik'te 
yakışır bir kompleks 
düşündüklerini 
söyleyen Bıyıklı;
"Gemlik'te yaşıyor 
ve Gemlik'i büyük 
bir ilçe yapmak 
istiyorsak, plan
larımız da büyük 
olmalı. Ben rutin 
belediye işlemlerini 
hizmet veya proje 
diye anlatamam, 
bunlar benim de

zibe merkeziniMarina Clup'ınGemlik'in de viz 
yonuna basit gelir. 
Bizim Balıkçı 
/tomağı sonrasında 

projemiz Marina 
olacak" dedi.
TURİZM VE 
İSTİHDAM

sadece yat sahip- \* oluşturacağız.
terinin değil, çevre 
ilçeler ve iller için de 
cazibe merkezi ola
cağının altını çizen 
MHP adayı, 
"Bursa 'nın yeni ca

Büyükşehir tarafın
dan yapılan Atatepe 
örneği ortada, doğru 
işler yapılırsatJŞm 
lik'e Bursa'dm*kfrli 
çekmek zor değil.

Marina Clup'ta 
küçük bir tesis 
düşünmüyoruz. 
Tesis Turizmin 
yanında Gemlik'te 
yaşayan pek çok 
kişiye iş olanağı 
sağlayarak istihdam 
da yaratacak. Aynı 
zamanda, Gemlik 
ekonomisine de 
ciddi düzeyde katkı 
sağlayacak" şek
linde konuşan 
Bıyıklı, son söz 
olarak "Hedeflerimiz 
Gemlik için çok 

b büyük, Gemlik'i iyi 
bir yere getirmek 
istiyorsak, küçük 
hesaplarla işimiz 
olmamalı" dedi.

YSK'dan aday 
gösterilmeyen aday 
adaylarına yeni fır
sat!
Yüksek Seçim 
Kurulu'nun yapılan 
toplantısından 
ilginç bir karar çıktı!
Yüksek Seçim 
Kurulu aldığı 
kararla, müracaatları 
kabul edilen; 

ancak partileri 
tarafından aday 
gösterilmeyen aday 
adaylarının, 
farklı partilerden 
aday olmalarımın 
önünü açtı.
Buna göre aday 
gösterilmeyen aday 
adayları, isterler 
se listeler seçim 
kurullarına 

verilmeden farklı 
bir partiden 
aday olabilecekler. 
Daha önce 
aday adayı olan; 
ancak partileri 
tarafından aday 
gösterilmeyen isim
ler farklı bir 
partiden dahi 
olsa aday göster- 
ilemiyorlardı.

Gıda, yemek, 
akaryakıt, kuyum ve 
cep telefonu alışver
işlerinde yarından 
itibaren tak- 
sitlendirme yapıla
mayacak. Diğer 
ürünlerde ise taksit 
süresi 9 ayı geçe
meyecek. Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
nun (BDDK) bazı 
ürünlerde kredi 
kartına taksit 
sayısını 9 ile sınır
landıran, bazı ürün
lerde ise tamamen 
kaldıran Banka 
Kartları ve* Kredi 
Kartları Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin 
Yönetmeliği bugün 
yürürlüğe girecek. 
Buna göre, mal veya 
hizmet alımı sonrası 
belli bir ücret 
karşılığı borcun tak-

sitlendirilmesi veya 
ödemenin erte
lendiği dönemler de 
dahil olmak üzere, 
kredi kartları ile 
gerçekleştirilecek 
mal ve hizmet alını
lan ile nakit çekim
lerinde taksitten 
dirme süresi 9 ayı 
geçemeyecek. 
Mobilya ve beyaz 
eşya satışlarında 
taksit sayısı 9 ayla 
sınırlı tutulurken, 
kredi kartlarıyla 
gerçekleştirilecek 

telekomünikasyon 
ve kuyumla ilgili har
camalar ile yemek, 
gıda ve akaryakıt 
atımlarında ise taksit 
uygulanamayacak.

KART LİMİTİ, 
GELİRİN 4 KATI 
OLACAK
Yarın yürürlüğe gire
cek düzenlemeye 
göre, kredi kartında 
üst limit de, kart 
sahibinin aylık 
gelirinin dört katı 
kadar olabilecek.

KAYIP
CİHATLI KÖYÜ S.S. SULAMA KOOPERATİFİNE AİT KARAR 

DEFTERİMİZ KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 
İSMAİL ALTAY (KOOPERATİF BAŞKANI)

KAŞ€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 - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (6.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

SATILIK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA 

05356312517
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Seyfettin Şekersöz

Grup şampiyon
luğunu belirleyecek 
önemli karşılaşmada 
Componentaspor ile 
lider Gemlik Beledi 
yespor 2-2 berabere 
kalarak kozlarını son 
iki hafta maçlarına 
bıraktılar.
U-15 yaş ligi 2. grup
ta yenilgisiz iki takı 
mın mücadelesinde 
Componentaspor iki 
kez geriye düştüğü 
maçta beraberliği 
uzatma dakikalarının 
son saniyelerinde 
attığı golle kur
tarırken, Gemlik 
Belediyespor'da 
Batuhan'ın iki şutu 
direkten döndü. 
Maça konuk Gemlik 
Belediyespor daha 
iyi ve atak başladı. 
İlk dakikalardan 
itibaren rakip kale 
önünde gol arayan 
Gemlik Belediyespor 
18. dakikada 
Batuhan'la aradığı 
golü buldu. Defansın 
yüksek topu uzak- 
laştıramadığı 
pozisyonda topa

sahip olan Batuhan 
kalecinin yanından 
takımını 1-0 öne geçi 
ren golü kaydetti. 
Yediği golden sonra 
kendine geJen 
Componentaspor 
28'de beraberlik 
golüne kavuştu. 
Taç atışından aldığı 
topla sağ çizgiye 
inen Cengizhan'ın 
ortasına penaltı nok
tası üzerinden 
yatarak vole vuran 
Mazlum'un güzel 
golü skoru 1-1 yaptı 
ve ilk yarı bu skorla 

bitti. İkinci yarıda 
gol için daha çok 
atak yapan Gemlik 
Belediyespor 49. 
dakikada rakip kale 
önünde yaşanan 
karambolda defan
sın uzaklaştırama 
dığı topa düzgün 
vuran Akif'in 
golüyle yeniden öne 
geçti 2-1.
62. dakikada 
Batuhan müsait 
pozisyonda ağları 
bulamazken 65. 
dakikada Componen 
taspor'da Mazlum 

gördüğü kırmızı kart 
ile takımını sahada 
10 kişi bıraktı. 67. ve 
70+2 dakikada 
Batuhan'ın kaleye 
gönderdiği toplar 
üst direkten dön
erken bir atağı da 
defans tarafından 
çizgiden uzak
laştırıldı. Uzatmanın 
4. dakikasında 
Gemlik Belediyespor 
kale önünde defan
sın yaptığı hatayı 
Componentaspor 
kaptanı Alperen iyi 
değerlendirerek

maçın skorunu 2-2 
olarak belirledi.

SAHA : Orhangazi 
Göl Tesisleri

HAKEM:
Azizi Sonat 5, 
COMPONENTASPOR 
Yunus 5, Emrah 5, 
Ahmet 5, Emre Yıldız 
5, Alperen 6, Ferhat 
5, Cengizhan 6, 
Emre 4, (Cenkay 3) 
Batuhan 4, Kadir 5, 
Mazlum 5, 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR :

Mustafa 4, Mertcan 
5, Adem 5, Furkan 4, 
(Oğuz 4) Ali 5, Akif 
6, Batuhan 6, Alihan 
4, (Alper 3) Muratcan 
4, Onur 4, (Cihan 4). 
Fatih 4,

GOLLER : Dk. 18. 
Batuhan, Dk. 49. 
Akif, (Gemlik 
Belediyespor) Dk. 
28. Mazlum, Dk, 
70+4 Alperen, 
(Componentaspor) 
KIRMIZI KART : 
Mazlum 
(Componentaspor)
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Türkiye'nin ihracatı yüzde 0.4 azaldı
Türkiye'nin ihracatı, 
geçen yıl bir önceki 
yıla göre yüzde 0,4 
azalarak 151 milyar 
869 milyon dolar 
oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ile 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı işbirliğiyle 
oluşturulan 2013 yılı
na ilişkin geçici dış 
ticaret verileri açık
landı.
Buna göre, ihracat 
geçen yıl 2012 yılına 
göre yüzde 0,4 ger
iledi ve 151 milyar 
869 milyon dolara 
düştü. Aynı dönemde 
ithalat ise yüzde 6,4 
artış göstererek 251 
milyar 651 milyon 
dolar olarak hesap
landı.
Aynı dönemde dış 
ticaret açığı, yüzde 
18,7 artarak 84 mil
yar 83 milyon dolar
dan 99 milyar 782 
milyon dolara ulaştı. 
İhracatın ithalatı 
karşılama oranı, 
2012'de yüzde 64,5 
iken, geçen yıl sonu 
itibarıyla yüzde

60,3'e indi. 
Türkiye'nin ihracatı, 
2013 yılının aralık 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 4,9 artarak 13 
milyar 220 milyon 
dolar oldu.Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK) ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı 
işbirliğiyle oluşturu
lan 2013 yılı aralık 
ayına ilişkin geçici 
dış ticaret verileri 
açıklandı.
Buna göre ihracat, 
geçen yılın aralık 

ayında 2012 yılının 
aynı ayına kıyasla 
yüzde 4,9 arttı ve 13 
milyar 220 milyon 
dolara yükseldi. Aynı 
dönemde ithalat ise 
yüzde 16,7 artış 
göstererek 23 milyar 
137 milyon dolar 
olarak hesaplandı. 
Söz konusu ayda dış 
ticaret açığı, yüzde 
37,3 artış kaydederek 
7 milyar 222 milyon 
dolardan 9 milyar 
917 milyon dolara 
çıktı.
İhracatın ithalatı

karşılama oranı, 2012 
yılı aralık ayında 
yüzde 63,6 iken 
geçen yılın aynı ayın
da yüzde 57,1'e 
düştü.
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre ihracat, aralıkta 
bir önceki aya göre 
yüzde 2,3 azaldı, 
ithalat ise anılan 
dönemde yüzde 1,9 
arttı. Takvim etki
lerinden arındırılmış 
seriye göre ise ihra
cat, geçen yılın aralık 

ayında 2012 yılının 
aynı ayına göre 
yüzde 4,9, ithalat da 
yüzde 12,5 artış gös
terdi.
Almanya, geçen yıl 
yine Türkiye'nin en 
fazla ihracat yaptığı 
ülke olurken, bu ülk
eye ihracat yüzde 4,4 
artarak 13,1 milyar 
dolardan 13,7 milyar 
dolara çıktı.Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK) ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı 
işbirliğiyle oluşturu
lan geçici dış ticaret, 
verilerine göre, 
geçen yıl Irak'a ihra
cat ise yüzde 10,5 
artarak 10 milyar 822 
milyon dolardan 11 
milyar 958 milyon 
dolara yükseldi.
Böylece Irak, 
Türkiye'nin en fazla 
ihracat yaptığı ülkel
er sıralamasında 
Almanya'dan sonra 
ikinci sırada yer aldı. 
Geçen yıl, Almanya 
ve Irak'tan sonra en 
fada ihracat 8 milyar 
777 milyon dolarla 
İngiltere'ye, 6 milyar

966 milyon dolar ile 
Rusya 
Federasyonu'na, 6 
milyar 720 milyon 
dolar ile İtalya'ya, 6 
milyar 378 milyon 
dolar ile Fransa'ya, 5 
milyar 623 milyon 
dolar ile ABD'ye, 4 
milyar 967 milyon 
dolar ile BAE'ye 
yapıldı.
Aynı dönemde İran'a 
yapılan ihracatta 
yüzde 57,7, BAE'ye 
yapılan ihracatta 
yüzde 39,2, Suudi 
Arabistan'a yapılan 
ihracatta yüzde 13,2, 
Mısır'a yapılan ihra
catta yüzde 13 
oranında gerileme 
görülürken, Libya'ya 
yapılan ihracatta 
yüzde 28,7, Çin'e 
yapılan ihracatta 
yüzde 27,1, 
Ukrayna'ya yapılan 
ihracatta yüzde 19,8, 
İspanya'ya yapılan 
ihracatta yüzde 16,7, 
Azerbaycan'a yapılan 
ihracatta yüzde 14,6, 
İsrail'e yapılan ihra
catta ise yüzde 13,8 
artış kaydedildi.

Sıııl Man ■ »SB ihiıı M
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, '155 
Polis İmdat' hattını 
arayarak yapılan 
ihbar ve şikayet 
hizmetine ilave 
olarak, ücretsiz 155 
numarasına SMS ile 
ihbar gönderme 
servisinin yarın 
itibariyle başlaya
cağını bildirdi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
"Uygulamaya konul
ması planlanan bu 
hizmetin, ihbarını 
sözlü olarak bildirme 
yerine yazılı olarak 
iletmeyi tercih eden 
vatandaşların yanı 
sıra, yardıma ihtiyacı 
olan ancak bulun- 

, duğu durum 
nedeniyle sesli 
olarak ifade ede- 

। meyenlerin de isti
fade edebileceği bir 

4 ı uygulamadır. Bu 
uygulamanın gerek-

Artık
155 sms
Servisiyle

Polise
Ulaşmak Mümkün

siz yere kullanılarak 
yoğunlaştırılması 
gerçekten ihtiyacı 
olanların iletişimleri
ni yavaşlatarak 
gecikmesine sebe
biyet vereceği, 
bununda telafisi güç 
yada imkansız 
sonuçları doğura
bileceği gibi hukuki 
yaptırımlarla da

karşı karşıya kalın- 
abilecektir.
Vatandaşlarımız 
tarafından 155 Polis 
İmdat Acil Çağrı 
numarasını kullan
mak suretiyle cep 
telefonlarından acil 
durum, ihbar veya 
şikayetle ilgili SMS 
gönderme 
hizmetinden en iyi

----------------şekilde yararlan
abilmeleri için aşağı
daki hususlara 
dikkat edilmesi 
zaman ve kamu kay
naklarının daha etkin 
kullanılması 
bakımından önem 
arz etmektedir." 
denildi.
Açıklamada, vatan
daşların acil durum, 

ihbar veya şikayetle 
ilgili bir durumla 
karşılaştıklarında, 
cep telefonlarının 
SMS kısmına konu 
ile ilgili gerekli bilgi
leri yazmak suretiyle 
ücretsiz olarak 155'e 
iletebilecekleri vur
gulandı. 155 SMS 
ihbarlarına ilk etapta 
tüm ülke genelinden 
bir merkeze yön
lendirilip geri 
dönüşüm yapılamay
acağından adres 
bilgilerinin tam ve 
eksiksiz yazılması 
gerektiğinin dile 
getirildiği açıklama
da şu ifadelere yer 
verildi: "1 Şubat 
2014 tarihinden 
itibaren 155 SMS 
servisi faaliyette ola
cağından test, den
eme, içeriği boş 
bırakılmış gibi 
gereksiz SMS gön
derilmesi zaman ve 
kamu kaynaklarının 

gereksiz yere 
tüketilmesine neden 
olabileceğinden 
bireylere hukuki 
yükümlülükler 
getirmektedir.
Vatandaşlarımızın 
kullanmış olduğu 
bazı akıllı telefonlar
da acil çağrı bildirim 
özelliği var ise 
(çalınmaya karşı 
veya acil durumlar 
için), kullanıcının 
haberi olmadan 
otomatik olarak 
gereksiz acil çağrı 
SMS gönderimi yap
maması için telefon 
menüsünden gerekli 
ayarları yapmaları 
önem arz etmektedir. 
Çevremizde bulunan 
engelli vatan
daşlarımızın da 155 
SMS servisinden 
haberdar olmaları 
için yardımcı olun
ması hususları asına 
ve kamuoyuna saygı 
ile duyurulur."
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Reçete fatura işlem tutarı arttı
Türkiye'de geçen 
yılın ocak-ekim 
döneminde, reçete 
fatura işlem tutarı 
2012'nin aynı döne
mine göre yüzde 7,1 
artışla 12 milyar 207 
milyon 435 bin lira 
oldu.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) veri
lerinden derlenen

bilgiye göre, geçen 
yılın ocak-ekim 
döneminde Genel 
Sağlık Sigortası 
(GSS) kapsamında 
primi devlet tarafın
dan ödenenler için 
reçete sayısı, 
2012'nin aynı döne
mine göre yüzde 0,3 
düşüşle 277 milyon 
45 bin adede

geriledi.
En fazla reçete, 31 
milyon 82 bin adetle 
ocakta, en az reçete 
ise 23 milyon 752 
bin adetle ağustosta 
işlem gördü.
Geçen yılın ilk 10 
ayında reçete başına 
ortalama maliyet 
44,06 lira oldu, bu 
rakam 2012'nin aynı

döneminde 41,01 lira 
olarak kayıtlara 
geçti. Fatura işlem 
tutarı, bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 7,1 
artışla 12 milyar 207 
milyon 435 bin liraya 
yükseldi, günde 
ortalama fatura 
işlem tutarı 40,1 
milyon lira oldu.

Dikkat! Bu ücreti geri alabilirsiniz
Elektrik kesintisi 
olmadığı halde fatu
ralara yansıyan 
'kapama-açma* 
bedeli itirazla geri 
alınabilir.
Tüketiciler Derneği 
(TÜDER) Genel 
Başkanı Aydın 
Ağaoğlu, faturaya 
yansıyan 'kapama- 
açma* ücretine itiraz 
edip, ücretin 
iadesinin sağlan
abileceğini söyledi.

TEPKİ YAĞDI 
Elektrik faturalarının 
son ödeme tarihin
den sonra ödenmesi 
durumunda faturaya 
yansıyan ’kapama- 
açma" bedeliyle ilgili 
karışıklık sürüyor. 
Vatandaşlar, elektrik 
kesintisi olmadığı 
halde 'kapama-açma* 
bedeli ödediklerini 
belirterek duruma 
tepki gösterdi.

Tüketiciler Derneği 
(TÜDER) Genel 
Başkanı Aydın 
Ağaoğlu ise, elektrik 
dağıtım şirketleriyle 
ilgili kendilerine 
ulaşan şikayetleri 
değerlendirdi.
Vatandaşların en çok 
şikayet ettiği konular 
arasında faturalara 
yansıyan "kapama- 
açma" bedelinin 
bulunduğunu anla
tan Ağaoğlu, 
yaşanan karışıklığa 
değindi.
BU ÜCRET TALEP 
EDİLEMEZ

Ağaoğlu, "Dağıtım 
şirketlerinin son 
ödeme tarihinden en 
az 10 gün önce müş
terilerine faturayı 
tebliğ etmesi 
gerekiyor. Ancak son 
ödeme tarihine 2-3 
gün kala faturalar 
kapılarına bırakılıyor. 
1 gün geç ödeyenler
den de 'kapama- 
açma' bedeli alınıyor. 
Oysa elektrik 
piyasasıyla müşteri 
hizmetleri yönet
meliği açıkça 
'kesme-açma yapıl
mayan abonelerden 

kesme-açma ücreti 
talep edilemez' diyor. 
Talep eden bazı özel 
şirketlerin uyguladığı 
bu sistem ise kazanç 
kapısı haline 
dönüştüğünü gös
teriyor" dedi.

"PARANIN İADESİ 
YÖNÜNDE KARAR 
ALDIRABİLİRSİNİZ" 
Faturalar konusunda 
tüketicilere uyarılar
da bulunan Ağaoğlu, 
"Elektrik dağıtım şir
ketleri aralarında 
anlaşmış gibi vatan
daşlar faturalarını 
son ödeme tarihin
den 1 gün geç ödese 
19 lira 10 kuruş 
bedel istemekte. 
Bunun fark 
edilmeme halinde ise 
bir sonraki aya 
geçen ayın o fatura 
bedeli yansıtılmakta. 
Eğer ki faturafnızda 
19 lira 10 kuruş

kesme-açma bedeli 
görüyorsanız ve 
elektriğinizde fiilen 
kesilmemişse buna 
derhal itiraz edin. 
Elektrik idaresi 
paranızı geri ver
mezse ikamet 
ettiğiniz yerdeki 
tüketici hakem 
heyetine başvurarak 
bunun iadesine karar 
aldırabilirsiniz" diye 
konuştu.
Faturalarından yakı
nan İdris Aydın isimli 
vatandaş, "Geçen 
aylarda elektriğim 
kesilmediği halde 
açma-kapama parası 
bana da geldi. Öde
mek zorunda kaldı 
ğım için ödedim" 
şeklinde konuştu. 
Faturalarının çoğu 
kez tarihinden sonra 
eve geldiğini 
söyleyen bazı vatan
daşlar ise, 
"Uygulanan sistem 

sömürücü bir 
düzendir. Uygulanan 
bu sistem garip 
insana bir zulümdür. 
Evde olmayıp tatile 
giden vatan
daşlarımız ne 
yapacak? Ya da 
akrabasının 
hastalığıyla, ameliy
atıyla uğraşıyorsa 
vatandaş o haliyle 
elektriğini mi 
düşünecek?" dediler. 
BEDAŞ: "KESME- 
BAĞLAMA 
SÜREÇLERİ İLE 
İLGİLİ ÇOK HASSAS 
DAVRANIYORUZ" 
Boğaziçi Elektrik 
Dağıtım A.Ş.
(BEDAŞ) ise, ödeme 
bildirimlerinin 
Müşteri Hizmetleri 
Yönetmeliği'nin 21. 
maddesi gereğince 
fatura son ödeme 
tarihinden en az 10 
gün önce tebliğ * 
edildiğini bildirdi.

G
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAM UK

METROR
E

513 10 53
513 29 54
513 10 28

Pamukkato 
DENİZ UCAOl

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

ULAŞIM

HASTANELER
517 34 00

TAKSİLER

B

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

Körfez Tekel 
Çınar Tekel 
Güven Tekel 
Gemlik Tekel 
Manastır Tekel

Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ işletme 
Statyum 
Orm.Bol.Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

513lfcflX 
513*ttEâs
5131%K 
513
513 71 66

E
R

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

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

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova
İDO İmam Aslan

256 77 84
544 30 60

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

VAPUR - FERİROT
Yalova

Eskihlsar

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

OTORÜS
Şehirlerarası 
,9P0büs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR
SEMDAŞ 
&ygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni ûlkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan 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

Gemlik Körfez
YER^THHRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4788 

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)

wufti
nsliMusı

EYVAH EYVAH 3: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15 
DÜĞÜN DERNEK: 
11:00-13:20-15:30- 
17:40-19:50-22:00

ÇILGIN DERSANE 3 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:30 

5133321
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SOI
VERİYORUZ

• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 

YAPMAYACAĞIZ<YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ® RÜŞVET ALAN DA, 

VEREN DE, ARAÇLIK EDEN DE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 

KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ • HER 

KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKİLCVE 

ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 

HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ '^ BELEDİYE HİZMETLERİNİ 

ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACMIZ^-GÜLERYÜZLÜ^E.SEVGİ 

DOLU HİZMET SUNACAĞIZ® VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM 

ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 

HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİKTE YAŞAYAN HERKESİN SESİ OLACAĞIZ

r ^■l

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


Kumla Fabrika: Armutlu Yolu Üzeri,-Kiremit Ocağı Mevkii.^.KÜ^a^^iik^rsâ1 Tel:0(224)5;

ZEYTİN MÜSTAHSİLİNİN DİKKATİNE!!!
BASKILIK YAĞLIK ZEYTİNLERİNİZ İTİNA İLE SIKILIR.
BEKLEMEK YOK, SIRA YOK!!!

www.kavlak.com.tr
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GEMLİK 
OZDILEK

7 YASINDA
Özdilek Alışveriş Mağazalar Zin 
cirinin Gemlik Şubesi 7. yaşını 
müşterileriyle kutladı. Syf 5’de

AKP Belediye Meclis Üyesi Turan Alkış, Necdet Yılmaz’a facebook üzerinden cevap verdi tiran
■■■■■■||..... .....turn mu

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sorumlusu kim?
Dün, kış ortasında yine günlük güneş

lik bir hava vardı.
Bu güneş yanıltıcıydı. Güneşe karşın 

akıl almaz soğuk rüzgar donduruyordu.
Umurbey’deki evimizin tepesinden 

Gemlik'in perişan halini seyrederken, 
ovanın nasıl yağmalandığına üzülerek 
baktım.

Belediyeye karşın, kaçak yapılarla dol
muş bir ova..

Bunun sorumlusu kim?
Devamı sayfa 4’de

Gemlik’te AKP’nin Refik Yılmaz ile kaybedeceğini 
söyleyen AKP Belediye Meclis üyesi Turan Al kış'ı 
sert şekilde eleştiren AKP İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz’a AKP’li Belediye Meclis üyesi Turan Alkış, 
facebook üzerinden verdiği yanıtta, “Sizlerin doymak 
bilmeyen ihtiras ve mideleriniz yüzünden Gemlik’te 
AKP ye gönül vermiş büyük çoğunluk rahatsız olmuş 
tur. Onun içindir ki, Gemlik halkının vicdanlarından 
aklanmayacaksınız ’’ dedi. Haberi sayfa 4 'de

Osmah devletinin yıkılması sırasında 
Yunanistan ve Girit Adası’nda yaşayan 
Türklerin Anadolu ya göçünün 91. yıldönümü 
törenlerle kutlandı. Törenden sonra göç 
sırasında yaşamlarını yitiren mübadiller için 
denize karanfil bırakıldı. Haberi sayfa 2’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özlemle anıyoruz ama hala arıyoruz
Gerçekleri en yalın biçimde gündeme 

taşıdığı için, karanlıkta yapılan bir çok "iş"e 
ışık tuttuğu için yaşamdan, ailesinden, 
ülkesinden, yurttaşından koparılışının 21'nci 
yıl dönümünde bir kez daha andık. Ama 
daha çok da aradık.

Anımsıyor musunuz cenaze törenini...
Sayıları milyonlarla ifade edilen yurt

taşlar...
Ortak acıda buluşanlar aynı zamanda 

aydınlık bir geleceği de muştuluyordu.
Sonra neler oldu neler?
Işıklar içinde yatsın Uğur Mymcu'nun 15 

Ocak 1976'da, Cumhuriyet Gazetesi'nde 
yaptığı şu öngörü gibi;
. "Bir toplum böyle çöker işte. Devletin yeri
ni kaba kuvvet alır, susulur. Yasanın yerini 
din alır, korkulur. Yolsuzluklar, cinayetler 
birbirini izler. Eller kollar bağlanıp götürülür. 
Vuran vurur, öldüren öldürür ve bütün bun
lardan sonra bir çete gelir ve devleti teslim 
alır..."

Neredeyse 40 yıl sonra...
Dershane savaşlarıyla başlayıp hırsızlık 

operasyonuyla ayyuka çlkan ve 17 Aralık 
2013'de ortaklık balonunun patlamasıyla 
ortaya saçılanlar.

Hırsızlık, yolsuzluk, 
Hukuksuzluk, ursuzluk...
Çamur çorak içine batmış bir ilişkiler 

yumağı...
Al gülüm ver gülüm.
Çıkar birliktelikleri...
Ortaklaşa operasyonlar.
Şimdi...
1950’den beri sağ ve sığ politika üreten

lerin hazırladıkları son.
Polis...
Yargı...
Sağlık...
Milli Eğitim de...
İktidar kanadının iddialarına göre paralel 

yapılanma...
Yetkili ağızların söylemleri dikkat çekici...
Örneğin Başbakan:
"Bu medeniyet yalancı peygamberleri, 

sahte velileri, içi boş, kalbi boş, zjhni boş 
alim müsveddelerini reddetmiştir";

Hükümet sözcüsü; c
"Ülkemizde her şey yoluna giderken bin

leri bunu bozmak istiyor. Bu gemi su alırsa 
hep birlikte batarız..:" .b

Örnekleri çoğaltmak mümkün...
Hem de en yumuşağından sertine doğru... 
Oysa...
Hükümetler gerçek anlamda...
Kurallardan sapmadan...
Kurulları saptırmadan...
Saltanat vari özentilere kapılmadan...
Şıhlardan, şeyhlerden, müritlerden medet 

ummadan...
Yurttaşı ön plana alarak...
Ülke çıkarlarını gözeterek...
Ulusal değerlere sahip çıkarak iktidarlarını 

sürdürebilseydiler bugün Türkiye 
Cumhuriyeti egemenliğin kayıtsız koşulsuz 
yurttaşta olduğu yönetimden ödün vermez
di.

Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 
olur...

Yurttaşının da can ve mal güvenliğini 
sağlardı.

elBİT B RUMHİDEN GÖCENIER ■
Osmalı devletinin 
yıkılması sırasında 
Yunanistan ve Girit 
Adası’nda yaşayan 
Türklerin Anadolu 
ya göçünün 91. 
yıldönümü törenlerle 
kutlandı.
Dün, Gemlik Beledi 
ye İskelesi’nde 
düzenlenen törende 
konuşan Gemlik 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Derneği 
Başkanı Ahmet. Çak
mak, "Mübadelenin 
91. yıldönümünde 
Balkanlar'a, Ege 
Adalarında, Orta 
Doğu'da ve yaşadığı 
mız coğrafyada 
çatışma yerine barış, 
farklı olanı, sürgün 
yerine birlikte yaşa
ma ortamının oluştu- 
rulabileçeğine 
yürekten inanı 
yoruz." dedi.
Dün saat 14.30 da 
İskele de düzenle
nen törene 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, CHP 
Belediye Başkan 
Adayı İbrahim Talan, 
MHP Belediye 
Başkan Adayı 
Adnan Bıyıklı, siyasi 
parti ilçe başkanları, 
yöneticileri, Girit ve 
Rumeli Türkleri' 
Derneği üyeleri ve 
yöneticileri ile vatan
daşlar katıldı. 
Törende konuşan 
Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak, 91 
yıl önce 30 Ocak 
1923 tarihinde 
TBMM hükümeti ile 
Yunan Hükümeti 
arasında Türkiye’de 
Yerleşik Rum-Orta 
dokslar ile Yunanis 
tan da yerleşik türk- 
Müslümanlar arasın
da zorunlu göç ant- > 
laşması imzalandı 
ğını söyledi.
Çakmak şöyle 
devam etti: 
"Yunanistan'ın 
Balkan Savaşına 
katıldığı tarih olan 
18 Ekim 1912 den 
itibaren yurtlarını 
terk etmiş olanları 
da kapsamına alan 
bu sözleşme ile 2 
milyon insan doğ
dukları toprakları 
terk etmek zorunda 
kaldı. Mübadeleye 
tabi tutuldular, 
yüzlerce yıl ekip 
biçtikleri toprak
larını, ekmek parası 
kazandıkları işyer
lerini, evlerini,

ibadet ettikleri kut
sal mekanları, 
sevdiklerinin

istediklerini 
belirterek, "Onların 
doğdukları kentleri,

mezarlarını geride 
bıraktılar.
Limanlarda tren 
istasyonlarında 
kurulan, çadırlarda, 
haftalarca, aylarca 
beklediler. Çoğu 
yolcu taşımaya 
elverişsiz olan 
gemilerle, olmak 
üzere iki ülke arasın
da günler, haftalar 
süren yolculuklar 
yaptılar. Bu uzun ve 
zahmetli yolculuk 
sırasında, kaybettik
leri ölülerini denize 
verdiler.
Yetersiz beslen
meden ve kötü, fiziki 
koşullardan ötürü. 
hastalanarak ölenler 
oldu. Aileler dağıldı. 
Yeni vatanlarında 
üzün süre uyuni 
güçlüğü çektiler. 
Acıla'rını dışı vura
madılar, anlat
madılar, aktar
madılar..."

ZİYARETE İZİN 
VERİLMEDİ 
Ahmet Çakmak, 
mübadilleri doğduk
ları yerleri ziyarete 
uzun süre izin veril 
mediğini belirterek, 
ilk kuşam mübadil
lerin hemen hemen 
tamamının memleket 
hasreti ile öldükleri
ni, ancak son yıllar
da artan mübadil 
çocuk ve torunların 
sayılarının artmasıy
la bir vasiyetin yeri 
ne getirilmesi 
nedeniyle bu toprak
ları ziyaret etmek

köyleri, mahalleleri, 
ibadet ettikleri kut
sal mekanları 
görmek istiyoruz. ' 
Kendi özel tarihleri 
ne ve kültürlerine 
ait izleri sürmek 
istiyoruz.
Ancak, TC. vatan
daşlarına vize uygu
lanıyor. Vize alırken 
çekilen sıkıntılar düş 
kırıklığı yaratıyor" 
şeklinde konuştu. 
Çakmak, mübadil
lerin doğdukları 
memleketlerindeki 
topraklardaki cami, 
tekke, manastır, 
şehitlik mezarlık gibi 
kutsal yerleri 
günümüze kadar 
ayakta kalanlarının 
restore edilmesi, her 
iki ülkede de sivil 
mirasın korun 
masını, bu konuda 
başlatılan çalış
maları takdirle 
karşıladıklarını 
söyledi.
Ahmet Çakmak, 
Merkezi yönetimler 
ve AB’nin de maddi 
ve manevi teknik 
çalışmalara destek 
ermesini isterken, 
"Mübadelenin 
üzerinden 91 yıl 
geçmesine karşın, 
mübadillere/ 
muhacirlere yönelik, 
"... derenin öte 
yanından gelenler", 
"...sonradan bu 
ülkeyi kendilerine 
vatan edinenler., siz 
bu ülkenin sahipleri 
değilsiniz, haddinizi 
bileceksiniz." gibi 

bir dil kulanılmasını, 
"öteküeştirmenin ", 
"dışlamanın", ırkçı, 
şoven kafalarda hala 
devam ettiğini 
göstermektedir. 
Üstelik bu sözler 
TBMM çatısı altında 
söylenebilmektedir. 
Nefret suçlan kap
samına girdiğini 
düşündüğümüz bu 
söz ve davranışları 
şiddetle kınıyoruz. ” 
dedi.
Ahmet Çakmak 
konuşmasını şöyle 
bitirdi: 
"Bu topraklarda 
yaşayan halkların 
geçmişinde yüzlerce 
yıl birlikte yaşam 
deneyimi var.
Bizler: mübadil 
çocukları ve torun
ları olarak, mübade
lenin 91. yıldönü 
münde Balkanlar'a, 
Ege Adalarında, Orta 
Doğu'da ve 
yaşadığımız 
coğrafyada çatışma 
yerine barış, farklı 
olanı, sürgün yerine 
birlikte yaşama 
ortamının oluşturu
labileceğine yürek
ten inanıyoruz" dedi. 
Daha sonra konuşan 
Kaymakam Cahit 
Işık, mübadillerin 
güç sırasında ölen
leri rahmetle 
andığını belirterek, 
"İnsanlık tarihinde 
bu ve buna benzer 
olaylar hep yaşan
mıştır. Önemli 
olan bu olayların iki 
ülke halkları arasın
da kin ve nefret 
tohumları ekmeme- 
sidir." dedi.
Çarşı Camii mamı 
Süleyman Yedek'in 
duasından sonra 
yaşamlarını yitiren 
mübadiller içi denize 
karanfil bırakıldı. 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Derneği 
yönetimince ölen 
büyüklerinin ruhları 
için helva dağıtıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Sorumlusu kim?
Yerel seçimler yaklaşırken, Belediyeciliğin ne 

kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım.
Hoyratlığa, kaçağa oy uğruna göz yuman bele 

diyecilik, kentin dokusunu bozuyor.
Sonra o bozukluğu düzeltmek için gelenler çaba 

harcıyor.
Hisartepe Mahallesi’nin gecekondu olmasına göz 

yumuldu önce...
Daha sonra 1970 lerde mezarlık çevresi, daha 

sonra ova talan edildi.
Hep planlar arkadan geldi.
AKP li belediyeler döneminde de aynı şeyler 

yaşandı.
Kentin doğu bölgesi, yani taşocakları civarı, 

Odun Depolarının bulunduğu bölge, Zeytin 
Toptancılar Sitesi arkaları, Çarşı deresinin Çevre 
yolundan sonraki bölümü, Bursa yolundaki Küçük 
Sanayi sitesi karşısı, Engürücük Kurtul köyleri 
çevresindeki odun depoları hep kaçak yapılarla 
doldu.

CHP’li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
önce doğu planlarını, sonra Kuzey ve Serbest 
bölge planlarını yaptırdı.

Doğu ve Serbest Bölge planlarıyla kaçak 
yapılara bir çeşit af gelecekti.

Biten Doğu planları ile ovaya kaçak yapı yapan
lara tapuları Refik Yılmaz döneminde dağıtıldı.

Umurbey sırtlarından Gemlik’e doğru baktığınız
da Orhan Veli’nin dizelerini değil, kaçak yapılan ve 
bozuk kentleşmenin ne demek olduğunu göre
ceksiniz.

Dün günlerden pazardı ve hava güneşliydi. Ama 
güneşe karşın sert bir rüzgar vardı.

Üşüten, donduran rüzgar...

TURAN ALKIŞ- NECDET YILMAZ' 
SALVOSU DEVAM EDECEK...

Yerel seçimlere doğru Belediye Başkan adayını 
en son belirleyen parti AKP oldu.

AKP Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’da karar 
kıldı.

Parti için muhalifleri buna tepki gösterdiler.
Yılların siyasetçisi, AKP’nin kurulduğundan 

sonra ilk belediye başkanı Mehmef Turgut, âtây 
olamayınca DP’den adaylığını koydu.

Turgut İl yönetimine, “Ben adayım" demişti.
Yapılmayınca dediğini yaptı.
Şimdi Refik Yılmaz’ın en önemli rakiplerinden 

biri...
Bir diğer isim ise AKP’nin Belediye Meclisinde 

en tutarlı ismi Turan Alkış oldu.
Alkış, demokratik tepkisini basın aracılığıyla 

paylaştı.
Refik Yılmaz’ın AKP’ye Gemlik’te seçim kaybet

tireceğini söyledi.
İlçe Başkanı Necdet Yılmaz, bu açıklamanın 

ardından Turan Alkış’a yüklendi.
Çıkarcılıkla, menafaatçilikle, meclis listesine 

giremeyeceğini öğrenince Partisine ihanetle, 
yetmedi, Gemdaş yönetim kurulu üyesi olamaya
cağı için çıkar musluğunun kesileceği gibi ağır 
suçlamalar yönetti.

Alkış’ın buna yanıt vereceğini duymuştu.
Ama dün akşam saatlerinde facebookumu açın

ca Alkış’ın Yılmaz’a giydirmelerini gördüm.
AKP içinde seçimlere 2 ay kala kopuşlar sürü 

yor. Karşılıklı suçlamalar gırla gidiyor.
Birbirlerini hainlikle, çıkarcılıkla, menfaatçilikle 

suçlayan bir yönetim, diğer yanda ise doymak 
bilmeyen ihtiraslar, çirkinlikler, utanmazlıklar, pis
likler... gibi suçlamalar..

Gemlik yerel seçim atmosferine böyle giriyor.
Günler ilerledikçe, bakalım nelere tanıklık ede

ceğiz.

AKP Belediye Meclis Üyesi Turan Alkış, Necdet Yılmaz’a facebook üzerinden cevap verdi

‘Gemlilı lıallııııııı«icdanlannda
alılaınıaııacakınır

Gemlik’te AKP’nin 
Refik Yılmaz ile 
kaybedeceğini 
söyleyen AKP 
Belediye Meclis 
üyesi Turan Alkış’ı 
sert şekilde eleştiren 
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz’a 
AKP’li Belediye 
Meclis üyesi Turan 
Alkış, facebook 
üzerinden verdiği 
yanıtta, “Sizlerin 
doymak bilmeyen 
ihtiras ve mideleriniz 
yüzünden Gemlik’te 
AKP ye gönül vermiş 
büyük çoğunluk 
rahatsız olmuştur. 
Onun içindir ki, 
Gemlik halkının vic
danlarından aklan
mayacaksınız” dedi. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın 30 Mart 
2014 tarihinde yapıla
cak olan yerel seçim
lerde AKP Genel 
Merkezi tarafından 
aday gösterilmesi 
üzerine, bunu 
eleştiren AKP 
Belediye Meclis 
üyesi Turan Alkış’a 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz sert açıkla
malarda bulunmuş, 
Alkış’ı tnenfaatçilikle, 
nankörlükle 
suçlamıştı.
Turan Alkış dün, saat 
15.oo sıralarında 
facebook hesabın
dan Yılmaz’a yanıt 
verdi.
Turan Alkış, face
book sayfasında 
şunları söyledi :

“Meclis üyeliği göre
vime iftira ve yalan
ları ile aşağılamaya 
çalışan AKP’nin 
Gemlik İlçe Başkanı.

P
 Turan Aikrs akp Üçe beşken» neodet y»JmazJ«*ndhî mutenwes 

etffiişiö'ıjç dünvandafa çrhnbk -e uten>7*ez*$n» çok: güseî gerofe 
ha&ına beyan etnsşsrn sana yakışanbudun.ser,ka’sogörev» yapan 
T.C devlebn» temsâ eden b? kişiye yapfcğm bu bakar ette» m cezasre 

r- ödYScekan.
\ Beğen »33

figM »uran Alkış saneccet.yâmaz ,bo$ dduğunu;

SctH sdybjvof sunuz»beted /e ntevzuab komrSurıda sen,başken adayınız 
ref& ytârtaz.veh; bebrtyecegmu ntedis üyelerinden hangisin» :styorsa^e 
yonelânincen feci» a; zu edvocsan hepiniz gefin tstedgm t«»e^SYan . 
»ranafeod»? lwuruoda.h^-3'» sanJanna cevap v«ebm. boşiuga 
gew& ha*k* 'ka»v verse..’. *

ME9 Turan Alkış sayın ngçcet yâmas şahsıma yondfch mecfe üyeş»

*aJamıyaçag»."-' anfedo? »çvt tjoyte kanuşuyo? 1 demekfâ.. Pzfer te in 
■ senedr pswcfenniz ve sanwuyetstz^gavz butaşmasn dye yan, yana 
gelmemeye buyuk çaba hercadnvsfeers'» syaseten tx?zuk aNak ve 
VKtiar. kantarınız beni tartmaya yelmez.

.• t t Şeften, , * • . „ f

tc/arsw Tt^'goîbunü beğend.

Devlet kurumlan, : 
çalışanları, kuralları 
ile bir bütündür. 
Meclis üyeliği bir 
kamu görevidir. Ben, 
devletimin itibarını, 
güvenini, ve saygın
lığını bu süreçte 
(Refik - Necdet 
Yılmaz ortaklığına 
rağmen) her değerin 
üzerinde tuttum. 
Sizlerin doymak 
bilmeyen ihtiras ve 
mideleriniz yüzünden 
Gemlik’te AKP’ye 
gönül vermiş büyük 
çoğunluk rahatsız 
olmuştur. Onun 
içindir ki, Gemlik 

halkının vicdanların
da aklanmayacak
sınız. Sağduyu 
sahibi, demokrasiye 
inanan Gemlik halkı 
vicdanlarında sizleri 
mahkum etmiştir. 
AKP Gemlik ilçe 
başkanı Necdet 
Yılmaz kendini 
mükemmel ifade 
etmişsin. İç dünyan
daki çirkinlik ve 
utanmazlığını, çok 
güzel Gemlik halkına 
beyan etmişsin. Sana 
yakışan budur. Sen, 
kamu görevi yapan 
TC devletini temsil 
eden bir kişiye yap

tığın bu hakaretin 
cezasını ödeye- 
seksin.”

Turan Alkış : 
“Sayın Necdet 
Yılmaz, boş olduğu
mu söylüyorsunuz. 
Belediye mevzuatı 
konusunda sen, 
başkan adayınız 
Refik Yılmaz, yeni 
belirleyeceğiniz 
meclis üyelerinden 
hangisi istiyorsa, ilçe 
yönetiminden kimi 
arzu ediyorsan 
hepiniz gelin iste
diğiniz televiz 
yon kanalında, halkın 
huzurunda halkın 
sorularına cevap 
verelim, boşluğa 
Gemlik halkı karar 
versin. ”

Turan Alkış : 
“Sayın Necdet. 
Yılmaz, şahsıma 
yönelik meclis üyesi 
olamadığını anladığı 
için şöyle konuşu 
yor” demekle sizler 
ile 2 senedir pislik
leriniz ve samimiyet
sizliğiniz bulaşmasın 
diye yan yana 
gelmemeye büyük 
çaba harcadım.
Sizlerin siyasetten 
bozuk ahlak ve vic
dan kantarınız beni 
tartmaya yetmez.” 
Turan Alkış’ın face
book hesabındaki 
açıklamalarına 
AKP’den ihraç edilen 
meclis üyesi Fevzi 
Ayyıldız ise şu yoru
mu yaptı:
Fevzi Ayyıldız: 
“Helal Turhan abi. 
Ben boşuna istifa 
etmedim. Bunlar her 
türlü laneti hak 
ediyor"

T MA A “süh»a
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesixom

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesixom
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Gemlik Ozdilek 7 yaşında

Ozdilek Alışveriş 
Mağazalar Zincirinin 
Gemlik Şubesi 7. 
yaşını müşterileriyle 
kutladı.
Özdilek A.Ş. Gemlik 
Alışveriş Mağaza 
sının 7. kuruluş yıl 
dönümü nedeniyle, 
Cumartesi günü saat 
14.00’da hazırlanan 
3 metre boyunda 1 
metre eninde, yak
laşık 100 kilo ağır
lığındaki 3 bin kişilik 
dev pasta birbayan 
müşteri tarafından 
kesilirken, 
müşteriler de 7. yaş 
gününü alkışlarla 
kutladılar.
Özdilek A.Ş. tarafın
dan gelenek haline 
getirilen yaş günü

pastası ve meşrubat 
dağıtımı sırasında 
uzun kuyruklar 
oluştu.
Yaklaşık 3 bin kişiye 
dağıtılan pasta 45 
dakikada tüketildi.
3 Şubat 2007 tari
hinde Gemliklilerin 
hizmetine giren 
Özdilek Gemlik’in 
Mağaza Müdürü 
Erkan Ubay, 7. kuru
luş yıldönümü 
nedeniyle 3 bin kişi
lik pasta hazırla 
tarak, müşterilerine 
ikram ettiklerini, 
özdilek A.Ş.’nin 
Gemlik Mağazası ile 
ilçenin alışveriş 
dünyasının renk kat
tığını, müşterilerine 
değer verdiklerini,

her ürünlerinde 
kaliteyi önemsedik
lerini ve müşteri 
memnuniyeti ön 
planda tuttuklarını 
söyledi.

MÜŞTERİLERİMİZ 
MİSAFİRİMİZDİR
Ubay, hafta 
boyunca çeşitli 
indirimler ve çocuk
lar için etkinlikler 
düzenleneceğini 
duyurdu.
Ubay, şöyle 
devam etti: 
“Özdilek’in mağaza
cılık anlayı şında 
önce insan faktörü 
birinci plandadır. 
Kaliteye önem veri 
yoruz. Müşteri mem
nuniyetini dikkate

alıyoruz. Özdilek 
Mağazaları huzurlu 
alışverişin merkez
leridir.

Özdilek Ailesi’nin 
birer misafiri olarak 
görüyoruz." 
Özdilek .Gemlik

7. yaş gününe İlk 
İşletme Müdürü ve 
Genel Müdür 
Yardımcısı Cevat

Biz, müşterilerimizi Mağazasının Gezek de katıldı.

CISC Yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odası yöne
tim kurulu, Tapu 
müdürlüğünü ziyaret 
ederek, Tapu müdür
lüğü görevine yeni 
atanan Ziynet Çetin’i 
tebrik ettiler.
GTSO Yönetim kuru
lu başkanı Kemal 
Akıt, Meclis başkanı 
Paşa Ağdemir, yöne
tim kurulu 
üyelerinden 
başkan yardımcısı 
Mehmet Yıldırım ve

Nurettin Hocaoğlu, 
sayman Ergin 
Erenoğlu, üyeler 
Mehmet Anar,

Fikret Mete ve Şefik 
Yılmaz ile genel 
sekreter Agah Arda 
ilçe Tapu müdürü

Ziynet Çetin’i 
ziyaret ederek, yeni 
görevinde başarılar 
dilediler.
Bir süre önce Artvin 
Arhavi tapu müdür
lüğünden ilçemize 
tayin olan müdür 
Çetin ile keyifli bir 
sohbet yapan Akıt ve 
beraberindekiler, 
Gemlik ve ülkemizin 
coğrafi yapısı ile 
alakalı çeşitli konu
larda fikir alışveri 
şinde bulundular

SATILIK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA 

05356312517
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Saadet Partisi’nin aday tanıtım gecesi coşkulu geçti

İIIW; ‘Mh İlin M İIMSİIIİISililiStlWf
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
düzenlediği aday 
tanıtım programıyla 
gövde gösterisi 
yaptı.
11 Eylül Belediye 
Düğün Salonu’nda 
gerçekleştirilen prog 
rama; ev sahibi 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıldız, 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Sedat 
Özmen, Bursa İl 
Başkanı Mehmet 
Atmaca Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Selim 
Sait Terzioğlu, 
Orhangazi Belediye 
Başkan Adayı Süley 
man Cansız, il ve 
ilçe yönetim kurulu 
üyeleri, gençlik ve 
hanım kolları üyeleri 
ile birlikte onur 
konuğu olan Gençlik 
Kolları Genel Başka 
nı Fatih Aydın’ın 
yanı sıra hemşeri 
dernekleri temsilci
leri, sivil toplum 
örgütü temsilcileri, 
muhtar aday lan ve 
çok sayıda partili 
katıldı.
İlçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız Seçim 
çalışmalarını gece- 
gündüz aralıksız 
sürdürdüklerinin 
belirterek, "Çok 
Şükür her gittiğimiz 
yerde Gemlik halkı 
bizi sevgi ve muhab
betle karşılıyor, 
bağırlarına basıyor
lar. Köylerde, şehir 
merkezinde insanlar 
Milli Görüş’ün ikti
darda ve yerel yöne
timlerde gerçek
leştirdiği hizmetleri 
hayırla yad ediyorlar. 
İnşallah bu necip 
milletin oyu ile 31 
Mart sabahı efsanevi 
hizmetlere imza atan 
Milli Görüş’ün bay ra 

ğını Gemlik Beledi 
yesi’ne dikeceğiz” " 
dedi.
Ardından söz alan 
Saadet Partisi Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Selim 
Sait Terzioğlu ise 
"Sedat başkanımıza 
gencinden yaşlısına 
tüm Gemlik halkının 
büyük bir teveccühü 
var. Ben bunu Gem 
lik dışından biri 
olarak çok net göz 
lemledim. İnşallah 
Gemlik halkı gerçek 
hizmet için Saadet 
Partisi ve adayı 
Sedat Özmen’e 
destek verecek ve 
görevi kendisine tes
lim edecektir’’ 
ifadelerini kullandı.

Gemlik’e doğru 
hizmeti göreceksiniz 
Daha sonra, Saadet 
Partisi Gemlik Bele 
diye Başkan Adayı 
Sedat Özmen konuş
tu. Gemlik’in artık 
gerçek hizmeti hak 
ettiğini vurgulayan 
Özmen; "Gemlik 
artık siyasi çekişme 
değil hizmet istiyor 
ve hak ediyor.
Gemlik’e girişte şair 
Orhan Veli Kanık’ın 
veciz bir sözünün 
yer aldığı bir tabela 
var. Allah’ın izni ile 
göreve geleceğiz ve 
o ifadeyi ‘Gemlik’e 
doğru hizmeti göre
ceksiniz. Sakın 
şaşırmayın’ şeklinde 
değiştireceğiz” dedi.

Gemlik’in marka 
değerleri yok 
oluyor”
Gemlik’in hak ettiği 
hizmeti alamadığını 
kaydeden Özmen; 
"Gemlik bugün 
maalesef beklediği 
hak ettiği hizmetten 
yoksun. Sahipsiz ve 
kaderine terk edil

miş. Bilinen Gemlik 
ile mevcut Gemlik 
arasında dağlar 
kadar fark var. 
Gemlik’in marka 
değerleri bir bir yok 
oluyor. Gemlik tarım 
şehri, dünyanın en 
iyi zeytini bizde ama 
Gemlikli zeytin üreti
cisi kendi kaderine 
terk edilmiş durum
da. Belediye Gemlik 
zeytini için ne yap
mış bir açıklasın. 
Günde yüz binlerce 
aracın gel ip geçtiği 
ânayöl güzergâhında 
belediyenin açtığı bir 
zeytin satış mağaza
sı bile yok.
Gemlik deniz ve 
balık şehri ama balık 
hali Bursa’da. Bir 
balık satış yeri bile 
yok. Gemlik’e gelen 
misafiriniz ile Çarşı 
Meydanının ortasın
daki o kötü koku ve 
mezbelelik halindeki 
balık satış yerinden 
nasıl balık alacak
sınız? Gemlik şifalı 
kaplıca suyu ile 
meşhur ama bu şifa 
hâzinesi boşa akıyor. 
Gemlik sanayi şehri 
ama işçiler Bursa' 
dan geliyor.
Gemlik’ten giden 
işçilerde yağmurda 
karda açık havada 
servis bekliyorlar. 
Tüm işler ben yap
tım oldu mantığı ile 
yapılmaya çalışılıyor.

Ama halkın katılımı 
nın olmadığı her 
hizmet eksik kalıyor. 
Vatandaş hizmet yeri 
ne hezimetle karşıla 
şıyor. 18 imar uygu
laması ile millete 
daha önce para 
verip satın aldığı 
kendi malını tekrar 
para ile satmaları 
gibi. Üstü açılan 
çarşı deresinde 
olduğu gibi. İhtiyaca 
cevap vermeyen ter
minal gibi. Beklenti 
lerin boş çıktığı üst 
geçidi He çıkışı olup 
girişi olmayan ve 
insanların otomobil
leri ile fazladan kilo
metrelerce yol git
mek zorunda kaldığı 
dörtyol projesi gibi. 
Sapasağlam iken 
yıkılıp şimdi şehrin 
göbeğinde tarla gibi 
bekleyen belediye 
binası gibi" ifadeleri
ni kullandı.

“Kimse halkın oyuna 
ipotek koyamaz” 
Gemlik halkına, ikti
dar partisini destek
lemediği takdirde 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
hizmet alamaya
cağının söylendiğini 
ve aba altından sopa 
gösterildiğini vurgu
layan Özmen; "Millet 
iradesi tehdit edili 
yor. Kimse halkın 
oyuna ipotek koya

maz. İnşallah göreve 
geldiğimizde ilk 
olarak kent konseyi
ni ve halk meclisleri
ni devreye alacağız. 
Seçtiklerinizi denet
leyin projemiz ile 
açık ve şeffaf beledi 
yecilik yapacağız. 
Halkımızın tek 
kuruşunu bile israf 
etmeyecek ve adil 
hizmet gerçekleştire
ceğiz. Belediyenin 
kapısına ‘Rüşveti 
alanda verende lan-:. 
etlenmiştir’ 
tabelasını asacağız. 
Gemlik ’in büyük 
kaynak aktardığı 
büyükşehir belediye 
sinden hakkı olan 
hizmeti söke söke 
alacağız” şeklinde 
konuştu.

“Ayakkabı kutusuyla 
götürerek mi faiz 
lobisiyle mücadele 
ediyorlar”
Saadet Partisi 
Gençlik Kolları 
Genel Başkanı Fatih, 
Aydın ise konuş
masında genel 
siyasi konulara deği
nen Fatih Aydın;
"Dünyayı yöneten 
ırkçı emperyalizm şu 
dört şeyi yeryüzüne s 
hâkim kılmak istiyor. 
Aç bırakmak, işsiz 
bırakmak, borca esir 
etmek, dininden 
uzak taştırmak. 
Bu güçler, amaçları 

nın gerçekleşebilme^ 
si için Türkiye'de 
perdeler siyasetini ■ 
kullanmaktadır.
Birinci perde, laiklik 
perdesi. Laikleri iş 
başına geliyor, laik 
olarak işsiz, laik 
olarak aç, laik olarak 
borçlu oluyorsunuz. 

, Toplum patlama 
noktasına gelince 
milliyetçilik perde
sine geçiş yapılıyor. 
Vatandaşımız bu 
sefer milliyetçi 
olarak aç, işsiz ve 
borçlu oluyor.
Toplum tekrar patla
ma noktasına gelip, 
ayaklanmalar 
başlayınca, bu sefer 
dindar perdesi çeki 
liyor fakat sonuç 
yine değişmiyor. 
Bu sefer dindar 
olarak aç, dindar 
olarak işsiz Ve din
dar olarak borçtu 
olunuyor. Onların bu 
sisteminden dolayı 
Saadet Partisi‘nm;îv 
amacı dindarlari iş 
başına getirme 
meselesi değildir. 
Saadet Partisi’nin 
meselesi dindarlann 
inandıkları değerleri 
iş başına getirme 
meselesidir-11 yıldır 
bu ülkeyi dindar 
perdesi yönetiyor. 
Peki, sonuç ne? 
Bakıyoruz, sistem 
ırkçı emperyalizmin 
istediği gibi işlediği 
için milletimiz aç, 
milletimiz işsiz, tnil- 
letiniiz borçlu.' 
Bunları nereden 
anlıyoruz? Açıkla 
nan bütçe ortada. 10 
yılda sadece faize 
ödenen Para 500 m'l~ 
yar liraya yakındır. 
Hükümetin en çok 
övündüğü könü olan 
duble yollara 10 
yılda harcanan para 
60 milyar lira 
civarındadır.”

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
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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AYRINTI
Erhan İZGİ

TEVİK FİKRET'TEN BİR ŞİİR

Bazen güzel bir 
söz bazen birkaç 
dize sayfalarca 
anlatmaya çalıştık
larınızı daha etkili 
ve daha çarpıcı 
anlatıverir.

Bu yüzden 
sanatçılar 
toplumun büyücü
leridir.
Yıllar ötesinden 

yaşadığı dönemi, o 
dönemin yolsuz 
luklarını ve ülkenin 
nasıl yağma 
edildiğini Tevfik 
Fikret'in dizele 
rinde bulmak 
mümkün. O büyük 
şair de yaşananları 

ve iktidar sahip
lerini beğenmediği, 
eleştirdiği için 
muteber adam 
sayılmamış, tıpkı 
günümüzdeki gibi. 
Aradan nerdeyse 
yüz yıl geçmiş, o 
dönemin yönetici
leri doğru dürüst 
anılmazken koca 
bir çınar, granit 
kaya Tevfik Fikret 
hâlâ günümüzde 
varlığını sürdürü 
yor.

Ve bize gülüm
seyerek bakıyor. 
Kim bilir içinden 
çok yazık, çok 
yazık mı diyor, bil

inmez!
Han-ı Yağma
Bu sofracık, 

efendiler - ki 
iltikaama muntazır

Huzurunuzda 
titriyor - bu milletin 
hayatıdır;

Bu milletin ki 
mustarip, bu mil
letin ki muhtazır!

Fakat sakın çek
inmeyin, yiyin, 
yutun hapır hapır...

Yiyin efendiler 
yiyin, bu han-ı işti- 
ha sizin,

Doyunca, tıksırın
ca, çatlayıncaya 
kadar yiyin!

Efendiler pek 
açsınız, bu çehr
enizde bellidir

Yiyin, yemezseniz 
bugün, yarın kalır 
mı kim bilir?

Bu nadi-i niam, 
bakın kudumunu- 
zla müftehir!

Bu hakkıdır 
gazanızın, evet, o 
hak da elde bir...

Yiyin efendiler 
yiyin, bu han-ı işti- 
ha sizin,

Doyunca, tıksırın
ca, çatlayıncaya 
kadar yiyin!

Bütün bu nazlı 
beylerin ne varsa 
ortalıkta say

Haseb, neseb, 
şeref, oyun, 
düğün, konak, 
saray,

Bütün sizin, 
efendiler, konak, 
saray, gelin, alay;

Bütün sizin, 
bütün sizin, hazır 
hazır, kolay kolay...

Yiyin efendiler 
yiyin, bu han-ı işti- 
ha sizin,

Doyunca, tıksırın
ca, çatlayıncaya 
kadar yiyin!

Büyüklüğün biraz 
ağır da olsa hazmı 
yok zarar

Gurur-ı ihtiıamı 
var, sürur-ı 
intikaamı var.

Bu sofra ilti
fatınızdan işte ab u 
tab umar.

Sizin bu baş, 
beyin, ciğer, bütün 
şu kanlı lokmalar...

Yiyin efendiler 
yiyin, bu han-ı işti- 
ha sizin,'

Doyunca, tıksırın
ca, çatlayıncaya 
kadar yiyin!

Verir zavallı mem
leket, verir ne 
varsa, malını
Vücudunu,hay

atını, ümidini, hay
alini

Bütün ferağ-ı 
halini, olanca 
şevk-i balini.

Hemen yutun 
düşünmeyin 
haramını, helalini...

Yiyin efendiler 
yiyin, bu han-ı işti- 
ha sizin,

Doyunca, tıksırın
ca, çatlayıncaya 
kadar yiyin!

Bu harmanın gelir 
sonu, kapıştırın 
giderayak!

Yarın bakarsınız 
söner bugün çıtır
dayan ocak!

Bugünkü mideler 
kavi, bugünkü çor
balar sıcak,

Atıştırın, tıkıştırın, 
kapış kapış, çanak 
çanak...

Yiyin efendiler 
yiyin, bu han-ı işti- 
ha sizin,

Doyunca, tıksırın
ca, çatlayıncaya 
kadar yiyin!

Türkiye Basketbol 
federasyonu 3 Ligi 
D. Grupta mücadele 
eden Gemlik Gücüm, 
1. haftada deplas
manında 
Afyonkarahisar 
Belediyesine konuk 
oldu. Afyonkarahisar 
belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, 
Belediye başkan 
yardımcıları, 
II Spor müdürü ve 
çok sayıda 
Afyonkarahisar’lı 
basketbol severler 
tarafından izlendi. 
Afyon Atatürk Spor 
Salonu'nda oynanan 
müsabakayı Gemlik 
ekibi 8 sayı farkla 
70-62 mağlup ayrıldı. 
Gemlik Gücüm bu 
sezon ki oynadığı 13 
resmi maçın 
2.sinden mağlup 
ayrıla rak TB3L 
mağlubiyet ile 
başladı.. Afyon 
Atatürk Spor Salo 
nu'ndaki karşılaş
maya ev sahibi 
Afyonkarahisar 
Belediyesi 
Alperen, Enes, 
Batu, Çağlar ve 
Gökhan beşlisi ile 
başladı. Konuk

Gemlik Ekibi ise 
parkede Berkay, 
Olcay, Erdem, 
Levent ve Enes’ten 
oluşan kadrosu ile 
yer aldı. 
İlk periyota Afyon 
Belediye etkili 
oyunu bulduğu 
sayılarla başladı. 
Bu çeyreğin 
ilerleyen bölümde 
hakimiyetini arttıran 
Afyon Belediye, ilk 
çeyreği 23-9 üstün 
kapattı.
Karşılaşmanın 
ikinci çeyreğinde 
Afyon Belediye sayı 
atmakta zorlanırken, 
Gemlik temsilcisi 
hızlı hücumlarla 
bulduğu sayılarla 
bu periyotu 9-21 
önde tamamlayarak 
devre arasına ise 
32-30 mağlup girdi. 
Mücadelenin 
üçüncü çeyreği de 
Gemlik Gücüm’ün 
17-18’lik üstünlüğü 
ile noktalandı. 
Karşılaşmanın 
dördüncü ve 
son çeyreğinde etkili 
olan Afyon 
Belediyesi bu peri 
yotu 21-14 kaza
narak Gemlik

Gücüm'ü 8 sayı fark
la yenerek 70-62 
kazandı. Gemlik 
Ekibinde 11 sayı 
atan Berkay takımı 
adına en skor er 
oyuncu oldu. Afyon 
ekibinde ise 23 sayı 
üreden Çağlar takım 
adına ve maçın en 
skor eri oldu .

Salon: Afyon Atatürk 
Spor Salonu

Hakemler: Furkan 
Ozan GÜVEN xx, 
Ahmet Tunca EVCİL 
xx

Afyon Belediye 
Spor: Fatih (8), Enes 
(4), Ahmet (0),

Aiperen(15), Enes(4), 
Serdar(2), Batu (9), 
Mesut(O), Mustafa 
(0), Çağlar (23), Bilal 
(0), Gökhan(5) 
Gemlik Gücüm: 
Levent (10) Berkay 
(11), Emre (0), 
Serkan (2), Burak 
(4), Enes (1), Utku 
(6), Can Efe (7), 
Erdem (9), Hakan 
(0), Olcay (7), 
Musa(2) 

1.Periyot: 23-9 
(Afyon Belediye 
Spor lehine) 
Devre arası: 9-21 
(Gemlik Gücüm 
lehine) 
3.Periyot: 17-18 
(Gemlik Gücüm

lehine)

Maç Sonucu: 70-62 
(Afyon Belediye 
Spor lehine)

5 faulu oyuncular 
Gemlik Gücüm : 
Enes
Gemlik Gücüm 
Adına Açıklamaya 
yapan Osman 
Kılıçaslan, 
“Maça iyi bir 
başlangıç yapa- 
mayınca farkın açıl
masına engel ola
madık. 2. ve 3. peri 
yotta toparlanma 
miza rağmen 4.peri 
yotu kaybedince 
Afyondan mağlup 
ayrıldık. TB3L 

ilk maçına 
galibiyet ile başla
mak bizim için 
önemli idi olmadı 
önemli olan bundan 
sonraki maçlarımızı 
kazanmak için 
çok çalışmamız 
gerekli" dedi 
Gemlik Gücüm 
Antrenörü Ziya 
Güler, “İlk dakikalar
da oyuna konsantre 
olamadık. Bu da 
yenilmemizde etken 
rol oynadı. İlk 
maçımızdan 
mağlup ayrıldık. 
Bundan sonra 
önümüzdeki maçları 
kazanmak için 
mücadele edeceğiz” 
dedi
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Balık - Tavuk ve Köfte Evi
°"£EllfI GÜNLÜK TAZE BALIK oAULIK:

SATIŞLARIMIZ

GOLDSTAR

Tel : 0 224 514 71 72 GEMLİK
Hamidlye Mah. Kumsal 5ok. No:5

BALIK
MARKETİMİZDE

BAŞLADI
EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİSİMİZ VARDIR

İnternetten Canlı ^hg/n 
Sahne - Işık gösterisi 
Servis ve ekip inanlar 

Sürpriz gösteriler

l M i lton
JL DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA V

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ *

Pasta Piganist
Meşrubat Saten Sanda!ge ûiğdir me 
Çerez Nikah Masası
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Tarımsal ihracat yüzde 11 arttı
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğı, tarımsal ihracatın 
geçen yıl yüzde 11 
arttığını bildirdi. 
Bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamada, 
Türk tarımında son 
10 yılda gerçekleşen 
büyümeye paralel 
olarak tarımsal ihra
catta da önemli 
başarılara imza 
atıldığı belirtildi. 
2002'de sadece 4 

milyar dolar olan 
tarım ürünleri ihra
catının, 2013'te 17 
milyar 746 milyon 
dolara yükseldiği 
kaydedilen açıklama
da, 2012'ye göre 
tarımsal ihracatta 
yüzde 11 artış 
görüldüğü, ithalatın 
ise düştüğü ifade 
edildi.
Türkiye'nin tarım 
ürünleri ihracatının 
önemli bir kısmını

oluşturan gıda mad
deleri ihracatının ise 
2012'ye gore yüzde 
11,5 artışla 2013 
yılında 16 milyar 756 
milyon dolara 
ulaştığı aktarılan 
açıklamada, şu bil

gilere yer verildi: 
"2012 yılına göre 
2013 yılında ihra
catında artış görülen 
ürün gruplarından; 
pamuk yüzde 8,1'lik 
artışla 1 milyar 929 
milyon 604 bin 

dolara; hububat, un, 
nişasta veya süt 
müstahzarları; pas
tacılık ürünleri yüzde 
25,2'lik artışla 1 mil
yar 545 milyon 255 
bin dolara; bitkisel 
katı ve sıvı yağlar, 
margarin yüzde
16,8'lik artışla 1 mil
yar 403 milyon 53 
bin dolara; süt ürün
leri, yumurta, bal ve 
diğer hayvansal 
menşeli ürünler 

yüzde 21,4'lük artışla 
662 milyon 467 bin 
dolara; şeker ve 
şeker mamulleri 
yüzde 25,5'lik artışla 
633 milyon 406 bin 
dolara; etler ve 
yenilen sakatat 
yüzde 15,5'lik artışla 
614 milyon 834 bin 
dolara; balıklar ve 
kabuklu hayvanlar 
yüzde 26'lık artışla 
521 milyon 134 bin 
dolara yükselmiştir."

600 bin şirket kepenk infliremiir
14 Şubat'a kadar ser
mayesini 10 bin 
liraya çıkarmayan 
şirketler feshedilmiş 
sayılacak.
Limited şirketlerin 
sermaye artırması 
için son tarih 14 
Şubat. Yeni Ticaret 
Kanunu'na göre 
küçük büyük tüm 
şirketler sermayeleri
ni taban rakamlara 
yükseltecek.
Bu rakam anonim 
şirketler için 50 bin 
lira, limited şirketler 
için ise 10 bin lira 
olarak belirlendi. 
Bakkaldan, kasaba 
ve sucuya kadar bu 
kapsamdaki esnafın 
14 Şubat'a kadar ser
mayeyi 10 bin liraya 
çıkarması gerekiyor.

GAZETELERE İLAN

VERDİ
Türkiye Odalar 
veBorsalar Birliği 
(TOBB) konuyla ilgili 
bilgilendirme için 
gazetelere verdiği 
ilanda durumu şöyle 
özetledi: 6103 sayılı 
Kanun’un 20. mad
desinin birinci 
fıkrasında "Anonim 
ve limited şirketler, 
Türk Ticaret 
Kanun'unun yayımı 
tarihinden itibaren 3 
yılda sermayelerini, 
anılan kanunda 

öngörülen tutarlara 
yükseltirler; aksi 
halde mezkûr 
sürenin sonunda 
infisah etmiş sayılır
lar" hükmü var.

ÇOĞUNLUK KARARI 
YETER

Anonim şirketlerin 
sermayelerini 50 bin 
TL'ye limited şirket
lerin sermayelerini 
10 bin TL'ye yükselt
meleri gerekmekte
dir. Sermaye artırımı 

için yapılacak genel 
kurullarda toplantı 
nisabı aranmaz, 
kararlar oy çoğun
luğuyla alınır." 
KAPANAN ŞİRKET 
NE YAPACAK

Konuyla ilgili 
AKSAM’a konuşan 
ticaret nukukçuları 
sırf bir anonim veya 
limited ortaklığın 
sermayesini asgari 
düzeye yükselt
memiş olmasının, o 
şirketin 'sona erme
sine' yol açacağını 
belirtti. Uzmanlar 
"559 sayili KHK 
uyarınca asgari ser
maye düzeyini 
sağlayamayan şir
ketleri ayrı; yeni 
TTK'nin yürürlüğe 
girmesinden iki yıl 
içinde infisah eden 

şirketleri ayrı tut
maktadır. ikinci kate- 
goridekiler infisah 
sebebini ortadan 
kaldıran işlemleri 
yaptıklarını belirten 
belgeleri ticaret sici
line sundukları 
takdirde, faaliyete 
devam ederler" 
dediler.

TEKRAR 
AÇILABİLİR Mİ? 
Ticaret hukuku 
uzmanları şu yorumu 
yapıyorlar: "Ticaret 
hayatındaki bu 
düzenleme, infisahin 
hukuki yapısına 
aykırı olmakla birlik
te kanun koyucu, 
sermaye düzeyini 14 
Şubat'ta sağlaya
mayan şirketlere, bu 
yolla faaliyetlerini 
canlandırma 

imkânını tanımak
tadır. Ancak bu 
imkândan hangi aşa
maya kadar yarar
lanılabileceği kanun
da açıklığa kavuştu- 
rulmamıştır."

BİLGİLENDİRME 
DEVAM EDİYOR

Yeni düzenlemenin 
yürürlüğe gireceği 
14 Şubat 2014 tarihi, 
Türkiye'de bulunan 1 
milyon 200 bin şir
ketin en az 600 binini 
ilgilendiriyor. TOBB, 
şimdiye kadar 81 ilke 
365 oda ve borsayı 
konuyla ilgili e-posta 
göndererek bil
gilendirmiş durum
da. 14 Şubat'a kadar 
da 10 bin meclis 
üyesi SMS yoluyla 
bilgilendirilecek.

GEREKLİ TELEFONLAR

itfaiye H®
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 1^6
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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00

B Sahil Dev, Hast. 513 23 29
M«rSsğ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29E •' Konur Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

U
 Körfez Tekel 913 18 21
(Çınar Tekel 913 24 67
I Güven Tekel 913 32 40
I Gemlik Tekel 913 23 24
I Manastır Taksi 517 33 94

■TaEnuanMnvu

bssüj: ar» DEKİZ OTOBÜSÜ

Telefon Aı:?.a
UeDAŞ ARIZA
UEDAS işklır.e
Statyuın
Orm.Bol Şef.
Milli Egi. Ma.

121 1

513 45 03 i 
014 00 95 I
513 12 8S i

Bursa 256 77 3-1 j
Mudanya 344 30 60 i
Ycnlkapı (212) 5 1-1 12 12 |
Yalova (226)811 13 23 1
İDO İmam Aslan
□ İnlenme fos. 513 23 94 a

5 1 M* .1 • ।
513 13 53 ı VAPUR-FERİBOTHalk Kutuplunu
513 10 57
513 13 C8
513 11 33

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

Karayoıiaı ı 
Liman Baş.
Mal Mud.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

Özel id. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

524 85 86
513 10 92 DAĞITICILAR

513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 1637
Mogaz 513 75 58İŞ-KUR

BELEDİYE
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59

Santral 
Başkanlık

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

513 45 21-182

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81

BUSKİ
İtfaiye
Muhasebe Md.

Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Yazı Işl. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
B0yzu 1 ’otrol s 13 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 41 SAYI : 4789

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)
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soz
IfERiîOBK

• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 

YAPMAYACAĞlZeYEMEYECEĞft-YEDİRMEYECEĞİZe RÜŞVET ALANDA, 

VEREN DE, ARACILIK EDEN DE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ • HER 

KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 

ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 

ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ  • GÜLERYÜZLÜ VE SEVGİ 

DOLU HİZMET SUNACAĞIZ* VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNAÇÖZÜM 

ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 

HİZMETİ SUNACAĞIZ * GEMLİK'TE YAŞAYAN HERKESİN SESİ OLACAĞIZ

SiNEkYARARI^

HAUK'AIHIZMETi 
hakk;a1hîzmeT|TIr]

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANUĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com

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

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


Kumla Fabrika: Armutlu Yolu Üzeri, Kiremit Ocağı Mevkii. K. Kumla-Gemlik-Bursa '

ZEYTİN MÜSTAHSİLİNİN DİKKATİNE IJJ
BASKILIK YAĞLIK ZEYTİNLERİNİZ İTİNA İLE SIKILIR
BEKLEMEK YOK, SIRA YOK!!! *Son sistem Eontûnû tesis... $

88 www.kavlak.com.tr

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

4 Şubat ZU14 şalı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

'MEmhi'hcı 
seanstahıllcekiııor
Başrollerini Ata Demirel ve Demet 
Akbağ’ın paylaştığı "Eyvah Eyvah 3" 
adlı komedi filmi gösterime gir 
mesiyle her seansı full çekiyor. 2’de

■ ■ ■ I II I ■ I ■ Cumhuriyet Halk Partisi’nce Başkanı Mehmet SertaslaıSlllİtlt «aMehmet Sertaslan,

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sürpriz çekilme...
Mehmet Turgut, Gemlik siyasetinin en eski 

duayenlerindendir.
Kendimi bildim bileli, siyasetle uğraştı.
İleri yaşına karşın, yine de siyasetin baş 

aktörü olmayı başarıyor.
AKP’de 2 dönem belediye başkanlığı yaptı.
3.dönem de görev istedi vermediler.
Altını oyanların kim olduğunu bildiği için, o 

da onların altını oymaya kararlıydı.
AKP’den aday olamayınca DP’den adaylığı 

sürpriz olmuştu. Devamı sayfa 4’de

Geçtiğimiz hafta Demokrat Partiden Belediye Başkan adayı 
olduğunu açıklayan eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
dün gazetemize yaptığı açıklamada adaylıktan aile meclisinin 
kararı üzerine çekildiğini duyurdu. Turgut'un adaylığı da, çe 
kümesi de Gemlik siyasetinde bomba etkisi yaptı. Syf 2'de

Mıia
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Baş 
kanı Mehmet 
Sertaslan, AKP 
İlçe Başkam’nın 
dün basında 
çıkan açıkla
masına cevap 
verirken, CHP 
Belediye başkan 
adayı İbrahim 
Talan’ın, kamu 
kaynaklarının 
seçim dönem
lerinde belediye 
yi yöneten 
AKP’liler tarafın
dan haksız yere 
seçim çalışmaları 
için

kullanıldığını 
belirttiğini söyle
di. Haberi 4’de

1950'den beri...ive
SOLAKSUBAŞİ 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.
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Geçtiğimiz hafta Demokrat Parti’den Belediye Başkan adayı 
olduğunu açıklayan eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
dün gazetemize yaptığı açıklamada adaylıktan aile meclisinin 
kararı üzerine çekildiğini duyurdu. Turgut’un adaylığı da, 
çekilmesi de Gemlik siyasetinde bomba etkisi yaptı.

Başrollerini Ata 
Demirel ve Demet 
Akbağ’ın paylaştığı 
“Eyvah Eyvah 3” 
adlı komedi filmi 
gösterime girme
siyle her seansı full 
çekiyor.
Gemlik Venüs 
Sineması’nda 
Türkiye’de viz yona 
girdiği gün 
Gemlik’te de göster
ime giren Ata 
Demirel’in 
senaryosunu yap
tığı ve başrolünü 
üstlendiği güldürü 

türü filmin büyük 
ilgi gördüğünü 
söyleyen sinema 
işleticileri, “Tüm, 
seanslarımız dolu 
geçiyor. Son 
yazanların en 
çok gişe yapan 
oyunu oldu. İnşal
lah böyle gider” 
dediler.
Eyvah Eyvah 3 
Venüs sinemaların
da 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:15 
seanslarında sine
ma severlerle 
buluşuyor.

Demokrat Parti’den 
Belediye Başkanı 
adayı olan Mehmet 
Turgut, adaylıktan 
çekildiğini söyledi. 
30 Mart 2014 tari
hinde yapılacak olan 
yerel seçimlerde, 
AKP’den aday adayı 
olan eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, partisinden 
aday gösterilme 
yince, Demokrat 
Parti’den Belediye 
Başkanı adayı 
olduğunu açıkla 
mıştı.

İSTİFA ETTİĞİNİ 
DOĞRULADI

Dün akşam saat
lerinde telefonla 
görüştüğümüz 
Mehmet Turgut 
gazetemize vereceği 
reklam konusunu 
görüşürken, adaylık
tan çekildiğini 
söyledi.
Mehmet Turgut, aile
siyle yaptığı 
görüşmede, eşinin 
ve çocuklarının 
hatta torunlarının 
Belediye Başkanlık 
adaylığını 
istemediğini, bu 
nedenle adaylıktan 
ailevi nedenlerle 
çekildiğini söyledi. 
Turgut, şöyle konuş
tu: “Adaylıktan 
vazgeçtim. 
Çocuklarım ve 
eşim aday olmamı 
istemiyor. Biz de 
düşündük taşındık. 
Aday olmama kararı 
verdim. "

ABONE OLDUNUZ MU?
MiııımH»”'™ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TrM A A “SUYUNU BOŞA MA A HARCAMA”

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

söylemişti.Adaylıktan çekil 
menize AKP’nin üst 
kademesinden her
hangi bir baskı 
gördünüz mü? soru
muza ise, 
“Asla öyle birşey 
olmadı. Bu bir aile 
kararıdır." şeklinde 
cevap verdi.
Mehmet Turgut, 
geçtiğimiz hafta 
Demokrat Parti’den 
aday olduğunu açık
lamış, Perşembe 
günü ise DP’nin ilçe 
binasını ziyaret 
ederek, parti yöneti
cileri ve partililerle 
tanışmıştı.
Kıratlı DP bayrağı 
altında gazetemize 
poz veren Turgut, 
resmi adaylık açıkla
masının önümüzde
ki günlerde 
yapacağını

ADAYLIĞINI GENEL 
BAŞKANIMIZ 
AÇIKLAYACAKTI

Demokrat Parti İlçe 
Başkanı Seiahattin 
Ekinci ise yaptığı 
açıklamada, 
Turgut’un adaylıktan 
çekildiği konusunda 
kendilerine bir açık
lama yapmadığını 
belirterek, “Ben 
hafta sonunda DP 
genel kongresi için 
Ankara ’daydım. 
Genel Başkanımla 
görüştüm.
Mehmet Turgut'un 
partimizden Bele 
diye Başkan adayı 
olduğunu söyledim. 
Çok memnun oldu. 
Bursa'ya geleceğini 
ve adaylık açıkla

masını kendisinin • 
yapmak istediğini 
söyledi.
Bunun için program 
yapacaktık.
Genel Başkan 
Yardımcılarından 
biri bu hafta 
Gemlik’e gelecekti. 
Ankara dönüşü 
Mehmet Turgut ile 
görüştük.
Bazı sıkıntıları vardı. 
Bu konuyu bugün 
görüşecektik.
Başka ne söyleye
bilirim ki. "dedi.
Mehmet Turgut’un 
DP’den Belediye 
Başkan adaylığı 
konusu Gemlik 
siyasetine bomba 
gibi düşmüştü. 
Dün, aday olmaya
cağını ilk kez Gemlik 
Körfez’e açıklayan 
Turgut’un kararı da 
yine Gemlik siyaseti 
sahnesine bomba 
etkisi yaptı.
Turgut’un adaylıktan 
çekilmesi konusun
da çeşitli görüşler 
ileri sürülüyor.
DP’de aradığını 
bulamadığı iddia 
edilirken, ailevi 
sebeplerin asıl 
neden mi olduğu 
merak ediliyor. 
Mehmet Turgut’un 
üzerinde ciddi 
baskılar olmadan 
adaylıktan çekilme 
yeceğini ileri süren 
siyasi çevreler, 
adaylıktan çekilme 
kararının perde 
arkasının açıklan
masını istediler.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Sürpriz çekilme...
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, 

AKP İlçe Başkanı’nın dün basında çıkan açıklamasına cevap 
verirken, CHP Belediye başkan adayı İbrahim Talan’ın, 

kamu kaynaklarının seçim dönerrtl^Hhde belediyeyi yöneten 
AKP’liler tarafından haksız yere geçim çalışmaları için 

kullanıldığını belirttiğini söyledi.
Sertaslan, Fatih Mehmet Güler ve meclis üyelerinin 
suçlandıkları 5 davadan beraat ettiğini hatırlatarak, 

“Bizim başkanlarımızın çocuklarının evinden ayakkabı 
kutuları çıkmamıştır.” dedi.

Mehmet Turgut, DP’den gelen Belediye 
Başkanlık adaylığına sıcak baktı.

. Aday olduğunu önce Gemlik Körfez’e açıkladı.
* Adaylık konusu o’nun gözlerini ışıldattı.

Bürosunda telefonları hiç susmadı.
Gelen gidenle doldu.
1999 yılında DYP’den 3. kez hday olduğunda, o 

yıl da partisi adaylığına sıcak bakmamıştı.
Tıpkı AKP’nin bakmadığı gibi!..
0 da gitti Fazilet Partisi’nden aday oldu.
Ve...
Belediye Başkanı seçildi.
Tam 10 yıl süreyle Gemlik’in, “şehremini" oldu.
30 Mart yerel seçimleri için kendi adına umut

luydu.
Çünkü 2009 da gösterilen aday konusunda “Bu 

adayla AKP kazanamaz" diyordu.
Dediği çıktı.
AKP’nin 8 aday adayı arasında, Refik Yılmaz için 

de “Bu adayla AKP kaybeder" dedi.
Hem de partinin resmi kurumlarına..
Dinletemedi.
Yılmaz’ı aday gösterdiler.
O da kendine eski partisi DP den gelen adaylığı 

kabul etti.
Tam 15 yıl sonra, Kıratın altında fotoğrafını çek

tim Mehmet Turgut’un..
Mehmet Turgut’un DP den belediye başkan 

adaylığı siyaset sahnesine bombti gibi düştü.
Bir haftadır, Gemlik, “Mehmet Turgut ne yapar”ı 

konuşuyordu.
z Mehmet Turgut, seçilemezse de kimden oy alır 

konuşuluyordu ilçede...
Resmi adaylık açıklaması beklenirken, biz de 

gazetemize reklam verecekmisiniz diye sorduk 
kendisine.

Okey alınca grafik çalışması başlattık.
Hafta sonuna kadar herhangi bir sorun yoktu.
Dün, akşam saatlerinde Mehmet Turgut’u ara 

yıp, “Çalışma hazır, çıktısını gönderelim mi?" diye 
sordu Serap...

Haber yazıyorum ama bir kulağım onlarda.
“Vazgeçtim” sözünün tekrarlandığını duyunca 

yazıyı bıraktım.
Adaylığı bıraktığını söylediğini anlayınca tele

fonu aldım..
Mehmet Turgut, ailesinin tümünün, bu işin ken

disini yoracağını, adaylıktan vazgeçmesini iste
diğini söyledi.

Onlara emrivaki yaptığını, ama kesin olarak 
ailenin tüm bireylerinin adaylık konusunu onayla
maması üzerine, ’vazgeçtiğini’ açıkladı.

Ben ise, “yukarıdan baskı var mı?” deyince...
Yemin etti.
“Böyle bir şey yok” dedi.
İnandım.
Mehmet Turgut, karar adamıdır.
Mücadelecidir. Kolay pes etmez.
Bu kez çoluk çocuğuna pes etti.
Bu işin arkasında başka şeyler var mı bilmiyo

rum. Ama kızıyla dün akşam telefon konuşmasın
dan sonra ikna oldum.

Ancak, bana göre DP’yi ziyaretinde parti örgütü 
ile karşılaşan Turgut’un bir seçim dönemini tek 
başına sırtlanmak zorunda kalacağını, gençlik 
kolları, kadın kolları olmayan DP ile bu işin zor
luğunu da görmüş olabileceğini düşünüyorum.

Benim tanıdığım Mehmet Turgut, aday olmasa 
da yine de boş durmaz.

Turgut, AKP den iplerini kopardı.
Neden kopardı, inanmadığı, sevmediği Refik 

Yılmaz için. Bu nedenle, mücadeleye devam ede
cektir diyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi’nce Başkanı Mehmet Sertaslan, AKP ilçe Başkanı Necdet Yılmaz’a cevap verdi:

Mm, MMni <
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
yaptığı yazılı açıkla
mada, AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz’ın dün bir 
yerel gazeteye yap
tığı açıklamada, 
CHP Belediye Adayı 
İbrahim Talan’a 
cevap verirken: 
“Yolsuzluk yeni 
tanıştığın partiye ait 
özellikler" diyerek 
Cumhuriyet Halk 
Partisini suçlayıp 
haddini aşmıştır.” 
dedi.
Sertaslan, CHP 
Belediye Başkan 
adayı İbrahim 
Talan’ın Gemlik 
Körfez Gazetesi ’nde 
çıkan açıklaması 
üzerine buna cevap 
veren AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz’ın açık 
lamalarına karşılık 
zorunluğunu duyduk 
larını söyledi:

KAMU 
KAYNAKLARINI 
HAKSIZ 
KULLANIYORLAR

CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
yazılı açıklamasında 
şunları söyledi: 
"Belediye Başkan 
Adayımız Sayın 
İbrahim Talan, yap
tığı açıklamada, 
kamu kaynaklarının 
seçim dönemlerinde 
belediyeyi yöneten 
AKP’liler tarafından 
haksız yere seçim

ayıptır.çalışmaları için 
kullanıldığını belirt
miştir.
Yüksek Seçim 
Kurulu’nun 
30.11.2013 tarihli 554 
sayılı kararının 
"Seçim süresince 
yapılamayacak işler" 
başlıklı (J) bendinde 
çok açıkça yazılmış 
olduğu halde, 
belediyenin imkan
larının bir siyasi par
tinin adayının destek 
lenmesi amacıyla 
kullanılıyor olması, 
bize göre de eşitlik 
anlayışına uygun 
olmadığı gibi, hiçbir 
hukuki dayanağı da 
yoktur.
A.K.P. İlçe Başkanı 
Sayın Necdet Yılmaz 
ilgili Yüksek Seçim 
Kurulu kararını 
bilmiyor, ya da işine 
geldiği gibi yorum
luyor olması, bize 
göre her şeyden 
önce en nazik tabirle

HADDİNİ 
AŞTI

Sayın Necdet Yılmaz, 
açıklamasının bir 
bölümünde de "yol
suzluk yeni tanıştığın 
partine ait özellikler" 
diyerek Cumhuriyet 
Halk Partisini suçla 
yıp haddini aşmıştır. 
Oysa, bütün Türkiye 
artık bilmektedir ki, 
yolsuzluk söz 
konusu olduğunda, 
CHP ile AKP arasın
daki fark şudur;
AKP yolsuzluk yap
tığı halde yargılan
maz, Cumhuriyet 
Halk Partili ise yol 
suzluk yapmadığı 
halde yargılanır ve 
beraat eder.
Bizim başkanları 
mızın çocuklarının 
evinden ayakkabı 
kutuları çıkmamıştır.

BİZİM 
BAŞKANLARIMIZIN 
PARA SAYMA 
MAKİN ASI YOK 
Bizim başkanları 
mızın çocuklarının 
para sayma 
makineleri yoktur. 
Bizim hiç kimseye 
verilemeyecek 
hesabımızda yoktur. 
Kaldı ki;
Cumhuriyet Halk 
Partisi Belediye 
Başkanı Sayın Fatih 
Mehmet Güler ve 
belediye meclis 
üyelerimiz suçlandık
ları 5 ayn davadan 
beraat etmişlerdir. 
Zamanı geldiğin de 
bakalım A.K.P. yüce 
divanda beraat ede
bilecek midir?
İftira atmak hem 
ahlak anlayışımıza 
göre, hem gelenek
lerimize göre, hem 
de dinimizce yasak
lanmış bir kötülük 
ken, A.K.P. nin ilçe 
başkan mm bu ifti
ralarını Gemlik 
halkının vicdanlarına 
havale ediyoruz. 
Son olarak bilmenizi 
isteriz ki, Gemlik 
halkı 2009 seçim
lerinde hangi partiye 
oy verdiğini, hangi 
partinin belediye 
başkanlığı makamına 
geldiğini, sonra 
hangi yollarla milli 
iradenin yok sayılıp 
ahlaksızca pazarlık
larla belediye baş 
kanlığı makamının 
kimler tarafından 
işgal edildiğini 
unutmayacaktır.”

fGepılik Körfey’ .yvww.g^mliklforfezgazetesi.cqm
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Bıyıklı Cem Eııiııe M oldu
MHP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Dr. Adnan 
Bıyıklı, Gemlik Hacı 
Bektaş i Veli 
Derneği’ne konuk 
oldu.
Dernek Başkanı 
Ahmet Gazi Memiş 
ve yönetimi tarafın
dan samimi şekilde 
karşılanan MHP'liler, 
Dernek üyeleri ile 
yerel seçim ve ülke 
siyaseti üzerine soh
bet ettiler.
Dernek Başkanı 
Ahmet Gazi Memiş; 
"Gemlik'te kritik bir 
süreç yaşanıyor.
Bizler Gemlik'te 
kendi kesimimizin 
değerlerine sahip 
çıkarak Gemlik ile iç 
içe yaşıyoruz.
Çoğu yere göre 
Gemlik bu konuda 
şanslı. Biz Gemlikli 
ler ile iç içe yaşa
maya devam ediyo 
ruz ve tabii ki Gem 
lik ile alakalı istek
lerimiz ve sözümüz 
olacaktır" dedi.
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu;
"Gemlik'te yapılacak 
olan seçim yerel 
seçimdir. Bu 
sebepten önemli 
olan samimiyettir. 
Bu ilgiden dolayı

İşsizlik maaşı artıyor
Genç işsizlere yöne
lik destek paketi kap
samında, nitelikli 
gençlere iş kurma 
desteği verilirken 
uzun işsizliklerde 
maaş bin 500 liraya 
çıkacak.
Hükümet, uzun 
süredir iş arayan, 
nitelikli genç işsizleri 
hedef alan kapsamlı 
bir çalışma yaptı. 
Takvim’in haberine 
göre, eğitim seviyesi 
yüksek gençlerin 
kendi işini kurması 
için kredi muslukları 
açılıyor. İşsizlik 
maaşı uzun süreli 
işsizler için yaş 
grubuna göre bin 
500 liraya kadar 
artınlırkon, nitelikli 
gençlere daha fazla

Hacı Beştaş i Veli 
Derneği yönetimine 
yoğun ilgiden dolayı 
teşekkür ediyorum" 
şeklinde konuştu.

VEFA BORCUMU 
ÖDEMEK 
İSTİYORUM 
Son olarak öz alan 
MHP adayı Dr. 
Adnan Bıyıklı ise; 
"Cumhuriyetin ve 
Demokrasinin 
değişmez unsuru 
siyasi partilerdir. 
Gemlik büyüdüğüm 
yer. Gemlik'e vefa 
borcumu ödeye
bilmek için Gemlik'te 
aday oldum.
Balıkçı Barınağı 

ödenek ayrılacak. 
Türkiye iş Kurumu, 
genç işsizlere yöne
lik eğitim program
larını artırırken, 
kendi işini kurmak 
isteyenlere de destek 
paketi sunacak.
Yaklaşık 70.3 milyar 
liralık büyüklüğe

bizim için çok önem
li proje, Gemlik'e 
balığı geri getire
bilmek için ve 
Gemlik’i geliştire
bilmek için bu proje 
önemlidir. Yapılan 
projeyi durdurmak 
Gemlik'e yapılan 
kötülüktür, Gemlik'e 
yapılan zulümdür. 
Gemlik'te piknik 
alanları ve mesire 
yerleri yapılmalı. 
Vatandaşımız hafta 
sonlarını veya boş 
zamanları ailesi ile 
buralarda geçire
bilmen. Vizyonumuz 
büyük olmalı, 
Gemlik'i kazanırsak 
büyük vizyonla 

ulaşan İşsizlik 
Fonu'nun mevduatta 
değerlendirilen kısmı 
artık kamu bankaları
na yatırılacak.
Hükümetin üç yıllık 
yol haritası Orta 
Vadeli Program'da da 
öncelik gençler 
olmak üzere yaklaşık 

hareket etmek 
zorundayız.

EN BÜYÜK SORUN 
VATANDAŞI YOK 
SAYMAK
Bize göre Gemlik'te 
ki en büyük sorun 
ve en büyük eksik 
vatandaşın muhatap 
alınmamasıdır.
Vatandaşı yok 
sayarak proje 
yapılmamalı. 
Gemlik'in nüfusu 
hızla büyüyor, 
Gemlik'te STK'lar ve 
hizmetin yapılacağı 
bölgede yaşayan
ların fikirleri alın
malı" diyerek söz
lerini noktaladı.

2 milyon kişiye istih
dam sözü çıktı, 
işgücü piyasasında 
gençlerin istihdamını 
artırmak için kap
samlı bir çalışma 
yapıldı
Yeni sistem, işçiyi 
priminin tam yatırıl
ması konusunda da 
daha duyarlı olmaya 
teşvik edecek. İşsiz
lik maaşından yarar
lanılması için kişinin 
kendi kusuru dışında 
işten atılması temel 
şart, ancak yeterli 
değil. İşsizlik maaşı 
alabilmek için kişinin 
işten atılmadan önce 
120 günü kesintisiz 
olmak üzere son 3 yıl 
içinde en az 600 gün 
prim ödemiş olması 
gerekiyor.

Iwa-Ms 
Pawn ■hta alayı
Yaklaşan Yerel 
seçimler öncesinde 
muhtarlık yarışları 
hızlanıyor.
Geçtiğimiz yıllarda 
Köyden Mahalleye 
dönüştürülen ve 
yaz aylarında 
yoğunlaşan Nüfus 
yapısıyla Kumsaz 
Gençali Mahallesin 
de 30 Mart 2014 
tarihinde yapılacak 
seçimler de bayan 
Muhtar adayı 
olarak Mürüvet 
Güray'da yarışa
cak.
Kumsaz Gençali 
Mahallesi’nde 
ikamet eden Muhtar 
adayı Mürüvet 
Günay yaptığı açık
lamada; “Bursa' 
mızın en güzel 
havasına, denizine 
ve kumsalına sahip 
olan Kumsaz bugü 
ne kadar hak ettiği 
yeterli ilgi ve hizme 
ti alamamıştır. 
Bölgemizin, 
mahallemizin ve 
Kumsaz'ın yaşana 
bilir bir mahalle 
haline gelebilmesi 
için altyapı, kanali 
zasyon, yol, su, 
elektrik, doğalgaz 
ve ulaşım sorun
larının çözülmesine 
ihtiyaç vardır. ” 
Günay; Artan 
yapılaşma ve nüfus 
yoğunluğu nedeniy 
le Gençali Kum 
saz'ın sadece yaz 
aylarında yaşanan 
bir merkez değil, 
dünyanın en güzel 
oksijen alanlarından 
birine sahip 
mahallemizde 12 ay 
sağlıklı, yaşanabilir 
bir ortam yaratıl
masına ihtiyaç 
olduğunu, sorun
ların çözümünün 
ise mahalle sakin
lerinin isteği ve 
desteği ile olabile-

Adıma bastırmış olduğum 
Seri A 3501 - 3550 sıra 

numaralı bir cilt gider pusulası 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

CELAL ERDOĞAN

ceğini ifade etti. 
Sorunları çöze
bilmek için Muhtar 
Heyeti ile birlikte 
mahalle sakinlerinin 
sözcüsü ve temsil
cisi olacağını, 
geçmişte bölgemize 
hizmet edenlerin 
tecrübesinden de 
yararlanarak, kamu 
kurum ve kuru
luşlarının çalış
malarını bölgemizin 
hizmetine taşıya
cağını söyledi. 
Kumsaz Gençali 
Mahalle Muhtar 
adayı Mürüvet 
Günay'ın mahalle 
halkı komşularına 
da bir çağrısı var. 
"Daha güzel, daha 
modern, daha 
sağlıklı, daha 
güvenli bir mahalle 
için birlikte yola çık
maya var mı siniz?"

MÜRÜVET GÜNAY 
KİMDİR?
1965 Gemlik- 
Gençali doğumlu 
olup, Lise 
mezunudur, ilkoku
lu Gençali Köyü 
İlkokulunda, 
Ortaokulu Gemlik 
Ortaokulunda, 
Liseyi Bursa Kız 
Lisesinde tamam
lamış, evli ve bir 
çocuk annesidir.
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2.5 mim öğrenci satrancı seçti
Türkiye'de 2005 
yılından bu yana 2 
milyon 500 bin 
öğrenci seçmeli 
ders olarak satrancı 
tercih etti. 10 binden 
fazla eğitim kurumu- 
na satranç sınıfı 
açıldı.
Doğu ve Güneydo 
ğu'da ilgi artarken, 
köy okulları da ders
lik açılması için 
talepte bulunuyor. 
Yeni santranç 
sınıfları yolda.
2014 Türkiye 
Küçükler Satranç 
Şampiyonası 
Antalya'da yapıldı.
63 ilden gelen 1.459 
civarında öğrenci 
birinci olmak için ter 
döktü. Okullarda 
seçmeli ders olarak 
alınabilen satranca 
yüzbinlerce öğrenci 
ilgi gösterdi. Her 
ilde satranç sınıfı 
açıldı. Türkiye'de bu 
alanda yapılan çahş- 
mâîar konusunda 
bilgi veren Türkiye 
Satranç 
Federasyonu 
Başkanı Gülkız 
Tu lay, 2 milyon 500 
bin öğrencinin 
seçmeli ders olarak 
satrancı aldığını 
anlattı. Tulay, şunları 
söyledi:
2005 yılında Milli 
Eğitim Bakanlığı ile 
yapılan işbirliği 
sonucunda ilköğre
tim okullarında 
satranç seçmeli 
ders olarak okutul
maya başladı.
Şimdiye kadar 2 
milyon 500 bin 
çocuk bu dersi aldı. 
Talep edilen her 
okula satranç sınıfı 
açıyoruz. Eğitim 
kurumlarına 
materyal, kitap 
desteği sağlıyoruz. 
2005-2014 arasında 
10 bin 241 okulda

satranç sınıfı açıldı. 
Her ilde derslik var. 
Türkiye Çocuk 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı 
kuruluşlara toplam 
196 derslik kattık. 
1.350 araç gön
derdik. 366 bin 
lisanlı sporcu ile 
federasyonlar 
arasında bu alanda 
birinci sıradayız. 
Antrenör ve hakem
lerin yetiştirilmesine 
büyük önem veriy
oruz. 4 bin 475 
hakeme sahibiz. 225 
adet madalya 
kazandık. Son yıllar
da altın, gümüş, 
bronz madalya 
sayılarını arttırdık. 
Ulusal ve ulus
lararası turnuvalar, 
organizasyonlar 
düzenliyoruz. Özel
likle geçen yılla bir
likte Doğu ve 
Güneydoğu Bölge 
si'nde yaymaya 
çalışıyoruz. Bingöl, 
Kahramanmaraş gibi 
illerde etkinlikler 
yaptık. Örneğin, 
Dünya Gençler 
Satranç 
Şampiyonasını 
Kocaeli'nde düzen
ledik. Dünya Okullar 
Satranç 
Şampiyonası geçen 
yıl Yunanistan'da 
yapıldı. 64 sporcu 
ülkemizi temsil etti.

Devlet desteği 2 
milyon lira 
Türkiye Küçükler 
Satranç Turnuvası 
ise çok önemli. 63 
ilden 1.459 sporcu 
Antalya'da yarışıyor. 
7-12 yaş arası 
çocuklar madalya 
için çaba harcıyor. 
Türkiye İş Bankası 
da federasyona 
destek oluyor.
Organizasyonun ana 
sponsorluğunu 
yürütüyor. Satranç 
sınıflarını açıyoruz. 
Burada seçilen 125 
ile 135 arasında 
çocuk bir yıl boyun
ca eğitilecek. Birinci 
olanlar dünya ve 
Avrupa şampiyon
luğuna hazırlanacak. 
10 milyon lira 
değerinde bütçemiz 
var. Devlet 2013 
yılında 2 milyon lira 
destek sağladı. 
Kalan ise Türkiye İş 
Bankası, turnuvalar
dan elde edilen gelir 
ve diğer kaynaklar
dan finanse ediliyor. 
Hedeflerimiz var. Bu 
yıl 36 madalya 
almak istiyoruz. 
Daha fazla öğren
ciye ulaşmak 
niyetindeyiz.

1.500 yeni sınıf 
açılacak 
Türkiye İş Bankası 
Kurumsal İletişim

Müdürü Suat Sözen 
ise, eğitime destek 
vermekten mutlu 
olduklarını belirterek 
1.500 sınıfın daha 
açılacağının 
müjdesini verdi. 
İnce şöyle konuştu: 
"Türkiye Futbol 
Federasyonu'nun 
ardından Satranç 
Federasyonu ile 
işbirliği yaptık. 
Çocuk ve gençlerin 
yetişmesinde 
sporun araç 
olduğunu düşünü 
yoruz. Amacımız 
bunun yayılmasını 
sağlamak.
Okullarda seçmeli 
ders haline 
gelen satranç için 
sınıflar açıyoruz. 10 
bin 241 okulda ders
lik hizmete girdi. 
Köy okullarından 
talep var. Kitap, 
materyal desteği 
veriyoruz. 15 bin 
civarında yayın 
yardımında bulun
duk. Meraklı çocuk
lar için dünyanın 
büyük satranç por- 
talı ile işbirliği yap
tık. Çocukların 
buradan ücretsiz 
hizmet almasını 
sağlamak istiyoruz. 
Amacımız daha fazla 
öğrenciye ulaşmak. 
KKTC'de benzer 
çalışmalar yürüte
ceğiz."

YDS haswr ilan 
katt

Yabancı dil tazminatı 
almak isteyen 
kamu personelinin 
yabancı dil bilgisi 
seviyesini belir
lemek için 6 
Nisan'da yapılacak 
Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavı (2014- 
YDS İlkbahar 
Dönemi) başvuruları 
başladı.
Adaylar, 2014-YDS 
İlkbahar Donemi 
Kılavuzu ile Aday 
Başvuru Formuna, 
başvuru süresi 

SATIUK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA 

05356312517

içinde ÖSYM'nin 
http://www.osym.go 
v.tr internet adresin
den ulaşabilecek. 
Kılavuz dağıtımı 
ve satışı yapılmaya
cak.
Kılavuzda, başvuru, 
sınav, değer
lendirme, sınav 
sonuçlarının kurum
larca kullanımı ile 
ilgili ayrıntılı bilgiler 
yer alıyor.
YDS başvuruları, 
12 Şubat'a kadar 
sürecek.

Ehliyet 
alacaklara 
kötü haher!

MEB'in ehliyet sınavlarına 
getirdiği yeni düzenlemenin 
üzerinden geçen altı ayda 
ehliyet alabilenlerin oranı 
bazı illerde yüzde 40'lara 
kadar düştü.
Bakanlık verilerine göre, 
direksiyon uygulama 
sınavlarına ilk girişte 
başarısız olanların yüzde 
70'i, dubalar arasına geri 
geri kurallara göre park

yapamadı.
Yönetmelikten önce 
Türkiye genelinde direksi 
yon sınavlarına ilk girişte 
başarı yüzdesi yüzde 95 
iken, yönetmeliğin uygulan
maya başladığı Temmuz 
ayından itibaren bu 
başarı oranı yüzde 
72'ye düştü.
Ancak sınavın zorlaştırıl- 
masıyla Türkiye'de de

başarı yüzdeleri AB ortala
malarına yaklaştı. 
Direksiyon eğitimi dersi 
sınavının altı aylık başarı 
ortalaması temmuzda 
yüzde 83,3, ağustosta 
yüzde 72,1, eylülde yüzde 
73,8, ekimde yüzde 65,7, 
kasımda yüzde 70,9, aralık
ta yüzde 64,9 olarak 
gerçekleşti.
Denizli'de sınava giren 100 

kişiden 44'ü ehliyet 
alabilirken, başarı 
oranı en düşük iller 
sıralamasında Denizli'yi 
Uşak, Manisa, Edirne, 
Rize, Kahramanmaraş, 
Aydın, Çanakkale, Afyon ve 
Kocaeli izledi.yeni düzenle
meyle sınav yapıcıların, 
denetlendiği bir ortamın 
oluşturulduğunu 
da bildirdi.

http://www.osym.go
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Bursa’da icra 
müdürlüklerine alı
nacak 40 kişilik 
zabıt katipliği kadro
suna, toplam bin 
715 kişi müracaatta 
bulundu.
Merkezdeki 20 ayrı 
icra müdürlüğünde 
çalışacak 40 kişilik 
zabıt katipliği kadro
su için 11 günde 
rekor müracaat 
oldu. Yurdun bir çok 
kentinden toplam 
bin 715 kişi, 
Bursa’daki devlet 
memurluğu kadrosu 
için adliyelere koştu.

YOĞUNLUĞUN 
ÖNÜNE GEÇİLMESİ

Uludağ halli mu doldu tastı
Türkiye'nin önemli 
kış turizm merkez
lerinden Uludağ, 
haftasonu günübir
likçilerin akınına 
uğradı.
Yaklaşık 10 bin 
aracın geldiği 
Uludağ’da trafik 
sıkıştı, Oteller 
Bölgesi ve Milli Park 
girişi önünde uzun 
kuyruklar oluştu. 
Tatilcilerin 'Beyaz 
Cennet' olarak 
adlandırdığı Uludağ, 
kar kalınlığının 
yeniden 55 santime
treye ulaşması ve 
okulların yarı yıl 
tatili dolayısıyla 
yeniden cazip hale 
geldi.
Hafta sonunu karlar 
üzerinde geçirmek 
isteyen günübir
likçiler araçlarıyla

İÇİN ELEME yaşanan aşırı
UYGULAMASI yoğunluğun önüne

geçilmesi için ilk
Sınav ve mülakatta kez KPSS puanına

adeta Uludağ’a akın 
etti. Yeni teleferiğin 
henüz çalışmaması 
nedeniyle otomobil
leriyle zirveye çık
maya çalışanlar, 
hem Milli Parklar 
girişi hem de Oteller 
bölgesinde uzun 
kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 10 bin 
aracın geldiği 
zirvede, araçları 
park edecek yer 
kalmayınca jandar
ma trafik zor 
anlar yaşadı.
Kayak pistlerinin 
yanında uyarı 
tabelalarına rağmen 

göre eleme uygula
ması getirildi. Puan 
sıralamasına göre 
sadece 800 kişi, 1 
Marttaki klavye imti
hanında, 3 dakikada 
90 kelime yaz
abilmek için ter 
dökecek. Ayrıca 
klavye imtihanından 
başarılı olanlar 
arasında da bir 
eleme daha yapıla
cak. Ve mülakata 
sadece 120 kişi alı
nacak. Rakiplerini 
eleyerek mülakata 
kadar gelme 
başarısı gösteren 
her 3 adaydan biri, 
memur olmaya hak 
kazanabilecek.

yine mangallar 
yakıldı.
Otel bölgesindeki 
yoğunluk üzerine 
günübirlikçilerin bir 
bölümü Sarıalan 
Bölgesi’ne giderek 
burada kar 
üstünde mangal 
keyfi yaptı.

Bursasnor 
taraftanndan Suriye'ye 

TIRdolusuyardım

Bursaspor taraftarı, 
Galatasaray deplas
manı öncesi 
Suriye’ye 1 TIR 
yardım gönderdi 
Bursaspor taraftar
ları ve Fetih-Der 
örnek bir organiza
syona imza atarak 
zor durumdaki 
Suriyeliler için 
yardım topladı. 
Bursaspor'1! bütün 
deplasmanlarında 
yalnız bırakmayan 
Bursaspor’un 
taraftar topluğu 
TEXAS grubu, zorlu 
Galatasaray deplas
manı öncesi 
Suriye’li yoksulları 
unutmadı.
Deplasmana gitmek 
için hazırlık yapan 
taraftarlar yolculuk 
öncesi aralarında 
topladıkları 1 TIR 
yardımı Suriye’ye 
gönderdi.
Yardım TIR'ının 
önünde toplanan 
200 kişilik taraftar 
grubu, uzun süre 
'Müslüman uyuma 
kardeşine sahip çık' 
sloganı attı.
Gazcılar

Caddesinden 
dualarla uğurlanan 
yardım TIR'ının 
içerisinde un, yağ, 
şeker, makarna, 
meşrubat, su, kon
feksiyon ve temizlik 
malzemesi 
bulunuyor. 
Bursaspor taraftarı 
Sedat Yıldız, 
"Bursaspor taraftarı 
her zaman mazlum 
halkların yanında 
olacaktır. Biz daha 
öncede Çeçen istan 
ve Doğu 
Türkistan’ada 
yardım gönderdik. 
Bursaspor taraftarı 
olarak zulüm gören 
her yerde olacağız 
ve bundan sonrada 
olmaya devam ede
ceğiz" dedi. 
Fetih-Der 
Başkan Yardımcısı 
Hasan Bulat, 
“Bursaspor 
taraftarıyla 
topladığımız 
yardımları Suriye’ye 
ulaştırmak için yola 
çıkacağız. Yardım 
eden herkesten 
Allah razı olsun” 
şeklinde konuştu.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJAN S isti klal 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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Balık - Tavuk ve Köfte Evi
SAĞLIK! GÜNLÜK TAZE BALIK 

SATIŞLARIMIZ 

GOLDSTAR
BALIK 

MARKETİMİZDE 
BAŞLADI 

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİSİMİZ VARDIR

ffl mas

Tel: O 224 514 71 72 GEMLİK
Hamldlye Mah. Kumsal 5ok. No:5

MİLTON
L. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN....
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikahMasası

İnternetten Canlı hhyın
Sahne - tşıkyösterisi 

xy Servis ve ehiptnaniar
Siırpriz yösferi/er
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OtünuMI almalı istenenlere külü tıatıer
Otomotiv satın alma 

ı sürecinde tüm 
i alışkanlıkları değişti 

recek BDDK tebliği
I yürürlüğe girdi. 

Peşinatsız, 4 yılı
I aşan kredilerle oto- 
I mobil satılamayacak. 
| Türkiye otomobil 

pazarında geçtiğimiz 
yıl 664 bin 655 adet
lik binek araç 
satışıyla rekor 
kırılmıştı. Söz 
konusu rekorun

ardındaki en önemli 
nedenlerin başında 
firmaların, finans
man kuruluşlarının 
da desteği ile uygu
ladıkları kampa
nyalar geliyordu. 100 
lira peşinatla, hatta 
hiç peşinatsız 72 aya 
kadar uzanan vadel
erle otomobil satışı 
gerçekleştirildi.

TÜM ALIŞKANLIK
LAR DEĞİŞECEK

Habere göre bu 
satışların içindeki 
ithalatın oranı yüzde 
80'lere ulaşması ise 
ekonomi yönetimini 
rahatsız etti. Cari 
açık riski nedeniyle 
bir dizi tedbir almayı 
hedefleyen Ankara, 
tüketici kredilerini 
kullanıma sınır getir
di. 1 Şubat 2014 tari
hi itibariyle hayata 
geçen bu tedbirlerle 
otomobil satın 

atımında tüm 
alışkanlıklar değişe
cek. Bugün 
bu tedbirlerin neler 
getireceğini ve 
tüketiciye nasıl yan
sıyacağını masaya 
yatırdık.
YENİ YÖNETMELİK 
Önce Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurulu'nun ilgili 
yönetmeliğine bir 
göz atalım.

"Tüketicilere, binek 
araç edinimi amacıy
la kullandırılacak 
taşıt kredilerinde ve 
taşıt teminatlı kredil
erde veya yapılacak 
finansal kiralama 
işlemlerinde, kredi 
tutarının taşıtın 
değerine oranı 
taşıtın nihai fatura 
değeri 50 bin Türk 
Lirası ve altında 
olanlar için yüzde 
70'i aşamaz. Bu

oran, nihai fatura 
değeri 50 bin Türk 
Lirasını aşan binek 
araçlarda, bedelin 50 
bin Türk Lirasına 
kadar olan kısmı için 
yüzde 70, 50 bin 
Türk Lirasının 
üstünde olan kısım 
için yüzde 50 olarak 
uygulanır. İkinci el 
binek araçlarda 
taşıtın değerinin 
tespitinde kasko 
değeri esas alınır."

Ocak atının zam şampiyonu belli oldu
Tüketici fiyatları 
bazında ocak ayında 
en yüksek fiyat artışı 
görülen ürün yüzde 
72,64 ile çarliston 
biber oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, geçen ay 
yüzde 72,64'lük fiyat 
artışıyla çarliston 
biber "zam şampiy
onu" olurken, bu 
ürünü fiyatı yüzde 
61,57 oranında artan 
dolmalık biber ve fiy
atı yüzde 57,48 artan 
patates izledi.
Ocakta fiyatı, en çok 
artış gösteren diğer 
ürünler arasında 
yüzde 25 ile piyango 
bileti, yüzde 23,31 ile 
domates, yüzde 
22,17 ile mandalina, 
yüzde 13,84 ile 
limon, yüzde 10,35

ile kuru fasulye, 
yüzde 9,81 ile tavuk 
eti yer aldı.

- En çok kadın 
kazağı ucuzladı 
Geçen ay fiyatı 
düşen ürünlerin 
başında ise kadın 
kazağı geldi. Ocakta 
kadın kazağının fiyatı 
yüzde 13,12 
düşerken, bu ürünü 
fiyatı yüzde 12,49 
oranında azalan 
erkek için yünlü

kaban ile fiyatı yüzde 
12,25 azalan erkek 
ceketi izledi.
Ocakta anorak çocuk 
kabanının fiyatı 
yüzde 11,40, kadın 
botunun fiyatı yüzde 
9,81, çocuk botunun 
fiyatı yüzde 9,45 
azaldı. Geçen ay fiy
atı en az artan ürün 
ise yüzde 1,19 fiyat 
artışıyla zeytin oldu. 
TÜİK'in tüketici fiyat
ları endeksine göre, 
ocakta aylık bazda 

fiyatları en fazla 
artan ürünler ile bun
ların bir önceki âya 
göre değişim oran
ları şöyle:
Çarliston Biber 72,64 
Dolmalık Biber 61,57
Patates 57,48
Piyango Bileti (Şans 
Oyunları Masrafları)
25,00
Domates 23,31 
Mandalina 22,17
Limon 13,84
Kuru Fasulye 10,35 
Tavuk Eti 9,81

Mücevher (Altın) 8,89
Bira 8,73
Umreye Gidiş Ücreti 
8,32
Pirinç 7,57
Doğalgaz Abonman
Ücreti 7,52
Otomobil (Benzinli) 
7,35
Tahin Helvası 7,32
Rakı 6,68
Doğum Ücreti 
(Normal Doğum) 5,88
Mazot 2,88
Benzin 2,25

Fiyatı en fazla düşen 
ya da en az artan 
seçilmiş maddeler ile 
bir önceki aya göre 
değişim oranları 
(yüzde) ise şöyle:

Margarin 1,67
Bebek Bezi 1,57 
Resim Çektirme 
Ücreti 1,57

Ayçiçek Yağı 1,55
Badem içi 1,51
Yatak Örtüsü 1,44
Ispanak 1,44
Kömür Ücreti 1,37 
Yatak Odası Takımı 
1,25
Kahve 1,22
Koyun Eti 1,20
Zeytin 1,19
LPG Dolum Ücreti - 
0,86
Şehirlerarası Otobüs 
Ücreti -1,01
Bot (Çocuk için) - 
9,45
Bot (Kadın için) -9,81 
Kaban Anorak Tipi 
(Çocuk için) -11,40 
Ceket (Erkek için) - 
12,25
Kaban Yünlü (Erkek 
için) -12,49
Kazak (Kadın için) - 
13,12
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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 OTOBÜSÜ

ULAŞIM
Pamukkala
DENİZ UÇAĞI
Papasus Akmis Seyahat
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Eoadaş

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

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

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

DELEDİYE

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

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

513 45 21-162 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova
Topçular 
Esklhlsar

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

OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

MAR-PET
Tuncay Otogaz

Gemlik Körfez nssimu

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4790 

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)

EYVAH EYVAH 3: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15
DÜĞÜN DERNEK: 
11:00-13:20-15:30- 
17:40-19:50-22:00

ÇILGIN DERSANE 3 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:30 
5133321

MMmttlMKUl
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• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAP^YÂCAÖIZ#YEMEYECEĞİZ-YEİJİİIMEYECEĞİZ#RUŞVETALANDA, 

VERÇN DE, ARACILIK EDEN DE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ • HER 

KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 

ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE'HİZMETLERİNİ 

ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZS GÜLERYÜZLÜ VE SEVGİ 
DOLU HİZMET SUNACAĞIZ# VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM 

ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ # HALKIMIZA HER ZAMAN ENUCUZ 

HİZMETİ SUNACAĞIZ#GEMLİKTE YAŞAYAN HERKESİN SESİ OLACAĞIZ

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

BgHMONCEİYARTIK
mîne4toriz

hakicMhİzmettİr

«IREW

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

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


ZEYTİN MÜSTAHSİLİNİN DİKKATİNE!!!
BASKILIK YAĞLIK ZEYTİNLERİNİZ İTİNA İLE SIKILIR.
BEKLEMEK YOK, SIRA YOK!!!
Kumla Fabrika: Armutlu Yolu Üzeri, Kiremit Ocağı Mevkii, K. Kumla-Gemlilş-Bursa www.kavlak.com.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
Şubat 2014Çarşamba www.gemlikk0rfezgazetesi.com  50Kr.

PaşaAgdemir * 
MiPil metli Mm 

üyeliğine miden getirildi 
Gemlik TSO Meclis Başkanı, Gemlik 
Paşa Kuyumculuk ve Otelcilik A.Ş. 
sahibi Paşa Ağdemir, AKP İl Yöne 
tim Kurulu üyeliğine yeniden getiril* 
di. Haberi sayfa 2’de

AKPMi Belediye Meclis üyesi Turan Alkış’ın Necdet Yılmaz’a açıklamasının tam metni

MlMWnıııİlllıllıiiiılı>Mııf
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Siyaset toz duman.
Gemlik’te yerel seçimler öncesi siyaset toz 

duman.
Belediye başkan adaylarının açıklanmasından 

sonra, beğenenler beğenmeyenler arasında 
yaşanan karmaşa, istifalar, yeni arayışlar, karşılık 
lı suçlamlar ard arda geliyor.

Gemlik Körfez olarak, gelişmelere büyük objek
tifle bakıyoruz.

Olayları doğru olarak vermeye çalışıyoruz.
Seçim öncesi en geç aday açıklayan AKP’de ki 

sancı durmuyor. Devamı sayfa 4’de

AKP Belediye Meclis üyesi Turan Alkış, face- 
book’ta yayınlanan açıklamalarını gazete 
mizin haber yapmasından sonra bir yerel 
gazeteye açıklama yapan AKP ilçe Başkanı 
Necdet Yılmaz’a sert yanıt verdi. Turan Alkış, 
yazılı açıklamasına, “Gemlik'i yönetmeye 
aday Refik Yılmaz buyurun samimiyet ve 
mertlik testine” diye başladı. Alkış, Bana 
GEMDAŞ'tan alınan 500 lirayı soran Sayın 
İlçe Başkanı, Refik Yılmaz'ın GEM PORT 
Yönetim Kurulu Üyeliği'nden aldığı 7.000 

lirası kesilince, kimleri araya soktuğunu, 
nasıl kıvrandığını, uykularının kaçtığını 
Gemlik halkına anlatsana." dedi. Syf 5’de

Demokrat Parti İlçe Yönetim Kurulu, Mehmet Turgut’un adaylıktan çekilmesi üzerine sert açıklamada bulundu 

"Kendisini Allah’a ha»ale eniyoruz"
DP Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Mehmet Turgut’un adaylıktan çekilmesini Gem 
lik’in siyasi tarihine kara leke olarak anıldığını, kendisinden parti adına herhangi bir sebepten mad 
di yardım talep edilmediğini, DP Teşkilatının bu ihaneti kaldıramayacağının bilinmesi istendi. 4’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikk0rfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Paşa flğdemir 
flKP il yönetim 

Kurulu üyeliğine 
yenmen getirildi

Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarihinde ilk kez bir bayan aday erkek adaylarla mücadele edecek

iMMiH Misim Uıı
Gemlik Tica 
ret ve Sanayi 
Odası Meclis 
Başkanı, 
Gemlik Paşa 
Kuyumculuk 
ve Otelcilik 
A.Ş. sahibi 
Paşa Ağde 
mir, AKP İl 
Yönetim Kuru 
lu üyeliğine 
yeniden 
getirildi.
Bir süre önce 
AKP Büyük 
Şehir Bele 
diye Başkan aday 
adaylığı için İlçe 
Başkanlığından isti
fa eden Sedat Yalçın 
dan sonra boşalan 
göreve, akm Geriei 
Merkezi ’nin Cema 
lettin Torun’u getir 
mesi üzerine yeni 
yönetimini belirle 
yen Torun, Anka 
ra’dan onay aldı. 
Torun’un listesinde 
eski yönetim kurulu 
üyliğinde de görev 
yapan Paşa Ağde 
mir’e yeniden görev 
verildi. “Siyaseti 
Gemlik’e hizmet için 
yapıyorum” diyen 
Paşa Ağdemir, 
bugün toplanacak 
yeni AKP İl Yönetim 
kuruluna katılacak.

YÖNETİM KURULU 
AKP il Yönetim 
Kurulu şu kişilerden 
oluşuyor: 
Abdullah Duman, 
Adem Bakır, Ali 
Yılmaz, Asım Amil, 
Ayhan Salman, 
Cemile Yiğit, Davut 
Gürkan, Dilek 
Yamakoğlu, Embiya 
Akkuş, Erdem 
Yalçın, Ersin 
Baykal, Esra Ulviye

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 25 Ocak 
2014 tarihinde kaybettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 

yoktur. CEHALETTİN ÇELİK

Sever, Fatma Saime 
Erdönmez, Gürkan 
Bilgin, Halide Serpil 
Şahin, Halil İbrahim 
Ozgeriş, Hasan 
Kılıç, Hilmi 
Pakyürek, Hüseyin 
Güvendi, İbadet 
Kosova Deniz, 
İbrahim Güney, 
Kadir Oruç, Mahmut 
Turan, Mehmet 
Muhsin Özlükurt, 
Mehmet Şenocak, 
Mehmet Zahit Yanar, 
Muharrem Durmuş, 
Mustafa Gürses, 
Mustafa Yavuz, 
Necati Polat, Nesri 
Demir, Nihat 
Gülçimen, Niyazi 
Salman, Nurettin 
Arif Kurtulmuşlar, 
Orhan Aygün, 
Ömer Faruk 
Koçer, Paşa 
Ağdemir, Ramazan 
Yılmaz, Remzi 
Çelik, Sayim 
Temel, Setenay 
A.Yüksel Olguner, 
Süheyla Bülbül, 
Şener Güngör, 
Şeyma Günal Yağır, 
Ûrkiye Şentürk, 
Yasemin Bulut, 
Zafer Yıldız, Zahide 
Arı, Zekeriya 
Kutlucan.

Milliyetçi Hareket 
Partisi ve Gemlik 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Yönetim 
Kurulu üyesi Gülten 
Ayhan, Mart ayında 
yapılacak olan oda 
seçimlerine 
adaylığını açıkladı. 
Gemlikli gazeteciler
le Peynirci Baba 
Tesisleri’nde öğle 
yemeğinde biraraya 
gelen Gülten Ayhan, 
iki dönemdir Gemlik 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası’nda yönetim 
kurulu üyeliğinde 
bulunduğunu, 
Gemlikli bir bayan 
olarak esnaf ve 
sanatkar olarak 
modaevi işlettiğini 
belirterek, Gemlik’te 
ilk kez bir bayanın 
meslek odasında 
aday olduğunu 
söyledi.
Gemlikli esnaflara 
“Esnaf kardeşlerim” 
başlıklı bir mektup 
yazan Gülten Ayhan, 
yakında yapılacak 
olan oda seçim
lerinde başkan ve 
yöneticilerinin 
seçileceğini, bu kişi
lerin toplumda 
saygınlığını koruyan

Win Mitlisi ımimelljt ııw mı?
Ahmet Dural 
Meydam’nda bir 
süre önce açılan 
Kokoş Mağazasının 
mini etekli kızlar 
fotoğrafı bulunan 
tabelasını 
Büyükşehir 
Belediyesi ilan ve 
reklam yönet
meliğine aykırı 
bulan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, kendisi istik
lal Caddesi’ne açtığı 
seçim bürosuna 
Kokoş mağazasının 
açtığı tabeladan 
daha büyüğünü yap
tırdı.
Vatandaşlar, 
Büyükşehir Belediye 
İlan ve Reklam 
Yönetmeliğini öne 
süren Başkanveki 
linin İstiklal Caddesi

sevilen, dürüst, 
haram yemeyen, 
ahilik kültürünü 
koruyan bir kişi 
liğine sahip olması 
gerektiğini söyledi. 
Esnaflara mek
tubunda “sorun
larınıza çözüm 
isteyen bir başkan 
istemez misiniz? 
Mesleğinizi daha iyi 
yapabilmeniz için, 
ürettiklerinizi daha 
iyi satabilmeniz için 
size yardımcı olan 
bir başkan istemez 
misiniz? diyen 
Gülten Ayhan, 

seçim bürosuna 
astığı kendi 
reklamını yapan 
tabela ‘Bu yönet
meliğin neresine 
uyduğunu soruyor
lar”

esnafın odaya gel 
diğinde güler yüzle 
karşılandığı, sorun
larına çözüm bul
duğu, sahipsiz 
bırakılmadığı bir 
yönetim istiyor. Ben 
böyle bir yönetim 
şeklini hayata 
geçirmek için 
başkan adayı olarak 
yola çıktım.” dedi. 
Herkesin bir siyasi 
görüşü olduğunu 
söyleyen Ayhan, 
Odaya siyaseti sok
mayacağını, dene 
yimlerini, birikimleri
ni pozitif olarak yan

Esnafa uygulanan 
yönetmelik hüküm
lerine başkanvekili 
nin neden uymadığı 
belirtilirken, 
Belediyeler Kanun 
ve yönetmeliklerle 

sıtacağını söyledi.

İLK BAYAN ADAY 
“Mücadelemi hem 
kadınlar adına hem 
Türk kadını adına 
veriyorum, Esnaf ve 
Sanatkarlar odalann 
da bugüne kadar bir 
tek bile kadın 
başkan yok.
Yönetim kurullann- 
da tek tük bayan 
aday var. Bütün 
esnaf ve sanatkar' 
arkadaşlarıma 
sesleniyorum.
Hepinizin evinizde 
kannız, kız çocuk
larınız var. Bunları 
dikkate alarak 
empati yapın. Bu 
başvuru ile bütün 
kadınlann yolunu 
açacağım." Bu ma 
nada sîzlerden 
destek istiyorum.” 
dedi.
Ayhan, ülke nüfusu
nun yüzde 53 ‘ünün 
kadın olduğunu 
anımsatan Gülten 
Ayhan, “Kadınlan 
mız nüfusumuzun 
çoğunluğunu teşkil 
ediyor ama, kadın
larımız hak ettikleri 
yerde değiller.” şek
linde konuştu.

yönetiliyorsa, birileri 
ne ayrıcalık tanımak 
için konmuştur. 
Yasa ve yönetmelik 
varsa, herkese eşi- 
tuygulanmah.” 
deniyor.
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Güne Bakış
Ktdri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Siyaset toz duman...
AKP de Refik Yılmaz’ın adaylığının açıklanma 

sıyla, Yılmaz karşıtları hoşnutsuzluğunu, aday 
adaylığında da, sonunda da konuşur oldular.

Ancak, bu kez daha 'sesli olarak...
AKP’li meclis üyesi Fevzi Ayyıldız önce sesini 

yükseltti.
Partiden uzaklaştırarak sesini kestiler.
Bu duruma tepkili olan AKP Meclis üyesi Turan 

Alkış, yönetimin hizmetlerine eleştirel yaklaşınca, 
İlçe Başkanı’nın hışmına uğradı.

AKP İlçe Başkanı Necdet Yılmaz, bir zamanlar 
kavgalı olduğu, yaptığı basın açıklamasıyla yerin 
dibine soktuğu gazete patronunun gazetesinde 
geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı.

Turan Alkış’ın fecebook hesabında yaptığı açıkla
maları haber yapan gazetemize de çattı.

Bizi, ‘malum’ (Sözlük anlamı: Bilinen) gazete ola 
rak ilan ederken, lafta solcu geçinen, CHP’nin üye 
siyim dediği gazete patronu bir haber üzerine 
dövmeye kalktıklarını unutup, önlerine attıkları 
kemik ile satın alınca biz mi “malum" basın olduk.

Biz, 41 yıldır ‘biliniyoruz’, bilindiğimiz gibi tanı 
nıyoruz.

Dün orada, bugün burada olanlardan, kemik 
yalayanlardan değiliz.

Konumumuzdan memunüz.
Sizi hergün manşetlere çıkaran o kişilerin köşe 

yazılarını bir okuyun.
Yazı yazacak yetenek ve birikimlerini, dağarcık 

larının ne kadar olduğunu göreceksiniz.
Biz, Gemlik’in nabzını tutuyoruz.
Haksız ve hukuksuz yere işgal ettiğiniz beledi ye 

nin olanaklarıyla seçimlere gidiyorsunuz.
Suçlusunuz.
Suçüstü oldunuz.
Belediye’nin bastırdığı kitapları, seçim öncesi 

seçim probağandası olarak, partililerinize dağıt
tırıyorsunuz.

Oto park olarak kullanıma açık olan yerlere parti 
flamalarını koyarak, halksız yer işgal ediyorsunuz?

Burbak’tan aldığınız abone makbuzlarını göstere 
rek, seçim bürosu önüne araçların park yapacağı 
yere, hangi hakla AKP flamalarını koyabiliyorsıi 
nuz?

Araç kiralamak için aldığınız park aboneliğini 
İstiklal Caddesi’nde boş olan her park yerinde kul
lanabilirsiniz.

Ama seçim bürosu önünde, kendinize özel park 
yeri ayırtamazsınız.

Veya buraya parti flamalarını koyamazsınız.
Neden tra fik polisleri bu olaya müdahele etmi 

yor?
Yoksa, AKP’nin polise uyguladığı zulümden mi 

çekiniyorlar?
Sürgüne görderilmekten mi korkuyorlar...
Uzun sözün kısası, hakkın oyuyla gelmediğiniz 

belediyenin her türlü imkanlarını adayınız için kul
lanıyorsunuz.

Bu adaletsizliklerinizden dolayı Mehmet Turgut’ 
ta, Fevzi Ayyıldız da, Turan Alkış da sizi eleştiriyor.

Turan Alkış’a GEMGAZ yönetim kurulundan kaç 
lira aldığını sormuştun. Cevabı bugün gazetemizde 
var.

Belediye başkan adayınız kavgalı olduğu Gemlik 
Gübre’nin sahiplerinin patronu olduğu GEMPORT’ 
tan kaç Hra alıyor? Bunların cevabını verin.

12 yılda kamunun hangi avukatlıkları aldığınızın 
hesabını verin?________________

Demokrat Parti İlçe Yönetim Kurulu, Mehmet Turgut’un adaylıktan çekilmesi üzerine sert açıklamada bulundu 

MİMİM
Demokrat Parti Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 
Mehmet Turgut’un adaylıktan çekilmesini Gemlik’in siyasi tari
hine kara leke olarak anıldığını, kendisinden parti adına her
hangi bir sebepten maddi yardım talep edilmediğini, DP 
Teşkilatının bu ihaneti kaldıramayacağının bilinmesi istendi.
Mehmet Turgut’un 
Belediye Başkanlığı 
adaylığından 
çekildiğini gazete 
mize açıklaması 
üzerine, toplanan DP 
Yönetim Kurulu 
aldığı kararda 
“Partimizin mensup 
larının umutlarını 
Gemlik halkının bek
lentisini hiçe 
sayarak, adaylıktan 
çekilmesini kendi
sine haklarımızı helal 
etmeyeceğimizi, 
■Beşer zulmeder, 
kader adalet eder’ 
ilkesiyle kendisini 
Âİİah’a havale edi 
yoruz" dendi. 
Demokrat Parti İlçe 
Başkanı Selahattin 
Ekinci, dün akşam 
gazetemize yönetim 
kurulunun Mehmet 
Turgut’un belediye 
başkanlığı adaylığın
dan çekilmesi ile 
ilgili aldığı kararları 
bildirdi.
DP Yönetim Kuru 
lu’nun oy birliğiyle 
aldığı kararda 
Demokrat Parti’nin 
Türkiye’nin ilk çoğul
culuğun başlamasın
da oluşan halkın par
tisi olduğu belir
tilirken, “Halkımızın 
gönlünde yatan 
Demokrat Parti’yi 
kirli işlerde olmadığı
na dair bu açıkla
mayı zorunluluk 
telakki ediyoruz” 
denildi.
Demokrat Parti 
Yönetim Kurulu 
kararında son bir yıl 
içinde parti çalış
malarının dikkat çek
tiği ve seçimlere 
yakın cazibe 
uyandırdığı belirtildi. 
Belediye başkan 
adaylığı için bir çok 
kişinin sözlü başvu
ruda bulunduğu 
belirtilen açıklama
da, “Biz, bunları 
yönetim olarak sürp 
riz adaylarımız ve

katılımcılar olabile
ceği yönünde haber
ler yaptırarak, basın
la paylaştık." dedi. 
“Hükümetin yolsuz 
luk olaylarının gün
demde yer tutması 
üzerine, biz de 
yememiş, yedirme 
m iş olarak bildiğimiz 
eski belediye 
başkanımız Mehmet 
Turgut’a yöneldik" 
denilerek, şöyle 
devam edildi: 
“Turgut ile birkaç 
kez MKYK üyesi 
Hilmi Sancar ile 
görüşüldüğü ifade 
edilen açıklamada, 
kendilerine iktidar 
partisinden aday 
olunmadığı taktirde 
Demokrat Parti’den 
aday olmasını teklif 
ettik.”
Mehmet Turgut ile 
sık sık toplantıların 
yapıldığı belirtilen 
açıklamada, çevre ve 
Gemlik halkından 
kendisine çok baskı 
olduğunu belirterek, 
AKP’den istifa ettiği
ni, DP’den aday 
olduğunu açıkladığı 
belirtilerek, 
Ankara’da yapılan 
büyük kongrede 
Genel Başkan 
Gültekin Uysal ile 
görüşüldüğü ve ken
disinin Gemlik’e 

geleceği sözünün 
alındığı belirtildi. 
Adaylık açıkla
masının hazırlık
larının partililerince 
yapıldığı sırada, 
Mehmet Turgut ile 
ilçe başkanının yap
tığı son görüşmede, 
Ankara’daki 
gelişmelerin kendi
sine anlatıldığını, 
ancak kendisinin 
sıkıntılı olduğunu, 
ailesinin adaylığı 
istemediğini, tansi 
yonu olduğunu söy 
leyerek adaylıktan 
çekildiğini bildirdi. 
İlçe Başkanının 
konuyu bir kez daha 
kimseye duyur
madan gözden 
geçirmesini istediği
ni, ancak akşam 
olmadan Gemlik 
Körfez Gazetesine 
çekilme kararını 
söylediği belirtilerek, 
“Bu vesile ile 
Demokrat Partimizin 
lekelenmemesi için 
yukarıdaki sürecin 
dahilinde açıklama 
yapmak zaruriyeti 
doğmuştur. Buna 
göre, adaylıktan 
çekilme ilçe başkanı 
ve yönetimden kay
naklanan bir sorun
dan kaynaklanna- 
mamıştır. İlçe 
binamızı ziyaretinde 

kendisi yönetimce iyi 
karşılanmış ve bası
na yansımıştır.
Meclis üyelikleri için 
ön sıralar dahil, 
yüzde 85 lik dilim 
kendisinin tercihine 
bırakılmıştır. Artık 
Gemlik halkının 
yüzüne bakma 
cesaretini göstere
meyeceğini ve halkın 
DP teşkilatının bu 
ihaneti kaldıramaya
cağının bilinmesi, 
tansiyon gibi kar
gaların bile güle- 
meyeceği, torun
larının onayının 
olmadığın beyanları 
gibi sudan bahaneler 
ile adaylıktan 
çekilme mazaretini 
kabul etmediğimizi, 
ve bunun altında 
tehditler, vaadler 
veya yüksek atlet- 
tiğimiz yerlerden 
baskılar olduğu 
kanaatindeyiz. 
Partimiz mensup 
larının umutlarını, 
Gemlik halkının bek
lentisini hiçe 
sayarak adaylıktan 
çekilmesini 
hazmedemediğimizi, 
kendisine haklarımızı 
helal etmeye
ceğimizi, ‘Beşer 
zulüm eder, kader 
adalet eder’ ilkesiyle 
kendisini Allah’a 
havale ediyoruz. Şu 
ana kadar Mehmet 
Turgut’tan parti 
adına veya herhangi 
bir sebeple maddi 
talep edilmemiş, bir 
kuruş alınmamıştır. 
Gemlikimizin siyasi 
tarihine kara leke 
olarak anılması için 
yönetimce ortak 
hazırlanan bu basın 
bildirisinin aynen 
karar defterine 
yazıldığının bilin
mesini isteriz. DP 
olarak seçim çalış
malarımızı sürdüre
ceğimizi bildiririz”
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AKP’li Belediye Meclis üyesi Turan Alkış’ın Necdet Yılmaz’a açıklamasının tam metni

AKP Belediye Meclis 
üyesi Turan Alkış, 
facobook'ta yayın
lanan açıklamalarını 
gazetemizin haber 
yapmasından sonra 
bir yerel gazeteye 
açıklama yapan AKP 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz’a sert yanıt 
verdi.
Turan Alkış, yazılı 
açıklamasına, 
‘‘Gemlik'i yönetmeye 
aday Refik Yılmaz 
buyurun samimiyet 
ve mertlik testine” 
diye başladı.
Turan Alkış’ı men
faat ve çıkarcılıkla 
suçlayan Necdet 
Yılmaz, GEMDAŞ 
yönetim kurulu 
üyeliğinden para 
aldığını, bu parayı 
cebine attığını 
söylemişti.
Turan Alkış yazılı 
açıklamasında, GEM
DAŞ dan aldığı yöne
tim kurulu ödeneğini 
bağışlamaya hazır 
olduğunu söyleye 
rek, “Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın da 
GEMPORT’tan aldığı 
aylık 7 bin lirayı 
belediyeye bağışla
maya hazır mı” dedi. 
Alkış şunları şöyle 
di: “O zaman Refik 
Yılmaz (kendi özel 
harcamalannda kul
lanıyor), Çidem Kuş 
GEMPORT Yönetim 
Kurulu Üyeliği'nden, 
(Çidem Kuş Hanım 
bu parayı Gemlik 
İlçe Yönetimi'ne 
bağışlıyor, her halde 
bağış makbuzlarını 
kesmişlerdir.) 
Turan Alkış GEM
DAŞ Yönetim Kurulu 
Üyeliği'nden aldığı 
m ız ücretleri beledi 
yeye iade etmeliyiz. 
Ben hazırım.
AKP İlçe Başkanı ve 
iş ortağı hakkındaki 
gazetelerde çıkan 
açıklamam nedeni ile 
Gemlik ve Bursa 
siyasetine şerefli ve 
onurlu kişilikleri İle 
emek vermiş, katkı 
koymuş, tanıyıp tanı
madığım farklı siyasi 
partilerden ve sivil 

toplum kuruluşların
dan samimi insanlar 
arayarak, düşünce 
lerimi medeni bir 
şekilde ifade ettiğim 
için Allah razı olsun 
dediler.
Sizlerden de Allah 
razı olsun.
Beyanatıma cevaben 
Necdet Yılmaz beye
fendinin verdiği açık
lama içinde ‘sakın 
cevap verme, bu 
kişiye uyma’ ricasın
da bulundular. 
Hassasiyetleri için 
teşekkür ediyorum. 
Sayın Necdet Yılmaz 
kendini verdiği 
beyanat ile mükem
mel tarif etmiş, iç 
dünyasındaki çirkin
lik ve utanmazlığı 
çok güzel izah etmiş, 
kendine yakışan da 
buğur

CEVABIM
NECDET YILMAZ’A 
DEĞİL

Benim bu cevabım, 
ciddiye alınmayacak 
kadar siyaseten kirli 
Necdet Yılmaz’a 
değil, AK Parti 
içerisinde saygı duy
duğum, mert ve 
edep sahibi dostları
ma, arkadaşlarıma, 
ahilerime ve ablaları
ma. AK Parti zarar 
görecek diye sus
mak yerine 
(susarsam ilerde 
daha vahim zararlar
la karşılaşabilinir) bu 
kişilerin nasıl bir 
karakter ve fıtratta 
olduklarını kamuoyu 
bilsin istedim.
Sayın Necdet Yılmaz 
2009 yılı seçimle 
rinde Gemlik halkı 
nın teveccühünü 
kazanmış, seçilme 
şerefine nail olmuş 
meclis üyelerine 
yönelik, kimine sen 
bu partiye yakışmı 
yorsun, kimine sen 
şaibelisin, bu korniş 
yonda görev yapa
mazsın, gibi ifadeler 
ile Gemlik halkının 
seçmiş olduğu 
meclis üyelerine 
densizlik etmektedir, 
halkın bu tercihine

Turan Alkış

saygısızlık ve ter
biyesizlik ederek biz- 
leri aşağılamakta ve 
horlamaktadır. Sayın 
A'cCuvı unTîâZnT 
edep ve haya 
anlayışında itibarlı 
meclis üyesi, en kri
tik zamanda ve oyla
mada partisini sata
bilmeli.
Necdet ve Refik 
Yılmaz ortaklığının 
değirmenine su 
taşıyabilmen.
Su kirliymiş fark 
etmez bu arkadaşlar 
içerler.
Anlaşılan odur ki 
Sayın AK Parti İlçe 
Başkanı, Gemlik'in 
sorunlarına çözüm 
üreten, dulun, 
yetimin, öksüzün, 
hakkını koruyacak 
insanları istemiyor. 
O sadece Necdet- 
Refik Yılmaz ortak
lığına katkı koyacak 
meclis üyeleri isti 
yor. Sayın Necdet 
Yılmaz başbakanın 
‘kazan, kazan’ poli
tikalarını böyle 
yorumluyor.

GEMLİK HALKI 
SİZİ 
VİCDANLARINDA 
MAHKUM ETTİ..

Meclis üyelik göre
vime çamur atan 
Sayın İlçe Başkanı, 
devlet kurumlan, 
çalışanları ve kural
ları İle bir bütündür. 
Meclis üyeliği bir 

kamu görevidir. 
Ben devletimin 
itibarını, güvenliğini 
ve saygınlığını bu 
SİnSÇtS^
Necdet Yılmaz ortak
lığına rağmen) her
değerin üzerinde tut- Yavuz biliyor. Merak
turn.
Sizlerin doymak 
bilmeyen ihtiras ve 
mideleriniz yüzün
den Gemlik'te AK 
Parti'ye gönül ver
miş büyük çoğunluk 
rahatsız olmuştur. 
Onun içindir ki, 
ömür boyu Gemlik 
halkının vicdanların
dan atanamayacak
sınız.
Sağduyu sahibi • 
Gemlik halkı vicdan
larında sizleri 
mahkum etmiştir. 
Turan Alkış, neme 
gerek demeden 
devletine, milletine, 
hizmet adına, sami
mi ve mert AK Partili 
dostlarından aldığı
güç sayesinde çalış- dığını, uykularının 
makta idi. kaçtığını Gemlik
Devlet kültürü ve halkına anlatsana.
ahlakından uzak Üç kuruş para için
Sayın Necdet Yılmaz belediye başkanlık 
bu görev anlayışını koltuğunun haysiye 
hafiyelik yapıyor 
diyecek kadar 
görgüsüz bir ifade 
tarzı ile anlatıyor.
Gemlik 17 Mart 2011 
tarihine kadar mutlu 
ve güzel insanların 
yaşadığı huzurlu bir 
ilçe idi.
Bu tarihte 2 tane 
hukuk adamı ortaya

çıkıp asıl görevleri, 
adalete yardımcı 
olmak, hukukun 
üstünlüğüne sahip 
çıkmak, haksızlığa 
uğrayan insanların 
hakkını savunmak 
olması gerekirken 
Gemlik'in siyaset 
hayatını pislettiler. 
Turan Alkış'ı da bu 
pisliğe çekmeye 
çalıştılar.
Gelelim GEMDAŞ 
konusuna;
GEMDAŞ'tan alınan 
ücret ayda 500 
liradır. Bu para belirli Turan Alkış ömrünü
süre partiye bu memlekete, devle
bağışlanmıştır. (Tabii te, yaşadığı toprak-
ki bağış makbuzla 
nnı kestiler ise) bu 
makbuzları Gemlik 
kamuoyuna göstere
bilirler. Sonrasında 
bu paranın nerede 
kullanıldığını AK 
Parti ilçe yöneti
minde görevli Murat

edenler sorsun 
benim ahlakım bunu 
açıklamama izin ver
mez.

GEMDAŞ’DAN 
500 LİRA 
ALIYORUM 
YILMAZ 
GEMPORTTAN 
ALDIĞIN 7 BİN 
LİRAYI İADE ET..

Bana GEMDAŞ'tan 
alınan 500 lirayı 
soran Sayın İlçe 
Başkanı, Refik 
Yılmaz'ın GEMPORT 
Yönetim Kurulu 
Üyeliği'nden aldığı
7.000 lirası kesilince, de beraber çalıştı
kimleri araya sok
tuğunu, nasıl kıvran

tini, onurunu ayaklar mek olmadığını
altına almaya değer 
miydi Refik Yılmaz? 
Senin görevin, hal 
kın emaneti olan o 
koltuğun namusuna 
sahip çıkmaktır, sen 
ne yaptın o koltuğa 
7.000 lira değer 
biçtirdin.
Her hy o parayı yeni 

den almaya başlayın I 
ca ve kendi cebine I 
atınca bayağı mutlu I 
olmuşsundur.
Gemlik'i yönetmeye 
aday Refik Yılmaz 
buyurun samimiyet 
ve mertlik testine, 
önderlik yapın ilçe 
başkanınızın hakaret 
terine ve çirkinliğine 
maruz kalmadan 
aldığınız GEMPORT 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyelik Maaşı'nı 
belediyeye iade edin. 
Sayın İlçe Başkanı,

lara hizmet etme 
heyecanı ile 
yaşıyor.
Ben serada yetişen 
hıyar değilim. 
Mağarada yaşayan 
kan ile beslenen 
yarasa hiç değilim. 
Güneşten ve aydın
lıktan korkmam 
eleştirilmekten 
rahatsız olmam. 
Düşmez kalkmaz bir 
Allah, bizim de kusu
rumuz vardır, 
Allahım affetsin. 
Sabredin dostlarım, 
buradan sesleniyo
rum AK Parti'nin, il 
yönetimine, genel 
merkezine sizler 
mikropları, 
virüsleri yurt 
dışında uzaklarda • 
aramayın, 
Gemlik'e gelin!!! 
Deniz yerine 
bol bol mikrop göre
ceksiniz.
Son olarak AK Parti'

ğım, görev yaptığım 
arkadaşlarımı, 
ağabeylerimi, dost- 
lanmı, kardeşlerimi, 
ablalarımı incittiy- 
sem, çok özür diliyo
rum. Niyetimin AK 
Parti'ye zarar ver-

samimi ve mert 
insanlar çok iyi bili 
yortar. AK Partili 
dostlarım (Refik- 
Necdet Yılmaz hariç) 
haklarınızı helal 
edin, ben 30 Mart 
2014'te helal ede
ceğim. Allah sizlere 
sabır versin”
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MHP Meclis üyesi adayları ile toplandı
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Bıyıklı, 
MHP ilçe yönetimi ve 
Belediye Meclis 
Üyesi aday adayları 
ile Milton Aile Çay 
Bahçesinde bir 
araya geldi.

RÜZGAR BİZDEN 
YANA 
Toplantıda ilk sözü 
alan MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Belediye 
Meclis Üyeliği için 
kendilerine gelen 
başvuruların bekle
nenin üzerinde

olduğunu ifade 
ederek; "Rüzgâr 
MHP'den yana. 
Gemlik'te yaşanan 
olumlu atmosfer, 
bizler için her geçen 
gün daha iyiye 
gidiyor. Bu gün 
itibari ile Gemlik'te 
favori Adnan

Bıyıklı'dır. Bu 
güvenin ve tevec
cühün karşılığını 
vermek için meclis 
konusunda seçici 
davranmamız 
gerekiyor.
Elbette ki, herkes 
kendisini en iyi 
yerde görmek ister.

Biz en fazla meclis 
üyesi çıkaracak parti 
olacağız. MHP'ye 
destek veren 
herkese şimdiden 
teşekkür ediyorum. 
Sizlerden isteğim, 
yerinizi mesele 
etmeden bu günkü 
olumlu çalış

malarınıza devam 
etmeniz" dedi.

GEMLİK 
MUTABAKATI 
OLACAĞIZ

Belediye Başkan 
Adayı Adnan Bıyıklı 
ise; "Farklı kesimler
den ve farklı görüş 
lerden bir araya 
gelen ve göz doldu
ran kadro, beni 
ziyadesi ile mutlu 
etti. Yola çıkarken 
sadece partinin 
değil, Gemlik'in 
adayıyız demiş, 
Gemlik mutabakatını 
oluşturmak iste

diğimizi dile 
getirmiştik. 
An itibariyle de 
bunu başardık.
Bundan sonra da, 
Belediye yöneti 
mimizde de tam 
bir mutabakat içinde 
çalışacağız.
Kesim veya görüş 
ayırmaksızın, 
herkesin fikrini 
alarak Gemlik'i 
en iyi noktalara 
beraber getireceğiz. 
Rakibimiz 
Avrupa kentleri 
olacak, Gemlik'in- 
hak ettiği 
budur" şeklinde 
konuştu.

toid w aamııia M wm Miffl* ia m
Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Sedat 
Özmen ve ekibi 
seçim çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. 
Bu çalışmalar 
kapsamında Saadet 
Partisi Gemlik 
Hanım Kolları 
tarafından Çarşı 
Meydanı Cius 
Alışveriş Merkezi 
önünde bir tanıtım 
standı açıldı.
Stantta vatandaşlara 
hem seçim broşürü 
dağıtıldı hem de

üye kaydı 
gerçekleştirildi. 
Standı ziyaret eden 
Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Sedat

Özmen, özverili 
çalışmalarından 
dolayı Saadet Partili 
hanımlara teşekkür 
etti. Özmen, seçime 
kadar Gemlik'te

çalmadık kapı, 
ziyaret etmedikleri 
ev ve iş yeri bırak
mayacaklarını ifade 
ederken; "Saadet 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı olarak 
bizler zaten sadece 
seçim zamanı değil 
geçim zamanında da 
Gemliklilerin her 
zaman yanındaydık. 
Bu nedenle çök 
şükür gittiğimiz ve 
ziyaret ettiğimiz hiç 
bir yerde ‘Neden 
sadece seçim 
zamanı bizi hatırlı 

yorsun uz’ denmedi 
bize. Bu nedenle 
mutluyuz. Gemlik'te; 
partimizi, projelerim
izi, düşüncelerimizi 
aktarmadığımız, 
anlatmadığımız tek 
bir insan kal maym- 
caya kadar çalış
maya devam ede
ceğiz. Bunun için 
partimizin tüm birim
leri seçime kadar 
aralıksız çalışma 
gayreti içerisindeler. 
İnşallah 31 Mart 
sabahı Gemlik Milli 
Görüş Belediyeci

liği’ne merhaba diye
cek” şeklinde 
konuştu.
Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Sedat 
Özmen, İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıldız 
ve beraberlerindeki 
ekip bir süre standı 
ziyaret eden vatan
daşlarla sohbet 
ettikten sonra Emin 
Dalkıran ve Atatürk 
kordonları ile istiklal 
Caddesindeki vatan
daş ve esnafı ziyaret 
etti.

ATATÜBKÇÜ DÜŞÜNCE DEBNEÜI 
GEMLİK SÜBE B AŞKAN Ll fi İN D AN

GENEL KUBUL İLANI
Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi’nin olağan kongresi aşağıdaki gün

demle 8 Şubat 2014 Cumartesi günü saat 13.oo’de Hamidiye Mahallesi istiklal 
Caddesi Gürle İş Merkezi No : 2/113 GEMLİK adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde aynı adreste 15 Şubat 2014 Cumartesi günü saat 
13.oo de çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1-Açılış
2- Divan Başkanlığı seçimi
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
4- Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki veril 

mesi
5- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve kabulü
6- Hesap özetinin okunması ve kabulü
7- Denetleme kurulu raporunun okunması ve kabulü
8- Yönetim kurulunun ibrası
8- Seçimler -10 Dilek, öneri ve temenniler -11 Kapanış.

SATIUK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA 

05356312517
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Esti Marmarabirlik Oeooları 
İş Merten ve Konut Oluyor

Orhangazi’de, 
Marmarabirlik 
tarafindan satılan 
eski hizmet 
binası ve depoların 
ay sonunda yıkımına 
başlanıyor.
İhaleyi alan firma, 4 
bin metrekarelik 
alana iş merkezi ve 
100 konut yapacak. 
Marmarabirlik 
Orhangazi Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi'nin 
Orhangazi'de iki 
ayrı noktada yer 
alan depo ve 
arsalan ihale ile 
satışa çıkarılmıştı. 
Daha önce yıkılan 
Gemlik Caddesi 
üzerindeki depo 
alanları için 
ihalede herhangi bir 
talipli çıkmazken, 
Yalova Caddesi 
üzerinde yer alan

IPSS ıle nabaccı ilil leşli <er alMacai
ÖSYM, 5-6 Temmuz 
tarihlerinde yapıla
cak Kamu Personel 
Seçme Sınavında 
(2014-KPSS Lisans) 
yabancı dil testinin 
yer almayacağını 
açıkladı.
Ölçme Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), KPSS’de 
yabanci dil testinin 
(Almanca, Fransızca 
ve İngilizce dil
lerinde) ağırlık- 
landırılarak hesap
landığı puanları 
edinmek isteyen 
adayların 2014-YDS 
ilkbahar dönemi 
sınavına girmeleri 
nin yararlarına ola
cağını belirtti.
ÖSYM, "Almanca, 
Fransızca ve 
İngilizce dillerinde 
bir YDS puanı 
olmayan adayların, 
2014-KPSS lisans 
sınavı yabancı dil 
testi sonucunun 
belirli ağırlıklarla 
hesaplandığı KPSS 
puan türleri hesap 
İanmayacak" açıkla-

eski düğün salonu, 
hizmet binası ve 
depoların olduğu 
yer, Bektaş İnşaat 
ve Kuyumculuk fir
masınca 5 milyon 
700 bin TL'ye satın 
alınmıştı.
Eski düğün salonu, 
hizmet binası ve 

masında bulundu. 
ÖSYM, '2014-KPSS 
Lisans ve Diğer 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespiti 
Gerektiren Sınavlara 
Başvuru Yapmak 
isteyen Adayların 
Dikkatine' başlıklı 
yazılı bir açıklama 
yaptı.
Resmi Gazete'de 
yayınlanan Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye 
Belirleme Usul ve 
Esasları Hakkında 
Yönetmelik uyarın
ca, 2013 yılından 
itibaren ÖSYM 
tarafından yılda iki 
kez Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavı (YDS) 

depoların olduğu 4 
bin metrekarelik 
arsanın tapu devri 
geçen cuma günü 
yapıldı.
Firma, şubat ayı 
sonu itibariyle 
binanın yıkımına 
başlayacak. Bektaş 
İnşaat ve 

yapıldığı belirtilen 
açıklama da, şöyle 
denildi:
"2013 yılından 
itibaren Merkezimiz 
tarafından yapılan 
diğer yabancı dil 
seviye belirleme 
sınavları yapıl
mamış, Kamu 
Personel Seçme 
Sınavında (KPSS) 
ve diğer bazı 
sınavların testleri 
içinde yer alan 
yabancı dil testler
ine de 2013 yılından 
itibaren yer ver
ilmemişti.
5-6 Temmuz tarih
lerinde yapılacak 
2014-KPSS lisans 
sınavında yabancı

Kuyumculuk şirketi, 
depoların olduğu 
4 bin metrekarelik 
arsanın alt katına 
dükkanlar ve 
iş merkezi, üst kat
lara ise daire 
yapacak. 100'e yakın 
konut yapılması 
planlanıyor 

dil testi yer almaya
cak. Yabancı dil tes
tinin belirli ağırlıklar
la hesaplanarak 
oluşturulduğu KPSS 
puan türleri, Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavı (YDS) 
puanı ile ağırlık- 
landırılarak hesa
planacak. KPSS'de 
yabancı dil testinin 
(Almanca, Fransızca 
ve İngilizce 
dillerinde) ağırlık- 
landırılarak 
hesaplandığı 
puanları edinmek 
isteyen adayların 
2014-YDS ilkbahar 
dönemi sınavına 
girmeleri yararlarına 
olacak. Almanca, 
Fransızca ve 
İngilizce dillerinde 
bir YDS puanı 
olmayan adayların, 
2014-KPSS lisans 
sınavı yabancı dil 
testi sonucunun 
belirli ağırlıklarla 
hesaplandığı 
KPSS puan türleri 
hesaplanmayacak."

SanatlafSersisi Bursa 
mucami’ıie Başlıyor

Şubat 
ANADOLU'DA 2014 
KLASİK SANATLAR J
1, Etkinlik 2. Etkinlik K üfcyr Mprk jm
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İstanbul Klasik 
Sanatlar Merkezi 
tarafından hazır
lanan “Anadolu’da 
Klasik Sanatlar” 
sergisi ile “81 ilde 
81 Sergi 81 
Seminer” projesinin 
birincisi Bursa Ulu 
Cami’de yapılacak. 
Klasik sanat eser
lerinin yeni 
nesillere taşın
masını amaçlayan 
çalışma kapsamın
da, hat, tezhip, 
minyatür, katı', 
ebru, cilt, çini, 
kalem işi, 
edirnekâri, kün- 
dekâri, Sedef 
Kakma, naht gibi 
klasik sanatlar 
tanıtılacak. On yıl 
devam etmesi plan
lanan Anadolu’da 
Klasik Sanatlar” 
sergisi ile “81 ilde 
81 Sergi 81 
Seminer” projesi ile 
Anadolu'nun farklı 
illerinde uygulanan 
sanatlar, 
Türkiye’nin her 
köşesine 
götürülerek insan
lara sunulacak. 
İstanbul Klasik 
Sanatlar Merkezi 
yetkilileri, proje 
hakkında bu bilgi
leri verdi: “Bu 
proje kapsamında, 
içinde klasik sanat
larımıza ait nadide 
eserlerin yer aldığı 
binlerce katalog ve 
özel eserlere ait 
milyonlarca tıp
kıbasım, yurdun 
her köşesine 
ulaşmış, her eve 
girmiş olacak. Aynı 
zamanda toplamda 
81 seminer 
yapılarak halkımız 

sanatlarımız 
hakkında bil
gilendirilecek ve 
büyük çoğunluğu 
İstanbul'da yaşayan 
pek kıymetli 
sanatkarlarla buluş
muş olacaktır. Bu 
proje vesilesi ile 
klasik sanatlarımı
zla ilgili büyük bir 
eksiklik giderilmiş 
olacak, kadim 
sanatlarımız 
nesilden nesle 
aktarılarak yaşa
maya devam ede
cektir. Bu büyük 
projenin, klasik 
sanatlarımızla ilgili 
milli bilinç oluştu
rulmasında, sanat
larımızın dünyaya 
tanıtılması ve bize 
ait olduğu 
gerçeğinin duyurul
masında ilk ve en 
büyük basamak 
olması temenni
mizdir.”
Projenin, “Yaşayan 
en büyük hat sanatı 
müzesi” özelliğini 
taşıyan Bursa 
Ulucami’de 8 Şubat 
tarihinde, 170 
sanatkarın hazır
ladığı 100 eserle bir 
sergi ve Hattat 
Hasan Çelebi, Prof. 
Uğur Derman, 
Semih Irteş ve 
Hilmi Şenalp’ın 
semineri ile başla 
yacağı ifade edildi. 
Bursa’da 3 gün 
sürecek program 
kapsamında 
Merinos Atatürk 
Kültür Merkezi’nde 
bir sergi yapılacak 
ve İznik başta 
olmak üzere 
Bursa’nın tarihi 
mekanları ziyaret 
edilecek.
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ÖNCE 
SAĞLIK!

Balık - Tavuk ve Köfte Evi
GÜNLÜK TAZE BALIK 

SATIŞLARIMIZ
‘ GOLDSTAR

BALIK
MARKETİMİZDE

MİLTON
DÜĞÜN SALONU

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN

Tel : O 224 514 71 72 GEMLİK ' 
Hamidlye Mah. Kumsal 5ok. No:3

BAŞLADI
EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİSİMİZ VARDIR

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE

GUZEL ANLARINIZI
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Cii iptir me 
Çerez Nikah Masası

internetten Canb ^hym 
Sahne - İşık gösterisi 
Servis ve ekip mantar

Sürpriz göster Her
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Enerji istihdamda zirveye çıktı
Son 1 yılda istih- 
damın en fazla arttığı 
iş kolu yaklaşık 
yüzde 16'lık oranla 
enerji oldu.
Ticaret, büro, eğitim 
ve güzel sanatlar iş 
kolundaki işçi sayısı 
37 bin 247, enerji iş 
kolundaki işçi sayısı 
35 bin 903 arttı.Aynı 
dönemde istihdamın 
en fazla azaldığı iş 
kolu yaklaşık yüzde 
10'luk oranla petrol, 
kimya, lastik, plastik 
ve ilaç oldu. İnşaat 
iş kolundaki işçi 

sayısı 98 bin 287, 
konaklama ve 
eğlence işlerindeki 
işçi sayısı 65 bin 
665, petrol, kimya, 
lastik, plastik ve ilaç 
iş kolundaki işçi 
sayısı da 48 bin 529 
geriledi.
Ocak 2013-Ocak 
2014 arasındaki 1 
yıllık dönemde, 
Türkiye'deki kayıtlı 
işçi sayısı 718 bin 
939 arttı. İşçi 
sayısındaki yıllık 
artış oranı yüzde 
6,6'ya karşılık geldi.

Böylece işçi sayısı 
11 milyon 600 bin 
554'ü buldu. 
Söz konusu 
dönemde işçi istih
damının en fazla art
tığı iş kolu enerji 
oldu. Enerji sek
töründe çalışan işçi 
sayısı 1 yılda yak
laşık yüzde 16 arttı. 
Enerjide geçen yıl 
devreye giren yeni 
elektrik üretim tesis
lerinin istihdama 
katkısıyla sektörde 
çalışan işçi sayısı 35 
bin 903 artarak 263 

bin 853'e çıktı. 
Enerji sektörünün 
istihdam artışında ilk 
sırada yer almasına 
ilişkin değer
lendirmede bulunan 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, 2013'ün 
Türkiye açısından 
bir yılda en fazla 
enerji kurulu 
gücünün devreye 
alındığı yıl olduğuna 
dikkati çekti. 
Geçen yıl yaklaşık 7 
bin megavat büyük
lüğünde elektrik üre

tim tesisinin devreye 
girdiğini ifade eden 
Yıldız, "Enerji 
yatırımları, sadece 
arz güvenliğimize 
katkı değil, aynı 
zamanda istihdama 
pozitif etkisi açısın
dan da son derece 
önemli. Enerji sek
törü, ülkemiz 
ekonomisindeki 
lokomotif gücünün 
yanı sıra işçi sayısı
na etkisiyle de 
önemli bir görev 
üstlenmiş oldu" 
dedi.

- Bankalar ve 
güvenlik şirketleri 
eleman alimini 
sürdürdü 
İşçi oranının 
en fazla arttığı ikinci 
iş kolu ise banka, 
finans ve sigortacılık 
oldu. Bu iş kolunda 
1 yılda işçi sayısı 
yaklaşık yüzde 8 
artış kaydetti. 
Banka, finans 
ve sigortacılık 
iş kolundaki işçi 
sayısı 21 bin 407 
artışla 288 bin 
719'a ulaştı.

Emekliye bir de İkramiye' sürprizi
Mart ayında kira 
gelirleri beyan edile
cek. Maliye 
Bakanlığı, emekli 
ikramiyesi almış 
olanların kira beyan
namesinde istisnayı 
kabul etmeyecek. 
2012 yılı haziran 
ayında çıkan ve 2013 
yılı gelirleri için ilk 
kez mart ayında 
uygulanacak yasaya 
göre kira geliri olan 
birinin emekli olması 
halinde aldığı emekli 
ikramiyesinin de 
toplam kazanca dahil 
edileceği belirtilerek 
kira istisnasından 
yararlanamayacağı 
kaydedildi. 
Gelir İdaresi 
Başkanhğı'nın hazır
ladığı tebliğ taslağıy
la birden fazla geliri 

olanların hangi
lerinde kira istis
nasının kabul 
edilmeyeceğine açık
lık getirildi. Tebliğ 
taslağında kamudan 
emekli olan bir kişi 
örneği verilerek, 
emekli olması 
halinde aldığı emekli 
ikramiyesinin de 
toplam kazanca dahil 
edileceği, kira istis
nasından da yarar
lanamayacağı 
kaydedildi. Vergi 
Uzmanı Şükrü 
Kızılot, yasanın zor
landığını belirterek, 
bu durumdaki kişi
lerin tebliğ Resmi 
Gazete'de çıktıktan 
sonra 60 gün içinde 
Danıştay'a iptal 
davası açabilecek
lerini söyledi.

Geçen yıl elde edilen 
kira gelirlerinin 
beyan dönemi 1 Mart 
tarihinde başlaya
cak. Maliye 1 milyon 
170 bin evsahibinin 
beyannamesini 
önceden doldurmaya 
hazırlanıyor. Internet 
ortamında Maliye 
tarafından doldurula
cak olan beyan
nameler kira gelir
lerinin otomatik 
olarak beyan 
edilmesini hedefti 
yor. Bu arada 2012 
yılında çıkarılan bir 
yasal düzenleme ile 
de birden fazla gelir 
elde edenlerin kira 
istisnasından yarar
lanmasının önü kap
atılıyor. Kira gelir
lerinde belli bir 
sınırın altında kalan 

kiralar için beyanda 
bulunulmasına ve 
vergi verilmesine 
gerek yok. Kiralarda 
beyan için sınır 2013 
yılı için 3 bin 200 
lira. Evsahibi eğer 5 
bin lira kira geliri 
elde etmişse önce 3 
bin 200 liralık sınır 
düşülüyor, ardından 
kalan kazanç için 
vergi ödeniyor.
SINIR 94 BİN LİRA 
2012 yılında çıkarılan 
yasa ile ise ücret, 
faiz gibi gelirlerinin 
toplamı belli bir 
sınırı aşıyorsa kira 
indiriminden fay
dalanmasının yolunu 
kapatıyor. Yasa 2012 
yılının haziran ayın
da çıktı ama 2013 yılı 
gelirleri için uygu
lanacak. 2013 yılı 

gelirleri için bu sınır 
94 bin lira. Tebliğ 
taslağında emekli 
olanların aldığı 
emekli ikramiyesi de 
94 bin liralık sınıra 
dahil edildi.
Nasıl uygulanacak? 
Taslakta yer alan 
örnekte, kamu kuru
ntundan aylık 4.490 
lira maaş alan Bay 
H'nın 1 Temmuz 
2013'te emekli 
olduğu 60 bin 140 
lira emekli ikramiyesi 
aldığı ve 2 bin 700 
lira da emekli maaşı 
bağlandığı belirtildi. 
Bay H ayrıca 7 bin 
500 lira da kira geliri 
elde etti. Emekli Bay 
H'nın elde ettiği kira 
gelirine istisna uygu
lanıp uygulanmaya
cağı; 2013 yılında 

elde ettiği ücret, 
menkul sermaye 
iradı yani hazine 
bonosu, repo gibi 
gelirler ve elde ettiği 
diğer kazançlara 
göre belirleneceği 
anlatıldı. Gelir İdare
si hesabı yaparken, 
2013 yılı içerisinde 
elde ettiği gelir 
toplamını (6 x 4.490 
+ 60.140 + 6 x 2.700 
+ 7.500 = 110.780 TL) 
şeklinde hesapladı. 
Yani Bay H'nin elde 
ettiği gelirlere 60 bin 
liralık emekli 
ikramiyesi de dahil 
edildi ve 94 bin 
liranın üstünde gelir 
elde ettiği için 7.500 
liralık kira gelirine 
istisna uygulana
mayacağı vurgu
landı.

lEIIİlilffiîiİ
Gemlik Körfez

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI: 4791 

FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı işleri 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 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS snsı
EYVAH EYVAH 3: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15
DÜĞÜN DERNEK: 
11:00-13:20-15:30- 
17:40-19:50-22:00

ÇILGIN DERSANE 3 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:30 
5133321
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• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
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MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

I www.manastiremlakqemlik.com
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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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[Yöresel Reçelleri 
»Kozmetik Ürünle]!Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, 

Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 
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ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalpva Yo|u Satış.Mağazası -,Orhangazi (Gedelek)

Tel: 512 O 512
www.kavlak.com.tr

Gemlifc we Mudanya 
sahillerini Büyüfcsehir 

temizleyecek
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Mudanya ve Gemlik sahillerinin katı ve 
sıvı atıklardan tamamen arındırılması için 
satın alınan deniz yüzeyi temizleme 
araçları, Mudanya’da gerçekleştirilen 
törenle hizmete girdi. Haberi 7’de

■ahunu

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Pazar Yeri...
Belediye seçimleri yaklaşırken, şaha 

kalktı..
Belediye Meclisinden ve kendi partili 

meclis üyelerinden bile gizlenen Pazar 
Yeri projesi, bir süre önce 10 milyon 
450 bin liraya ihale edilmişti.

Seçimler öncesi bu ucube projenin te 
mel atma töreni yapılacakmış.

Dün, Gemlik’in her yanı bez afişlerde 
donatıldı, belediye hoparlörü hiç sus
madı. Devamı sayfa 4’de

Türk Metal Sendikası 
Gemlik Şubesi Sendika 
cılıkta örnek bir davra 
nışa imza atarak, 
sözleşme süresince 
sendikadan doğan 
farkları üyelerine ödedi. 
Gemlik Şube Başkanı 
Kemal Durmaz; “Biz 
Türk Metal Sendikası 
olarak, aradaki farklı 30 
işçiye ödemeye kendi 
mize görev bildik.” 
dedi. Haberi sayfa 6’da

ttıtoı 
m

İlçemizin tanınmış 
iş adamlarından 
Mahmut Solaksu 
başı, Milliyetçi 
Hareket Partisi’n 
den Belediye 
Meclis üyesi 
olmak için başvu
ruda bulundu.
Haberi sayfa 2’de

Bileklerini keserek intihar etti
Dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen olayda, 40 yaşındaki bir bayan 
bileklerini keserek canına kıydı. İntihar olayının emniyete bildirilmesinden sonra Cumhuriyet 
Savcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

k I TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ DİKKATİ
Si 1 1 ARALIK. 1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 

4 KIŞ LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.
I Trafik denetimlerinden gönül rahatlığıyla geçmek 
I için geç kalmadan kıç lastiklerinizi taktırınız

Küçük Sanayi Sitesi
I B Blok No: 13-14 GEMLİK

^kSolaksubası Tel : O 224 524 74 Ol 
- ****<**-•-**~* GSM . q 533 924 18 98

KIŞ LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR
235 65 R16 C SYRON EVEREST 290.00 *
215 75 R16 C FALKENHS437 275.00* 
20570R15CMARSHALKC11 225.00* 
195 75 R16 CMAXX1S MALAS 245.00*

'MICHELIN I GOODYEAR

-^DEBICA S a ıra -\ IHTfG/lJ?

http://www.kavlak.com.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mustafa Emre Özgen

Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üyelikleri için başvuru töreni düzenlendi.

Hahmui Solaksuhası MHPle!
Sahibinin...

Ben aslında tartışmayı sevmeyen bir 
insanım...

"...sahibinin sesi genç kardeşimiz de..." 
İnsanları kırmayı hiç sevmem...
"...arkadaşımız bir şeyler gübrelemiş..." 
100 binden fazla Gemlikliye hitap eden bir 

yazıda binlerine hakaret etmeyi hiç iste
mem...

"...sahibinin sesi hiçbir hükmün yok 
senin..."

Bu tırnak içindeki alıntılar, benim geçen 
hafta yazdığım "Refik Yılmaz Gemlik’in 
Mehdisi mi?" başlıklı, kesinlikle hiçbir 
hakaret içermeyen yazıma karşılık (benim 
yaptığım gübrelemek ise bu hakaretleri 
yazıya dökmek nedir?) bir gazeteciden 
gelen cevap.

Bir gazeteciden.
Cevap Refik Yılmaz dan gelseydi daha 

mutlu olurdum. Demek ki biraz daha çalış
mamız gerekiyor. Şimdilik "Basın 
Danışmam" düzeyinde cevaplar geliyor.

Bana hakaret etmekten çekinmeyen, yıl
lardır tanıdığım, 25 yıldır gazetecilik yap
tığını söyleyen bu büyük üstad, genç 
kardeşine laf yetiştirmeyi beis görmemiş ki 
böyle iğrenç kelimeleri art arda kullana 
bilmiş.

Üzüldüm.
Beni "sahibinin sesi" olmakla itham eden 

bu büyük usta dev gazeteci, Haziran'da 
mezun olacağımı, benim Gemlik Körfez 
Gazetesi'nde yazılarımı gönüllü olarak 
yayınladığımı, ne gazeteden ne de bir 
belediye başkan adayından ya da siyasi 
partiden beş kuruş para almadığımı bilmi 
yor muydu?

Aradım sordum.
Biliyorum dedi.
Peki sayın dev büyük süper duayen 

gazeteci ağabeyim, senin kişiliğine bir 
saldın var mı o yazıda dedim?

Mırın kırın vesaire.
Ağabey var mı yok mu dedim.
Cevap, yok dedi.
Bana, binlerinin sesi olduğunu itham eden 

kişi, Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz'ın 
basın danışmanı.

Bu görevden para kazanıyor.
işidir, yapar. Ama bana hakaretler savur

duğu yazısında on kez Refik Yılmaz adı 
geçiyor. Övgünün sonu yok. Mesela demiş 
ki;

" Ak Parti Hükümeti, Ak Partili Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Ak Parti Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Ak Partili Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz... Allah hepsinden razı olsun. 
Siyasetin çirkeflerine kapılıp gitmeden, 
sadece hizmet ve yatırımları düşündükleri 
ve gerçekleştirdikleri için, it Ürür Kervan 
Yürür! (...) Hizmet ve yatırımları istemeyen
ler sadece Gemlik hainleridir!"

Tek kuruş almadan yazdığım düşüncelerim 
hainlik, 8 sayfalık gazetenin 6 sayfası Refik 
Yılmaz, bir sayfası Recep Altepe, kalanı da 
ilan olan gazetede yazı yazan ve Refik 
Yılmaz'ın basın danışmanlığını yapan süper 
gazeteci ağabeyimin yazdıkları Gemlik sev
dası.

Haydi öyle olsun bu seferlik.

ilçemizin tanınmış iş 
adamlarından 
Mahmut Solaksuba 
şı, Milliyetçi Hareket 
Partisi’nden 
Belediye Meclis 
üyesi olmak için 
başvuruda bulundu. 
Dün, saat 18.oo de 
MHP Merkez Seçim 
Bürosu’nda, 
belediye meclisi 
üyeliklerine başvu
rular için tören 
düzenlendi.
Törende konuşan 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
"MHP’nin Belediye 
Başkanlık seçim
lerinde yola 
çıkarken Gemlik 
Mutabakatını inşal
lah sağlayacağız 
dedik. MHP’nin 
siyasi felsefesinde 
siyasi parti farkı, 
mezhep farkı, 
meşhep farkı, ve 
köken farkı yoktur. 
MHP Türk milletini 
bir bütün olarak 
kabul eden Türk 
Milletini hiç bir 
ayrım gözetmeksizin 
kucaklamayı amaç 
edinir.
Biz de Gemlik’te bu 
felsefeden hareketle 
yelpazemizi geniş 
lettik, gönlümüzü 
genişlettik. Temel 
ilkelerimiz zaten 
malumlarınız, bu 
itibarla 30 Mart son
rası Gemlik ve 
Gemlik siyasetinde 
kaybedilen itibarı ve 
itifayı inşallah 
yeniden kazandıra
cağımız adayımız ile 
Gemlik halkına 
güzel şeyler 
yapacağız" dedi.
Daha sonra söz alan 
Mahmut 
Solaksubaşı yaptığı 
konuşmada, ülkenin 
bölünmez bütün
lüğünü esas alarak 
Gemlik’e faydalı 
hizmetler yapmak 
için çalışacaklarını 
belirterek, "Gemlik’e 
olan sevgimiz ve 
saygımız ile hizmet 
edeceğiz. Özellikle 
Gemlik’e faydalı 
olmaya çalışacağız. 
Başkan adayımız Dr. 
Adnan Bıyıklı ve 
dostlar ile beraber

inanıyorum ki mem
leketimiz yeni bir 
Gemlik olacak. 
Yaşam tarzımız 
bulacak saygı ve 
sevgiyle yola çıkıp 
birbirine karşı güve
nen inanan hizmette 
önde bir gurup 
olarak yola çıka
cağız. Halkımızın 
mutluluğu için 
elimizden geleni 
yapacağız. Başkan 
adayımız bu işte 
7/24 çalışacak.. 
Biz de bilgi ve 
görgümüzle ona 
destek vereceğiz. 
Bugünden halkın 

teveccühünü kazan
mış bir adayımız var. 
İnşallah, meclis 
üyeleri de halkımızın 
teveccühünü 
kazanır. 30 Mart’ta 
Gemlik yeni bir 
sayfa açacağız. 
Gemlik’te inanılmaz 
güzel şeyler olacak. 
Buna kalbimizle 
inanıyoruz.
Kalbimizde var, gön
lümüzde var, beyni
mizde var. Yola 
çıkıyoruz. Hayırlı 
uğurlu olsun” dedi. 
Daha sonra, Mahmut 
Solaksubaşı meclis 
üyeliği başvuru 

dilekçesini MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu’ya verdi. 
Solaksubaşı’ndan 
sonra meclis üyeliği 
için aday adayı olan 
Berkay Bulut ta 
başvuru dilekçesini 
İlçe Başkanına vere 
rek, "Bu iş gönül işi. 
Sevgi işi, hizmet işi. 
Ben bugüne kadar 
siyasete girmedim. 
Siyaseti hep seyret
tim. Belediye Başka 
adayımız ile Gemlik 
ileriye gidecek. 
Farklı duygular 
içindeyim. Hayırlı 
olsun" dedi.
Berkay Bulut’un 
arkasından bir fir
mada sorumlu 
olarak çalışan 

meclis üyeliği için 
başvuru dilekçesini 
vererek, "MHP çatısı 
altında toplanıyoruz. 
Yeni bir Gemlik 
yaratmak için 
hizmete talibiz.” 
dedi.
Amerika Birleşik 
Devletlerinde ikamet 
eden Mahmut 
Solaksubaşı’nın , 
kardeşi Ali 
Solaksubaşı da yap
tığı konuşmada, 30 
Mart 2014 te yapıla
cak yerel seçimlerin 
önemine dikkat çe 
kerek, "Bu seçimler 
hem ülke için hem 
de Gemlik için çok 
önemli. Ülkemizin 
gidişatını değiştir 
mek lazım. O neden
le, bu seçimleri çok 
önemsiyorum" dedi
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Güne Bakış MWMWttliSWlWiaiW
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Pazar Yeri...
Pazar yeri bir ihtiyaç mı?
Evet ihtiyaç..
Bunu hangi belediye yaparsa yapsın, ilçenin bir 

ihtiyacını giderecektir.
Ancak, böylesi kalıcı hizmetler yapılırken, ortak 

bir payda da buluşmak gerekir.
Aynı ilçeye yapılacak Meydan Projesi gibil...
Bu tür projeler paylaşımcı projeler olmalıdır.
Belediye Meclisi’nce yapılmasına karar verilen 

bir proje, belediye meclisinden gizlenmemeliydi.
Taslak projeler, yöne,time yetki veren meclisince 

paylaşılmalıydı.
Bunu da geçtim.
AKP Belediye Meclis grubunda ele alınmalıydı.
Ondan da öte, burada halka hizmet verecek 

pazarcı esnafına gösterilmeliydi.
Bunların hiçbiri yapılmadı.
Daha önce Pazar Yeri’ni yapmak isteyen Esnaf 

ve Sanatkarlar Odası’nın teklifine değinmiyorum.
Bu projeyi gerçekleştirecek Gemlik Belediyesi 

nin yatırım bütçesinde parası yok.
Toplamda arsaya ödenen parayla birlikte 17 mil 

yon liraya mal olacak olan Pazar Yeri yapımı, 2014 
bütçesindeki tüm yatırım ödenekleri kullanılsa yeni 
yetişmez.

0 zaman ne olacak?
Olacak şu.
Belediye pazar yerlerini pczarcı esnafına sata

cak.
Hem de, haftada biri kurulan ve 900 pazarcı esna 

fı olan Salı Pazarı, haftada 3-4 kez kurulacak.
Böylece 400 işyeri olan Kapalı Pazar Yeri’nde her 
seferinde değişik esnaf tezgah açmış olacak.

Sizin anlayacağınız, pazarcı esnafından projesi 
saklanan Kapalı Pazar Yeri, tüccar belediye tarafın
dan satışa çıkarılarak, olmayan para böylece 
sağlanacak.

Benim bildiğim, Belediyeler Yasasına göre, 
belediyeler halkın ihtiyacımı sağlayacak pazar yer
lerini yapmakla zorunlu kılınmıştır.

Yapıp satmakla değil.
İşleticisi kendisi olacak.
Bunun yönetimi de her yerde olduğu gibi kiraya 

vermektir.
Kira işinin zorluğunu bildiklerinden, bu hizmeti 

belediyenin cebinden hiç bir kuruş çıkmadan yap
maya hazır olan Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na 
vermediler.

Nedeni de “Pazar yerini biz yaptık" demek için.
Gücünüz varsa yapın.
Ama, esnafa satmayın.
Kendiniz işletin, pazar yerleri yönetmeliğine 

göre, kiraya verin.
Hem unutulmasın, pazar yerinin satın alınması 

için ödenen 5.5 milyon liraya yakın para Çimtaş 
Borusan’a meclis kararı olmadan satılan 60 
dönümlük arsadan gelen paraydı.

Üzerinde otoparkı olan Kapalı Pazar yeri pro
jesinin yapımına başlanacak.

Ben diyorum ki Bu işi seçimden sonraya 
bırakın..

Seçimli kim kazanırsa projeyi o gerçekleştirsin.
Pazar Yerinin şerefi sizin olsun. Ama, kimsenin 

beğenmediği ve görmediği Kapalı Pazar yeri pro
jesini bir emrivaki olarak yapmanız yanlıştır.

İnanıyorum ki AKP dışındaki hiçbir parti o pro
jeyi uygulamaz.

Yerel seçimlere çok 
az bir süre kala 
Saadet Partisi’ne 
meclis üyesi adaylık 
başvuruları hız 
kesmeden devam 
ediyor.
Son olarak işadamı 
Erkan Kayalı da 
Gemlik Belediye 
Meclis Üyeliği için 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatına başvuru
da bulundu.
Başvuru evraklarını- 
partinin ilçe seçim 
koordinasyon 
merkezinde İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız’a tes
lim eden Kayalı, 
Saadet Partisi’nden 
aday adayı olmanın 
bile kendisi için 
büyük mutluluk ve 
övünç kaynağı 
olduğunu söyledi. 
Dürüst, ilkeli ve 
kararlı duruşu ile 
toplumun her kesi
minin hayırla yad 
ettiği başarılı çalış

Komşu Ittn GTSOva zhıaret
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı 
ziyaret eden Yalova 
Ticaret ve Sanayi 
odası başkan ve 
yöneticileri, bir çok 
alanda ortak çalışma 
yapma, ayda birde 
bir araya gelme 
kararı aldılar.
Oda’ya gelişlerinde 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöne
tim kurulu başkanı 
Kemal Akıt, başkan 
yardımcıları Mehmet 
Yıldırım, Nurettin 
Hocaoğlu, muhasip 
Ergin Erenoğlu ve 
üyeler Şefik Yılmaz, 
Fikret Mete ile Genel 
sekreter Agah Arda 
tarafından karşıla 
nan YTSO Başkanı 
Tahsin Becan, 
Meclis başkanı 
Cemil Demiryürek, 
yönetim kurulu 
üyesi Okan Güner, 
genel sekreter Toner 
Eriş ve Ticaret Sicil 
Müdürü İbrahim 
Akkanat, iki oda 
arasında yapılabile
cek olan çeşitli 
konularda fikir

maları nedeniyle 
Milli Görüş camiası
na dâhil olmak iste
diğini ifade eden 
Erkan Kayalı, “Milli 
Görüş’ün temsilcisi 
Saadet Partisi’nde 
görev alarak bilgi ve 
tecrübelerimi 
Hakk’ın yolunda, 
halkın hizmetine 
sunmak istiyorum. 
İnşallah güzel 
Gemlik’imize hizmet 
etmek nasip olur. ” 
şeklinde konuştu.
Saadet Partisi 

alışverişinde bulun
dular.
YTSO Başkanı 
Tahsin Becan, uygu
lamaya giren E imza 
ve Mersis sistemi ile 
ilgili olarak Türkiye 
Noterler Birliği ile 
bir anlaşma yaptık
larını bu kapsamda 
Gemlik’in yanı sıra 
bölgede bulunan 
Orhangazi, İznik ve 
Karamürsel Ticaret 
ve Sanayi odaları ile 
ortak hareket ede
bilecekleri ön anlaş
mayı da sağladık
larını söyledi.
Beca, ilerleyen 
dönemlerde de 
çeşitli konularda 
fikir birliğine vararak 
ortak çalışmalar

Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Sedat 
Özmen’in de hazır 
olduğu başvuru 
töreni sırasında 
konuşan ilçe 
başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız; 
toplumun her kesi
minden, iş ve cemi 
yet hayatında 
sevilen ve örnek 
gösterilen başarılı 
isimlerin Saadet 
Partisi’ne gösterdiği 
teveccühün kendi
lerini memnun 

yapabileceklerini 
ifade etti.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odası 
başkanı Kemal 
Akıt’ta “Ortak 
hareket etmekten 
güç doğacaktır. 
Biz sürekli dirsek 
temasında olursak 
daha güçlü oluruz. 
Daha güçlü olduğu
muz zaman da oda 
üyelerimizin lehine 
durumlar ortaya 
çıkar." dedi.
Akıt, GTSO olarak 2 
bin civarında üyenin, 
bulunduğunu belirte 
rek, son dönemde 
sıkıntılı olan eski 
binamızı bırakarak 
yeni bir binaya 
odamız kendi imkan

ettiğinin altını çizer 
ke n; “A day lis temiz 
üzerinde titizlikle 
çalışmalarımız 
devam ediyor.
İnşallah başkan 
adayımız gibi genç, 
dinamik ve başarılı 
bir ekiple kamuoyu 
önüne çıkacağız. 
Halkımızın desteği 
ile göreve geldiği 
mizde de Gemlik’e 
hizmet için kolları 
sıvayacağız" şek
linde konuştu. 
Saadet Partisi’ne 
belediye meclis 
üyesi adaylık başvu
rusu yapan Erkan 
Kayalı 40 yaşında. 
Aslen Orhangazi 
Narlıcah olan ve 30 
senedir Gemlik’te 
ikamet eden Kayalı 
kendi aile şirket
lerinde zeytin 
ticareti ile yapıyor. 
Gemlik Rıfat Minare 
Zeytin Hali’nde yöne 
ticilikte yapan Erkan 
Kayalı evli ve üç 
çocuk babası.

ları ile kavuştu. 
Odamıza 50 yıl 
yetebilecek bir 
bina. Emeği geçen 
tüm arkadaşlarımıza 
son suz teşekkür 
ediyorum şeklinde 
konuş tu. 
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, 
beraber daha rahat 
ve kolay kararlar 
alabilmemiz için 
ayda bir bir ara ya 
gelerek durum 
değerlendirmesinde 
bulunalım teklifini 
yaptı.
Konuşmaların 
ardından karşılıklı 
plaket takdiminde 
bulunu lurken, 
Başkan Akıt ve diğer 
yöneticiler, kısa süre 
önce hiz mete giren 
GTSO’ nun yeni 
hizmet binasını 
gezdiler. Konferans 
ve meclis toplantı 
salonunda 
incelemede bulunan 
YTSO heye ti odanın 
arşiv bölümüne de 
özel ilgi gösterdiler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İSli Millili HIM
Türk Metal Sendikası 
Gemlik Şubesi 
Sendikacılıkta örnek 
bir davranışa imza 
atarak, sözleşme 
süresince sendika 
dan doğan farkları 
üyelerine ödedi.

' Türk Metal Sendikası 
Orhangazi lokalinde 
yapılan toplantıda 
Asil Çelik 
Fabrikasında çalışan 
ve Türk Metal 
Sendikasına üye 
olan 30 işçiye, Asil 
Çelik'te yetkili olan 
Birleşik Metal 
Sendikasında 
olmadıklarından 
dolayı verilmeyen 
sözleşme farkı ücret
leri dağıtıldı.

ARADAKİ FARKI 
ÖDEMEYİ 
KENDİMİZE GÖREV 
BİLDİK

Orhangazi Lokalinde 
açıklama yapan Türk 
Metal Sendikası 
Gemlik Şube Başka 
nı Kemal Durmaz; 
"Asil Çelik Fabrika 
sında örgütlenerek 
sendikamıza geçen 
arkadaşlarımız, 
sözleşme döne

minde sendikasının 
farklı olmasından 
dolayı şartnamedeki 
ücretten mahrum 
bırakılmıştır. Biz 
Türk Metal Sendikası 
olarak, aradaki farklı 
30 işçiye ödemeye 
kendimize görev 
bildik.

Biz, bu parayı kendi 
cebimizden ödemi 
yoruz. Türk Metal 
Sendikasına üye 
olan işçilerimizden 
kesilen ücretlerle, 
bize güvenen işçi
lerin yanında 
olduğumuzu ve bun
dan sonra da yanın

da olmaya devam 
edeceğimizi göster
mek için veriyoruz. 
İsterdik ki, 
sözleşmelerde 
sendikal farklılık 
olmasın, metal işçisi 
sendikası ne olursa 
olsun aynı ödemeyi 
alabilsin. Fakat işv
erenlerin sendikaları 
birleşiyorken, işçi 
sendikalarının bir- 
leşememesinden 
dolayı işçi arada 
mağdur oluyor.
B izler bu gün olduğu 
gibi, bundan sonra 
da işçilerimizi mağ
dur etmeyeceğiz. 
Umarım diğer 
sendikalar da, aynı 
durumdan mağdur 
olan işçilerinin 
farkını ödemeyi 
görev bilir.
Biz farkları ödüyoruz 
fakat aynı olay Bur 

sa Bosh fabrikasın
da da geçerli. 
Mevcut arkadaşla 
rımızın %90 ı da Türk 
Metal üyesi. 
Özellikle düşündü 
ğüm bize üye 
olmayan arkadaşla 
nn mağdur olma
ması. Birleşik Metal 
Sendikası Bursa 
Bosh Fabrikasında 
mağdur olacak 
işçilere farklarını 
ödeyebilecek mi?" 
dedi.
Konuşması son
rasında 30 işçiye 
sözleşme farklarını 
Türk Metal 
Sendikasının 50. Yıl 
armağanları ile dağı
tan Sendika yönetici
leri, sendika üyesi 
işçilerle uzun süre 
sohbet ederek, son
raki stratejilerini 
belirlediler.

MUM S MM
CHP Belediye Baş 
kan adayı İbrahim 
Talan, beraberinde 
İlçe Başkanı Meh 
met Uğur Sertaslan 
ve ilçe yönetimiyle, 
Türk Metal Şendi 
kası Gemlik Şubesi 
ni ziyaret etti. 
Şube Başkanı 
Kemal Durmaz, Türk 
Metal Sendikasının 
siyasi parti olmadığı 
m ifade ederek 
"Gemlik'teki en 
büyük ve en etkili 
sivil toplum örgü 
tüyüz. Gücümüzün 
kaynağı ise birlik- 
teliğimizdir. 7000 
üyemizle anında 
örgütlenebiliyor ve 
çoğu eylemde de 
etkili oluyoruz. Her 
ne kadar Siyasi 
olmasak da, Gem 
lik’te yaşıyoruz ve 
yerel seçim bizi de 
ilgilendirir. Dileğimiz 
Gemlik için hayırlı 
işler yapacak ismin 
başkan olmasıdır" 
dedi. İbrahim Talan 
ise; "Esnaf olarak 
işçinin durumunu

da iyi anlıyorum. 
Sorunlarınızın 
farkındayım. Biz bu 
yola çıktık, destek
lerinizi bekliyoruz. 
Göreve gelirsek ilk 
hedefimiz Gemlik'te 
huzuru sağlamak. 
T.V. lerde ekono
minin düzgünlüğün
den bahsediliyor, 
vatandaş ise tam 
aksi durumda. Her 
şeyi 'ben yaptım' 
demekle yönetim 
olmaz. İnsan kendini 
iş yerinde faydalı 
hissediyorsa mut
ludur, aksi taktirde 
değildir" şeklinde 
konuştu.

Son sözü alan 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan 
"Keşke sorun
larınıza yerel 
belediyeyi kazan
makla çare bula- 
bilsek ama biliyoruz 
ki asıl mesele 
yukarıda. Türkiye'ye 
ilk sendikayı getiren 
CHP'dir, biz bu 
inançla işçilerimizi 
daha önemsiyoruz. 
Bizim hedefimiz 
yaşan kalitemizi 
bir adım daha 
yukarıya çekmektir" 
diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

teşekkür
Aniden belirlenen rahatsızlığımı 

kısa zaman içinde teşhis ve 
tedavisini sağlayarak 

ayağa kalkmamı sağlayan

Bursa Acıbadem Hastanesi 
Tıbbı Onkoloji Doktoru 

Dr. Hatice DOBDK
ve göstermiş oldukları ilgi ve alakalarıyla 

kendimi evimde hissettiren, 
hastanede yattığım süre içinde cana yakın, 

hizmetlerini esirgemeyen 
hastanenin 5. katında görevli 

tüm personele gönülden teşekkür ederim.

Mehmet ESEN
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AYRINTI
Erhan İZGİ

YALANIN BÖYLESİNE YAZIKLAR OLSUN!

Yazının başlığı 
insana arabesk bir 
şarkıyı anımsatıyor. 
Günümüz 
toplumunda insan
ları yanıltan, 
aldatan öylesine 
gerçek dışı sözler 
ediliyor ki...

Hele hele ülkeyi 
yöneten muhterem
ler bu konuda sınır 
tanımıyor.

Hangisini söyleye
lim?

Enerji Bakanı açık
lamalarda bulunu 
yor: "Elektriğe ve 
doğal gaza zam 
yapılmayacak."

Oysa ocak ayı 
içinde elektriğe 
vatandaşın haberi 
olmadan % 9,

doğal gazda, %3 
oranında zam 
yapıldı.

Bu sadece fatu
raları dikkatlice 
incelediğiniz zaman 
anlaşılacak bir 
durumdur.

Sayın bakanın 
sözleri gerçeği yan
sıtmadı.

Bunun dışında 
akaryakıta yapılan 
zamlar işin tuzu 
biberi oldu. 
Dünyanın en pahalı 
akaryakıtını tüketen 
ülke olduk.

Maliye Bakanı: 
"Döviz yükselmeye
cek, Türk parası 
kıymetlenecek." 
dedi.

Tam tersi oldu,

döviz yükseldi, 
Türk parası değer 
kaybetti.

Dolar: 2.30, Evro: 
3.10 oldu.

Şimdi Türk parası 
değerlenmiş oldu 
mu?

Siyasi iktidarın 
sözcülerinden 
Sayın Elitaş: "Biz 
yargının bağımsız 
ve tarafsız olmasını 
istiyoruz." dedi. 
Fakat yargı ne 
bağımsız ne de 
tarafsız olabildi. 
Savcı ve hâkimler 
sürekli değiştirildi, 
ellerinden dosyalar 
alındı.

Yolsuzluklar 
örtülmeye çahşılı 
yor.

Nerde bağımsız ve 
tarafsız yargı?

Çalışma bakanı: 
"işsizlik 5 8’i 
geçmez." dedi. 
Oysa gerçek işsizlik 
% 15-20 civarında. 
TÜİK rakamlarla 
oynayarak yetkilile 
rin istediği değer
leri söylemeye 
çalışıyor; ama 
gerçekleri bütü 
nüyle de gizleyemi 
yorlar.

Ekonomiden 
sorumlu bir yetkili: 
"Enflasyon bu yıl % 
6 civarında olacak" 
diyor. Rakamlar 
gerçek enflasyonun 
% 15lerin üzerinde 
olduğunu gösteri 
yor. Vatandaşın 
cebindeki paranın 
ahm gücü her gün 
daha da azalmak
tadır.

Sayın başbakan: 
"İMF'ye olan bor

cumuzu sıfırladık, 
onlara borç verebi 
liriz." dedi.

Öyleyse ülkenin iç 
ve dış borç toplamı 
600 milyar dolardan

fazladır.
Bu borçlar kimin 

borcudur?
Bunları kim yap

mıştır?
İktidarın anlı şanlı 

sayın bakanları: 
"Aklanıp siyasete 
devam edeceğiz." 
diyorlar. Nasıl 
aklanacaksınız? 
Çocuklarınızın evin
de para kasaları, 
para sayma 
makineleri, milyon 
dolarlar, sîzlerin 
aldığı iddia edilen 
milyon dolarlar 
basında çarşaf 
çarşaf açık
lanırken... Üstüne 
üstlük davalara 
bakacak savcılar ve 
yargıçlar değiştirile 
rek mi aklanacak
sınız?

İktidar partisinin 
basın sözcüsü 
Sayın Arınç: ” 
Ortada suç varsa, o 
kişi yargı kanalıyla 
cezalandırılmalı ve 
suçunu çekmeli." 
diyor. İyi güzel de 
iktidar yargının 
tepesinde

Demokles'in kılıcı 
gibi dikilirken bu iş 
nasıl olacak?

Sayın başbakan: 
"Basın özgür 
olmalı, gerçekleri 
yazıp söyleye
bilmen." diyor. 
Oysa başbakanı 
eleştiren, konu alan 
bir yazar ya da tele
vizyon muhabiri 
soluğu hemen kapı
da almıyor mu?
Daha dün 
başbakanın bir tele
vizyon kanalına 
direktif vererek 
"Abdullah Gül ve 
Devlet Bahçeli'nin 
haberinin verilme 
meşini isteyen bir 
telefon konuşması 
basına sızdırılmış^ 
Bütün bunlardan 
sonra söylenenlere 
nasıl inanacağız?

Elmas ve pırlan
tadan katma değer 
vergisinin alınma
masına karşın, 
ekmekten alınması 
karşısında yalanın 
böylesine yazıklar 
olsun demeyip de 
ne dersiniz?

Cemlilı ııe Hui ama sahi İle tini Biiuiilsehir lemizleıecet
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Mudanya ve 
Gemlik sahillerinin 
katı ve sıvı atıklar
dan tamamen 
arındırılması için 
satın alınan deniz 
yüzeyi temizleme 
araçları, Mudanya’da 
gerçekleştirilen 
törenle hizmete 
girdi.
İki adet deniz 
temizleme aracının 
göreve başlaması 
nedeniyle, Mudanya 
İskelesi’nde basın 
toplantısı yapıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin yaptığı 
toplantıya; Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hasan Aktürk, AK 
Parti Mudanya 
Belediye Başkan 
Adayı Arif Bayrak ve 
vatandaşlar katıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, satın alınan 
deniz yüzeyi temiz 
leme araçlarıyla bir-

likte artık Bursa 
sahillerinin derin
lemesine temi
zleneceğini söyledi. 
Bursa’nın 88 kilo 
metre sahil bandına 
sahip bir şehir 
olduğunu hatırlatan 
ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin en 

önemli görev
lerinden birinin de 
çevre temizliğinin 
sağlanması olduğu 
nu vurgulayan 
Başkan Altepe, 
“Daha önce el yor
damıyla yapılan 
sahillerin temizliği, 
bundan sonra deniz 

süpürme araçlarıyla 
yapılacak” dedi.
Mudanya ve Gemlik 
sürekli taranacak 
Deniz süpürge 
lerinin hizmete 
girmesinin Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
çevre adına yaptığı 
önemli çahşmalar- 

dan biri olduğu nu 
kaydeden Başkan 
Altepe, Mudanya ve 
Gemlik sahillerinin 
sürekli kontrol altın
da tutulacağını, 
periyodik olarak 
devamlı taramalar 
yapılacağını ifade 
etti. Deniz araçları 
mn sadece temizlik 
yapmaya yaramadı 
ğım, aynı zamanda 
acil müdahale ve 
yangın teknesi 
olarak da kullanıl 
dığını belirten Baş 
kan Altepe, araçların 
içerisinde 6 metrekü
plük katı atık, 8 
metreküplük de sıvı 
atık tankı bulun
duğunu anlattı. 
Başkan Altepe, “Şim 
diye kadar yapıla
mayan denizlerim
izin temizliği konu 
sundaki en önemli 
adım da bugün 
Mudanya Belediye 
si’yle birlikte atılmış 
oluyor. Gerçek 
anlamda çevreye 
değer vermek,

Mudanya, Gemlik ve 
Bursa’nın bir sahil, 
turizm kenti oldu 
ğunu göstermek bu 
tür yatırımlarla 
gerçekleşiyor.
Mudanya, Gemlik ve 
Bursa’mız için hayırlı 
uğurlu olsun” diye 
konuştu.
Mudanya Belediye 
Başkanı Hasan 
Aktürk ise, yapılan 
yatırım nedeniyle 
Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti. 
Mudanya’nın 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin himayesiyle 
tarihinde almadığı 
yatırımları aldığını 
hatırlatan Aktürk, 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nden Mudan 
ya’ya olan ilgisinin 
eksilmemesini, 
hizmetlerin devam 
etmesini diledi. 
Konuşmaların 
ardından Başkan 
Altepe, protokol 
üyeleriyle birlikte 
deniz temizliğini 
başlattı

^GemIik Kö rfez’ wwW.geml i kkorfezgazetes i .com

http://wwW.geml
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Balık - Tavuk ve Köfte Evi
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sağlik> günlük TAZE balik 
SATIŞLARIMIZ 
GOLDSTAR

BALIK 
00 MARKETİMİZDE

BAŞLADI
-WMakğ3 EV VE İŞYERLERİNE 

' SERVİSİMİZ VARDIR

tâ

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE

GUZEL ANLARINIZI
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

rasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nikah Masası

MİLTON
DUGUN SALONU

birleştiği müthiş manzarada
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN

İnternetten Can/ı Mıyın 
Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmantar 

Sürpriz gösteriler
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Trafiği rahatlatacak uygulama başladı
FSM'de saat 12:00 
itibariyle HGS-OGS 
ortak geçiş başladı 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Lütfi Elvan, 
bugün saat 12.00 
itibarıyla Fatih 
Sultan Mehmet 
Köprüsü'nde test 
süreci olarak Hızlı 
Geçiş Sistemi (HGS) 
ve Otomatik Geçiş 
Sistemi (OGS) bir
leştirilerek ortak 
geçiş döneminin 
başladığım bildirdi.

Elvan, FSM'deki test 
sonuçlarına göre 
sistemin, başta 
Boğaziçi Köprüsü 
olmak üzere Çamlıca 
ve Mahmutbey 
gişelerinde de uygu
lanacağını belirtti. 
Elvan, yaptığı açıkla
mada, gişelerde 
HGS ve OGS'nin bir
leştirilerek ortak ge 
çişe imkan verilme 
sinin trafik akışına 
önemli katkı sağla 
yacağını kaydetti. 
Bu kapsamda ilk test 
çalışmasının Fatih

Sultan Mehmet 
Köprüsü’nde dün 
saat 12.00 itibarıyla 
uygulanmaya baş
landığını belirten 
Elvan, test sonuçla 
rina göre sistemin 
Boğaziçi Köprüsü,

Çamlıca ve Mahmut 
bey gişelerinde 
uygulanacağını dile 
getirdi.
Söz konusu çalış
maların, yıl sonuna 
kadar tamam
lanacağını ifade 

eden Elvan, uygula
manın özellikle gişe 
önlerinde şerit 
değiştirmeden kay
naklanan sıkışıklığı 
azaltacağına, trafik 
güvenliğine de 
önemli katkı sağla 

yacağına işaret etti. 
Yeni uygulanacak 
sistem ile OGS 
ya da HGS geçiş sis
temlerinden birine 
sahip olan aboneler, 
istediği gişeyi 
serbestçe kullan
abilecek. Eskiden 
cezalı olarak nite
lendirilen geçişler, 
bundan sonra 
abonelerin sahip 
olduğu karttan 
düşülecek ve her
hangi bir cezai 
işleme 
uğramayacak

Seyahate 8,2 milyar lira harcadık
Yurt içinde ikamet 
edenlerin bir ve daha 
fazla geceleme kaydı 
ile yaptıkları toplam 
seyahat sayısı, 
geçen yılın üçüncü 
çeyreğinde bir önce
ki yılın aynı dönem
ine göre yüzde 3,8 
artarak 26 milyon 
452 bin oldu. 
Bu dönemde seya
hate çıkanlar, 8 mil
yar 184 milyon 45 
bin lira 
harcadı.Türkiye ista
tistik Kurumu (TÜİK), 
2013 yılının 3. 
çeyreğine (Temmuz- 
Ağustos-Eylül) 
ilişkin Hanehaİkı 
Yurtiçi Turizm 
Araştırması 
sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen 
yılın Temmuz-Eylül 
döneminde seyahate 
çıkanlar, 269 milyon 
577 bin geceleme

yaptı. Ortalama 
geceleme sayısı 
10,2, seyahat başına 
yapılan ortalama har
cama ise 309 lira

oldu. Yerli turistlerin 
yurt içinde yaptıkları 
seyahat harcamaları 
üçüncü çeyrekte bir 
önceki yılın aynı

dönemine göre 
yüzde 6,8 artarak 8 
milyar 184 milyon 45 
bin lira olarak 
gerçekleşti.
Seyahat edenler, har
camalarını kişisel 
veya paket tur harca
maları şeklinde 
yaptı. Söz konusu 
dönemde yurt içi tur
izm harcamasının 
yüzde 90,7'sini (7 
milyar 422 milyon 
726 bin lira) kişisel, 
yüzde 9,3'ünü ise 
(761 milyon 319 bin 
lira) paket tur harca
maları oluşturdu. 
Yurt içinde ikamet 
edenlerin bir ve daha 
fazla geceleme kaydı 
ile yaptıktan toplam 
seyahat sayısı geçen

yılın aynı dönemine 
göre yüzde 3,8 
artarak 26 milyon 
452 bin oldu.
Seyahate çıkış amacı 
olarak birinci sırada 
yüzde 61,5 ile 
"yakınları ziyaret", 
ikinci sırada yüzde 
30,2 ile "gezi, 
eğlence, tatil", 
üçüncü sırada ise 
yüzde 5 ile "sağlık” 
yer aldı.
Geçen yılın 9 ayında 
yurt içinde ikamet 
edenlerin seyahat 
harcamalarının 
toplamı bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 9,5 
artışla 14,9 milyar 
liraya ulaştı.

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

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

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

513 11 74 usDiın _ zznlnnT
KAYMAKAMI IK Halk Kütüphane 513 13 53

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

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

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

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

OTOBÜS

ULAŞIM Özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası 261 54 00
Pamukkala
DENİZ UÇAĞI
Pegasus Akmis Seyahat
METRO
Aydın Tunım

012 OO 26

614 63 62
613 12 12
613 20 77

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 14 14
513 13 64 Otobüs Terminali (18 Hat)

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.

524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

DAĞITICILAR
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıttır
Kamil Koç____________

612 1O 72

612 Ol 63

İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.
Mali* Erittim Rir.-J

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
51312 95
513 16 37
513 75 58HASTANELER

nam cgiıim mug 
İŞ-KUR

Devlet Hestenesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Ergaz 
Ipragaz

513 88 43
513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

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

Habaşgaz 
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00TAKSİLER Zabıta 

BUSKİ Bütünler Llkitgaz

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 87

İtfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25 
513 45 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

513 32 40
513 23 24
517 33 94

Yezı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyaa Petrol

513 1O 79
613 30 33
513 O1 03

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI : 4792 

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$EMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Iffllll SİIEU CİN
«sim

EYVAH EYVAH 3: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15 
DÜĞÜN DERNEK: 
11:00-13:20-15:30- 
17:40-19:50-22:00

ÇILGIN DERSANE 3 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:30 
503321



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

mailto:E-MAILmanastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


KAVLAK
DOĞANIN HÂZİNESİ
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Doğallık ve kalitenin sembolü KAVUWrparketai, 
Yöresel Qrünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şub^hin^anında, 

Türkiye'nin dört bir yanındaki şarküteri-restoran, otel ve marketlerde 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

I I «VTİN MÇŞll|'M

eytinöÇjjJI 
^Zeytinyağı] 
.‘İm Kestane Şekeri Am i 11 Yöresel Reçellermiş 
2 ! I Kozmetik Uıünler>’13

TeE3l2 0 512
www.kavlak.com.trŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla, İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu-Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYÂSİ GAZETESİ
7 Şubat 2014 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Twitter 511 
milyon dolar 

zarar açıkladı 
Sosyal paylaşım sitesi Twitter, ge 
çen yıl son çeyrekte 253,5 milyon 
olan zarar beklentisine karşın 511, 
5 milyon dolar zarar açıkladı. 9’da

Yere! seçimler için anketler yayınlanmaya başladı

Mimıûtihnriı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Anketler
Seçim dönemleri anket firmaları kim

lerin yaptırdığını bilmediğimiz anketler 
yayınlarlar.

Zaman zaman da bizlerin elektronik
posta adreslerine bu anketlerin sonuç 
lannı gönderirler.

Uzun zamandır anket sonuçlan gelmi 
yordu.

Önceki gün, Bursah Araştırma şirketi 
Refarans’tan gelen bir anket geçti 
elime.

Bunu sizlerle paylaşıyorum. Hab. 4’de

Bursah araştırma 
şirketi Referans 
Firmasının 3 Şubat 2014 
tarihinde açıklanan 
Bursa ve ilçelerinde 
seçim tahmininde 
bulundu.
Buna göre, Gemlik’te 
CHP birinci parti, AKP 
ikinci parti, MHP üçüncü 
parti, DP’nin ise dördün 
cü sırada yer aldığı belir
tildi. Haberi sayfa 2’de

üzmen, 
Ankara’da 

aday 
tanıtım 

şölenine 
katıldı

SP Gemlik Beledi 
ye Başkan Adayı 
Sedat Özmen 
Ankara’da düzen
lenen; 30 büyük 
şehir, 51 il ve 918 
ilçedeki aday
larının tanıtıldığı 
‘Aday Tanıtım 
Şöleni’ne katıldı. 
Haberi syf6’da

GÜLER BUGBH İSTİFA EDIYOB
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, bugün görevin- Valisi Münir Karaloğlu’na vereceğini söyleyen Fatih 
den istifa edecek. mehmet Güler’in istifa gerekçelerini belirten yazısı ve
Hakkında uygulanan hukuksuzluk ve adaletsizlikleri geniş açıklaması yann gazetemiz ve internet say- 
protesto için hazırladığı dilekçesini bugün Bursa famızda olacak.

235 65 R16 C SYRON EVEREST 290.00 *

GOOD/FfAAMICHELIN

h^a.uaıi

TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ RİKKAT!
1 ARALIK ■ 1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 
KIŞ LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.

KIŞ LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR

Trafik denetimlerinden gönül rahatlığıyla geçmek 
için geç kalmadan kış lastiklerinizi taktırınız

Küçük Sanayi Sitesi
B Blok No: 13-14 GEMLİK

^1 Solaksubaşı Tel : O 224 524 74 Ol 
___- L""k " ÇMm"rt GSM : 0 533 924 18 98

215 75 R16C FALKEN HS437 275.00 ₺
205 70R15CMARSHALKCH 225.00₺
195 75 R16 C MAXXIS MALAS 245.00 ₺

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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tonanıgBIriirt
BursalI araştırma 
şirketi Referans’ın 3 
Şubat 2014 tari
hinde açıklanan 
Bursa ve ilçeleri 
seçim tahmininde 
Gemlik’te CHP 
birinci parti, AKP 
ikinci parti, MHP 
üçüncü parti, DP 
dördüncü sırada 
yer aldığı belirtildi.
3 Şubat 201.4 tarihli 
Referans anketine 
göre Nilüfer, Gemlik 
ve İznik’te 
Cumhuriyet Halk 
Partisi adaylarının 
birinci sırada, 
AKP’nin ise Parti 
Bursa Büyükşehir, 
Yıldırım. Osman 
gazi, İnegöl, 
Mustafakemalpaşa, 
Yenişehir,

Ak Parti CHP MHP DP SP

Büyûkşehir
Ydd.™.. ......
Nilüfer < İ ^jiıg^ııiı
Osraangaa —M . . İ.......... ........ 3..............
İnegöl .........3 "1 ....... 2~

Cenıhk _ 2 3 4

Iöİİmİhİ____ ____ _____
? 4 ' ? •

...................   i;...... .,....................   -... „ .........

; -i ■MMHleniK । a .... ... :;£.. ;....
...

Gürsu 4
: ses « ’

■■■■■■■■■■i ...
Mudanya ' 3 W ' 2 Ş1 1

..l ...  Z______to ■ * ...

Gürsu ve Kestel’de önde görüldüğü
birinci parti olarak belirtildi.

Referans araştır- Mudanya’da birinci,
malarına göre MHP Kestel, Gürsu,

Yenişehir 
ilçelerinde 
de ikinci parti 
olduğu 
belirtiliyor. 
Demokrat Parti 
ise bir tek 
Orhangazi de 
birinci sırada 
görülüyor. 
Orhangazi ve 
Yenişenir’de 
birinci sırada yer 
alan partilerin 
değişebileceği de 
belirtilen anket 
açıklamasında, 
Gemlik’te 
Mehmet Turgut’un 
adaylıktan çekil 
meşinden 
sonra dengelerin 
yeniden 
değişebileceğine 
işaret ediliyor.

IMıı/'M üiıııini MiMwf'
CHP Gemlik İlçe Yöne 
timi, Belediye Başkan 
adayı İbrahim Talan ile 
meclis adayları 
gazetemizi ziyaret etti. 
Kalabalık bir partili 
gurubuyla, dün 
gazetemize gelen 
CHP’liler, gazetemiz 
sahibi ve başyazarı 
Kadri Güler tarafından 
karşılandı.
Yaklaşan yerel seçim
ler ile ilgili karşılıklı 
olarak görüş alışve 
rişinde bulunulan ziya 
rette, Gemlik Körfez 
Gazetesi’nin yerel 
konularda üzerine

düşen görevi yerine 
getirdiğini söyleyen 
CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Sertslan, 
"Seçimlere az bir süre 
kala adaylar arasındaki 
eşitsizlik sürüyor.
Belediye makamını 
halkın oyu olmadan 
işgal edenler, belediye 
nin bütün imkanlarını 
kullanıyorlar. Belediye 
personelini ve araçla 
rını kullanarak bele 
diye parası ile bastır 
dıkları, üzerinde AKP 
belediye başkan adayı 
olan Refik Yılmaz'ın 
bulunduğu takvimleri

göz göre göre dağıtı 
yortar. Gemlik halkı 
bunu görüyor." dedi. 
Yerel basının önemine 
değinen CHP Belediye 
Başkan adayı İbrahim 
Talan, "Gemlik Körfez 
Gazetesi objektif 
yayıncılığı ile hak ettiği 
ilgiyi görüyor. Görevini 
layıkıyla yapıyor" şek
linde konuştu.
Çeşitli konuların ele 
alındığı ziyarette, 
Gemlik gündeminin 
sürekli değiştiği, 
değişimin seçimlere 
kadar da süreceği dile 
getirildi.

‘Eyııah [mah 3'hasılat rtkwlan Itiiww
Başrollerini Ata Demirer ve Demet 
Akbağ’ın paylaştığı Eyvah Eyvah 
3 adlı komedi filmi, Gemlik’te son 
yılların en yüksek gişe hasılatını 
yapan filmlerden biri olduğu açık
landı.
Gemlik Venüs Sineması’nda 
geçtiğimiz günlerde gösterime 
giren Eyvah Eyvah 3, hafta son

larındaki tüm seanslarında dolu
luk gösterirken, hafta içinde orta 
izleyici tarafından seyrediliyor. 
Venüs Sineması yetkililerinden 
aldığımız bilgiye göre, Eyvah 
Eyvah 3 filmini bugüne kadar bin 
500 fazla kişinin izlediği öğre
nilirken, son yılların en çok kasa 
hasılatı yapan filmleri arasına 

girdiği belirtildi.
Venüs Sineması ilgilileri, 
Eyvah Eyvah dizilerinden sonra 
en çok izleyici çeken filmlerin 
başında Recep Ivedik’ln geldiğini 
söylediler.
İlgililer, hafta sonundaki seanslar 
için sinema severlerin yer ayırt
tığını hatırlattılar.

ı
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Güne Bakış Cülten Mana Borsa'tlan destek selili
Kadri GÜLE/?
kadri_guler@hotmail. com

Anketler...
Anketler günlük, haftalık ve aylık olarak yapıl dı 

ğında her an değişik sonuçlar verebilir.
Bugün, haberini yaptığımız anket, CHP’yi birinci 

parti olarak gösteriyor.
Bu anketin kaç kişi ile yapıldığını bilmiyorum. 

Anket firmasını da tanımıyorum.
Bu anket 3 Şubat günü yapılmış.
Bana göre bu anketin sonucu Gemlik’te seçim

lerin 3 parti arasında geçeceği gerçeğini yansıtı 
yor.

Bu anketten önce AKP içindeki muhaliflerin tep
kisi ve eski AKP Belediye Başakanı Mehmet 
Turgut’ un DP den belediye başkan adayı olacağı 
açıklanmıştı.

Turgut, bir hafta sonra adaylıktan vazgeçti.
Bu bile anket sonuçlarını etkiler.
Bugün bile yeni bir anket yapılsa sonuçlar farklı 

çıkabilir.
Yukarıda da söylediğim gibi, 30 Mart 2014 seçim 

lerinde Gemlik’te 3 parti çekişecek.
İstersiniz 2009 seçimlerine dönelim ve o gün bu 

3 parti kaçar oy almış bir bakalım.
CHP Fatih Mehmet Güler ile seçime girdi.
CHP oyların % 32 si olan 17.128 oy aldı.
AKP Cemal Aydın Aybey ile seçimlere girdi:
AKP oyların % 28’i olan 15.323 oy aldı.
MHP Mehmet Kayaoğlu ile seçime girdi: 
MHP oyların % 18’i olan 9.721 oy aldı.
AKP kendi iç muhalefetinin de etkisiyle, seçim

leri iktidar olmalarına karşın kaybetti.
MHP Mehmet Kayaoğlu ile Gemlik’te tarihindeki 

en büyük oyu aldı.
Kazanan CHP ve Fatih Mehmet Güler oldu.
CHP’nin yönetimdeki belediyede yolsuzluk olayı 

ortaya çıktı.
Faturası, Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcı 

larına çıktı.
CHP ilk zamanlar büyük puan kaybetti.
Belediye, yaşanan olaylar, belediyenin ahlaksız 

ilişkiler ve çıkarlar dağıtılması sonucu AKP’ye 
geçti.

AKP kendi iç muhalefetinin de etkisiyle, seçim
leri iktidar olmalarına karşın kaybetti.

Şimdi aradana 5 yıl geçti.
Anketler, halkın nabızın gerçek olarak yansıttı 

ğında, objektif yapıldığında, taraf olmadığında, 
yaptıranı mutlu etmek için yapılmadığında yarar
lıdır.

Önümüzdeki günlerde yapılacak anketleri de 
yapınlayacağız.

Gemlik’te rüzgarlar değişkendir.
Bakalım gerçek sonucu kim yakalayacak.
TEMEL ATMA TÖRENİ
Gemlik Belediyesince ihalesi yaptırılan Kapalı 

Pazaryeri’nin bugün temel atma töreni var.
Gemlik Körfez Gazetesi, Refik Yılmaz’ın başkan- 

vekilliğine seçildiği günden beri Belediye’yi 
eleştirdiği için, hem belediye, hem de AKP ilçe 
örgütünün istenmeyen gazetesi ve biz de yazarı 
olduk.

Dün, Gazetemiz yazarı İnan Tamer, temel atma 
törenine davet edilirken, gazetemiz davet edilmedi.

önemsemiyoruz.
Pazaryeri eleştirilerimi dün yazdım.
Bu temel atılsa da, AKP adayından başka kim 

seçilerse bu projeyi iptal edecektir.
Onun için ellerini çabuk tutuyorlar...

Bursa da çeşitli 
odalardan görev 
yapan oda başkan- 
ları, Gemlik Esnaf 
ve Sanatkârlar 
Odası Başkan Adayı 
Gülten Ayhan'a 
destek olmak için 
Gemlik'e geldi. 
Atatepe Sosyal 
Tesislerinde Gülten 
Ayhan ile bir araya 
gelen oda başkan- 
ları desteklerini 
belirterek, tecrü
beleri doğrultusun- 

,da öneriler sundu
lar. Gemlik içerisin 
de de çeşitli 
temaslarla destek 
olacaklarını belirten 
oda başkanları,

Gülten Ayhan'a 
başarılar diledi. 
Desteklerinden 
dolayı Bursa oda 
başkanlarına 
teşekkür eden 
Ayhan, Gemlik 
Esnafının durumu
nun Gemlik'in

ismine yakış
madığını ve esnafın 
sahipsiz kaldığını 
ifade etti. Ayhan 
sözlerinin devamın
da; "Gemlik Esnafını 
hak ettiği noktaya 
getirmeyi kendime 
görev edindim.

Benim adaylığım 
sadece kendi adıma 
değil. Kadın olarak 
erkeklerden oy isti 
yvT'J!n- Bana °y 
vererek, kizıu»”?; 
bacılarına sahip 
çıkacaklar. Bu adım 
kadınlarımızın da 
temsil noktasında 
Gemlik'te çeşitli yer
lerde bulunmasının 
da önünü açacak. 
Esnafımızı AVM'lere 
ezdirmeyecek, 
esnafımız için 
mücadele edeceğiz. 
Gemlik esnafının 
daha iyi noktaya 
gelmesi için çalışa
cak, haklarınızı 
koruyacağız" dedi.

Gemlik GTSO Gazi 
Okulu'nun 
Projeksiyon cihazı 
talebi Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan karşılandı. 
İkili eğitim ve öğre
timle sabahları 
ortaokula, öğleden 
sonraları da ilkokula 
hizmet veren okula 
TicaretveSanayiOda 
sıGazi ilköğretim 
Okulu na projeksi 
yon cihazlarını . 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, teslim * 
etti.
Okul Müdürü 
Abdullah Baki 
tArafından teslim 
alınan projeksiyon 
cihazlarıyla bir 
eksikliklerinin 
giderildiğini belirten 
Baki, teşekkür etti.

EĞİTİMİ ZEVKLİ

HALE GETİRECEK 
Eğitim sisteminde 
yaygınlaşan 
görerek eğitimin 
önemine dikkat 
çeken Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak, dersleri daha 
çabuk kavrama, 
görsel zekâ ile

bütünleşen anlatım 
ve eğitimi zevkli 
hale getiren görsel
liğin, başarı yüzdesi- 
ni arttırdığını 
söyledi.

EKSİKLİĞİMİZ 
GİDERİLDİ 
Gemlik Belediye 
sinin okullara yöne-

lik hizmet ve destek
leri adına teşekkür 
eden Okul Müdürü 
Abdullah Baki'de, 
2013-2014 öğretim 
yılı ikinci dönemine 
bir önemli eksiği 
daha gidererek gir
menin mutluluğunu 
yaşadıklarını 
söyledi.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel(0.224) 513 96 83 Fax(0.224) 513 35 95
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CHP HEYETİ KARS - ARDAHAN - İĞDIR DERNEĞİNE ZİYARET ETTİ

Talan. “Bemlilı için hep beraber el ele rerecesiı"
CHP Gemlik Bele 
diye Başkan adayı 
İbrahim Talan, ilçe 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, Kadın ve 
Gençlik Kolu Kars- 
Ardahan-lğdır İlleri 
Kültür ve Yardımlaş 
ma Derneği’ni 
ziyaret etti. 
Dernek başkanı 
Vural Parlak ve 
dernek üyelerinin 
bulunduğu kalabalık 
topluluk tarafından 
karşılanan CHP 
heyeti, ilgiden çok 
memnun kaldı. 
Kars-Ardahan-Iğdır 
İlleri Kültür ve 
Yardımlaşma Derne 
ğinde konuşan 
Dernek Başkanı 
Vural Parlak, ziyaret 
ten duyduğu mem
nuniyeti belirterek: 
“Gittiğimiz yerlerin, 
ekonomik, kültürel 
gelişimine yön ve 
ren insanlar çıkaran 
yöremiz insanları, 
geldiği yerde hizmet 
görevini üstlenmiş, 
hizmet edebilen 
herkes bizim dostu
muzdur. Bu ülkenin 
çimentosu, sosyal 
ve kültürel dernek
lerdir. Yöremizde 
farklı kimlik, farklı 
siyasi kimlikler

olmasına rağmen, 
kapıdan içeri girince 
etnik kimliğimizi ve 
siyasi görüşümüzü 
dışarıda bırakırız. 
Hiç bir zaman farklı 
kimliklere bölün
medik. Bizler, ilçe 
mize çok değer 
veriyoruz.
İlçemizin kültürel ve 
sosyal yaşamına 
katkı verdiğimize 
inanıyoruz.
İlçeyi yönetmeye 
talip olanlar, bizleri 
de aralarına alıp 
görüşlerimize değer 
vermelidir. Bölgesel 
ve siyasi ayrım yap
madan hep birlikte 
Gemlik'in yararı için 
güç birliği yapıl
malıdır. Gemlik'in 
çok sorunu var. En 
büyük sorunu işsiz
lik sorunudur.
Bunun yanı sıra 

çevresel temizlik 
sorunu, yol sorunu, 
trafik sorunu, 
ulaşım sorunu yıl
lardan beri devam 
etmektedir. Bizler, 
topluma hizmet için 
toplumun her kat
manında yaşayan 
insanların fikrine 
önem verilmesini 
istiyoruz. Gemlik'te, 
Kent Konseyi'nin 
oluşturulup aktif bir 
şekilde çalışmasını 
isti yoruz.
Çıktığınız yolda siz 
lere başarılar diliyo 
ruz.” dedi.
CHP İlçe Başkan 
vekili özgür Aksoy 
ise yaptığı konuş
mada, İlçe Başkanı 
Mehmet Sertas 
lan'ın, önemli bir 
toplantıya katıldığı 
için ziyarete katıla- 
madğını belirtti.

"Öncelikle konuk
severliğinizden 
dolayı çok teşekkür 
ederiz.- Bize bu 
ülkenin zenginliğini 
öğreten öğretmen
lerimiz, Edirne’den- 
Ardahan’a kadar 
derlerdi. Bizler, sîz
leri çok iyi biliyor ve 
tanıyoruz. İlçemize 
yapmış olduğunuz 
değerli katkıların 
bilincideyiz." dedi. 
Daha sonra söz. alan 
CHP Belediye Baş 
kan adayı İbrahim 
Talan, "Hepimiz bir 
yerlerden geldik. 
Dini, dili, ırkı ne 
olursa olsun, 
topraklarda yaşayan 
herkes kardeştir. 
Hepimiz Birlikte bu 
havayı soluyoruz, 
Gemlik için hep bir
likte el ele vere
ceğiz. Esnaf Odası

Başkanlığımda 
sizlere hizmet 
etmekten her zaman 
şeref ve onur duy
dum. Belediye 
başkanı olmak 
nasip olursa gene 
sizlere hizmet 
etmekten onur duy
acağım. Gemlik'i 
hep birlikte sizlerle 
birlikte yöneteceğiz. 
Gemlik bir doğa 
harikası. Bu güzel 
ilçeyi çekip çevire
cek, yanlışları birlik
te düzelteceğiz. 
Gemlik'i çok daha 
iyi seviyeye çıkarta
bilmek için 24 saat 
çalışacağız. Gelecek 
bizim, gelecek 
Gemlik'in olacak. 
İlçemizde olan 
sorunların farkın
dayız. Ama gerçek
leri konuşmak gere 
kirse, elimizde sihir 

li bir değnek yok. 
Bu sorunları çöze
bilmek için zamana 
ihtiyacımız var. 
Sorunların, çözüme 
ulaşabilmesi için 
çok önemli projeler
imiz var. Zamanı 
gelince bunları 
sizlerle paylaşacak 
ve önerilerinizi ala
cağız. Öncelik 
olarak, ilçenin en 
önemli ihtiyaçları 
hangisi ise ondan 
başlayacağız. 
Bunları yaparken 
belediyede değil 
yerinde sizlerin 
arasında 
yapacağız." 
şeklinde konuştu. 
Talan dan sonra 
söz alan CHP eski 
İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, 
"Gemlik halkının 
iradesi pazarlık 
masasına 
yatırılarak hiçe 
sayılmıştır. 
İlçemize, halkımıza 
bu çirkin olayları 
yaşatanlara, 
Kars-Ardahan-iğdır 
Derneği bir 
daha izin vermeye
cektir. Ben buna 
tüm kalbimle 
inanıyorum. ” 
şeklinde konuştu.

İlil m İIİİMI1İIMSI hlii'is
Gemlik Belediye 
si'nin Motosiklet 
Federasyonu ve 
Gemlik Doğa ve 
Motor Sporları 
Kulübü ile birlikte 
organize ettiği 
Türkiye Enduro 
Şampiyonası 6. Ayak 
Final Yarışları büyük 
ses getirdi. Aralık 
2013'te Şahintepe 
Mevkiinde yapılan ve 
iki gün süren yarış 
lar hem Türkiye 
Motosiklet Federas 
yonu'nun hem de 
yurt dışındaki orga
nizatörlerin dikkatini 
çekti. Gemlik beledi 
yesi tarafından kısa 
sürede hazırlanan ve 
Türkiye'deki tüm 
pistlerden daha iyi 
konuma getirilen 
Şahintepe Mevkii 
yarışçıları da kendi 

ne hayran bıraktı. 
Gemlik'te ilk defa 
yapılan organizas 
yondan büyük bir 
başarıyla ayrılan 
Gemlik Belediyesi, 
iki büyük organizas 
yon adına da teklif 
aldı. Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ağustos 
ayında yapılacak 
olan Marmara Şam 
piyonası Enduro 
yarışmalarının yanı 
sıra, 2 Kasım'da 
yapılacak olan Doğu 
Avrupa Balkan 
Şampiyonası Moto 
Kros yarışlarının da 
Gemlik'te yapıla
cağını müjdeledi. 
Gemlik Doğa ve 
Motor Sporları Külü 
bü Başkanı Atalay 
Coşkun ve Yönetim 
Kurulu üyeleriyle bir

likte iki büyük orga
nizasyonun detay
larını masaya yatıran 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "İki büyük 
şampiyonaya daha 
ev sahipliği yapacak 
olmanın mutlu
luğunu yaşıyoruz. 
Bu onur ve Gurur 
hepimizin" dedi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ağustos 
Ayındaki Marmara 
Şampiyonası Enduro 
Yarışlarının yanı sıra 
2 Kasım 2014 tari
hinde yapılacak olan 
Doğu Avrupa Balkan 
Şampiyonası Moto 
Kros yarışları için 
Şahintepe Mevkiinin 
yarış parkuru eksik
liklerinin tamam
lanacağını söyledi.

Şahintepe Mevkiini * 
dünya çapında 
motosiklet yarışları 
parkuru haline 
getireceklerini ifade 
eden Refik Yılmaz, 
Gemlik Belediyesine 
ve Gemliklilere güve
nen Federasyon 
Başkanı Bekir Yunus 
Uçar'a da teşekkür 
etti. Gemlik'in artık 
dünya çapında orga
nizasyonlara imza 
atar hale geldiğini 
hatırlatan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Kulüp 
Başkanı Atalay 
Coşkun ve yönetici
lerini de kutlayarak, 
daha birçok proje, 
etkinlik ve şampiy
onaya birlikte imza 
atacakları sözünü 
verdi. Gemlik Doğa 
ve Motor Sporları

Külü bü Başkanı 
Atalay Coşkun'da, 
gerekli alt yapı, 
destek ve hizmet
lerin yanı sıra, 
tesisleşme ve sportif 
aktivitelere gönülden 
katılım adına Refik 
Yılmaz'a teşekkür 
etti. Aralık 2013'te 
yapılan organizas 
yon öncesi hazır
lanan yarış parkuru
nun tüm Federasyon 
ve yurt dışı temsilci
leri hayran bıraktığı 
nı vurgulayan Atalay 
Coşkun, "2014 yılın
da iki büyük organi
zasyon bize verildi. 
Hedefimiz 2015 ve 
2016 yıllarında 
Avrupa ve Dünya

Şampiyonalarını da 
Gemlik'te düzenle
mek. Belediye Baş 
kanve kili Refik 
Yılmaz gibi büyük 
bir destekçi miz 
oldukça, bu organi
zasyonları da 
Gemlik'te yapacağı 
mızdan kuşku duy
muyoruz. Gemlik 
Belediyesi ile birlikte 
ilçemizin adını tüm 
dünyaya duyurmak 
için çalışmalarımızı 
devam ettireceğiz. 
Ağustos ve Kasım 
ayı organizasyonları
na da destek sözü 
veren Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a teşekkür 
ediyoruz" dedi.
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Üzmen, Ankara'da aday tanıtım şölenine katıldı
özmen, partisinin 
Ankara’daki aday 
tanıtım şölenine 
katıldı
Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı 
Sedat Özmen parti 
genel merkezi 
tarafından Ankara’da 
düzenlenen; 30 
büyükşehir, 51 il ve 
918 ilçedeki aday
larının tanıtıldığı 
‘Aday Tanıtım 
Şöleni’ne katıldı.
Ankara Arena Spor 
Salonu’nda

düzenlenen progra
ma ilçe teşkilatı 
mensupları ile birlik 
te katılan Sedat

Özmen programın 
oldukça heyecanlı 
geçtiğini söyledi. 
Yüzlerce belediye

başkan adayı ile bir
likte tribünleri ve 
salon dışını doldu
ran yaklaşık yirmi 
bin partilinin 
coşkusunun oldukça 
yüksek olduğunu 
kaydeden Özmen; 
“Yeniden Büyük 
Türkiye’yi kuracak 
kadroları milletle 
buluşturan böyle 
muhteşem bir orga
nizasyon net
icesinde bizimde 
azim ve motivasyon
umuz kat kat art
mıştır. İnşallah

Saadet kazanınca 
Gemlik’te kazanacak 
ve Gemlik halkı 
gerçek hizmeti biz
imle görecektir” şek
linde konuştu.
Saadet Partisi Genel 
Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Kamalak ise 
programdaki konuş
masında "Saadet 
Partisi Türkiye için 
bir pusula, İslam 
alemi için bir rehber, 
insanlık için ise bir 
reçetedir. Kurtuluş 
reçetesidir. Saadet 
Partisi, Türkiye için 

bir tercih değil 
zorunluluktur. 
Bir çaredir ve tek 
çaredir. Hakk'ı 
üstün tutanlar, 
ibadet aşkıyla 
çalışanlar, ülkesine 
ve insanlığa 
büyük hizmetler 
yaparlar. Milli 
Görüşçüler 
başarılıdır. Çünkü 
Milli Görüş'ün 
temelinde aşk vardır, 
sevgi vardır, şefkat 
vardır. Barış ve 
kardeşlik vardır" 
dedi.

Mimarlar GTSO'vu ziyaret Etti
Gemlik Mimarlar 
odası başkanı ve 
yöneticiler Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
odasını ziyaret 
ettiler.
Odaya Gelişlerinde 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odası 
başkanı Kemal Akıt, 
Başkan yardımcısı 
Nurettin Hocaoğlu 
ve Sayman Ergin 
Erenoğlu ile Genel 
sekreter Agah Arda 
tarafından karşılan 
Mimarlar odası 
başkanı İlyas Yüce 
ile yöneticiler Betül 
Arı, Pınar Ateşli ve 
Zehra Demircan 
Gemlik’in genel

mimari yapışı ve 
yapılması gereken
lerle alakalı fikir 
alışverişinde bulun
dular.
Mimarlar Odası 
başkanı İlyas Yüce,

“Gemlik mimarlar 
odasında ülkemizin 
bir çok ilinde dahi 
olmayan sayı kadar 
mimar arkadaşımız 
var. Orhangazi ve 
İznik’in bağlı olduğu 

odamızda 50 kayıtlı 
üyemiz mevcut. 
Çoğunluğu genç 
arkadaşlarımızdan 
oluşan üyelerimizin 
hepsi birbirinden 
değerli meslek
lerinde ’ı başarılı 
arkadaşlarımız. 
Gemlik’te yerel 
yöneticilerimizin 
ihtiyaçlarını görecek, 
onlara modern 
yapının, mimari ince
liklerin her aşa
masında bilgi ve'fikir 
verebilecek bir 
ekibimiz var. Tüm 
siyasi partilere eşit 
mesafedeyiz. Bizden 
talepte ve istekte 
bulunan herkese

kapımız açık” dedi. 
Yüce, bölgemizdeki 
bir çok belediye 
mimar düzeyinde 
personel istihdam 
edilmiyor. İmza yetk
isi olmayan yada 
yetersiz olan 
arkadaşlarımız 
müdür düzeyinde 
görevlendirmelerle 
hizmet vermeye 
çalışıyor. Bizler 
mimarlar odası 
olarak yaklaşan 
yerel seçimlerde 
belediye meclis
lerinde meslek alan
larında ehil insan
ların görev almasın
dan yanayız” şek
linde konuştu.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odası 
başkanı Kemal 
Akıt’ta ziyarette yap
tığı konuşmada, 
“odanın genç ve 
tecrübeli üyelerinin 
Gemlik adına güzel 
duygu ve düşüncel
erle hizmete talip 
olması son derece 
memnun edicidir. 
Bizlerde Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
odası olarak Gemlik 
için her türlü çalış- • 
mada sizlerin yanın
da, sizlerin 
destekçisi olacağız. 
Gür çıkan sesinize 
bir seste biz ola
cağız" dedi.

Bıyıklı Ticaret Borsası'na konuk oldu
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Dr. Adnan 
Bıyıklı, Gemlik 
Ticaret Borsası 
yönetimi ile Bor 
sa'nın toplantı 
salonunda bir araya 
geldi.
Gemlik'in geçmişi ve 
bu gününü değer
lendiren Dr. Adnan 
Bıyıklı, Gemlik'in 
Zeytin'in başkenti 
olduğunu ve Zeytin 
ile anıldığını ifade 
ederek; "Bunun 
farkına varabilmek 
için öncelikle zeytini

önemsemek lazım. 
Biz Gemlik'in dünya 
kentleri ile yarışır 
halde olmasını 
istiyoruz. Bu konuda

elimizden geleni 
yapacağız.
Zeytincilerimizin 
sıkıntılarının da 
farkındayız, yeterli

tesis yeri göster
ilmediği için Gemlik 
Zeytinini çevre 
ilçelere kaptırmış 
durumdayız.

Zeytincilere uygun 
yerler gösterecek ve 
sizlerle beraber 
karar vereceğimiz 
yerde altyapı çalış
malarına Belediye 
olarak başlayacağız. 
Zeytin laboratuarları 
oluşturacak ve arıt
ma tesisleri 
konusunda öncülük 
edeceğiz" dedi. 
Gemlik Ticâret 
Borsası Başkanı 
ilhan Acar, Gemlik'te 
görünen havaya 
göre Dr. Adnan 
Bıyıkh'nın önde 
olduğunu ifade 
ederek, zeytin 

sektörüne de destek 
vermesini istedi. 
Çok sayıda fuarda 
Gemlik zeytinini 
tanıttığını ifade eden 
Acar; "Yurt dışında 
fuarlarda pek çok 
ülkeden zeytin 
olmasına rağmen, 
Gemlik Zeytini 
büyük ilgi görüyor. 
Bizim kalitemiz iyi 
sadece reklam 
konusunda sıkıntı 
yaşıyoruz. İyi bir 
Belediye yönetimi 
olursa, Gemlik 
Zeytini hak ettiği yeri 
bulur" ifadelerini 
kullandı.
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Bursa İl Özel İdaresi 
tarafından Dağcılık 
Federasyonu İl tem
silciliğine ve Gemlik 
Gücümspor 
Basketbol takımları
na yapılan yardımlar
dan dolayı Genel 
Sekreter Bilal Çelik'e 
plaket verildi.
Bursa Nokta Dağcılık 
Kulübü Başkanı 
Hacer özkalender ve 
Dağcılık 
Federasyonu Bursa 
İl Temsilcisi Nazif 
Makas, "Doğa için 
elele projesi kap
samında İl Özel 
İdaremiz tarafından 
Bursa'da dağcılık 
sporun&r^^^r_ 
iniş insanlanmıza, 
dağcılık sporunu 
daha iyi yapa
bilmeleri ayncâ 
arama kurtarma ve 
halk yürüyüşü gibi 
etkinliklerde kul-

al

■

I

unutabilmesi için 
önemli miktarda 
z^IZGine yardımı 
yapılmıştır. Dağcılık 
İl Temsilciliği olarak 
almış olduğumuz bu 
malzemelerle daha 
fazla vatan

daşlarımızın özellikle 
gençlerimizi dağcılık 
sporuna kazandıra
cağız" dedi.
Gücümspor Başkanı 
Tuğan Büyükbaşa 
ran ve Kulüp Genel 
Sekreteri Yahya

Gümüş açıklâ‘ 
malarında 
"Kulübümüzün 
kurulmasında 
Gemlik Kaymakam 
lığı görevinde bulu
nan İl Özel İdaresi 
Genel sekreterimiz 
Bilal Çelik'in yapmış 
olduğu yardımlar 
neticesinde bu gün 
Gemlik ilçemizde 
Basketbol branşında 
şampiyon olmuş, bir 
takımımız bulunmak
tadır. Bu anlamlı 
günümüzde almış 
olduğumuz kupamızı 
Bilal Çelik ile paylaş
manın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Gelecek 
sezonda Türkiye 
Deplasmanlı Basket 
bol 3. Liginde 
mücadelemize 
devam edeceğiz" 
dedi.
Bursa İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Bilal

Çelik, "özel İdareler 
sadece kırsal alanda 
vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarını 
karşılayan kurumlar 
değildir, aynı zaman
da sosyal 
yaşamımıza katkısı 
olan kuruluşlardır. 
Özel İdare olarak 
ilimizdeki spor kulü
plerine farklı 
branşlarda malzeme 
yardımlarını yapı 
yoruz. bizlerin bu 
alandaki hedefi her 
zaman daha fazla 
vatandaşımızı 
sporun içine dahil 
etmektir. Dağcılık 
hem spor olarak 
hem de turizm 
olarak düşünül 
düğünde elimizde 
sahip olduğumuz bir 
Uludağ'ımız var, çok 
sayıda gençlerimiz 
bu spora yönelmek- 
teler, dağcılık aynı 

zamanda ulus
lararası alanda da 
önemli bir spor ve 
turizm girdisi sağla
maktadır, özel İdare 
olarak 6 Bin TL 
malzeme yardımında 
bulunduk dağcıları 
miza. Gemlik 
Gücümspor Kulübü 
Basketbol branşında 
beklenmeyen bir 
başarıya gençleriyle 
imza attı ve 
önümüzdeki 
dönemde prof es 
yönel ligde yoluna 
devam edecektir. 
Gemlik ilçemiz 
açısından önemli bir 
gelişmedir, gençle 
rimizin farklı spor 
branşlarında başanlı 
olması ve kupaları 
ilçelerine ve 
Bursa'mıza getirmesi 
bizleri de mutlu 
etmektedir" dedi.

ttsırtı M llsaffl lılıM SATILIK
Türkiye 3.liginde ilk 
maçında Afyon 
Belediye'ye 70 >62 
yenilen Gemlik 
Gücüm evin güçlü 
rakibine karşı galip 
gelmek için saha 
çıkacak.
Gemlik Gücüm 
adına konuşan Metin 
Sert, "Türkiye 
Basketbol 
Federasyonu 3.lig 
mücadelemizde 
2.hafta maçında 
evimizde galip 
gelmek için saha 
çıkacağız.
Hedefimize emin 
adımlarla gitme 
mizde en büyük 
payı olan basketbol 
severleri ve tüm 
Gemlik halkını maça 
davet ediyoruz.” 
dedi 
Hedefe kilitlenen 
Gemlik ekibi Gemlik

05356312517
i “SUYUNU BOŞA İMA A HARCAMA"

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

ilçe spor salonu'nda 
yüksek tempolu 
antrenmanlar ile 
sakatlıkları devam 
eten sporculardan 
yoksun olarak 07 
Şubat Cumartesi 
saat 17:30 ‘da 
Gemlik İlçe Spor

Salonunda güçlü 
rakibine karşı 
yapacağı mücade 
leye hazırlanıyor. 
68 Aksaray 
Belediyesi İlk 
maçında Yedirim 
spor’a 0tanbul) 
kendi evinde zorlu

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA

geçen maçta 71-73 
mağlup oldu 
Gemlik Gücüm 
%wr -68 Aksaray 
Belediye Spor 
08-ŞUBAT-2014 
Cumartesi Saat 
17:30 Gemlik İlçe 
Spor Salonu

Gemlik™ ABONE OLDUNUZ MU?
■SİİÎmmiiiim W ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Kö 7vww.qernlikkorfezgazetesi.com

7vww.qernlikkorfezgazetesi.com


YeMCĞfm'Zl ZfVhFCTe DÖNÜ^TÜRMCK fÇl'H

DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NjN DENİZLE JS
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ' MANZARADA Sf Kâ

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN F
GÜZEL ANLARINIZI J W

YAŞATMAK İÇİN VARIZ AF
Pustu Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikahMasası

k JWİ. İnternetten Cnn/ı >fyın
Snkne - Işık^österisi 

K Servis ve ekiprnnninr
Sürpriz gösteriler

MILTON
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Sebze ihracatını "domates" sırtladı
Yılın ilk ayında 70 
milyon dolarlık yaş 
sebze ihracatının 
yüzde 50'sini 
domates oluşturdu. 
Türkiye Yaş Meyve 
Sebze İhracatçı 
Birlikleri (TYMSİB) 
verilerinden der
lenen bilgiye göre, 
geçen yıl ocak ayın
da değer bakımın
dan 59 milyon 10 bin 
dolar olan sebze 
ihracatı, bu yılın aynı 
ayında yüzde 17 
artarak 69 milyon 
154 bin dolara, mik

tar bakımından ise 
yüzde 9'luk artışla 
114 bin 410 tona 
yükseldi.
Bu dönemde, 34 
milyon 560 bin 
dolarla sektördeki 
dış satımın yüzde 
50'sini kapsayan 
domates, en fazla 
ihraç edilen sebze 
oldu.
Domatesi 13 milyon 
666 bin dolarla 
hıyar-kornişon, 8 
milyon 302 bin 
dolarla biber, 4 mil 
yon 217 bin dolarla

bin dolarla Rusya 
aldı. Bu ülkeye 
yapılan dış satım, 
toplam ihracatın 
miktar bakımından 
yüzde 29'unu, değer 
bakımından ise 
yüzde 42'sini oluş
turdu.
Rusya'yı 6 milyon 
166 bin dolarla 
Almanya, 6 milyon 
102 bin dolarla 
Bulgaristan, 4 mil 
yon 772 bin dolarla 
Ukrayna, 4 milyon

kabak ve 3 milyon soğan izledi. göre ihracatta ilk 517 bin dolarla
805 bin dolarla Geçen ay, ülkelere sırayı 29 milyon 216 Romanya takip etti

Twitter 511 milyon dolar zarat acıklatlı
Sosyal paylaşım 
sitesi Twitter, geçen 
yıl son çeyrekte 
253,5 milyon olan 
zarar beklentisine 
karşın 511,5 milyon 
dolar zarar açıkladı. 
Twitter yaptığı açık
lamada, kullanıcı 
sayısındaki artışın 
beklenenden daha 
düşük, zarannın ise 
beklenenden daha 
fazla olduğunu 
bildirdi.
Popüler sosyal pay
laşım sitesi, halka 
açılmasının ardından 
mali tablolarıyla ilgili 
yaptığı ilk açıklama
da, 2013'ün 
dördüncü 
çeyreğinde 253,5

milyon olan zarar 
beklentisine karşın 
511,5 milyon dolar 
zarar ettiğini duyur
du. Twitter, 2012'nin 
aynı döneminde 8,7 

milyon dolar zarar 
etmişti.
Twitter, aktif kullanıcı 
sayısını bir önceki 
yılın aynı dönemine* 
göre yüzde 30

artırarak 185 milyon
dan 241 milyona 
çıkarmasına karşın, 
249 milyonluk bek
lentinin de gerisinde 
kaldı. Bir önceki 

çeyrekte 159 milyar 
bakış alan sosyal 
paylaşım sitesinin 
"timelines'* hizme
tine bakış sayısı, 
dördüncü çeyrekte 
174 milyarlık beklen
tinin gerisinde 
kalarak 148 milyar 
olarak gerçekleşti. 
Merkezi San 
Francisco'da bulu
nan ve Evan 
Williams tarafından 
2006 yılında kurulan 
tanınmış sosyal 
medya firması, 
kasım ayında halka 
açıldığı ilk gün 
yatırımcısına yüzde 
73'lük getiri 
sağlamıştı.
Kurulduğundan bu 

yana sürekli zarar 
eden Twitter'in gös
terdiği güçlü 
büyüme potansiyeli 
yatımcısının ilgisini 
çekmişti. Analistler 
büyüme hızındaki 
düşüşün şirtketin 
hisselerine zarar 
verebileceğini belir
tiyor.
Kasım ayında 26 
dolarlık hisse fiyatıy
la halka açılan 
Twitter, dün 65,97 
dolardan kapandı. 
Twitter hisseleri, 
dördüncü çeyrek 
sonuçlarının açıklan
masının ardından 
seans dışı işlemlerde 
yüzde 11 değer kay
betti.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yanlkapı (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
Esklhlaar (262) 655 60 31

İtfaiye 110 Telefon Arıza 121
Polis İmdat 155 UEDAŞ ARIZA 186
Jandarma İmdat 156 UEDAŞ İşletme 513 45 03
Jandarma K. 513 10 55 Statyum 514 00 95
Polis Karakolu 513 18 79 Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt. Md. 

Halk Kütüphane
A-L-.liL

513 11 74
513 13 53
513 10 57KAYMAKAMLIK Askerlik şt>.

Kaymakamlık 513 10 51 Karayolları 513 13 08
C.Savcılığı 513 10 53 Liman Baş. 513 11 33
C.Savcı Yrd. 513 29 54 Mal Müd. 513 10 95
Emniyet Müd. 513 10 28 Nüfus Md. 

Özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük

513 37 42
ULAŞIM 513 15 07

513 14 14
513 13 64Pamukkata

DENİZ UÇAĞI
612 OO 26
613 66 13

Pagaaus Atanla Sayahat 
METRO

014 03 62
013 12 12 Gümrük Md. 524 85 86

Aydın Turizm 013 20 77 Ver. Dairesi Md. 513 10 92
8üzar Turizm
Kanbarogiu-Eaada*

012 1O 72 İlçe Tarım Müd. 513 10 45
Anrtur
Kamil Koç 012 Ol 03 İlçe Seç. Md.

Malk PAltlm Müd
513 77 73

I. 513 18 46nam Eğnim rvıuu
HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66

Devlet Hastanesi 517 34 00 rfifiiIvf
Sahil Dev. Heet 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68 Ssntrsl 513 45 21 -23Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 85 29
514 80 88 Başkanlık 513 45 20

513 24 32
514 57 96TAKSİLER

Zabıta
BUSKİ

Körfez Taka) 613 18 21 İtfaiye 513 23 25
Çınar Taksi 513 24 67 Muhasebe Md. 513 45 21-182
Güven Taksi 613 32 40 Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Gemlik Taksi 513 23 24 8u Arıza Yalnız 185
Manastır Taksi 517 33 94

Gemlik Körfez Biııuûıi

__________ 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
Tuncey Otogez 010 16 46
Boysa Petrol 013 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI: 4793 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı işleri 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)

VEHÜSSİNEMASI

EYVAH EYVAH 3: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15 
DÜĞÜN DERNEK: 
11:00-13:20-15:30- 
17:40-19:50-22:00

ÇILGIN DERSANE 3 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:30 
5133321



SEDATsaadeti 
Kazanınca! 
GEMDİK 
Kazanaçajcf OZMEN

SAADET
PARTİSİ

BHtDİYE

Mi
saadet TO saadet dürüstlük TO saadet huzur TO saadet

Kazanacak a KazanacaK KazanacaK HM

iwww.sedatozmen.com.tr twitter.com/ozmen sedat

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK

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

GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com

iwww.sedatozmen.com.tr
twitter.com/ozmen
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.manastiremlakqemlik.com


KAVLAK]
DOĞANIN HÂZİNESİ

Kavlak

[KAVLAK]

‘,^ı\ ı Sui nın?

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAWngarkasi, 
Yöresel ^tünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesfhitjLyanında,^ 

Türkiye'nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve maketlerde 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır..

jlzırriN rbçbiIİ SJ gift!

Zeytini
TfeZeytinyağji

■Kestane Şekeri ■ 
jYöresel Reçelleri 
İKozmetik Ürünleö

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele .^Gemlik {İstiklal Cad.) - YalovaYolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)
Tel: 512 0 512

www.kavlak.com.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
8 Şubat 2014 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Belediyenin 
parasıyla Yılmaz’ın 
reklamı yapılıyor

Kurşunlu'da ve diğer köylerde üzerinde 
Gemlik Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın bulunduğu takvimler, kahve
hanelere balyalarca, bir çok işyerine de 
onlarcası birarada bırakılıyor. Sayfa 2'de

_______________________
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, içişleri Bakanlığına gönderilmek üzere Valiliğe dilekçesini sundu

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Böyle istifa olmaz...
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 

dün Bursa Valiliğine verdiği istifa dilek 
çesinde ön şart ileri sürdü.

Bu durum, seçime kadar istifanın ger 
çekleşmeyeceği anlamına gelir.

Güler’in istifa etmesi gerektiğini bu 
köşede yazdım. Nedenini de yazmıştım. 
Güler ve ailesini, maddi ve manevi ola 
rak huzursuzluğa iten, ahlaksız ilişkiler 
le Belediye Başkanlık koltuğuna oturan 
lan, seçimlerde belediyenin olanakların
dan yoksun bırakması için. Dev. 4’de

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, İçişleri 
Bakanlığı’na gönderilmek üzere, Bursa Valiliği’ne 
istifa dilekçesini dün saat 15.oo de verdi.
Güler, dilekçesinde görevden alınmasıyla ilgili 
süreçleri anlatarak, kendisi hakkında haksız* 
hukuksuz ve adaletsiz bir süreç yürütüldüğü 
belirterek, İçişleri Bakanlığından göreve iadesini, 
edilmeyecekse istifasının kabulünü istedi. Hb. 2’de

TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ RİKKAT!
1 ARALIK-1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 

'fr 4 LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.

Trafik denetimlerinden gönül rahatlığıyla geçmek 
için geç kalmadan kış lastiklerinizi taktırınız

* Solaksubaşı

Bülent annç’lı 
açılışa 500 kipi 
toplayabildiler

Belediye Başkanvekili ve AKP Belediye 
Başkan adayı Refik Yılmaz’ın İstiklal Cad 
desi’ndeki seçim bürosu açıldı.
Günler süren çalışmalar ve AKP'nin ağır 
topu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın 
da getirildiği açılışa ilgi yetersizdi.
AKP ilçe örgütü, belediye olanaklarına 
karşın, açılışa 500 kişi toplayabildi. Syf 6’da

KIS LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR
235 65 R16 C SYRON EVEREST 290.00 *
215 75 R16 C FALKEN HS437 275.00 ₺
205 70R15CMARSHALKC11 225.00₺ 
195 75 R16 C MAXXİS MALAS 245.00 ₺

Küçük Sanayi Sitesi 
B Blok No: 13-14 GEMLİK 

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

dOOD^CAH

^sDEBlCA tSTICMn

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mm fiiller, “Sarılı istila dilekçesi will"
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, İçişleri 
Bakan lığı'na gönderil 
mek üzere, Bursa Valili 
ği’ne istifa dilekçesini 
dün saat 15.oo de 
verdi.
Güler, istifa dilekçesin 
de öncelikle görevine 
iade edilmesini istedi.
Güler, "Ancak, öncelikli 
talebim olan Belediye 
Başkanlığı görevime 
iade talebim reddedilip, 
devleti ele geçiren 
çetelerin isteği doğrul
tusunda görevden uzak 
laştırılmaya devam 
edileceksem ve bunu 
fırsat olarak değerlendi 
rerek, milli irade hırsızı 
meclis üyesi belediye 
başkanlığı koltuğunu 
işgal etmeye devam 
edecek ise, bu hukuk
suzluğu, bu adaletsiz 
liği, bu vicdansızlığı, bu 
ahlaksızlığı ve bu anti
demokratik uygulamayı 
sona erdirebilmek 
amacı ile Gemlik 
BELEDİYE BAŞKAN 
LIĞI GÖREVİNDEN 
İSTİFA EDİYORUM." 
dedi.
Fatih Mehmet Güler 
dün eşi ile Bursa’ya 
gitti. Saat tam 15.oo de 
Heykel Valilik Binasın 
da Bursa Valiliği Özel 
Kalem Müdürlüğü’ne 
istifa dilekçesini teslim 
etti. Güler’in, Bursa 
Valiliği aracılığıyla İç 
işleri Bakanlığına gön
derdiği istifa dilekçesi 
şöyle:

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞINA 
(gönderilmek üzere) 
BURSA VALİLİĞİNE 
29 Mart 2009 tarihinde 
CHP'nin adayı olarak 
katıldığım yerel seçim
ler sonucunda halkın 
oyu ile Gemlik Belediye 
Başkanı seçildim. 
1999 - 2009 yılları 
arasında da Gemlik/ 
Umurbey beldesinde 
Anavatan Partili 
belediye başkanı olarak 
görev yaptım. Bu 
dönemde hakkımda ne' 
bir dava açıldı, ne de 
bir soruşturma izni veril 
di. Ancak, Gemlik 
Belediye Başkanı 
olduktan sonra başıma 
gelmeyen kalmadı. 
Göreve başladıktan 2 
ay sonra makam odam
da Böcek (dinleme 
cihazı) bulundu.
21 Ocak 2011 tarihinde 
savcılık sürdürdüğü 
soruşturma kapsamın
da ifademi aldı.
Aynı gün tutuklanmam 
talebi ile mahkemeye 
sevk etti. 21 Ocak 2011 
tarihinde Gemlik Sulh 
Ceza Mahkemesi, 
24 Ocak 2011 tarihinde 
de Gemlik Asliye Ceza 
Mahkemesi "suçun vas
fının değişme ihtimalin
in yüksek olması, delil
lerin azami oranda 
toplanmış olduğu, delil
leri etkileme durumu
mun bulunmadığı" 
gerekçeleriyle savcının 
tutuklanmama ilişkin 
talebini red etti.
8 Mart 2011 tarihinde

İçişleri Bakanlığı 
Anayasamızın 127. 
maddesinin kendisine 
verdiği yetkiye daya
narak yaptığı işlemle, 
mahkeme kararlarına 
aykırı davranarak, delil
leri etkileyebileceğim 
gerekçesi ile geçici bir 
tedbir olarak Belediye 
Başkanlığı görevinden 
uzaklaştırdı.
17 Mart 2011 tarihinde 
yapılan Belediye Baş 
kanvekilliği seçim
lerinde AKP'li Belediye 
Meclis üyesi, diğer par
tilerden, nasılsa 
üzerinde fiyat etiketi 
bulunmayan 2 bele diye 
meclis üyesini tedarik 
ederek belediye başkan 
vekili seçildi. Halkın 
iradesi ile seçilen CHP 
yerine, AKP Belediye 
Başkanlığı koltuğuna 
oturdu. Böylece, Milli 
İrade hırsızlığı yapılmış 
oldu. Bu seçimin 
yapıldığı Belediye 
Meclis toplantısında alı
nan seçime ilişkin 
kararın iptali istemi ile 
yargıya başvuruldu.
30 Haziran 2011 tari
hinde Bursa 3. İdare 
Mahkemesi "seçime 
ilişkin belediye meclis 
kararının yok hük
münde olduğunu ve 
belediye başkanvekilliği 
görevini yürüten şahsın 
bu görevi yürütemeye
ceğini" karara bağladı. 
Ancak, AKP'li bu zatın 
bele diye başkanvekil
liği görevini yürütme
sine göz yumuldu.
20 Aralık 2011 tarihinde

Danıştay 8. Daire 
Başkanlığı, Bursa 3. 
İdare Mahkemesinin 
aldığı bu kararı onadı. 
19 Ocak 2012 tarihinde 
(mahkeme kararının 
üzerinden yaklaşık 7 ay 
geçtikten sonra) 
yeniden belediye 
başkanvekilliği seçimi 
yapılmasına İçişleri 
Bakanlığı tarafından 
karar verildi.
Oysa, bu sırada şah
sımdan daha ağır 
suçlamalarda bulu 
nulan belediye başkan
lar/ görevden alınmıyor, 
tutuklanmaları nedeni 
ile görevden alınanlar 
ise tahliye edilir 
edilmez, sadece tahliye 
edilmeleri gerekçe gös
terilerek görevlerine 
iade ediliyorlardı.
Diğer taraftan, suç 
işlediğim iddialarının 
asılsız ve abartılı 
olduğu mahkeme karar
ları ile belirlenmesine, 
bu nedenle 1 gün dahi 
tutuklanmayı bırakın 
gözaltına bile alınma
mama, üstelik 
sonuçlanan davaların 
tamamından beraat 
etmeme rağmen şah
sımın nedense göreve 
iade edilmesi düşünül 
medi.
MAFYA KULLANILDI 
19 Ocak 2012 tarihinde 
yapılan seçimde, AKP 
bir belediye meclis 
üyesi daha tedarik ede 
rek yeniden belediye 
başkanlığına kondu. Bu 
tedarik sırasında, yerel 
mafyanın da kullanıldığı 

belediye binasının ve 
makam aracının kurşun 
lanması ile ortaya çıktı. 
Böylece, halkın iradesi 
ile seçilen CHP'li 
belediye başkanı 
anayasal olmayan yol
larla görevden alınarak 
koltuktan indirildi.
Yerine devletin gücü 
kullanılarak, rüşvet ve 
rilmek suretiyle meclis 
üyesi tedarik edilerek, 
yerel mafya da devreye 
sokularak AKP'li Meclis 
üyesinin koltuğa otur
ması sağlanarak yöne
time el konuldu.
Sandıkla gelen belediye 
başkanı, sandıkla 
gitmedi.
Sandık Demokrasinin 
Namusu ise,

GÖREVE İADESİNİ 
İSTEDİ
Demokrasinin Namusu 
Kirletildi.
En büyük hırsızlık olan 
Milli İrade hırsızlığı 
yapıldı.
Bütün bu uygulamala 
rın, 17 Aralık büyük 
rüşvet ve yolsuzluk 
operasyonu sonrasında 
devletin en üst düzey 
yetkililerinin de ısrarla 
ve yüksek sesle dile 
getirdiği çetelerin işi 
olduğunu düşünüyo
rum.
Çünkü, demokratik 
hukuk devletlerinde bu 
tür uygulamalar olmaz, 
olamaz.
Bu nedenlerle, bir kez 
daha ÖNCELİKLE ve 
DERHAL GÖREVE 
İADE EDİLMEMİ TALEP

EDİYORUM.
Ancak, öncelikli talebim 
olan Belediye 
Başkanlığı görevime 
iade talebim reddedilip, 
devleti ele geçiren 
çetelerin isteği doğrul
tusunda görevden 
uzaklaştırılmaya devam 
edileceksem, ve bunu 
fırsat olarak değer
lendirerek, milli irade 
hırsızı meclis üyesi 
belediye başkanlığı 
koltuğunu işgal etmeye 
devam edecek ise, 
Bu hukuksuzluğu, bu 
adaletsizliği, bu vicdan
sızlığı, bu ahlaksızlığı 
ve bu antidemokratik 
uygulamayı sona erdi- 
rebilmek amacı ile 
GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI 
GÖREVİNDEN İSTİFA 
EDİYORUM.

Bu nedenlerle yukarıda
ki açıklama ve taleple 
rim doğrultusunda, 
öncelikle Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
görevime derhal iade 
edilmemi talep ediyor, 
göreve iade talebimin 
reddi halinde ise geçer
li olan Gemlik Belediye 
Başkanlığı görevimden 
istifa beyanım doğrul
tusunda yasal işlem
lerinin derhal yapıl
masını talep ediyorum. 
Maruz kaldığım hukuk 
dışı tüm uygulamalar 
ve mağduriyetim için 
her türlü talep ve dava 
haklarımı ise saklı 
tutuyorum.
7 ŞUBAT2014

Beledhieaii Barasnrta YNıaz'a retlaaı ıranıimr
Mustafa Emre Özgen

Kurşunlu'da ve 
diğer köylerde 
üzerinde Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz'ın 
bulunduğu takvim
ler, kahvehanelere 
balyalarca, bir çok 
işyerine de onlar- 
cası birarada bırakı 
lıyor.
Üzerinde Refik 
Yılmaz'ın fotoğrafı 
bulunan duvar 
takvimlerinin Şubat 
ayının ortalarında 
dağıtılması tepkilere 
neden oluyor, 
önceki gün

Kurşunlu Mahalle 
sinde kahvehalere 
balyalarla bırakılan 
Refik Yılmaz Porter 
Takvimleri ilgi gör
müyor.
Kurşunlu halkı, 
"Yılmaz seçim kam
panyası için bele 
diyenin imkanlarını 
kullanıyor" yorum
larında bulundular. 
Seçimlere katılan 
siyasi partilerin 
belediye başkan 
adayları da yaptık
ları konuşmalarda 
Belediyenin imkan
larını kullanarak 
seçim kampan 
yasının 

yürütülmesinin adil 
olmadığını belirtir
lerken, ilgili makam
ların bu konuda 
sessiz kalmasına da 
anlam veremedikle 
rini bildiriyorlar.
Refik Yılmaz tarafın
dan aylar önce 
bastırılan, içeriğin 
de Bursa Büyük 
şehir belediyesinin 
hizmetlerin de bu 
lunduğu onbinlerce 
liraya bastırılan 
kitapların İstiklal 
Caddesindeki seçi
mi bürosu önünde 
AKP lilerce dağıtıl
ması da tepkilere 
neden olmuştu.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Böyle istifa olmaz...

şie estttilı üpriiıiin ilk Böriiniişii
“Fatih Mehmet Güler İstifa etmeli" başlıklı yazım 

etkili olmuştu.
Gemlik halkı, Belediyenin olanaklarının yerel 

seçimler sırasında, AKP adayı tarafından nasıl kul
lanıldığını görüdü.

Bu diğer adaylar için haksızlıktı.
Hem ahlaken ayıp, hukuken de suçtu..
Suç olsa ne yazar..
Başkanvekili hakkında, savcılıkça soruşturma 

açılması için, İçişleri Bakanlığı’na yazılmış istem 
vardı ki, hiçbirine izin çıkmadı.

Bu ne ola ki...
Fatih başkana yazımda seslenirken:
"•Sayın Güler, sizin altınızı oyan, mahkemelerde 

sürünmenize neden olan, halkın oyuyla geldiğiniz 
makamınızdan uzaklaşmanıza çanak tutan bu kişi
lerin, o makamda kalmaması için, görevinizden 
istifa edin.

Edin ki, Belediye Meclisi, hemen kendi araların
da bir başkan seçsin...

0 başkan ile Gemlik halkı sandığa gitsin." demiş 
tim.

Güler, bu konuyu ciddiye aldı. Gemlik halkı 
Güler’in ne yapacağını merak etti.

Güler, daha sonra 1 Şubatta kararını açıklaya
cağını söyledi.

Meraklı bekleyiş dün sona erdi.
Cuma gecesi gazeteyi Güler’i aradım.
"İstifa kararını almışsın, doğru mu" diye sordum.
“Doğru" olduğunu ancak, bazı istemleri olacağı 

nı söyledi.
Dün ise, öğle öncesi telefon konuşmamızda, sa 

at 13.oo de istifa edeceğini, belirterek, bana dilek 
çe örneğini elekronik posta ile gönderdi.

Güler, hiçbir ön koluş sürmeden istifa etmiş 
olsaydı, Bursa Valisi, 10 gün içinde Meclisi Baş 
kan seçmek için toplamak zorundaydı.

Ama, Güler bu yolu seçmedi.
Kendine haksızlık, hukuksuzluk uygulandığını 

anlatarak, İçişleri Bakanlığının göreve iadesini 
istedi.

Bu, seçim öncesi istifanın gerçekleşeyeceği 
demektir.

Biraz da “ipe un sermektir"
Bakanlık, 2 ayda bir yasal olarak görevden aldığı 

başkanlarının durumunu görüşmek zorundadır.
8 Ocak’ta Bakanlık Fatih Güler’in durumunu 

değerlendirdi. Aynen devamına karar verdi.
Ancak, bugün aradan 1 ay geçmesine karşın, ka 

rarın sonucunu Fatih Mehmet Güler’e bildirmedi.
Güler’in istifa dilekçesi, Bursa Valliğinde bir süre 

kalacak.
Ardından Ankara’ya İçişleri Bakanlığı’na gidecek 

-kaç günde kimbilir- Bakanlık Yerel Yönetim birimi 
ne, o birim hukuk birimine görüş soracak, bu ara 
da yerel seçimler çoktan bitmiş olacak.

Bizim amacımız üzüm yemekti.
İstifa sonucu, yerel seçimlere belediye olanak 

larını kullanmayan tarafsız bir başkan ile gidilme 
sini sağlamak.

Böyle bir istifa dilekçesiyle bu olmaz.
Refik Yılmaz, herkesin gözüne baka baka beledi 

yenin imkanlarını kullanmayı sürdürür.
Belediye zabıtası, Kurşunlu kahvehanelerine pa 

ket paket takvimleri bırakmaya devam ediyor.
Ama ne yapsalar nafile, dün Bülent Arıç’ı getirte 

rek yaptıkları açılışlardaki ilgisizliği gördükten 
sonra fişiniz zor diyorum, zor...

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Çarşı Deresi’nin 
üçüncü etap çalış
maları sona doğru 
gelirken, Hükümet 
Konağı yanında 
yıkılan köprünün ilk 
şekli belirlenmeye 
başladı.
İhale Projesinde

olmayan ve Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın müdahale
siyle durdurulan 
proje yeniden ele 
alınarak değiştirildi. 
Gemlikliler ile 
tanışan ve estetik 
bir görünüşe sahip 
olacağı belirtilen 
köprü çelik akşam

dan yapıldı.
Dün köprünün ana 
ayaklarının üzerine 
oluklu saç monte 
edilmeye başlandı. 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
Karsak Deresi 
üzerinde yaptırdığı 
köprüler gibi oval 
şekil verilen yeni

köprünün üzerinden 
araçların da geçe
ceği ancak, 
köprünün iki yakası
na yüksek dol- 
guyapılacağı öğre
nildi.
Gemlikliler, estetik 
köprünün son halini 
merakla bekliyor

n. All II ■ . ■■ II II IIfltaş Gunaor. znıaretlennı sunflımıof

Demokratik Sol 
Parti Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Atay Güngör 
ve DSP’liler, 
seçim çalışmalarını

sürdürüyor.
30 Mart 2014 tari
hinde yapılacak 
olanyerel seçimler- 
için destek isteyen 
Atay Güngör,

Gemlik esnafını 
ziyaret ederek, 
sorunlarını dinledi. 
Gemsaz, Kumsaz 
ve Kurşunlu, 
Kumla Karacaali,

Narh’ya da giden 
DSP’liler, 
seçmenlere 
yapmak istedikleri 
projeleri 
anlattılar.

KAYIP BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA MESLEK YÜKSEK 
OKULUNDAN 2. ÖĞRETİM 1. SINIF 

ÖĞRENCİ KİMLİĞİMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.
DİDEM BİLGİN

‘perplik Körfezf. _ ^ww.gei^lik^rfezgazete^i.cqiI
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MILTON
DÜĞÜN SALONLU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Santa!ye Giy ti rule 
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canh \hym 
Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve eki/nnan/ar 

Siırpriz gösteriler
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Bülent flrınc’lı açılışa 500 kişi loplayahildiler
Belediye Başkan 
vekili ve AKP 
Belediye Başkan 
adayı Refik Yılmaz’ın 
İstiklal Caddesi’n 
deki seçim bürosu 
açılışı günler süren 
çalışmalara karşın, 
AKP Hükümetinin 
Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın da 
getirilerek yap
tırıldığı açılışa ilçe 
örgütü 500 kişiye 
yakın partili toplaya
bildi.
Dün saat 16.oo’da 
Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın da 
katılacağı seçim 
bürosu açılışı ve 
Kapalı Pazar Yeri 
temel atma töreni 
için Gemlik’te ola 
ğanüstü hal yaşandı. 
Açılış saati gelme
den 30 dakika önce 
İstiklal Caddesi’n 
deki ana trafik 
Orhangazi Caddesi 
Kavşağı ile Ahmet 
Dural Meydanı’nda 
kesildi.
Bu nedenle, ilçede 
saatlerce trafik kar
maşası yaşandı, 
araç sürücüleri zor 
anlar yaşandı.

ARINÇ GELİYOR 
İstiklal Caddesi’n 
deki AKP Belediye 
Başkan adayı Refik 
Yılmaz’ın seçim 
bürosu açılışı için 
Bursa’dan AKP 
Milletvekilleri, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ve il başkanı 

ile yönetim kurulu 
üyelerinin de 
katıldığı açılışı AKP 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz yaptı.
AKP Genel Başkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ı öven bir 
şiir okudu, daha 
sonra Arınç’ı usta, 
Büyükşehir belediye 

başkanı Altepe’yi 
usta olarak tanıtan 
Yılmaz, Belediye 
Başkan adayları 
Refik Yılmaz’ın 
çıraklıktan kalfalığa, 
şimdi ise ustalığa 
ulaştığını söyledi. 
Refik Yılmaz ve 
Recep Altepe’nin 
konuşmalarından 

sonra söz alan 
Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç konuş
tu. Arınç, son gün
lerde Türkiye’de 
konuşanların önem
senmemesini 
isterken, memlekete 
büyük hizmet yaptık
larını, yapmaya da 
devam edeceklerini 
söyledi.
Arınç, bugüne kadar 
yapılan hizmet ve 
yatırımlara temeli 
atılacak Pazar yeri 
nin bundan sonra 
gelecek hizmetlerin 
KDV si bile 
olmadığını söyledi. 
Bülent Arınç’ın 
Yılmaz için 
"Arkasında hükümet 
var. Milletvekilleri 
var. Büyükşehir 
Belediyesi var. Bu 
güzel insan kazansın 
diye dua edelim ve 
bu güzel insan için 
sandığa giderek oy 
verelim. Bakın, 
görün, Gemlik’e 
daha hizmetler, daha 
ne yatırımlar gele
cek" dedi.
Arınç daha sonra 
seçim bürosunu 
açtı. Oradan da 
Kapalı Pazar Yerinin 

temel atma töreni 
için Hürriyet 
Caddesine gidildi. 
Arınç, burada yaptığı 
konuşmada Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’yi övdü. 
Gemlik, İstanbul 
arası deniz uçağı 
seferleri konusunda 
kutladı.
"Recep başkan, 
havalandı, deniz 
uçağı yetmedi b(r de 
helikopter koydu.
Daha önce de BU DO 
seferleri ile gönülle 
re taht kurmuştu" 
dedi.
Bülent Arınç, burada 
Refik Yılmaz’ı övdü 
ve arkasında Recep 
Altepe ve milletvekil
lerinin olduğunu 
söyledi.
Yılmaz ise konuş
masında, Gemlik’in 
2023 vizyon projeleri 
ile taçlandıracak
larını söyledi.
Ayrıca, Lale Kemal 
Kılıç okulunun bulun 
duğu bölgeye açık 
pazar yeri yapacak
larını söyledi.
Daha sonra, pazar 
yerinin ilk harcı için 
butona basıldı.

MHP’liler Girit »e Rumeli Tiirkleri Oerneği nde
MHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Adnan Bıyıklı, 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Derneği’ne 
konuk oldu.
Dernek içerisinde 
büyük bir kalabalıkla 
beklenen Belediye 
Başkan adayının, 
Dernekten girmesi 
ile alkışlandı.
Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak, 
dernek üyelerinden 
Berkay Bulut'un 
MHP'den meclis 
üyesi adayı olmasın
dan memnun 
olduğunu ifade 
ederek şunları dile 
getirdi; "Biz dernek 
olarak Gemlik'te şey
lerin yanındayız.

İyi olanın yanında 
olmaya da devam 
edeceğiz" dedi.
MHP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Bıyıklı, 
Gemlik'te olumlu bir 
süreç yaşadığını ve 
her kesimden destek 
aldığını ifade ederek;

"Gemlik'te doğru ve 
güzel işler yapmak 
için öncelikle 
Gemlik'te yaşayan
larla birlikte hareket 
edecek, herkesin 
fikrine değer vere
ceğiz. Bizim Gemlik 
için en büyük pro
jemiz ve Gemlik'te 

tespit ettiğimiz en 
önemli eksik budur. 
Deniz bizim için 
önemli. 37 Km 
sahilimiz var. Denize 
Gemlik kıyılarında 
girmek problem, biz 
denizimizi temiz 
tutarsak bizim olur. 
Bizim olan denizi de 

kimsenin kirletme
sine izin vermeyiz. 
Gemlik'i denizi ve 
sokakları ile Avrupa 
kentlerine taş çıkara
cak örnek sokak
larımız, caddelerimiz 
olacak.
Kentsel Dönüşümü 
önemsiyoruz. Ama 

mevcut yönetim gibi 
kimseyi zorla 
evinden ederek, 
evlerinin değerlerini 
düşürerek, 
Gemlik sahiline ve 
ovasına zeytin 
ağaçları dikerek 
değil. Gemlik'te 
yeni konut alanları 
açacağız çünkü 
Gemlik hızla 
büyüyor. Bununla 
beraber Gemlik 
merkezinde de 
Kentsel Dönüşüm 
Yasasının tüm 
imkânlarını kulla
narak yerinde 
dönüşümün zemini
ni hazırlayacağız. 
İnsanlara seçenek 
sunacağız" şeklinde 
konuştu.
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Memurlara tanınan iznin fcapsamı genişleii
TBMM Plan ve Bütçe 
Alt Komisyonu, 10 
günlük mazeret 
iznini kullanacak 
devlet memurlarının 
kapsamını genişletti. 
TBMM Plan ve 
Bütçe Alt 
Komisyonu, AFAD 
Kanunu ile bazı 
kanunlarda değişik
lik yapılmasına 
dair kanun teklifi 
üzerindeki 
çalışmalarını

tamamladı. 
Alt Komisyon, engel
li ve süreğen 
hastalığı bulunan 
çocuklar için 10 gün
lük mazeret izni kul
lanacak devlet 
memurlarının kap
samını genişletti. 
Buna göre, teklifte 
16 yaşın altında, en 
az yüzde 70 oranın
da engelli ya da 
süreğen hasta 
çocuğu bulunan

devlet memurlarına 
10 günlük 
mazeret izni ver
ilmesini öngören 
maddede değişiklik 
yapıldı.
Teklifteki 16 
yaş sınırı, evli 
olmamak kaydıyla 
kaldırıldı ve bu 
haktan muvazzaf 
askerler ile uzman 
erbaşların da 
yararlanması sağ
landı.

Esnaf sınırlamadan memnun değil
TESK Başkanı 
Palandöken, taksit 
sınırlamasının esnaf 
açısından hiç iyi 
olmadığını söyledi. 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, kredi 
kartlarına getirilen 
taksit sınırlamasının 
zamanlama açısın
dan yanlış olduğunu 
öne sürerek, 
"Tasarruf gerekli 
ama piyasada sıcak 
para ve yatırım yok. 
Bu nedenle durgun
luk süreci var ve bu 
taksit sınırlaması 
esnaf için iyi olmadı" 
dedi.

•Palandöken, yaptığı 
açıklamada, piyasa
da nakit akışı 
olmadığını ve bu

nedenle alışveriş
lerin büyük bölümü 
nün kredi kartlarıyla 
yapıldığını anlattı. 
İç piyasada daralma 
olduğuna işaret eden 
Palandöken, 
"Dolayısıyla 
piyasalardaki döviz 
yükselmesi de 
bunun tuzu biberi 
oldu, insanlar, taksi
tle ve birkaç 
bankadan borç 
alarak kredi kartı 
borcunu ödeyerek 
ihtiyaçlarını gideri 

yordu. Bu sınırlama 
gelince başta otomo
tiv sektörü olmak 
üzere kuyumcu 
esnafı da sıkıntılı 
durumda bulunuyor" 
diye konuştu.
Palandöken, özel 
günlerde dahi bekle
nen alışverişin 
yapılamadığına 
dikkati çekerek, 
"önümüzdeki 
dönemde Sevgililer 
ve Anneler Günü var. 
Bu özel günlerde 
ciddi alışverişler 

oluyordu. Bu sınırla
ma nedeniyle taksitli 
alışveriş yapılamıyor. 
Zamanlama iyi değil. 
En başından alın
ması gereken tedbir, 
sonunda alındı.
Dolayısıyla tasarruf 
gerekli ama piyasada 
sıcak para ve yatırım 
yok. Bu nedenle dur
gunluk süreci var ve 
bu taksit sınırlaması 
esnaf için iyi olmadı" 
ifadesini kullandı. 
Ülke genelinde vere
siye döneminin bit
tiğini anlatan 
Palandöken, bunun 
yerine kredi kart
larının kullanıldığını 
aktardı.
Taksitli alışveriş 
sayesinde insanların 
ihtiyaçlarını uzun 
vadede giderebildiği- 
ni belirten 
Palandöken, "Kredi 

kartı, artık son çare 
oldu çünkü veresiye 
defterinin yerini 
almıştı. Bu taksit 
sınırlaması, en 
başında yapılmalıydı. 
Bankalar, stant 
kurup kart dağılma
malıydı. İnsanların 
sürekli borçlanması 
o dönemde önlen
meliydi. Şu anda 
emekli olanlar, 
ikramiyeyle borcunu 
kapatamaz" şeklinde 
konuştu.
Palandöken, sözleri
ni şöyle tamamladı: 
"Bu tedbir, zamanla
ma açısından sıkın
tılı. Zamanında alın
ması gereken bir 
karardı. Çok işe 
yaramayacak, 
bununla birlikte 
piyasayı daraltıyor. 
Nakit akışı yok 
zaten. Herkesin ha 

yatı, kredi kartına 
bağlanmış durumda. 
Onun için yapılacak 
tek şey, bu tedbirin 
belli bir süre durdu
rulup yeniden göz
den geçirilmesidir. 
Bu, piyasanın en iyi 
olduğu dönemde 
uygulanabilecek bir 
tedbirdir.
Artık veresiye döne
mi bitti. İnsanlarımız, 
kredi kartıyla birçok 
ihtiyacını giderebili 
yordu ama şimdi 
yapamıyor. Piyasada 
sıkışma olacak. 
Bu nedenle esnaf 
olarak, çok önem 
verdiğimiz bir konu 
bu. Bu tedbir, belli 
bir süre durdurul
malı. Ardından 
kredi kartındaki 
harcamalar 
konusunda insanlar 
bilinçlendirilmen.”

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4794 

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 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

MİUHIÎ
venüssInemasi

EYVAH
EYVAH 3: 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15 

DÜĞÜN DERNEK 

12:00-14:15- 
16:30-18:30-20:45 
ÇILGIN DERSANE 

3:11:30-13:30- 
15:30-17:30-20:00

5133321



kMİLTON
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GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA V K| 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN - F
GÜZEL ANLARINIZI Â >

YAŞATMAK İÇİN VARIZ K

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikahMasası

ntak İnternetten Canh ^ym
Sahne - tşıhyösterisi

I Servis ve ekipmanlar
Sürpriz yester Her
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Bursa’da Kırsal Kalkınma Hareketi Başlıyor

Köylümüz Kazanacak
Bursa Kazanacak

Her köye, her ürüne hizmet geliyor
5/ Sektöre destek amacıyla TARIM A.Ş.’nin kurulması
v* Markalaşma desteği
V Yurt içi ve yurt dışı pazar araştırmalarının desteklenmesi

Çiftçilerimizin sulama ihtiyacını karşılayacak bölgesel sulama göletleri oluşturulması ve sondaj desteği 
Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi

Recep Altepe
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

v* Organize hayvancılık bölgeleri kurulması
Ürünleri değerlendirecek tesislerin kurulması
(zeytin işleme, kurutulmuş meyve, reçel, meyve suyu, turşu, salça üretimi vb.) 

v* Et ürünleri tesisi
5/ Verimliliği yüksek fidan teşviki
S Tarımı etkileyecek doğa şartlarına karşı ERKEN UYARI SİSTEMİ kurulması 

Kompost-organik gübre üretim tesisi
4 Slaj paketleme tesisi
v* Analiz laboratuvarları kurulması

Süt keçisi üretiminin teşviki
Hayvancılık için ekipman temini
(süt toplama tankerleri, otomatik sağım makinaları, kırkım makinaları,
yıkama üniteleri, tırnak kesme üniteleri vb.) JB

J Kümes hayvancılığının desteklenmesi
Zeytinyağı analiz laboratuvarları kurulması B

5/ Zeytinyağı üretim denetimlerinin arttırılması JEM
J Arazi yollarının ıslahı
S Tarımsal ilaç denetimi ve temini B
S Tarımsal ürünlerde kalıntı denetimi B
4 Her köye dereceli saat temini B
J Tarım arazilerine elektrik hattı çekilmesi B

Arıcılık ve ipekböcekçiliğinin teşvik edilmesi vBKl

J Balıkçılığın desteklenmesi ^B
Tıbbi bitki üretiminin desteklenmesi ^B^
TARIM TV’nin kurulması ve bilinçlendirme çalışmaları Bn|

Ö .BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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GEMİİKSPOR 
İUC YARIDA İŞİ

BİTİRDİ .
İki takımın zorlu karşılaşmasında 
gülen taraf kırmızı beyazlı Gemlik 
spor olurken iki takımda 90 dakika yı 
10 kişi tamamlarken Karadeniz 
Güvenspor düşme potasına biraz 
daha yaklaştı. Haberi sayfa 7’de

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a Birlik hakkında brifing verdi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yağmur duası..
Günlerdir günlük güneşlik olan hava 

lar dün yerini yağmura bıraktı.
Birkaç gün önce ilçemizde AKP Seçim 

Bürosu ve Kapalı Pazar Yeri temelini 
atan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 
Karacabey de Ulucami’nin bir temel at 
ma töreninde havaların kurak gitmesi 
üzerine, "Yarabbi bizi rahmetsiz bırak
ma, yağmurdan mahrum etme" demiş. 
Dün, yağmur yağdı, Annç’ın duası Allah 
tarafından yerine getirildi.

Rahmete kavuştuk. Devamı 4’de

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Marmarabirlik 
ziyaretinde, Marmarabirlik’in başarılı yönetiminin 
Türkiye'de "Kooperatifler başarılı olamaz, işi 
batırır. Ortaklar birbirine düşer, yönetimlerde zaaf 
olur" algısını kırdığını söyledi. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, geride 
bırakılan kampanya döneminde 40 bin ton ürün 
alındığını, ürün bedellerinin yüzde 80'inin öden 
diğini, ödemelerin tamamının kredi kullanmadan 
özkaynaklarla yapıldığını söyledi. Haberi 5’de

2 çocuk babası Murat Kayhan,' 
araç kiraladıktan sonra radar yolunda zeytin 

ağacında asılı bulundu. Murat Kayhan 3 gündür 
ailesi ve polisçe aranıyordu.

3 Miinılür aranan 
şahıs zeylin ağacımla 

asılı hulundu

Bir süre önce çalıştığı işten ayrıldığı öğre
nilen Murat Kayhan, Radar yolunda zeytin 
ağacına asılı bulundu. Kayhan, 3 gündür 
ailesi tarafından aranıyordu. Sayfa 2’de

http://www.kavlak.com.tr
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Üretmeden tüketmek

Siyasal gerginlik...
Ekonomik kırgınlık...
Sadece Türk Lirası'nın değil insan 

malzemesinin de değerini düşürüyor.
Tedirginlik ve umutsuzluk toplumun üze 

rine karabasan gibi çöküyor.
"Esas,,gözden kaçıyor ya da bilerek ve 

isteyerek kaçırılıyor.
Nedir esas? Ya da nelerdir?
Eğitim...
Sağlık...
Adalet...
Can ve mal güvenliği...
Beslenme...
Barınma insanın yaşamsal 

unsurları...Anayasal hakları...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetimsel 

anlamda 90 yılın en kötü dönemini yaşıyor.
Tehdit...
Şantaj...
Korku...
Müdahale...
Yönlendirme yönetim biçimi oldu.
Kolaycılık, kısa yoldan köşe dönme ise 

yaşam biçimi...
Kayırma, kollama, omuzlama toplumsal 

ayrışmayı derinleştiriyor.
Bizden olanlar olmayanlar...
Rusya'nın Soçi Kenti'nde düzenlenen 

22.Kış Olimpiyatlan'nın açılış törenini 
izlerken aklıma düştü bir bir...

Eskilerin de sık sık vurguladığı gibi...
"Eller aya biz yaya"...
Bu kafayla gidersek nereye gideceğimiz ya 

da gidemeyeceğimiz belli...
Önceki gün Uludağ Üniversitesinde öğre

tim üyesi olan bir dostum...
Henüz Bursa'da değil ama Türkiye'nin bir 

çok üniversitesinde fen bölümlerinin kapan
ma noktasına geldiğini söyledi.

Çünkü başvuru az ya da hiç yokmuş.
Ne ki...
Ciddi bir istihdam sıkıntısı yaşandığı 

halde...
Sosyal bilimlere ilgi aşırı...
Yılda binlerce öğrenci mezun... Ama çoğu 

boşta geziyor.
Oysa fen bilimleri çok önemli...
Araştırma, geliştirme, buluş, teknolojik 

ilerleme...
Matematik, kimya, fizik yoksa kaldın hep 

yaya...
Moda deyimle belki de tüketim toplumunu 

hazırlayan önemli bir proje...
Kentlerin böğürlerine saplanan alış veriş 

merkezleri...
Tek işlevleri jan janlı vitrinleriyle, ışıltılı 

görüntüleriyle insanları tüketime yöneltmek.
Gereksiz ama çok donanımlı bir o kadar da 

pahalı el telefonları...
Konuşmanın ötesinde birçok özellik 

taşıyan...
Beyinleri boşaltıyor, yürekleri kabartıyor.
Daha neler neler....
TV dizileri, boyalı boş gazeteler dergiler... 
Üretmeden tüketmek...
Sonu...
Acı, gözyaşı, hüsran...

2 çocuk babası Murat Kayhan, araç kiraladıktan sonra radar yolunda zeytin 
ağacında asılı bulundu. Murat Kayhan 3 gündür ailesi ve polisçe aranıyordu.

rtı m Ja asılı Wi
Bir süre önce 
çalıştığı işten 
ayrıldığı öğrenilen 
Murat Kayhan, 
Radar yolunda 
zeytin ağacına asılı 
bulundu.

3 GÜNDÜR HABER 
ALINAMIYORDU

3 günden beri kayıp 
olan, evli 2 çocuk 
babası 36 yaşındaki 
Murat Kayhan 
aranıyordu.
Gemlik Gübre 
rabnKasınâa 
çalışan ve bir süre 
önce işten ayrıldığı 
belirtilen Murat 
Kayhan'ın ailesi 
kendisinden 3 gün
den beri haber ala
mayınca İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne kayıp 
başvurusunda 
bulundu.

ARAÇ KİRALADI

Soruşturmaya 
başlayan İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri Kayhan'ın 
16 FT 723 plakalı 
otomobili kiraladı
ğını belirledi. 
MOBESE kamera 
larından otomobil 
görüntülerini 
takibe alan polis, 
ismi açıklanmayan 
bir kadına ulaştı. 
İddiaya göre, 
kadının gösterdiği

Radar Yolu 
mevkiinde inceleme 
yapan polis 
ekipleri, Murat 
Kayhan'ın cesedini 
ağaca asılı halde 
buldu.

SAVCI İNCELEME 
YAPTI

Cumhuriyet 
Savcısının olay 
yerinde ve otomobil 
üzerinde yaptığı 
incelemenin ardın
dan Murat Kayhan' 
ın cesedi Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi.
Polis kimliğini

açıklamadığı 
kadının ifadesine 
başvururken, olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.
Polis Murat 
Kayhan'ın intihar 
olayı üzerindeki 
şüpheleri 
arıyor.

Mffi ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MA ▲ “SUYUNU BOŞA IWR H HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın



Sayfa 3
qemlIk'In Ilk dünlük sİyasİ gazetesi

İm

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Tabelasını Asmak İçin
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Güne Bakış Talan, Hacı Bekiaş-i Veli Derneği ni ziyarei etti
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yağmur duası...
Dua, psikolojik olarak insanı rahatlatır.
Dua bir sığınaktır insanoğlu için.
Tüm dinlerde dua vardır.
Dua, Tanrı’ya yakarıştır.
İstemlerinin kabulü için, günahlarının affı için 

yakarış...
Sayın Arınç’ın yakarışını Tanrı yerinde bulmuş 

ki, dün sabah uyandığımda gökyüzünün kapkara 
olduğunu ve eviminin bahçesinin ıslandığını gör 
düm.

Gün boyu ise, yağacağım derçesini kara kara 
bulutlar tepemizde dolaştı durdular.

Meteoroloji verilerine göre, Marmara Bölgesi 
yağmurlu...

Bense, geçtiğimiz günlerde Tanrıya dua ederek, 
birkaç günlüğüne yağmur yağmamasını dilemiş
tim.

Tanrı, benim de duamı kabul etti.
Ve... evimdeki işlerin yağmursuz havada 

tamamlanması gerektiğinden, işimi yağmursuz 
havada bitirdim.

Kış ortasında Şubat ayında bahar havası esiyor 
bölgemizde..

Oysa, Doğu Anadolu bölgesi şiddetli kar altında 
kışı yaşıyor.

Hastalar kapalı yollarda mahsur kalıyor, hay
vanlar telef oluyor. Türkiye’nin bir bölümü yerel 
seçimlere şiddetli kışta girerken, bizim bölge 
mizde sıcak ve ıhman bir havada gireceğe ben
ziyor.

Yerel seçimler siyaseti, hava durumuna benzi 
yor.

Bir bakıyorunuz ortalık günlük güneşlik, bir 
bakıyorsunuz, yağmurlu, karlı...

Fatih Mehmet Güler’in koşullu istifa dilekçesi 
pek makul bulunmadı.

Benimde belirttiğim gibi, böyle bir istifa, “ipe 
un sermekti’’.. Vatandaşında görüşü bu.İ f 

34 aydır seni görevine iade etmeyen bir bakan
lık, seçimlere şunun şurasında üç buçuk gün 
kala iade eder mi?

Neyse, istifa uygulaması kişiyi ilgilendiren bir 
olgu, tercih Güler’in, istediği gibi gerçekleştirdi.

Bu işten bir şey çıkmaz.
"İt ürür, Kervan yürür’’ atasözündeki gibi, 

Gemlik Belediyesi’ndeki mevcut durum seçim
lere kadar devam edecek demektir.

Siyasi partiler, başkan adaylarıyla seçim çalış
malarını sürdürüyorlar.

Gemlik seçimlerini etkitecek önemli bir toplantı 
dün yapılacaktı.

Yazımı yazdığım sıralarda yapılıp yapılmadığını 
öğrenemedim..

Gemlik’teki Giresunlular, AKP aday adayı Refik 
Yılmaz’ın aday olması halinde kendisini destekle
meyeceklerini açıklamışlardı.

Tartışmalı geçen toplantılarda, Giresunluların 
büyük çoğunluğu Saadet Partisi'nin desteklenme 
sini istemiş, bazıları da MHP'nin.

Giresunlular arasında sözü geçen biriyle yaptı 
ğım görüşmede, Pazar günü son kararın verile
ceğini söylemişti..

Giresunlular kanaat önderlerinin yaptıkları bu 
toplantılarda alınan kararlar bire bir uygulanma 
olanağı yok.

Ama yine de birkaç bin kişinin AKP dışında oy 
kullanması seçimlerin kaderini değiştirir.

Bugün bu konuda alınan kararı öğrenmeye 
çalışacağım. Bu seçimler hepimizi ilgilendiriyor.

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ile CHP 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı 
İbrahim Talan Hacı 
Bektaş-ı Veli Derne 
ğini Ziyaret Etti. 
Geçtiğimiz günlerde 
Hacı Bektaş-ı Veli 
Derneğini ziyaret 
eden CHP Gemlik 
İlçe başkanı Mehmet 
Sertaslan ve 
Belediye başkan 
adayı İbrahim Talan 
Dernek başkanı 
Ahmet Gazi Memiş 
oğulları ile görüştü. 
Ziyarette ilk açıkla
mayı Dernek 
Başkanı Memişo 
ğulları yaptı, 
ziyaretten dolayı 
memnuniyetini dile 
getiren Memişoğul 
lan, "30 Mart yerel 
seçimlerinden 
dolayı siyasi parti
lerin ziyaretleri 
devam ediyor. 
Geldiğiniz için 
teşekkür ediyoruz. 
Ev sahibi olarak çok 
konuşmayacağım. 
Sizlerin konuşması, 
bizleri bilgilendirme
si daha da önem
lidir. Konuşmalarınız 
sona erdikten sonra 
hep birlikte fikir alış 
verişi yaparak 
devam ederiz, "dedi. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan

faili StBlİftiİMliliStlI Mil
Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Sedat 
Özmen, kamuoyun
da dillendirilmeye 
çalışılan bazı konu
lar hakkında sert 
açıklamalar yaptı. 
Seçim sürecinin 
hem Gemlik halkı 
hem de parti ve 
adaylar açısından 
ilkeli ve seviyeli 
yapılması ile ilgili 
temennilerinin daha 
adaylığının açık
landığı ilk günlerde 
kamuoyu ile pay
laştığının söyleyen 
Sedat özmen; “Bu 
temennilerimizi maa 
lesef birileri anlama
mak için ayak dire
mektedir. Bizler te 
m iz, ilkeli ve şeffaf

yaptığı konuşmasın
da şunları söyledi 
"Öncelikle, örgütüm 
adına selamlıyorum. 
Hem sahada hem de 
nezaket ziyaretlerimi 
ze devam ediyoruz. 
Gemlik'in her 
Mahallesi'nde yaşa 
yan vatandaşların 
oy verebileceği, 
Gemlik'i bütünleş 
tirecek aday ile yola 
çıkacağız demiştik. 
İbrahim bey de 
böyle bir aday.
Mavi boncuk dağı
tanlara inanmayın. 
Yerel yöneticilerin, 
Alevi vatandaşlarımı 
zın taleplerini, istek
lerini ciddi anlamda 
değerlendirmesi, sa 
hiplenme ve gerçek
leştirmesi gerekmek 
tedir. Bu hükümet 
Türkiye’de insanları 
ayrıştırarak, senden, 
benden diyerek 
kutuplara ayırmak
tadır. Cumhuriyete, 
laikliğe, insanlığa 

bir şekilde çalış
malarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. 
Geldiğimiz noktada 
çok şükür Saadet 
Partisi kadroları 
olarak halkımızın 
büyük ilgi ve beğeni 
sini kazanmış bulun
maktayız. Bu durum 
bir kısım siyasi 
hazımsızlıkları da 
beraberinde getirdi. 
Bazıları şimdilerde 
‘Saadet Partisi seçi
mi kazanamaz’ ya da 
‘Adayları çok iyi 
ama partinin kazan
ma şansı yok’ veya 
‘Oyları bölmeyin’ 
şeklinde çok çirkin 
ve yakışıksız dediko 
duları, fısıltı gazete 
sinde yayınlama 
telaşına düşmüş

düşman bir iktidara 
karşı ilk adım 
belediyeleri kazan
maktır.
Dil, din, ırk aynmı 
yapmadan, insan 
odaklı, her yaptığı 
işte tek amacı insanı 
mutlu etmek olan 
tek parti CHP'dir. 
Biz, bu göreve tali
biz. İlçemizin sorun
larını biliyoruz.
G ittiğimiz her yerde 
sorunları konuşu 
yoruz. Sorunları 
çözmek kolay. Ama 
güçlü bir siyasi 
iradeye ihtiyacımız 
var. Şu anda Gemlik 
kendini karanlığa 
dönmüş. Gemlik’in 
logosunda;
Deniz- Balık- Zeytin 
var. Fakat hepsini 
kaybetmişiz. Şöyle 
ki Zeytin artık 
Gemlik'in değil, 
idarecilerin sayesin 
de zeytin Orhanga 
zi'ye gitmiş. Balık 
Bursa'ya gitmiş.

lerdir. Bunu yapmak 
tâki gayeleri bizce 
çok iyi bilinmektedir. 
Daha öncede karşı 
karşıya kaldığımız 
bu seviyesiz ayak 
oyunlarına bizler 
asla pirim vermeye
ceğimiz gibi Gemlik 
halkının da kulak 
asmayacağından 
eminiz. Bulanık 
suda balık avlamak 
isteyen bu seviye 
sizlere, Milli Görüş 
Lideri Efsanevi 
Başbakan Necmettin 
Erbakan Hocamızın 
tabiri ile ‘Hadi ora 
dan’ diyoruz. Bu 
siyaset simsarlarına 
‘Sen seçim sonu
cunu nereden bili 
yorsun? Herkesin 
bir oyu var. Benimde

Suyun her yere 
medeniyet getirdiği
ni hepimiz biliriz. 
Denize sırtını 
dönmüş bir 
Gemlik var. ' 
Bilinçli olarak 
deniz ile aramıza 
duvar örülmüştür. 
Sanayimiz, Gemlik'e 
iş anlamında yeteri 
kadar kucak 
açmamıştır.
Bu sorunları çözüm
lemek adına projeler 
üretmek boynu
muzun borcudur." 
Daha sonra söz alan 
Belediye başkan 
adayı İbrahim Talan, 
"Ulvi bir görevle 
vazifelendirildim.
Biz de gece gündüz 
dolaşıyoruz.
Top yekûn gayret 
sarf ediyoruz. ” 
konuştu.
Ziyaret, karşılıklı 
soru-cevap 
şeklinde fikir 
alışverişi yapılarak 
son buldu.

bir oyum var senin 
de. Madem seçim 
sonucu belli, seçim 
yapmayalım. Sana 
soralım. Kimi dersen 
o başkan olsun’ 
demek gerek’’ şek
linde konuştu.
Gemlik halkının 30 
Mart sabahı Milli 
Görüş Belediyecin 
ği’ne kavuşacağını 
ve gerçek hizmetle 
tanışacağını kayde
den özmen;
"Biz inanıyoruz ki 
Allah doğruya 
yardım eder.
Rabbim bize ömür 
ve Gemlik’e 
hizmet etme fırsatı 
verecekse buna 
mani olacak bir güç 
yoktur” ifadelerini 
kullandı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a Birlik hakkında brifing verdi

ftrınc, "Marmaralıiılild örnek güsierhıomm”

Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, 
Marmarabirlik'in 
başarılı yönetimiyle, 
Türkiye’de 
"Kooperatifler başa 
rıh olamaz, işi 
batırır. Ortaklar bir
birine düşer, yöne
timlerde zaaf olur" 
algısını kırdığını 
söyledi.
Arınç, "30 bin üreti
ciye güven veren 
Marmarabirlik, 4 
kıtada onlarca ülke 
ye iharacat da 
yapıyor" dedi. 
Başbakan Yardımcı 
sı Arınç, Bursa 
Valisi Münir 
Karaloğlu, 
Milletvekilleri Canan 
Candemir Çelik, 
Bedrettin Yıldırım, 
Hakan Şerbetçioğlu, 
önder Matlı, Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Ak Parti İl 
Başkanı Cemalettin 
Torun ile birlikte İl 
Tarım Müdürü Ömer

Çelik, İl Emniyet 
Müdürü Sabri 
Durmuşlar ve 
Mustafa Esgin ile 
birlikte Marmarabir 
lik'i ziyaret etti. 
Ziyarette, yönetim 
kurulu başkanı 
Hidamet Asa, 
Marmarabirlik'le 
ilgili bilgilendirme 
yaptı.
Asa, geride bırakı 
lan kampanya döne
minde 40 bin ton 
ürün alındığını, ürün 
bedellerinin yüzde 
80'inin ödendiğini, 
ödemelerin 
tamamının kredi 
kullanmadan 
özkaynaklarla 
.yapıldığını 
söyledi.
Asa, Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç ve misafirlere 
Marmarabirliğin 
2004/2009 dönemi 
ile 2010/2014 döne
minin karşılaştırıl 
dığı bir brifing veril
di.

KAR EDEN 
KURULUŞ 
Sofralık zeytine, 
piyasa koşullarının 
en iyi fiyatını verdik
lerini, üreticinin bir
liğe olan kredi 
borçlarını erteledik
lerini, ayrıca gübre 
ve ilaç yardımı yap
tıklarını da söyleyen 
Hidamet Asa, önce
ki yıllardan gelen 
vergi borçlarının 
ödenmesi konusun
da büyük destek 
veren Bülent Arınç’a 
30 bin ortak üretici 
adına teşekkür etti. 
Hidamet Asa, 
"Kısaca Marmara 
birlik, çok ürün 
alan, bir kuruş kredi 
kullanmadan ürün 
bedellerini ödeyen, 
çok ürün satan, çok 
ihracat yapan, 22 
milyon liralık yatırım 
yapan ve 2013 yılın
da 30 milyon lira kar 
eden bir kurum 
haline gelmiştir" 
dedi.

"HER YERDE 
ÖRNEK
GÖSTERİYORUM" 
Başbakan
Yardımcısı Bülent 
Arınç, Marmarabir 
lik'in çalışmalarını 
yakından takip 
ettiğini belirterek 
"30 bin üreticimize 
candan teşekkür 
ediyorum.
Siyaset hayatım 
boyunca, bakanlık 
yaptığım süre 
içinde de birçok 
kurumun başında 
olan insanları 
tanıdım. Kurumların 
başarı grafiğini 
izledim.
İtiraf etmeliyim, 
Marpıarabirlik çok 
başarılı yönetimle 
başarılı işler yapı 
yor. Her gittiğim 
yerde*bunu ifade 
ediyorum. Bize 
hangi sıkıntıyı 
getirse, hangi yolu 
gösterse, onun ne 
kadar doğru oldu 
ğuna inanıyorum. 
Üreticiye güven

veriyor.
4 kıtada birçok 
ülkeye de ihracat 
yapılıyor" dedi. 
Arınç şöyle devam 
etti:

GEÇMİŞİN 
HATALARI 
GİDERİLDİ 
"Marmarabirlik, 
başarılı yönetimiyle 
Türkiye'de koope 
ratiflere yönelik 
oluşan 'kooperatif 
ler başarılı olamaz, 
işi batırır, ortaklar 
birbirine düşer, 
yönetimlerde zaaf 
olur' anlayışını 
değiştirdi.
Hakikaten 2000- 
2001 krizlerinde 
Türkiye'de bir kısım 
desteklerin, 
kooperatifler, 
şirketler dolayısıyla 
maalesef 
ekonomiye büyük 
yükler getirdiğini 
gördük.
O krizler sonucunda 
da kesin tedbirler 
alındı. O krizler 

sonucunda bazı 
kanunlar çıkarıldı. 
Milyonlarca dolar, 
sadece hâzinenin 
karşıladığı borç 
olarak önümüzde 
duruyordu. 
Şu anda bazı koope 
ratifler kötü yöne
timlerle başarılı 
değiller.
Türkiye ve dünya 
daki örnekleri içinde 
Marmarabirlik, 
gerçekten ortakları
na iyi prim ve fiyat 
veren kurum." 
Ziyaretinde, 
Marmarabirlik 
ürünlerinin de 
tadına bakan 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, çikolatalı 
zeytin şekeriyle 
ilgili "Bunu ilk defa 
görüyorum. Inovas 
yon ürünlerinden. 
Ağız tadıyla 
hepiniz alacaksınız, 
Marmarabirlik 'i 
gönülden 
alkışlayacaksınız " 
diye konuştu.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

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

SATILIK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA 

0 535 6312517 ■■■ flraBSHMK ■ 0SH0M ■
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llıcalı’nın yaptığı 
Yetenek Sizsiniz adlı 
programla 
Türkiye’de tanınan 
bastı şov gurubu 
Karizma Show 
Cumartesi günü 
Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nda Gemlikli 
basketbol severlerle 
buluştu.
Cumartesi günü ' 
saat 19.oo’da 
sahneye çıkan 
Karizma Shov ekibi 
yaptıkları bir
birinden güzel 
şovlarla basketbol 
severlere güzen 
anlar yaşattılar. 
Şov öncesinde 
Güümspor, Aksaray 
Belediyesi Türkiye 
Basketbol 
Federasyonu 3 liği D 
grupta mücadesini 
seyreden basketbol 
severler, daha sonra 
Karizma Shov’un 
heyecanlı gösterisi
ni izlediler.
Gemlik Belediyesi 
sponsorluğunda 
hazırlanan şov son
rası Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
sporculara çiçek 
verdi

taııriıJiiMift
Bursaspor Başkanı 
Erkan Körüstan, 
tribün liderleri ile 
yapmış oldukları top 
lantının çok verimli 
geçtiğini belirterek 
çirkin ve kötü teza
hürat konusunda 
kulübün ceza sınırı
na geldiğini hatırlat
tı. Başkan Erkan 
Körüstan tribün lid
erleriyle bir araya 
gelerek çirkin ve 
kötü tezahürat ile 
ilgili toplantı yaptı. 
Körüstan yaptığı 
açıklamada; “Bursa 
sporumuzu başarıya 
nasıl ulaştırabiliriz? 
Bu sorunun yanıtı 
için görüş alışver
işinde bulunduk. 
Şampiyon olduğu
muz sezon kent ve.

n
M

«I ü
İ'jAJ'İİlS

taraftar bütünlüğü 
vardı. O sezon 
sonunda Fair-Play 
ödülünü almıştık. 
Aynısını bu sezon 
da bekliyorum. 
Türkiye Kupası’nı 
elbirliği ile Bursa’ya 
getireceğimize canı 
gönülden inanıyo
rum. Bu toplan
tılarımız bundan 
sonra sıklıkla devam 
edecektir” dedi. 
TEDBİR ALALIM 
Tribün liderleri adına 
Teksaslı Bursaspor 
lular Derneği 
Başkanı Mehmet 
Güzelsöz de 
Bursaspor’un ceza 
sınırında olduğunu 
hatırlattı. Güzelsöz; 
“Antalyaspor ve 
ondan sonraki 

riı ”

maçlarımızda ceza 
sınırında olduğu
muzu başkanımız 
bize iletti. Çirkin ve 
kötü tezahürat 
nedeniyle bundan 
sonra ligde ala
cağımız ilk ceza, 
seyircisiz oynama 
cezası olacak. Gerçi 
Fenerbahçe’nin 
cezası kaldırıldı ama 
bizim başımıza ne 
geleceğini “* 
bilmediğimiz için 
tedbirimizi kendimiz 
almak istiyoruz” 
açıklamasını yaptı. 
YİNE YAPABİLİRİZ 
Akhisar 
Belediyespor maçın
da edilecek bir tek 
küfür nedeniyle 
yarı final maçının 
seyircisiz 

S

i

oynanacağını ve 
Antalyaspor lig 
karşılaşmasında 
edilecek küfürden 
dolayı da Çaykur 
Rizespor maçını 
seyircisiz oynama 
tehlikesi bulun
duğunu ifade eden 
Güzelsöz; “Bu 
maçlarımızı ve 
sezon sonuna 
kadar olan tüm 
maçlarımızı 
küfürsüz olarak 
tamamlamak isti 
yoruz. Nasıl şam 
piyon olduğumuz 
sezon Fair-Play 
ödülünü aldıysak bu 
yarım sezonda da 
bu başarıyı tekrar 
elde edeceğimize 
inanıyoruz” ifadesini 
kullandı.

Türkiye Basketbol 
Federasyonu 3 Ligi 
D. Grupta mücadele 
eden Gemlik 
Gücüm , 2. haftada 
evinde 68 Aksaray 
Belediyesini ağır
ladı. Saadet Partisi 
Gemlik belediye 
Başkan adayı Sayın 
Sedat Özmen, 68 
Aksaray Belediye 
Spor Kulübü 
başkanı, Gemlik 
Gençlik Hiz. Ve İlçe 
Spor Müdürü Sayın 
Ahmet Adil Tunç , 
Karizma Show ekibi 
ve çok sayıda 
Gemlikli basketbol 
severler tarafından 
izlendi.
Gemlik İlçe Spor 
Salonu’nda oyna 
nan müsabakayı 
Gemlik ekibi 18 
sayı farkla 85-67 
üstün ayrıldı. 
Gemlik Gücüm bu 
sezon oynadığı 14 
resmi maçın ^.sin
den Galip ayrılarak 
TB3 liginde ilk gali
biyeti aldı.
Gemlik İlçe Spor 
Salonu'ndaki 
karşılaşmaya 
misafir takım 68 
Aksaray Belediyesi 
Aydın, Osman, 
Muhammet Yavuz 
ve Malik beşlisi ile 
başladı. Gemlik 
Ekibi ise parkede 
Berkay, Olcay, 
Erdem, Levent ve 
Enes’ten oluşan 
kadrosu ile yer aldı, 
ilk periyoda 68 
Aksaray Belediye 
etkili oyunu ile bul
duğu sayılarla 
başlarken ilerleyen 
bölümde 
hakimiyetini arttıran 
Gemlik ekibi ilk 
çeyreği 27-15 üstün 
kapattı.
Devre arasında 
Karizma Show 

akrobasi hareketleri 
ile seyircileri c 
oşturdu.
Karşılaşmanın ikin
ci çeyreğinde 
Gemlik Gücüm sayı 
atmakta zorlanırken 
Aksaray temsilcisi 
hızlı hücumlarla 
bulduğu sayılarla 
periyodu 17-23 
önde tamamlaması
na rağmen devreye 
44-38 mağlup girdi. 
Başabaş oynanan 
üçüncü çeyrek 
Gemlik Gücüm’ün 
21-20’lik üstünlüğü 
ile noktalandı. 
Karşılaşmanın 
dördüncü ve son 
çeyreğinde etkili 
olan Gemlik ekibi 
bu periyottan 20-9, 
maçtan ise 85-67 
üstünlükle ayrıldı. 
Maç sonunda Dr 
Sahmeran 
Çelenkoğlu gali
biyetten dolayı 
oyuncuları tebrik 
ederek tatlı ikramın
da bulundu.
Gemlik.Ekibinde 20 
sayı atan Olcay 
takımı adına en 
skorer oyuncu 
olurken Aksaray 
ekibi adına 21 sayı 
üreten Aydın maçın 
en skoreri oldu . 
Salon: Gemlik ilçe 
Spor Salonu 
Hakemler: Onur 
SÖNMEZ, Mahmut 
TEZCAN 
T.Komiser: Emre 
SOLAK 
Gemlik Gücüm: 
Levent (14) Berkay 
(6), Emre (0), 
Serkan (0),Burak 
(2) ,Enes (15), Utku 
(11), Can Efe ( 7), 
Erdem (9), Hakan 
(1), Olcay (20), 
Musa(0) 
Antrenör: Ziya 
GÜLER
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GEMLIKSPOR İLK YflRIDfl IŞI BİTİRDİ
Seyfettin Şekersöz

İki takımın zorlu 
karşılaşmasında 
gülen taraf kırmızı 
beyazlı Gemlikspor 
olurken iki takımda 
90 dakikayı 10 kişi 
tamamlarken 
Karadeniz 
Güvenspor düşme 
potasına biraz daha 
yaklaştı. 
Gemlikspor'un 
maçın 15. dakikasın
da Arifin kalecinin 
hatasından kaydet
tiği golle 1-0 öne 
geçtiği karşılaşmada 
ikinci yarı beraberlik 
için rakip kalede 
daha çok pozisyon 
üreten bordo mavili 
Karadeniz 
Güvenspor'un 
karşısına kur
tarışlarıyla kalesinde 
devleşen Adem gole 
izin vermedi. 
Süper Amatör Küme 
A grubunda üst 
sıralardan kopmak 
istemeyen 
Gemlikspor düşme 
hattında şiddetle 
puana ihtiyacı olan 
İnegöl temsilcisi 
Karadeniz 
Güvenspor arasın
daki müthiş 
mücadeleyi 
Gemlikspor kaza
narak zirveden kop
madı.
Maça çok iyi 
başlayan Karadeniz 
Güvenspor 3. 
dakikada 
Gemlikspor defan
sının ofsayt diye 
bıraktığı pozisyonda 
topu kovalayan 
İbrahim'in atağında 
kalesini terk eden 
kaleci Adem ayak
larıyla müdahale 
ederek gole izin ver
medi.
Rakibinin uzun 
toplarla kontratak 
futbolu oynamasına 
karşılık ara pasla 
rıyla kaleye inen 
Gemlikspor'da 
Orhan'ın bek
letmeden kullandığı 
taç atışında korner 
çizgisine inen 
Burak'ın kestiği top 
kalesini erken terk 
eden kaleci Onur'un 
arkasında bekleyen 
Arif topu boş kaleye 
göndererek 
Gemlikspor'u 1-0 
öne geçiren golü 
kaydetti.

SAHA : Gemlik İlçe

puana ihtiyacı olan 
iki takımın karşılaş
masında sahadan 3 
puanla ayrılan takım 
Gemlikspor oldu.

HAKEMLER: 
Hasan Kaçar 6, 

Serkan Yavuz 6, 
Sezai Kaya 6,

30. dakikada top dışarı gidince ilk 1-0 galibiyetiyle
Samet'in atağında yarı Gemlikspor'un kapandı.

İkinci yarıya 
beraberlik golü için 
başlayan ve oyunu 
Gemlikspor kalesine 
yıkan Güvenspor 52. 
dakikada rakibinin 
10 kişi kalmasıyla 
beraberlik için umut
landı.
Güvenspor'dan 
Adem'e sert müda
halede buluna Sezer 
direk kırmızı kartla 
oyun dışında kalarak 
takımını sahada 10 
kişi bıraktı. 
Gemlikspor 
kalesinde beraberlik 
için baskı kuran 
Karadeniz 
Güvenspor defans 
ve kaleci Adem 
kurtarışlarıyla 
devleştiği karşılaş
mada golü bir türlü 
bulamadı. 
87. dakikada 
kalesinden uzun 
atılan topu 
kovalayan 
Tuncay'dan önce 
çıkan kaleci Onur 
ikinci gole izin ver
mezken 88. dakikada 
Güvenspor'da Yusuf 
ikinci sarıdan kırmızı 
kartla oyun dışında 
kaldı.
Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca

GEMLİKSPOR : 
Adem 7, Yusuf 6, 
Samet 7, Güney 5, 
Muharrem 6, İsk
ender 5, Burak 4, 
(Tuncay 3) Heval 5, 
Arif 6, (Yakup 4) 
Orhan 4, (Serhan 4) 
Sezer 4,

İNG.
KARADENİZ 
GÜVENSPOR : Onur 
4, Mustafa 5, 
Ceyhun 5, (Hasan 4) 
Adem 6, Osman 6, 
Beytullah 5, ömür 4, 
(Tarık 3) Yusuf 5, 
Yağızhan 4, İbrahim 
5, Yusufcan 5, 
(Hakan 2) 
GOL : Dk. 15. Arif, 
(Gemlikspor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
52. Sezer 
(Gemlikspor) Dk. 88. 
Yusuf (Güvenspor)
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Balık - Tavuk ve Köfte Evi
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SAĞLIK!
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Tel : O 224 514 71 72 GEMLİK
Hamidlye Mah. Kumsal 5ok, No:5

MILTON
DÜĞÜN SALONU

GÜNLÜK TAZE BALIK 
SATIŞLARIMIZ

1 GOLDSTAR
BALIK 

MARKETİMİZDE
BAŞLADI

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİSİMİZ VARDIR
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YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pus fa Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez Mbah Masası
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Bu meslekleri yananlar dikkat!
MEB'in çeşitli mes 
lek alanlarında ver 
diği hijyen hizmet 
eğitimi sertifikası 
bulunmayanlara 
250 lira ile bin lira 
ara sın da ceza 
kesilecek.Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
kantin işletmecisi, 
dövmeci, hamam 
görevlisi, barmen, 
pastacı, makyöz, 
garson gibi çeşitli 
hizmet alanlarında 
çalışanlara hijyen 
eğitimi veriyor. MEB 
Hayat Boyu Öğren
me Genel

Müdürlüğüne bağlı 
eğitim kurumlarınca 
verilen 40 saatlik 
eğitimi başarıyla 
tamamlayanlara 
sertifika verilecek. 5 
Temmuz 2014 
tarihinden itibaren 
yapılan denetimlerde 
hijyen eğitimi 
sertifikası olmayan
lara 250 TL ila 1000 
TL arasında ceza 
kesilecek 
Sağlık Bakanlığı, 
içişleri Bakanlığı ile 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı'nca hazır-

lanan 'Hijyen Eğitimi 
Yönetmeliği' 2013 
yılı temmuz ayında 
yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, gıda 
üretim ve perakende 

iş yerlerinde, insani 
tüketim amaçlı sular
la doğal mineralli 
suları üreten iş yer
lerinde ve insan 
bedenine temasın 

söz konusu olduğu 
temizlik hizmet
lerinin verildiği iş 
yerlerinde çalışan
lara yönelik hijyen 
eğitimi programların 
planlanmasını ve 
düzenlenmesini 
içeriyor.
Yönetmelikle belir
lenen iş yerlerinde 
çalışanlara, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nca 
hijyen eğitimi ve 
ardından belge ver
ilecek. İş yerlerinde 
belge almayan kişil
er çalıştırılamaya- 
cak. Yönetmelik kap

samında bazı esnaf 
grubuna ve çalışan
larına 5 Temmuz 
2014 yılına kadar 
eğitim alınması 
zorunluluğu getirildi. 
İş yeri sahipleri ve 
işletenler çalışan
larının hijyen eğitimi 
almasından ve bel
geli olarak çalıştırıl
masından birinci 
derecede sorumlu. 
Ayrıca, iş yeri sahip
leri ve işletenleri de 
bizzat çalışmaları 
durumunda bu eğiti
mi almak zorunda.

Kira geliri olan e» sahipleri dikkat!
Ev sahiplerinin 
vergilendirilmesinde 
yöntem değişikliğine 
giden Maliye 
Bakanlığı, 
mükelleflerin 
eline geçmeyen 
gelirlerini de istisna 
hesabına dahil etti. 
Yeni değişiklik, 
Gelir Vergisi tebliğ 
taslağı ile kamuoyu
na duyuruldu. 
Taslağa göre ev 
sahiplerinin elde 
ettiği kira gelirlerine 
istisna uygulanıp 
uygulanmayacağını, 
mükelleflerin bir yıl 
içerisinde elde ettiği 
tüm gelirler 
belirleyecek. 
Bir yıl içinde elde 
edilen gelirler 2013 
dönemi için 94 bin

lirayı geçiyorsa, kira 
geliri elde edenler 3 
bin 200 liralık istis
nadan yararlanamay
acak. Dolayısıyla 
diğer ev sahiplerine 
göre bu yıl 480 lira 
fazla vergi ödeyecek
ler.
Net yerine brüt gelir 
Ancak belirlenen bu 
94 bin liralık gelir 
sınırının taslağa 'net' 
yerine 'brüt' olarak 

yazılması, tartış
malara yol açtı. 
Mükellefin brüt 
geliri üzerinden 
hesaplama yapıla
cağı için, elde 
edilmeyen gelirler de 
hesaplamaya dahil 
edilmiş olacak. 
Bu da mükellefin 
cebine girmeyen, 
hatta Maliye'ye vergi 
olarak ödenen par
aların da 94 bin

liralık sınır içine alın
masına yol açacak. 
Dolayısıyla vergi 
olarak devlete 
ödenen paralar 
mükellefin elde 
ettiği gelir gibi hesa
ba dahil edileceği 
için binlerce insan 
daha fazla vergi 
ödeyecek. Üstelik 
ödenen verginin de 
vergisi alınmış 
olacak.

Evden 40 bin 
lira kar ettin 
Brüt tutar uygula
ması her türlü 
kazançları kapsıyor. 
Örneğin parasını 
mevduatta değer
lendiren kira 
mükellefleri, aldığı 
brüt faizi gelir

gösterecek. Yine 
örneğin bir yıl önce 
100 bin liraya 
bir ev alıp içine de 
40 bin lira harcayıp 
140 bin liraya satan 
bir vatandaş, har
cadığı 40 bin lira 
dikkate alınmaksızın 
40 bin lira net gelir 
elde etmiş gibi 
işleme tabi tutula
cak.
24 bin lira cebe değil 
devlete gitti 
Örneğin aylık 5 bin 
lira net maaş alan bir 
mükellefin eline yılda 
60 bin lira geçiyor. 5 
bin lira maaşın brütü 
ise yaklaşık 7 bin 
lira. Brüt yıllık gelir 
ise 84 bin lira. Maliye 
bu mükellefin istis
nadan yararlanıp 

yararlanmayacağına 
karar verirken eline 
geçen 60 bin lirayı 
değil, brüt gelir olan 
84 bin lirayı dikkate 
alacak.
Dolayısıyla vatan
daşın cebine 
girmeyen, Maliye'ye 
vergi, SGK'ya sigor
ta primi olarak öde
nen 24 bin lira da 
sanki vatandaşın 
gerçek geliriymiş 
gibi hesaba dahil 
ediliş olacak. Bu 
mükellefin yine 
diğer brüt faiz ve 
brüt kira gelirleri de 
toplam brüt gelire 
dahil edildiğinde 94 
bin lirayı aştığından 
istisna yolu tafna- 
men kapanmış 
olacak

KAYMAKAMLIK

ULAŞIM

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

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

GEREKLİ TELEFONLAR

DENİZ UÇAÖI

HASTANELER

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

513 10 68
513 65 29

Güven Taksi 
Gemlik Taksi

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Tomokay Tomografi

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 İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

RELEDİYE

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

DENİZ OTOBÜSÜ

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

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

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Yalova
İDO İmam Aslan

513 23 94

256 77 84
544 30 60

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

Mudanya

VAPUR - FERİROT
Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

(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
Habeş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Er gaz 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
Akcan Petrol
MAR-PET

Beyxa Patrol

Gemlik Körfez
ĞEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ'

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI : 4795 
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)

lEllllSİKlilîililİ
VENÜS SİNEMASI

EYVAH
EYVAH 3: 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15 

DÜĞÜN DERNEK 
12:00-14:15- 

16:30-18:30-20:45 
ÇILGIN DERSANE 

3:11:30-13:30- 
15:30-17:30-20:00

5133321



GemlikKErfezl

sâadeti 
Kazanınca

TOT
Kazanacarc

ETOBM
SAADET
PARTİSİ

saadet PH saadet dürüstlük PS saadet huzur PQ saadet 
kazanacak 121“"™ kazanacak fflH51 Kazanacak ffl’""*

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]

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVUwmarkasi, ®| 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5.şubesîhir(.yanında, 

Türkiye'nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve marketlerde^ 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

flKAVt-Akfl 
»IİevtIn rhçm1

>WZevtinvacıi
^Kestane Şekeri | 
[Yöresel Reçelle® 
t Kozmeti k Ürünleri

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)

TeIF512 0 512
www.kavlak.com,tr

Kuruluş:! 973

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

II Şubat 2014 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Talan.Ben yaptım oldn 
zihniyeti sona erecek”

CHP Gemlik Belediye Başkan 
adayı İbrahim Talan ve İlçe baş 
kanı Mehmet Sertaslan, Karade 
nizliler Derneği’ni ziyaret etti. 
Talan, Ben yaptım oldu zihniyeti 
sona erecek. Biz olmayı başara
cağız." dedi. Haberi sayfa 5’de

AKP Belediye Meclis üyesi ve Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Turan Alkış AKP’den istifa etti

lluMMMMIanııtf
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.coin

Güne Bakış

Teşekkürler...
Gemlik Belediye Meclis toplantılarına 3 

aydır katılmıyorum...
Bu, 41 yıllık gazetecilik yaşamımda, en 

uzun ayrılık...
Meclis toplantılarında her zaman imar 

konularının ön planda olmasından gına 
geldi. Tepkim bundan...

Dün, CHP grubundan Mahir Gencer, 
verdikleri önerge ile büroma geldi.

Gazetemizde uzun süre yazılar yazan, 
can dostum, siyaset arkadaşım Avukat 
Ali Aksoy’un adının bürosunun bulun
duğu sokağa verildiğini söyledi. 4’de

AKP İlçe Başkanlığı’na dün istifa dilekçesini gönderen 
Turan Alkış, Arkanızda kim olursa olsun, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri, bakanlar, 
değil 2 saat 50 gün Gemlik'ten ayrılmasanız dahi Gemlik 
halkı Refik Yılmaz'a EVET demeyecektir. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi de bundan nasibini alacaktır." dedi. Syf2'de

2009 yılında kaybettiğimiz 
gazetemiz yazarı, avukat, edebiyatçı, 

yazar, siyasetçi Ali Aksoy’u, 
Belediye Meclisi unutmadı... 

İlli Aksoy’un 
adı hir sokağa

verildi
2009 yılında kaybettiğimiz gazetemiz köşe 
yazarı, 1978-1980 yılları arasında CHP İlçe 
Başkanlığı görevinde bulunan, hukukçu, 
şair, yazar Ali Aksoy’un adı bürosunun 
bulunduğu sokağa verildi. Dün yapılan 
Belediye Meclis Toplantısında CHP 
grubunun önerisi belediye meclisince 
kabul edilerek, 2 Nolu Caddenin 1 Nolu 
Cadde ile birleştiği bölüme Ali Aksoy 
Sokağı adı verildi. Haberi sayfa 4’de

| TİCftBİ ftRflÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
1 1 ARALIK ■ 1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 
Ş KIŞ LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.

Trafik denetimlerinden göniil rahatlığıyla geçmek 
için geç kalmadan kış lastiklerinizi taktırınız

KIŞ LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR
235 65 R16 C SYRON EVEREST 290.00 ₺
215 75 R16 C FALKEN HS437 275.00 ₺
205 70 R15 C MARSHAL KC11 225.00 ₺
195 75 R16 CMAXXIS MALAS 245.00 ₺

* Yaratıcı Lastik va Servis Çöaümlsrl

Küçük Sanayi Sitesi 
B Blok No:l 3-14 GEMLİK 

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

MICH ELI m |

^)EBICA‘ Sair a tsrıcMn

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AKP Belediye Meclis üyesi ve Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Turan Alkış AKP’den istifa etti....

Mit ‘M M WİMlW ÜMIttff
AKP İlçe Başkanlığı’na dün istifa dilekçesini gönderen Turan Alkış, 
“Arkanızda kim olursa olsun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, 
milletvekilleri, bakanlar, değil 2 saat 50 gün Gemlik'ten ayrılmasanız 
dahi Gemlik halkı Refik Yılmaz'a EVET demeyecektir. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi de bundan nasibini alacaktır.” dedi.

Alkış, “Gemlik'te, üyesi olduğum AK Parti, temiz, dürüst Ak imajını 
kaybetmiş, artık Akp olmuştur. Gemlik'te gelinen bu durum 
karşısında AK Parti üyeliğinden istifa etmek bir erdemlilik haline 
gelmiştir. Gemlik halkına olan saygımı ayakta tutabilme adına AK 
Parti üyeliğimden istifa ediyorum.” dedi

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Belediye 
Meclis üyesi ve 
Gemlik Belediye 
Spor Kulübü Baş 
kanı Turan Alkış, 
partisinden istifa 
etti.
Turan Alkış, Bele 
diye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
görevinden uzaklaş 
tırılmasından sonra, 
AKP’nin belediye 
başkanvekilliği koltu 
ğuna Refik Yılmaz’ın 
seçilmesindeki izle
nen yolu eleştirmiş, 
bu nedenle parti için 
de ve belediye mec 
lis grubunda 
Yılmaz’a muhalefet 
ettiği iddia edilmişti. 
30 Mart 2014 günü- 
yapılacak yerel 
seçimlerde, Refik 
Yılmaz’ın aday gös
terilmesi halinde, 
AKP’nin Gemlik’te 
kaybedeceğini açık 
olarak dile getiren 
Alkış, Yılmaz’ın aday 
gösterilmesi üzerine 
eleştiri dozunu yük
seltmişti.
Turan Alkış’ın Refik 
Yılmaz’ın adaylığını 
eleştirmesine, AKP 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz sert karşılık 
vermişti.

Karşılıklı restleşme 
ler sonunda Turan 
Alkış dün partisin
den istifa ettiğini bir 
dilekçe ile AKP İlçe 
Başkanlığı’na bildir
di.

GEMLİK TE 
AKP NİN İÇİ 
BOŞALTILMIŞTIR

Turan Alkış’ın istifa 
dilekçesi şöyle: 
“Gemlik halkından 
AK Parti olarak, 2011 
yılı seçimlerinde, 
ustalık dönemi diye 
rekten oy istediniz. 
Bizler buna inandık, 
ustalık dönemini bir
likte yaşamak iste
dik. Gelinen noktada 
belediye başkanlığı 
seçimlerinde Refik 
Yılmaz'ı halkın önü 
ne adayımız bu diye 
sundunuz.
Demek ki sizler hala 
çıraksınız.
Gemlik ilçe yönetimi 
AK Parti'nin siyasi 
ilkelerinin olmaz ise 
olmazı olan halkın 
iradesine bu dayat
ma sonucunda göl 
ge düşürmüştür. 
AK Parti'yi iktidar 
yapan, dürüstlük, 
istikrar, huzurlu ya 
şam alanları yolsuz

luklar ile mücadele 
ve demokrasiye olan 
inançtır (Necdet- 
Refik Yılmaz'da 
olmayan). Yani üst 
yapı meselesi.
Gemlik halkına bunu 
çok gördünüz.
Siyaset alanının da 
raltılmasına, saygın
lığının ve namusu
nun gölgelenmesine 
dönük girişimlere ve 
eylemlere, AK Parti 
İlçe Yönetimi ve İl 
Yönetimi olarak yol 
verdiniz. Gemlik'te

Necdet Yılmaz 
başkanlığındaki AK 
Parti İlçe 
Yönetimi'nin yapmış 
olduğu en başarılı 
görev Refik Yılmaz' 
ın adaylığı için har
cadıkları çaba gizli 
lobi faaliyetleridir. 
Gemlik'te dünden 
bugüne AK Parti'ye 
değer katmış, emek 
vermiş, toplumda 
karşılığı olan insan
lara karşı Necdet 
Yılmaz’ın itibarsızlaş 
tırma, yalan ve iftira 

dolu ispiyonlar, etra 
fındakileri değersiz 
/eştirerek, değer 
kazanma uğraşları 
ve uygulamaları 
sonucunda, Gem 
lik'te AK Parti’nin içi 
boşaltılmıştır. Olsun 
sorun yok önemli 
olan sadece Refik 
Yılmaz’ın başarılı 
gös terilebilmesi.
Tüm bu olumsuzluk
lardan ötürü Gemlik’ 
te bu ikilinin etrafın
da ot yeşermez.
AK Parti İl Yönetimi 
bunu göremedi. 
AK Parti'nin parti 
programında, temel 
ilkeleri arasında 
kamusal alanın her 
alanında, tam bir 
şeffaflık, denetlene 
bilir olmak ve hesap 
verme anlayışının 
hakim olduğu gerçe 
ği Gemlik'e uğra
mamış. Necdet 
Yılmaz AK Parti İlçe 
Yönetimi ile meclis 
ve il genel meclis 
üyelerini karşı 
karşıya getirmek 
için, araya nifak sok
mak için her türlü 
fitne ve çabayı 
göstermiştir.
Bunda da başarılı 
olmuştur.
İl yönetimi, halkın

seçtiği 8 meclis 
üyesi, 2 il genel 
meclis üyesini dinle
mek yerine, Necdet- 
Refik Yılmaz İkilisine 
inanmıştır.
Buyurun 2.5 kişi ile 
vekaleten oturduğu 
nuz belediye başkan 
lığına asaleten otu
run.
Arkanızda kim olur
sa olsun, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı, milletvekil
leri, bakanlar, değil 2 
saat 50 gün 
Gemlik'ten ayrıl masa 
nız dahi Gemlik halkı 
Refik Yılmaz'a EVET 
demeyecektir. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi de bun
dan nasibim alacak
tır. Gemlik'te, üyesi 
olduğum AK Parti, 
temiz, dürüst Ak 
imajını kaybetmiş, 
artık Akp olmuştur. 
Gemlik'te gelinen bu 
durum karşısında 
AK Parti üyeliğinden 
istifa etmek bir 
erdemlilik haline 
gelmiştir. Gemlik 
halkına olan saygımı 
ayakta tutabilme 
adına AK Parti 
üyeliğimden istifa 
ediyorum."

Hisariene M Faili ilil iıMimr
Mevkii'nde bulunan 
ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Gemlik Hisartepe

Mustafa Emre ÖZGEN si tarafından yap
tırılan çocuk parkı 
ilgi bekliyor. 
Gemlik Hisartepe 
Mevkii'nde Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan ve 
AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Refik 
Yılmaz’ın da 
hizmetler kapsamın
da anlattığı 
Hisartepe'de yapılan 
çocuk parkı ilgisiz
likten kullanılamaz 
halde bekliyor.

Bir salıncak ve kay
dıraktan oluşan 
parkın zemininin 
çamur olduğu ve 
çocuklar için uygun 
oyun ortamı 
olmadığı gözlenir 
ken, çöp ve 
molozların parktan 
temizlenmediği de 
dikkatlerden kaç
madı.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Parkın kullanılamaz 
halde olduğunu ve 
çocuklar için tehlike

arz ettiğini söyleyen 
Hisartepeliler,
“İki parça demir yer
leştirip park yaptı 
diye övünüyorlar

Böyle hizmet 
olmaz, madem yap
tık diye anlatıyor
sunuz, takip edin" 
dediler.
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Güne Bakış
2009 yılında kaybettiğimiz gazetemiz yazarı, avukat, edebiyatçı, yazar, 

siyasetçi Ali Aksoy’u, Belediye Meclisi unutmadı...

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com Mi ftkso/un attı bir sokağa verildi

Teşekkürler...
Ali Aksoy, bir Gemlik sevdahsıydı.
Gülay kardeşimi de Gemlik Lisesi’ne başladı 

ğında sevdi.
Ali ile Gemlik Lisesi’nin ilk açıldığı yıl, aynı 

sınıftaydık.
O, sınıfın en arkasında, en uzun boylusu, en 

kalın seslisi, en dikkat çekeniydi.
Bir köylü çocuğuydu...
Konuşması saf ve yalındı.
Tarih derslerinde rahmetli Refet Ökter’in her 

sorusuna cevap verendi.
Bir süre sonra öğretmen okulu sınavlarını 

kazanıp liseyi bıraktım.
Kısa süren lise yaşantımda, Ali’yi sevdim.
Ali, daha lise yıllarında kendini tanıttı.
Edebiyata olan tutkusunu o günlerde göster

di. Okul tiyatro kolunun vazgeçilmez oyun
cusuydu..

Ama, kadere bakın ki, hukuk okudu, Avukattı 
ğı tercih etti.

Belki bu hayatının en büyük yanlışıydı bu...
Gemlik Lisesi’nin o kısa döneminde sınıf 

arkadaşımız Gülay Yar’a gönlünü kaptırmış.
O’nun oturduğu Yeni Mahallede ev tutmuştu.
Ali, Orhangazi Yeniköydendi...
Her hafta sonu Gülay’ın Bursa Kız öğretmen 

Okulundan gelmesini gözlerdi.
Liseyi bitirip, hukuk öğrencisiyken de Gülay 

ile evlendi.
1978 yılında birlikte CHP’de çalıştık.
Rahmetli Nezih Dimili’nin listesine karşı liste 

hazırlamıştık.
Bizim başkan adayımız Mehmet Sevinç’ti.
Sevinç, 1 oyla başkanlığını kaybedince, Nezih 

Dimili ilk toplantıda Başkanlıktan istifa etti.
Biz de, aramızdan Ali’yi ilçe başkanı yaptık.
Bu süreç 12 Eylül darbesine dek sürdü.
Ali, 12 Eylül sonrası kendini tamamen yaz

maya, edebiyata verdi.
Çok güzel eserler verdi.
Gazetemizde, 1 yıl süreyle, Gemlik Yazılarını 

yazdı.
O, yazılarının hep kitap yapmak istedik. 

Sağlığında bu gerçekleşmedi.
Ama söz veriyorum, o anılar kitap olacak.
Orhangazili olmasına karşın, en koyu Gemlik 

liden daha çok Gemlikliydi.
Bir Gemlik sevdahsıydı o...
Yazın yaşamında, yeni dostlar edindi.
Bursa’daki edebiyatçıların arasına karıştı.
Gemlik ve Bursa üzerine çok yazılar yazdı, 

birçok kitap hazırladı.
Bunlar basılmayı bekliyor.
Bir Nazım sevdahsıyken, birden OsmanlI şair

lerine merak sardı.
Ali’nin zengin bir kitaplığı vardı.
Dün, Belediye Meclisi’ne CHP’lilerin verdiği 

önerge ile adının bugün oğlunun da büro ola 
rak kullandığı 1 nolu cadde ile 2 nolu caddenin 
birleştiği, küçük sokağa adının verilmesi beni 
duygulandırdı.

Belediye Meclisi Ali Aksoy’u unutmadı.
Bir gönül adamını, bir Gemlik sevdalısının adı 

küçük de olsa, bu sokakta yaşatılacak.
Gemlik Belediye meclisi üyelerine teşekkürler 
Dilerim, bundan sonra aynı Yılmaz Akkıhç ağı 

beyimin yaptığı gibi, Ali Aksoy’un tüm kitapla 
rı, basılacak yapıtları, kurulacak bir vakfa veya 
kütüphaneye verilir, adı ölümsüzleştirilir.

Bu konuya ileride yeniden değineceğim.

2009 yılında kaybet
tiğimiz gazetemiz 
köşe yazarı, 1978- 
1980 yılları arasında 
CHP İlçe Başkanlığı 
görevinde bulunan, 
hukukçu, şair, yazar 
Ali Aksoy’un adı, 
2 nolu caddenin 1 
nolu cadde ile bir
leştiği sokağa 
verildi.
Belediye Meclisinin 
dün yapılan Şubat ' 
ayı 2. toplantısında 
Başkanlık divanına 
bir önerge veren 
CHP gurubu adına 
Mahir Gencer, Ali 
Aksoy’un adının 
bürosunun önünde
ki sokağa verilmesi
ni istedi.
CHP Grubu olarak 
Belediye Meclis 
başkanlığına 
sunulan önerge 
şöyle: 
"Şehirler, çeşitli 
özelliklerini ön 
çıkararak bilini flik- 
lerini artırırlar. 
Bunlar, şehrin ünü 
yayılmış ziraat ürün
leri (zeytin, şeftali 
vb) olabileceği gibi, 
yörenin önemli 
diğer özellikleri 
(tarihi yapıları veya 
peri bacaları gibi 
doğal ortamları) ola
bilmektedir.
Ancak, bunların 
yanında bir şey 
vardır ki en az bun
lar kadar önemlidir 
ve yaşadığı şehirler 
tarafından önem 
atfedilerek isimleri 
yaşatılırlar..

ili MMiııi into
TGB Gemlik 13 
Şubat 2014 tarihinde 
Ankara'ya gidiyor. 
AKP'nin, ÖGM'lerin 
kaldırılması ve uzun 
tutukluluk süresinin 
5 yıla inmesi ile ilgili 
kanun teklifinin 
meclise sunulması 
ancak bu kanun tek
lifinin Ergenekon ve 
Balyoz tutukluları 
için geçerli

Ali Aksoy

Yazarlar ve 
sanatçılar..
İlçemiz bu anlamda 
maalesef arzulanan 
seviyede değildir 
ve bizler bu eksikliği 
nirlnr™ ıpuçııııc ılunıaoııı- 
dayız. Ülkemizin vc 
hatta uluslararası 
camianın sayılı 
heykeltraşlarından 
merhum Tankut 
Öktem, ilçemiz 
değerlerine duy
duğu sevgi 
nedeniyle Atölyesini 
Kumla'da açtı ve en 
güzel eserlerini 
burada verdi.
Halen ilçemizde her
hangi bir yapı veya 
cadde, sokak vb. 
yere adını 
veremedik.. 
Bu bir eksikliktir ve 
temennim en kısa 

olmadığını söyleme
si üzerine, teklifin 
sunulduğu gün olan 
13 Şubat'ta Ankara 
da olacaklarını 
söyleyen TGB 
Gemlik Temsilcileri, 
"Meclisi kuşatmaya 
gidiyoruz.” dediler. 
TGB Gemlik 
Temsilciliğinden 
yapılan açıklamada, 
"AKP, yalnızca ken

zamanda giderilme
sidir.
Başka bir isim daha 
var ki, Gemlik ve 
Bursa'ya 
kazandırdığı hazine 
uGyGrirıdeki ĞSerîer 
ile her türlü övgüye 
layık olan, ancak 
sahsına karşı kadir 
bilirliğimizi halen 
gös termediğimiz, 
hepimizin ağbeysi, 
çalışkanlık ve ahlak 
abidesi, içimizden 
biri olan merhum. 
Av. Ali Aksoy'dur. 
Kendisinin yayınlan
mış ve yayınlanmayı 
bekleyen 15 kadar 
kitabı ve sayısız 
araştırma, makale 
ve yazıları vardır. 
Çalışmaları, Gemlik 
için araştırma 
yapacak kişiler için 

disine yönelen 
tehditlere karşı bir 
önlem paketi 
hazırlamıştır.
Meclise yollanan 
kanun teklifi, 
Türk milletinin 
taleplerini içermiyor. 
Zorbalığın 
hükmünü tanımı 
yoruz, 
yurtseverlerimizin 
ve milletimizin 

tam bir başvuru 
kaynağı 
niteliğindedir. 
Merhum Ali 
Aksoy’un çocukları 
da bunun bilincinde 
olarak kendisinden 
miras kalan tüm bu 
dokümanları kura
cakları bir vakıf 
bünyesindeki 
kütüphaneye 
bağışlamak 
arzusundadırlar. 
Bunun içinde 
İlçemizde Avukatlık 
yapmakta olan oğlu 
Avukat Özgür 
Aksoy, mesleki 
faaliyetini başka bir 
mekana naklederek 
bugün kullanmakta 
olduğu ve bir miktar 
da olsa tarihi 
dokuya sahip büro
sunu bu amaca tah
sis etmek istediğin
den, anılan yapının 
bulunduğu 2 nolu 
caddenin 1 nolu 
cadde ile birleştiği 
bölüme Ali Aksoy 
sokağı adı veril 
meşini arzu etmek
tedir.
Meclisimizce yapıla
cak değerlendirme 
neticesinde ve 
yukanda yapılan 
açıklamalar doğrul
tusunda, 2 nolu cad
denin 1 nolu cadde 
ile birleştiği bölüme 
Ali Aksoy sokağı adı 
verilmesini teklif 
ederiz.”
CHP Grubunun 
önerisi belediye 
meclisince kabul 
edildi.

özgürlüğü için 
Ankara’ya gidiyoruz. 
Gemlik'ten 
Ankara'ya adalet 
için, özgürlük için 
gidiyoruz.
Gemlik'ten 
Ankara'ya gelmek 
isteyen yurtseverleri 
miz için iletişim 
numarası: 
05304015078” 
denildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP Belediye Başkan adayı İbrahim Talan, Karadenizliler Derneği’ni ziyaret etti...

Talan, Un vapiım oldu zihniyeti sona ertctt"
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ve 
Belediye Başkan 
Adayı İbrahim Talan 
Karadenizliler Derne 
ğini ziyaret ettiler. 
Cumhuriyet Halk 
Partisini kapıda 
karşılayan Dernek 
Başkanı Murat 
Dülger ziyaretten 
duyduğu mem- 
nuniyeti dile getire 
rek, dernek çalış
maları ve yerel 
seçime yönelik fikir
leri hakkında bilgi 
verdi. 
İlçe Başkanı 
Sertaslan;
"Buraya nutuk çek
meye değil sîzleri 
dinlemeye sorun
larınıza çözüm üret
meye, başkan 
adayımızı tanıtmaya 
geldik.
Ben, Gemlik'e bir 
isim buldum; 
Gemlik uyuyan bir 

şehir. Bizi yöneten
ler, idare edenler 
Bursa'da, Gemlik'i 
şekillendirmişler. 
Demişler ki;
Gemlik'i öyle bir 
planlayalım ki 
insanların uyuduğu 
yer olsun.
İnsanlar sadece 
işinden evine gitsin 
uyusun.
Gemlik uyuyan 
şehir imajından kur
tulmalıdır.
Bu durumu geriye 
çevirmeliyiz.
Tüm siyasetçilerin 
Gemlik'i ayağa 
kaldıracak projeler 
üretmesi gerekmek
tedir.
Medeniyetle aramıza 
giren bu duvarı yık- 
mahyız.
Yapılaşan gettolara 
son vermeliyiz.
Biz bunu yapacak 
olan bir siyasi par
tiyiz. Bu işleri 
yapacak olan bir

başkan adayı ile 
yola çıkmış bulun
maktayız.
Sorunları çözecek, 
geniş bir bakış açısı 
na sahip, uzağı gö 
rüp planlama yapa 
cak ekiple Gemlik'i 
uyandırmaya geli 
yoruz.
Ben diye başlayarak 
yönetilen Gemlik 
artık, "Biz" diye 
yöneten idarecilere 
bırakılmalı.
İlçemize, tepeden 

bakan yönetim şekli 
her zaman sorun 
çıkarır ve asla 
çözüme ulaşamaz. 
Halkın görüşlerini 
almayı bilen, kenti 
geliştirmenin ekip 
anlayışından geçti 
ğine inanan bir zih
niyetle geliyoruz." 
şeklinde konuştu.
CHP Belediye 
Başkan Adayı 
İbrahim Talan;
"Ben sizin içinizden 
gelen biriyim.

Ziyaretimizin amacı 
sizlerle tanışmak ve 
güler yüzlerinizle 
güç bulmaktır. 
Bir yola çıktık. 
Seçimi kazanacağı 
miza inanıyorum. 
Hepimiz bir hizmet 
yarışı için yola çık
tık. Gemlik'i hep bir
likte kucaklaya
cağız. Projelerimizi 
yaparken, mahalle 
komitelerine, 
muhtarlara, sivil 
toplum kuruluşları

na ve halkımıza 
danışarak yapaca 
ğız. Ben yaptım 
oldu zihniyeti sona 
erecek.
Biz olmayı başara
cağız.
Sîzlerin desteğiyle 
Gemlik'i uyandırma 
ya talibiz.
Bize gösterdiğiniz 
sıcak ve samimi ev 
sahipliğinize çok 
teşekkür ederiz." 
Son olarak sözü 
alan Dernek 
Başkanı Murat 
Dülger, "Sözlerinize 
katılıyorum.
Biz Karadenizlilerin 
olmazsa olmazı 
deniz ve balıktır. 
Deniz de, balık ta 
yok olmuş.
Gemlik'e sahip çıka
mayan kişiler 
belediye başkan 
adayı olmasın. 
Artık Gemlik'in 
kazanması lazım.” 
dedi.

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğinden yapılan açıklamada, siyasi partilerin meclis 
üyeliklerine yer verilmesinin kimliksiz yapılaşmanın önüne geçileceği bildirildi.

Umre yolcuları 
dualarla uğurlandı

Mimarlar Odası 
Gemlik 
Temsilciliğinden 
yapılan açıklamada, 
30 Mart 2014 tari
hinde yapılacak 
olan Yerel seçim
lerde, Oda 
üyesi mimarların 
siyasi partilerin 
Belediye Meclis 
üyelik listelerinde 
yer verilmesi 
istendi.
Mimarlar Odası 
Bursa Şubesi 
Gemlik temsilcili 
ğinden yapılan açık
lama şöyle: 
“Bizler Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliği Yönetim 
Kurulu olarak, 
TOKİ ve Kentsel 
Dönüşüm uygula
maları ulaşım, afet, 
altyapı gibi temel 
hizmetlerde özel

projelerde kentsel 
yaşam biçimini 
korumak ve imar ve 
şehircilik uygula
maları ve bunların 
kentin mekansal, 
kültürel ve sanatsal 
yaşama olumsuz 
yansımalarını önle
mek, çarpık kentleş

menin ve yersiz, 
kimliksiz yapılaş
manın önüne 
geçmek için 
belediye meclis 
üyesi aday sırala
malarında meslek
taşlarımızı ilk 
sıralarda
görmek ve böylece 

hem ilçe hem de 
Bursa "Büyükşehir 
Beledi ye 
Meclisi'nde imar ve 
şehircilik uygula
malarında doğru 
kararlar alınarak 
yaşanabilir bir 
kente kavuşmak 
istiyoruz.
Tüm siyasi parti 
temsilciliklerinin 
bu konuda hassas 
davranacaklarına 
inanıyor ve 30 
Mart 2014 yerel 
seçimlerinde 
Gemlik, Orhangazi, 
İznik ilçelerinde 
hangi siyasi 
parti seçilirse 
seçilsin imar ve 
şehircilik uygula
malarında danış
man olarak 
katkıda bulu
nacağımıza söz 
veriyoruz."

Gemlik'ten Kutsal 
Umre yolculuğuna 
giden 5. Kafile de 
dualarla uğurlandı. 
Gemlik Müftülüğü’ 
nün Belediye 
Başkanlığı ile ortak
laşa organize ettiği 
uğurlama töreninde 
Umre yolcuları ve 
aileleri dualar ve 
ilahiler eşliğinde 
vedalaştı. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ın da 
katıldığı uğurlama 
töreninde Çarşı 
Camii imam Hatip'i 
Süleyman Yedek ve 
Umurbey Camii 
imam Hatip'i 
Süleyman Gül, dua 
ve ilahiler okudu. 
Müftülük görevlileri 
Bülent Temiz ve 
Kayıkhane Camii 
İmam Hatip'i Yusuf 
Köse'nin kafile 
başkanlığında

kutsal topraklara 
yola koyulan 105 
kişilik kafile, iskele 
Meydanı festival 
alanından yolcu 
edildi.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Umre yolcu
larından kutsal 
topraklarda bol bol 
dua etmelerini 
isteyerek, 
"Peygamber 
Efendimize bizden 
Selam Götürün" 
diye konuştu.
Refik Yılmaz, kutsal 
Umre Yolculuğunun 
herkese nasip 
olmasını temenni 
ederek, kafileye 
hayırlı uğurlu 
yolculuklar diledi. 
Gemlik'ten giden 
5. Kafileyle birlikte 
300 kişinin 
Umre ziyaretinde 
bulunduğu ifade 
edildi.



11 Şubat 2014 Şalı Gemlik Karfez Sayfa 6

Mm Mm aişam süıpriâ
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Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Sedat 
Özmen seçim çalış
malarını aralıksız 
sürdürürken ilginç 
sürprizler yapmaya 
devam ediyor. 
Daha önce sabah 
saatlerinde otobüs 
bekleyen 
Gemliklileri otobüs 
duraklarında, servis 
bekleyen işçileri ise 
servis duraklarında 
sabahın çok erken 
saatlerinde ziyaret 
eden Sedat Özmen 
ve ekibi, son olarak 
askere gidecek olan 
gençleri ve ailelerini 
evlerinde ziyaret 
ederken otobüs ter
minallerinde de 
uğurlama merasim
lerine katılmıştı.
Saadet adayı Özmen 
son olarak önceki 
akşam geç saatlerde 
ilçemizdeki içkili 
restoran, meyhane 
ve barları ziyaret 
etti.
Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Sedat 
Özmen ve ekibini 
karşılarında gören 
mekân sahipleri ve 
müşteriler oldukça

1/ A VIR PROFİLO YK-5200 MF BN 11033263 MARKA MODEL VE SİCİL NOLU 
K A I IF YAZAR KASA RUHSATIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR
■ I 11 MÜNASİP BOZKURT

KAYIP AMASYA SULUOVA TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
EHLİYETİMİ KAYBETTİM. YENİSİNİ ÇIKARACAĞIMDAN 

ESKİSİNİN HÜKMÜ YOKTUR.
NURDAN KARACA

KAYIP OLIVETTI OL-00003212 MARKA, MODEL VE SİCİL NOLU ÖDEME 
KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT RUHSATIMI KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR.
K.O.Z.A İNŞ. PET. ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

şaşırdılar.
Ziyaret ettiği yer
lerde herkesle tek 
tek tokalaşıp 
karşılıklı sohbet 
eden Sedat Özmen 
yerel seçimlerde 
kendilerinden 
destek istedi. Göre 
ve geldiklerinde 
Gemlik’te yaşayan 
herkesin belediye 
başkanı olmaya 
aday olduklarını 
kaydeden Özmen; 
“Hiç kimse şaşır
masın. Milli Görüş 
çüler daha öncede 
meyhane, içkili resto 
ran hatta genelevleri 
bile ziyaret etmişler 
ve buralarda halktan 
destek istemişlerdi. 

insanları kamplaştır- 
mayan, ötekileştir 
meyen, cephe 
almayan ve herkesi 
kucaklayan bu tavır
ları neticesinde tüm 
halkın teveccühü ile 
1994 yerel seçim
lerinde Refah Partisi 
5 buçuk milyona 
yakın oy aldı. Oy 
oranını yüzde 19’a 
çıkartarak, 6 
büyükşehir, 22 il, 92 
ilçe ve 207 beldede, 
toplam 327 belediye 
başkanlığı kazandı. 
Daha sonrada çöp, 
çamur, çukur içinde 
teslim aldığı 
belediyelerde ibadet 
aşkı ile çalışıp 
yaşanabilir kentler

haline getirdi. 
Belediyecilikte yeni 
bir çığır açtı. Şimdi 
biz yine aynı azim 
ve kararlılıkla 
çalışıyoruz. İlçe 
teşkilatımız, mahalle 
ve köy temsilcilikle 
rimiz, hanım ve 
gençlik kolları 
üyelerimiz hiç dur
madan, yorulmadan 
ve usanmadan kapı 
kapı gezerek 
Gemlik halkının 
desteğini istiyor. 
İnşallah 31 Mart 
sabahı Gemlik, hak 
ettiği Milli görüş 
Belediyeciliğine ve 
gerçek hizmete 
kavuşacaktır” şek
linde konuştu.

TURK HAW KURUMU 
GEMLİK ŞUBE BAŞKAHLIĞINDAN 

KONGREİLANI
Türk Hava Kurumu Gemlik Şube 

Başkanlığının Dernekler Yönetmeliğinin 
12 nci maddesi gereği, olağan genel kurul 
toplantısı THK Tüzüğü hükümleri doğrul
tusunda 07/03/2014 Cuma günü saat 
14.oo’de şubemiz toplantı salonunda 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
17/03/2014 Pazartesi günü saat 14.oo’de 
Şubemiz Toplantı Salonu’nda aynı gün
dem maddesi ile toplanacaktır.

Gündem maddeleri aşağıda belirtildiği 
şekildedir.

THK GEMLİK ŞUBESİ 
Şube Başkanı

GÜNDEM :
1- Yoklama ve açılış
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Genel kurul Başkanlık Divan Teşkili
4- Üç kişilik Tasnif Heyetinin Seçimi
5- Gündemin oylanması
6- Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu 

Faaliyet Raporlarının okunarak ibrası
7- Seçimler
Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin 

Seçimi : 5 Asıl 5 Yedek
Şube Denetleme Kurulu Üyelerinin 

Seçimi : 3 Asıl 3 yedek
42. Büyük Genel Kurul Delege Seçimi 
8- Dilek ve Temenniler
9- Kapanış.

SATIUK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA 

05356312517

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini çıkardığımdan eskisinin hükmü yoktur 

ORHAN ÇELİKSÜNGÜ

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

GUN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

‘Gemlik Körfç^ < \g^mlikkorfezgazefeşj,(fflm
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 5 i U 96 83 Fax ^51^3Ş9S
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Oojo Karate fliulu sporculaıı 6 maJaha ile M
Bursa'da Kapalı Spor elde ettiğini,
yapılan Olimpik Salonu’nda yapılan Handan Yılmaz ve
şampi Bursa ili Olimpik Burak Karakaşoğlu
yonasına hazırlık Hazırlama da Komite de
seçmelerinde seçmelerinde 6 3.cülük kazandığını
Gemlik Dojo Karete madalya kazandık açıkladı. Özler,
Spor Kulübü larını belirterek, 15-16 Şubat tarih
seçmelerden 6 sporcularına lerinde Uşak’ta
madalya ile başarılarından yapılacak olan
döndü. dolayı teşekkür Okullar Arası
Gemlik Dojo Karate etti. Türkiye
Spor Kulübü kuru Gökhan Özler Şampiyonasına
cusu ve antrenörü sporcuları Ezgi Yağmur Özler,
Gökhan Özler, Girenay Kata da Bursa Kızılırmak
gazetemize yaptığı 2.’lik, Komite de ve Ahmet
açıklamada, 3.lük. Taşdiren’in
9 Şubat 2014 Pazar Bursa Kızılırmak katılacağını
günü Bursa Kestel Kumite’de 3.’lük belirtti.

Daaıler konaresinde Refik Oitmen ainıen tazeletti
Keleş, Orhaneli, 
Büyükorhan, 
Harmancık ilçeleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği (DAĞDER) 
Gemlik Şubesi’nin 4. 
olağan genel kuru
lunda şube başkanı 
Refik Dikmen, güven 
tazeledi.
Pazar günü, 
DAĞDER’in Atatürk 
Kordonu'ndaki 
şubesinde yapılan 
genel kurulda 
yapılan seçimlere 
tek liste ile gidildi. 
Bursa Dağder 
başkanı Mustafa

Bay’ın da katıldığı 
genel kurulda, çalış
ma raporu ve 
denetleme kurulu 
raporu okunarak, 
yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri oy 
birliğiyle aklandı. 
Daha sonra, tek liste 
ile gidilen seçim
lerde Şube 
Başkanlığını yürüten 
Refik Dikmen 
yeniden aday oldu. 
Dikmenin listesi 
üyeler tarafından oy 
birliğiyle seçildi. 
Yapılan seçimlerde, 
Dağder Gemlik Şube

yönetim kurulu şu 
isimlerden oluştu: 
Refik Dikmen, Metin 
Derse, Murat Yiğit, 
Alaattin Adıgüzel, 
Cansu Çetin, 
Yedek : Osman 
Albay, Hüseyin 
Aydemir, Ramazan 
Karaca, Ramazan 
Uysal.
Denetleme Kurulu : 
Mustafa Sarı, Hasan 
Arkıl, Mehmet Altun, 
Muharrem Aydoğan, 
Yedek : Akif Çakır, 
Hüseyin Öztürk, 
Ramazan Salar, 
Hasan Tekin

Bıyıklı: Gemlik e anfi tiyatro sari"
MHP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Bıyıklı, 
hafta sonunda yap
tığı esnaf ziyaretleri, 
Fındıcak, Şükriye, 
Hamidiye ve Fevziye 
köyünde vatandaş 
larla bir araya geldi. 
Ziyaretlerinde 
konuşan Belediye 
Başkan Adayı, 
Gemlik'te Sanatsal 
ve Kültürel Faaliyet 
lerin eksikliğine 
dikkat çekerek, 
Gemlik'in Merkezine 
Kültür Merkezi ve 
Anfı Tiyatroya ihti 
yacı olduğunu belirt
ti. Bıyıklı Kalafat 
Bölgesinde Amfi

Tiyatro planladık* 
larını ifade ederek; 
"Gemlik'in kültürel 
ve sanatsal etkinlik
lerinden faydalan
ması sağlanmalı. 

özellikle yaz ayların
da açık hava etkin
likleri yapabile
ceğimiz Anfi 
Tiyatro'nun çalış
malarına başladık.

ANFİ TİYATROYU 
KALAFAT 
MEVKİİNDE 
PLANLIYORUZ 
Kalafat mevkiinde 
düşündüğümüz anfi 

tiyatro 5000 kişilik 
olarak ve ileriye 
dönük büyütme ihti
mali olacak şekilde 
planlandı.
Araştırdığımız eksik
lere göre projeler 
hazırlıyoruz. Gem 
lik'te artık değişimin 
zamanı geldi. Gemlik 
ancak büyük vizyon
la büyür, gelişir ve 
hayalimizdeki Gem 
lik olur.” dedi.

Yavuz Göral'ın 40 
mevliti okundu 
5 Ocak günü, Devlet 
Bahçeli'nin Büro 
açılışı programı 
öncesinde sağlık 
sorunlarından dolayı 

düşüp kafasını 
çarpan ve 7 saat 
yoğun bakım ünitesi 
bulunamaması 
sonucu, Eskişe 
hir'de bulunan 
yoğun bakım ünite
sine sevk edilirken 
yolda hayatını 
kaybeden Yavuz 
Göral'ın 40 Mevlit'i 
Gemlik Merkez 
Solaksubaşı 
Camiinde okutuldu, 
öğlen namazına 
müteakip okunan 
mevlit sonrasında 
MHP Gemlik İlçe 
Teşkilatı tarafından 
Mevlit'e gelenlere 
helva ve meyve 
suyu ikram edildi.
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Sanayide çarklar son 8 çeyreğin en hızlısı
Sanayi üretimi, 2013 
yeli 4. çeyreğinde 
ortalama yüzde 
4,1'lik artışla 
sanayide çarkların 
son 8 çeyrektir en 
hızlı döndüğü 
dönem oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerinden derlediği 
bilgiye göre, takvim 
etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi 2013 yılı 4. 
çeyreğinde ortalama 
yüzde 4,1'lik artışla 
sanayide çarkların 
son 8 çeyrektir en 
hızlı döndüğü

dönem oldu.
Geçen yıl ilk çeyrek
te ortalama yüzde 
2,6, ikinci çeyrekte 
yüzde 2,9, üçüncü 
çeyrekte yüzde 3,8 
ve son çeyrekte 
yüzde 4,1 oranında 
artan takvim etkisin
den arındırılmış 
sanayi üretimi, yıllık 
ortalama yüzde 3,4 
oranında arttı.
Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi 2013 aralık 
ayında bir önceki 
yılın aynı göre yüzde 
7,1'lik artışla, son 26 
ayın en yüksek

sanayi üretimi oldu. 
Mevsim ve takvim 
etkisinden arındırıl
mamış ham veri 
üzerinden de 
inceleme yapıldığın
da sanayi üretimi, 
geçen yıl aralık ayın

da yıllık bazda yüzde 
6,9 artışla, 2012 yılı 
kasım ayından bu 
yana en yüksek 
artışı sergiledi. 
Ekonomistler, 2013 
yılı aralık ayı sanayi 
üretimi verileri ile 

birlikte 2013 yılı son 
çeyreğine ilişkin 
büyüme 
görünümünün 
biraz daha netleştiği
ni ve 2013 yılı 
büyüme oranının 
piyasa beklenti
lerinin üzerinde 
gerçekleşeceğini 
öngörüyor.
Döviz kuru ve faiz 
oranlarındaki yük
selişle birlikte yurt 
içi piyasalarda 
oluşan belirsizlik
lerin, önceden 
yapılmış sözleşmeler 
ve mevcut üretim 
planlan üzerinde 

etkili olmadığını 
kaydeden ekono
mistler, finansal 
piyasalarda artan 
dalgalanmalarla 
döviz kuru ve 
faizlerdeki 
yükselişin girdi 
maliyetlerini artır
ması nedeniyle, 
sanayi üretiminde 
mevcut 
sözleşmelerin göz
den geçirilmesi 
sonucu imalat 
aktivitesinin Ocak 
ayından itibaren 
yavaşlamasının bek
lenebileceğini ifade 
ediyor.

Araç Man kademeli olarak artacak
Yetkili Satıcıları 
Derneği (OYDER) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Şükrü Ihsal, 
"Araç fiyatları 
kademeli olarak arta
cak ve yıl sonunda 
araç fiyatlarının 
yüzde 20-yüzde 30 
arasında kura bağlı 
olarak daha fazla 
artacağı 
öngörülmektedir" 
dedi.
Ihsal, OYDER adına 
GfK'nin Nisan-Ekim 
2013 tarihleri arasın
da sıfır otomobil 
alan bin 768 kişi ile 
gerçekleştirdiği 
Otomobil Alıcıları 
Takibi 
Araştırmasının 

sonuçlarının pay
laşıldığı toplantıda 
yaptığı konuşmada, 
2013'ün otomotiv 
sektörü tarihinin en 
iyi ikinci yılı 
olduğunu, ancak bu 
başarının otomotiv 
perakendecilerine 
yansımasının karlılık 
adına memnuniyet 
verici olmadığını 
kaydetti.
Bazı markaların 
küçüldüğünü, bazı 
markaların 
büyüdüğünü ifade 
eden Ihsal, şunları 
söyledi: 
"Sektörde yaşanan 
kar daralmasından 
en çok etkilenenler 
maalesef perak

endeciler oldu. 
Birçok meslektaşım 
ile yaptığım 
görüşmelerde ağır 
standartlar altında 
çalışan şirketlerin 
aldıkları riskleri 
karşılayacak getiri
leri elde edemedik
leri ortaya çıkmak
tadır. Bugün 1000 
yetkili satıcının bin 
200 plazasındaki fizi
ki yapılanmalarımız 
yıllık 1 milyon araç 
satışı ve mevcut tüm 
araç parkına servis 
hizmeti verecek şek
ilde yapılandı. Bu 
yapılanmanın 
karşılığında satış 
adetlerinin gerçek
leşmemesi

yapılarımızın buna 
karşılık gelecek kar
ları elde edememe
sine neden olmak
tadır."
Ihsal, bu durumun, 
üreticiler, distribütör
ler ve yetki 
satıcıların bir araya 
gelerek çözülmesi 
gerektiğini anlatarak, 
"2013 yılı sonlarında 
gelen BDDK kredi
lerin düzenlenmesi 
çalışmaları ve yıl
başında açıklanan 
yeni ÖTV oranları da 
sektörümüz için 
olumsuz beklentile 
rimizi çoğaltmıştır. 
En çok vergi 

toplanan sektörler
den biri olan 

otomotivin halen 
lüks tüketim olarak 
algılanması 
ve sürekli daha 
fazla vergi tahsil 
edilmeye çalışılması 
dünyadaki sektör 
algısının tam tersine 
gelişmektedir. Oysa 
otomotiv sanayisi, 
teknolojinin ülkeye 
transferi, istihdamı 
dünya ile hem ticari 
hem de bilimsel 
entegrasyonu, yan 
sanayisinin 
gelişimiyle bir 
çok noktada bir 
ülkenin temel güç
lerinden en önemlisi 
olmaktadır" şeklinde 
konuştu.
Plazalar, bayiler ve 

yapıları, araç satın 
alma kararını 
vermiş tüketici için 
artık isin son 
noktasının konul- 
duğ'i mekanlar 
haline gelmeye 
başladığına dikkati 
çeken Ihsal, bu 
durum göz önüne 
alındığında üretici
lerin veya dis
tribütörlerin 
zaten karlılığı 
minimize olmuş bu 
noktalara daha 
fazla marka 
standartları yatırımı 
yaptırmamaları 
gerektiğinin 
görüldüğünü 
belirtti
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YIL : 41 SAYI : 4796 
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
EYVAH

EYVAH 3: 
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19:00-21:15 
DÜĞÜN DERNEK 

12:00-14:15- 
16:30-18:30-20:45 
ÇILGIN DERSANE 

3:11:30-13:30- 
15:30-17:30-20:00
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u-i5Haı0ft 
kuraları çekildi

U-15 Elit Lig ve U-15 Play Off 
maçlarının kuraları çekildi. Elit 
Lig’e çıkabilmek için 8 takım 
4’erli iki grupta mücadele ede
cek. Haberi sayfa 7’de

CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı İbrahim Talan ve partililer, Gemlik Şanlıurfalılar Derneği’ni ziyaret etti.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yeni gelişmeler...
Yerel seçimlerin yaklaştığı bir sırada 

AKP hükümetinin dershaneleri kapatma 
kararını açıklaması, 12 yıldır yandaşı 
o'ıan Isifıen Cemaati Yıe arasını açtı.

2002 genel seçimlerine cemaatin 
desteği ile giren ve devleti, bu destek 
karşılığı cemaatla paylaşan Erdoğan 
Hükümeti, bugün kıyameti koparıyor.

Cemaatlerin giremediği bir yer vardı, o 
da Türk Silahlı Kuvvetleriydi.

O’nu, Cemaatin kurduğu kumpaslar ve 
yandaş basın ile çökerttiler. Bu süreçte 
yaşanan herşey güzeldi... Dev. 4’de

Belediye yönetiminin halka sormadan tepe
den inmeci bir anlayışla iş yaptığını söyle 
yen CHP Belediye Başkan adayı İbrahim 
Talan, Gemlik’i tüm Gemliklilerin birlikte 
yönetmesi gerektiğini söyledi. Önemli pro
jelerden birinin Dernekler Yerleşkesi olduğu 
nu belirten Talan, “Göreve geldiğimizde, 
Dernekler Yerleşkesi yapacağız. Toplantı 
salonları, fuar alanları olacak. Sivil toplum 
kuruluşlarını elektrik, su ve ısınma mas
raflarından kurtaracak, rahat çalışma ortam
larına kavuşturacağız” dedi. Sayfa 5’de

CİMMdiS 
cephesi hafamsızlılftaıı 

cerisan haille

Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan 
CİUS AVM’nin dış cephesindeki durum 
giderek kötüleşiyor. AVM’nin arka 
bölümündeki dış cephe kaplamaları bir bir 
dökülmeye başladı. AVM esnafı, bele 
diyenin ilgi göstermediğini söyledi. 2’de

http://www.kavlakicom.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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17 Aralık 2013 tarihinde ihaleli gerçekleştirilen Gençlik Merkezi için düğmeye basıldı.

Gemlik ve İnegöl 
ilçelerinde Gençlik 
Spor Merkezi yapıla
cağı, ihalenin ise 17 
Aralık günü gerçek
leşeceği açıklandı. 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili Hüseyin 
Şahin'in Huzur 
Mahallesi'nde spor 
kulübü tesisi 
açılışında yaptığı 
konuşmada, Gençlik 
ve Spor Merkezi ile 
ilgili ihalenin 
yapıldığını söyledi. 
Gemlik ve İnegöl 
olmak üzere iki yere 
yapılacak gençlik 
merkezinin 
maliyetinin 1 milyon 
lira olduğu bildirildi. 
Gemlik'e kurulması 
planlanan Gençlik 
Merkezi için bir 
süredir uygun arazi 
arayışların 
sürdüğünü vurgu
layan Şahin, 
“Gençlik ve Spor İl 
Müdürümüz Gençlik 
Merkezi yapılması 
için bizden yer talep 
etti. Biz de konuyu 
Gemlik Belediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a ilettik.
Yılmaz'da bugün 
incelediğimiz arsayı 
önerdi. II Müdürü 
müz Süleyman 
Şahin arsayı bu iş 
için uygun buldu” 
dedi.
Yücel, "Gençlik 
merkezi 3 bin 
metrekare üzerine 
yapılacak. 1.5 yıl 
içerisinde yapılıp 

teslim edilecek. 
Müdürlüğümüze 
bağlı olacak. 
Daha çok sosyal 
faaliyetler olacak. 
Gençlik üzerine pro
jeler hayat bulacak. 
Belediyenin gençlik 
hizmetleri gibi biz 
de hizmet vereceğiz. 
Kurs ve seminerlere 
vatandaşlarımızı 
servislerle taşıya
cağız" dedi.

Gemlik ve İnegöl 
gençlik merkez
lerinin ihalesinin 17 
Aralık 2014 tarihinde 
yapıldığı öğrenildi. - 
Bundan sonraki 
süreçte Gemlik 
Belediyesi'nin 
arsayı il Müdürlü 
ğü'ne tahsis ede
ceğini belirten 
Şahin, “2013 yılı 
bütçesine 100 bin 
lira başlangıç 
ödeneğini tahsis 
ettirdik.
Hedefimiz süreci bu 
yıl tamamlayıp 
inşaata başlamaktır. 
Ben projenin Ankara 
ayağını sıkı bir şe 
kilde takip etmeye 
devam edeceğim” 
şeklinde konuştu. 
Milletvekili Şahin 
Gemlik Belediye 
si'ne ait 3 bin 
metrekare arsa 
üzerinde yapılacak 
Gençlik Merkezi 
için, 100 bin lira 
başlangıç ödeneği 
nin çıkarıldığını da 
bildirdi.

Wali Karaloğlu, 
Siyasi Parti 

Temsilcileriyle 
Bir Araya Geldi
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, 30 
Mart'ta yapılacak 
seçimlere katılacak 
partilerin temsilci
leriyle bir araya 
geldi.
Valilikten yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Karaloğlu, 
Çarşamba semtin
deki Valilik b 
inasındaki toplantı
da, seçimlerin, 
Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) ile İl 
ve İlçe Seçim 
Kurulları gözetimi 
ve denetimi altında 
yapıldığını 
hatırlattı.
Valilik olarak görev
lerinin, YSK'nın 
kendilerinden talep 
ettiği ihtiyaçları hızlı 
bir şekilde karşıla
mak. seçimlerde 
siyası partiler ve 
adaylarının hiçbir 
baskı altında 
kalmadan, özgür bir 

şekilde fikirlerini 
halka yansıtabilme 
sinin ortamını 
oluşturmak 
olduğunu vurgu
layan Karaloğlu, 
vatandaşların 
özgürce gidip 
sandıkta iradelerini 
yansıtmanın 
ortamını oluştur
manın da bir başka 
görevleri olduğunu 
aktardı 
Karaloğlu; Seçim 
çalışmaları 
süresince çevreye 
daha duyarlı olun
ması gerekmekte
dir. Yoğun bir 
faaliyet var. 
Maalesef çoğu 
zaman çevre kirlil
iğine sebep olan 
görüntüler ortaya 
çıkıyor. Bunların 
oluşmaması için 
partilerimizle 
iş birliği yapmak 
istiyoruz” 
dedi

I IS M lıı cephesi Mıinn im halli

Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
CİUS AVM’nin dış 
cephesindeki 
durum giderek 
kötüleşiyor.
Gemlik Belediyesi ile 
CİUS AVM arasında 

uzun süredir süren 
anlaşmazlık ve 
karşılıklı davalar 
sürerken, AVM’nin 
arka bölümündeki 
dış cephe kapla
maları bir bir 
dökülmeye

başladı.
CİUS AVM 3.katında- 
ki kafeteryaların 
bulunduğu 
bölümden alt katlara 
indirilen giderlerin 
sık sık patlaması 
sonucu giriş katın

daki birçok işyeri pis 
sular altında kalarak- 
büyük zararlar gör
müştü.
AVM esnafı, 
belediyenin duruma 
gerekli ilgili göster
mediğini, işyerle 

rinin üzerinden 
yapılan su gider
lerinin hatalı yapıl
ması sonucu sıkın
tıların yaşandığına 
dikkat çekmişlerdi. 
Yapıldığından beri 
beri dış cephe kapla

malarında çatlamalar 
ve oynamaların mey
dana geldiği CİUS 
AVM’de, mermerlerin 
kırıldığı ve çöktüğü, 
birçok kaplamanın 
yerinde olmadığı 
gözleniyor.
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"Marmara'nın İncisi 
Gemlik'e Hoşgeldiniz" 
Tabelasını Asmak İçin 

GELİYORUZ...

CHP
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 

H/ibrahim.talan
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Güne Bakış
Dere üzerindeki balıkçılar yeni işyerleri açıyorlar.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Yeni gelişmeler...
Türkiye 17 Aralık’tan sonra Hükümet ile 

cemaat arasında kanlı çatışma yaşandı.
Cemaat Hükümeti ders vermek için, polis 

içinde örgütlediği ekipleri aracılığıyla AKP’li 
bakanların dinlemelerini yayınlamaya başladı.

Bir yandan da, yolsuzluk davaları açıldı.
Bugüne kadar bakan çocuklarının evlerinde 

milyon dolarlar ve yatak odalarında para kasa 
lan, Halk Bankası Genel Müdürü’nün evinde 
ayakkabı kutularında milyon dolarlar çıktı...

Altın kaçakçılığı, rüşvet, ihaleye fesat karıştır
ma gibi ciddi suçlamalar, bakanların oğullarıyla 
bu konulardaki konuşmalarının mahkeme kara 
rıyla kayıtları ortaya çıktı.

Bu durum, kendini AK gösteren hükümeti 
sarstı.

Hükümetin 3 bakanı, doğrudan rüşvet olayları 
nın içine bulaşmıştı.

İstifa etmek zorunda kaldılar.
İşte bu sırada, Paralel Devlet iddiaları ortaya 

atıldı.
2 aydır Türkiye Başbakanın ağzından paralel 

yapının devlet içine sızdığını söylüyor.
Gülen’e “Bu medeniyet sahte peygamberleri, 

içi boş alimleri her zaman tarihin çöplüğüne 
atmıştır, yine atacak. Bu medeniyet içi boş alim 
müsveddelerini bünyenin virüsü reddettiği gibi 
reddetmiştir.”

Dünkü konuşmasında dozu iyice arttırdı.
AKP ile Gülen cemaati arasına girmek isteyen 

Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da bunu 
önleyemez.

AKP hükümeti, cemaat ile el ele vererek 
orduyu, yargıyı, devletin birçok kurumunu 
kendilerine göre dizayn ettiler.

Şimdi güç kavgası başladı.
Kendi içlerindeki pislikleri, kirlilikleri yolsuz 

lukları, dışa vurdular.
Pek de AK olmadıkları ortaya çıktı.
Türk halkı bunu iyi görmeli..
Gelelim yerel siyasete...
Giresunluların kararı netleşmedi.
İç çekişmeleri sürüyor.
MHP bazı Giresunluları yanında gösterme 

çabasında, ama tekzip ediliyorlar.
Gemlik’te, Gemlikli başkan Dr. Adnan Bıyıklı 

balonu şişirilmek isteniyor.
Partilerde belediyeyi almak için, ilke milke 

kalmadı.
Kimle Belediye’yi alabilecekleri daha güçlüy 

se onunla yola çıkılıyor.
Çıkıldı da..
AKP’nin merkez seçim bürosunun açılmasını 

yakından izledik.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’h açılışın 

büyük çoğunluğu Bursa’dan gelen sivil 
polislerdi.

500 kişi bile toplamadılar.
Ama, AKP balonunu şişirmeyi seven yandaş 

gazeteleri işi abartıyorlar.
Yukarıdan, ve aşağıdan çekilmiş videolar var 

elimizde isterlerse yayınlarız.
Kaç'kışı'lıe açlıış yaplıöigını ğbfüfıer..
Yılmaz, kurtuluşu Erdoğanh afişlere bağlamış 

görünüyor. Ama, AKP’nin Refik Yılmaz ile düşü 
şü sürüyor.,

Mehmet Turgut’un damadı Eyüp ösün, MHP’ 
den belediye meclis üyeliğine hazırlanıyor.

İbrahim Talan’ın eşiyle Mehmet Turgut’u evin
de ziyaret ederek, destek istediği konuşuluyor..

ŞırridTnk od Kdaar?ue ramı y.. n,„

tomlii Bal ıtolıi Imetc acılılı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
A.Ş. tarafından yap
tırılan Çarşı Deresi 
yenileme çalışmaları 
nedeniyle yıktırılan 
Balık Satış yerleri ve 
lokantalarının yerine 
kent içinde yeni 
balık lokantaları 
açılıyor.
Dere üzerinde balık 
satış mağazası ve 
lokantası bulunan 
Gemlik Balıkçısı, 
Gazhane 
Cadde üzerinde, 
PTT karşısında 
balık Lokantası ve 
balık satış yerini 
açtı.
Önceki gün hizmete 
açılan ve taze balık 
satışı yapıldığı 
Gemlik 
Bahkçısı’nda, gün
lük balık çorbası, 
karadeniz mısır 
ununda hamsi, 
kaygana balıkları 
yanında, çeşitli 
balık ürünleri de 
bulunuyor.
İşyeri sahibi, 
Gemliklilere temiz, 
sağlıklı, ağız tadıyla 
balık yedirmek için 
yen mekan açtık
larını, bundan sonra 
hem taze balık 
satışıyla hem de

—
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pişmiş balık çeşit- 
İeriyle Gemlikliler ve 
Gemlik’e gelenlere 
hizmet etmekten 
mutluluk duyacak
larını söyledi

Gemlik’te pişmiş 
balık yanında hamsi 
ancuez, kalamar, 
çiroz, karides, laker
da, deniz börülcesi, 
cumbo karides,

pavurya biber 
dolmalı peynir ve 
gibi balık soğuk 
meze ve ara 
sıcakları da 
bulunuyor.

MiheltaiWiliwioiiiialililaiII

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odası 
başkanı Kemal Akıt 
ile Gemlik Ticaret 
Borsası başkanı 
ilhan Acar, 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar birliğinde 
Basın Yayın ve 
Tarım komisyonu 
üyeliklerine 
seçildiler. 
TOBB’dan yapılan

açıklamaya göre 
daha öncede oda 
bünyesinde çeşitli 
görevlerde bulunan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odası 
başkanı Kemal Akıt 
Basın Yayın 
Komisyonuna, 
Gemlik Ticaret 
Borsası başkanı 
Ilhan Acar ise Tarım 
kuruluna seçildiler.

Adıma bastırmış olduğumz Seri A 96151-96200 sıra notu
1 cilt faturam ile Seri A 4095141000 sıra nolu 1 cilt taşıma irsaliyem 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. NAZMI ERCİHAN

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı İbrahim Talan ve partililer, Gemlik Şanlıurfalılar Derneği’ni ziyaret etti.

Mustafa Emre ÖZGEN- 
CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı İbrahim Talan, 
İlçe Başkanı Meh 
met Uğur Sertaslan 
ve partililerden 
oluşan ekip, Gemlik 
Şanlıurfalılar Derne 
ği’ni ziyaret etti. 
Belediyenin halka 
sormadan tepeden 
inmeci bir anlayışla 
iş yaptığını söyle 
yen Talan, Gemlik’i 
tüm Gemliklilerin 
birlikte yönetmesi 
gerektiğini söyledi.

SERTASLAN; 
UYUYAN 
GEMLİK’İ * 
UYANDIRACAĞIZ

Ziyarette söz alan 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
“Önümüzdeki yıllar
da ilçemizde ne

hizmetler gerçek
leştireceğiz, 
Gemlik’i hangi nok
taya taşımak istiyo 
ruz bunu konuşmak 
istedik.
Bazıları Gemlik’i 
sahilden alıp dağa 
taşımaktan bahsedi 
yor, ama biz ilçemizi 
başka yere taşmak 
yerine nasıl geliştire 
biliriz hep birlikte 
bunu planlayacağız" 
dedi.
Sertaslan sözlerine
şöyle devam etti; 
“İlçe yönetimi 
olarak göreve 
geldiğimiz bir buçuk 
yıldır sivil toplum 
kuruluşlarını ziyaret 
ediyoruz.
Bizlere yol gösterin, 
ışık olun istiyoruz. 
Tüm bu çalışmaları 
mız ve araştırmala 
rımızda gördük ki 
Gemlik uyuyan bir 
şehir. Vatandaşları 

mız evden işe, işten 
eve, herhangi bir 
sosyal etkinlikten 
uzak yaşıyor.
70 yaş ve üzeri üç 
bin vatandaşımız 
var, bu vatandaşlar 
Gemlik’te derdini 
kime anlatsın, nere 
ye anlatsın, beledi 
ye binası bile 
kalmadı, öte yan
dan sessizce bekle
nen bir deprem 
tehlikesi var.
Halkımıza bunları 
anlatacağız. Bunk 
için çalışacağız ve 
yaklaşık 40 bin 
metrelik sahili olan 
Gemlik’imizi uyan 
dıracağız.”

TALAN; BUNLAR 
CUMA NAMAZINA 
BİLE FLAMALI 
MAKAM ARACIYLA 
GİDİYOR 
Sonrasında söz alan 
CHP Gemlik

Belediye Başkan 
Adayı İbrahim Talan, 
17 yıl Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanlığı yaptığına 
değinerek, “Burada 
bulunan on kişiden 
dokuzunu tanıyo
rum desem abart
mış olmam. 
Biliyorsunuz ki 
Gemlik’te uzun yıl
lar esnaflık yaptım. 
Yıllardır iç içe 
olduğumuz Gemlik

İçin yola çıktık" 
dedi.
Her proje için birkaç 
farklı Örnek oluştur
duklarını söyleyen 
Talan, Rusya’dan
Antalya’ya birçok 
yerel yönetim 
örneği inceledikleri
ni, önemli hizmetleri 
Kapalı Pazar Yeri 
gibi oldu bittiye 
getirmeyeceklerini 

sözlerine ekledi. 
Talan sözlerine 
şöyle devam etti; 
“Esnaf Odası 
Başkanıyken, Kapalı 
Pazar Yerini yap
maya talip olduk. 
Yürüyen merdiven
leri, alışveriş ara
baları olan bir Pazar 
yeri yapacaktık. 
Belediyeden beş 
kuruş çıkmayacaktı. 
Neden bize yaptır
madılar? Kendileri 
ne maletmek için. 
Öyle reklam 
meraklısı bir 
anlayış var ki, 
Cuma namazına bile 
dört tane sivil 
polis ve belediye 
flamalı makam 
arabasıyla gidiyor
lar. İstedikleri kadar 
büyüklensinler, 
belediye başkanın- 
dan büyük Allah 
var.”

DERNEKLER 
YERLEŞKESİ İLE 
STK’LAR 
MASRAFTAN 
KURTULACAK 
Önemli projelerden 
birinin Dernekler 
Yerleşkesi olduğunu 
belirten Talan, 
“Göreve geldiği 
mizde, Dernekler 
Yerleşkesi yapaca 
ğız. Toplantı salon
ları, fuar alanları 
olacak. Sivil toplum 
kpj^j^şlarınıjşjek- 
tnk,^r'Ve ısırtma 
masraflarından kur
taracak, rahat çalış
ma ortamlarına 
kavuşturacağız" 
şeklinde konuştu. 
Ziyaret sonunda 
Urfa yöresinden 
türküler söylenir 
ken, dernek üyele 
rince hazırlanan çiğ 
köfte, konuklara 
ikram edildi.

YSK'dan şaibene karsı çifte tutanak
YSK, seçim 
sonuçlarını maniple 
ederek şaibe oluş
turmak isteyen 
çevrelere karşı 
önlem aldı. 30 
Mart'ta ilk kez uygu
lanacak sistemle, 
tüm sandıklara ait 
tutanaklar siyasi 
partilere gönderile
cek.
Yerel seçim 
sonuçlarına ilişkin 
kamuoyunda şaibe 
algısı oluşturmak 
isteyen çevreler 
şimdiden bu yönde 
iddiaları gündeme 
getirirken, Yüksek 
Seçim Kurulu'nun 
(YSK), 30 Mart yerel 

seçimlerinde ilk kez 
uygulayacağı sis
temle sonuçların 
maniple edilmesi 
önlenecek.
ÇİFTE KONTROL 
YAPILACAK
Yeni Şafak'tan 
Kezban Bülbül'ün 
haberine göre; 
seçimlerin ve seçim 
sonuçlarının güven
liği için tüm siyasi 
partiler teşkilatları 
ve belirledikleri 
sandık müşahitleri 
aracılığıyla önlemler 
alırken, YSK'nın 30 
Mart'ta uygulaya
cağı sistem de 
sonuçların daha şef
faf olarak takip

edilmesini sağlaya
cak. Siyasi partiler 
hem kendi 
görevlileri hem de 
YSK'dan gelecek 
sandık tutanakları 
ile sonuçlara ilişkin 
çifte kontrol imkanı 
bulacak.
HAVELSAN'DAN 
DESTEK

Şimdiye kadar 
uygulanan sis
temde, ilçe seçim 
kurulunda, ilçedeki 
tüm sandıkların 
sonuçları birleştir
ildikten sonra tutu
lan tutanak ilgili yer
lere gönderiliyordu. 
30 Mart yerel seçim
leri için YSK'nın

Havelsan'la yaptığı 
bir çalışmayla, tüm 
ilçe seçim 
kurullarında bir 
tarayıcı bulunacak. 
İlçe seçim kuruluna 
gelen sandık 
tutanaklarının tümü 
tek tek taranıp bil
gisayara aktarıldık
tan sonra siyasi 
partilerin genel 
merkezine 
gönderilecek. 
Bir ilçede örneğin 
800 sandık kurul
muşsa her 800 
sandığın tutanağı 
tek tek taranarak 
partilere ulaştırıla
cak. Böylece 
partiler sadece 

ilçede aldıkları 
oyları değil, her bir 
sandıktaki oy 
sayımına ilişkin 
tutanakları da göre
cekler. YSK'dan 
gelen sandık bazlı 
tutanakları, kendi 
üyelerinden gelen 
sonuçlarla 
karşılaştırabilecek- 
ler. Partiler ayrıca 
resmi sandık 
sonuçlarını kendileri 
toplayıp, ilçe seçim 
kurulunda sandık 
sonuçları birleştir- 
ilirken bir yanlışlık 
yapılmışsa bunu 
kolaylıkla tespit 
etme imkanı bula
caklar.
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Mı M Miı Maı lı telim
V

Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) verilerine 
göre krediye talep 
devam ediyor. 
Bankacılık 
Düzenleme Ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) verilerine 
göre tüketici kredi
leri bir yılda 53 mil
yar 947 milyon TL 
arttı.
2013 Ocak ayı 
sonunda 196 milyar.’? 
459 milyon TL olan 
tüketici kredileri 
2014 Ocak sonunda 
250 milyar 406 mil 
yon TL’ye yükseldi. 
Vatandaşın ev satın 
almak için bankalara 
başvurduğu konut 
kredisi bir yılda 24 
milyar 289 milyon 
TL artış gösterdi.
2013 Ocak ayında 87 
milyar 344 milyon

olan, kon ut kredisi 
2014 Ocak ayında 
111 milyar 633^ 
milyon TL’ye çiktı.< 
Taşıt kredisinde ise, 
konut kredisinde 
olduğu gibi yüksek 
bazda bir yükselme 
gözlenmedi. Taşıt 
kredileri bir yılda 
sadece 511 milyon 
TL yükseldi. 2013

Ocak ayında 7 mil
yar 954 milyon TL 
$lan taşıt kredisi 
2014 Ocak ayında 
ise 8 milyar 465 
milyon TL arttı. 
KREDİ 
KARTLARINDAKİ 
ARTIŞ DİKKAT 
ÇEKİYOR 
Mali kesim hariç 
krediler, bireysel 

kredi kartları harca
maları bir yılda 13 
milyar 598 milyon 
TL artış kaydetti. 
2013 Ocak ayı 70 

..milyar; 277 milyon 
olan kredi kartı har
camaları 2014 yılı 
Ocak ayı sonu 
itibariyle 83 milyar 
875 milyon TL’ye 
yükseldi

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, hava 
sıcaklığının Doğu 
Anadolu’nun 
doğusu dışındaki 
bölgelerde mevsim 
normallerinin 4 ila 
10 derece üzerine 
çıkacağını bildirdi. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nün 
internet sitesinde 
yer alan açıklamaya 
göre, hava sıcak
lığının İstanbul ve 
Afyonkarahisar’da 
14, Ankara’da 17, 
İzmir’de 18, Bursa 

ve Antalya’da 19, 
Sakarya, Adana, 
Trabzon ve 
Samsun’da 20, 
Konya’da 16, 
Diyarbakır’da 14, 
Elazığ’da 12 derece 
civarında 
seyretmesi bek
leniyor.
Açıklamada, halen 
yurdun kuzeyinde 
görülen yağışların 
bugün kuzeydoğu 
kesimlerinde etkili 
olduktan sonra 
yurdu terk edeceği 
belirtildi.

Merinos AKKM Dünya Kongre 
Turizminin Temsilcileriyle Buluşuyor

SATILIK

ACE of MICE Exhi 
bition Fuar ve Zir 
vesi'nde, Merinos 
AKKM de yerini 
alıyor.
Kongre, toplantı ve 
etkinlik sektörünün 
Türkiye ve dünyada
ki önde gelen tem
silcilerini 27 Şubat-1 
Mart 2014 tarihleri 
arasında İstanbul'da 
buluşturacak olan 
ACE of MICE 
Exhibition Fuar ve 
Zirvesi'nde, Merinos 
AKKM de yerini 
alıyor.
Büyükşehir Belediye 
si iştiraklerinden 
Binted tarafından 
işletilen ve yönetilen 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM), 27 
Şubat-1 Mart 2014 
tarihleri arasında 
İstanbul'da düzen
lenecek olan ACE of 
MICE Exhibition

Fuar ve Zirvesi'ne 
katılıyor.
Kongre, toplantı ve 
etkinlik sektörünün 
dünyadaki önde 
gelen temsilcilerini 
Türkiye'de buluştu
racak olan ACE of 
MICE Exhibition 
Fuar ve Zirvesi'nde, 
Merinos AKKM'de 
yerini alıyor.
Büyükşehir Beledi 
yesi iştiraklerinden 
olan Binted tarafın

dan işletilen ve 
yönetilen Merinos 
AKKM, açacağı 
stant ile Bursa'nın 
kongre turizmi 
potansiyeli hakkında 
yerli ve yabancı 
birçok konuğa bilgi 
verecek ve Bursa'yı 
tanıtacak. İstanbul . 
Kongre Merkezi'nde 
27 Şubat-1 Mart 
tarihleri arasında 
yapılacak olan 
zirvede, 11'i yabancı

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA

05356312517
toplamda 55 konuş
macıyla 25 ayrı sem
iner ve workshop 
düzenlenecek. 1 
Mart günü yapılacak 
MICE Zirvesi'nde, 
Türkiye ve global 
MICE sektör fikir 
önderleri 'global ' 
MICE pazarından 
Türkiye'ye nasıl 
daha çok kongre ve 
etkinlik çekebiliriz' 
konusunu ele 
alacak.

Gpmlik Kğrfe l’Ajü g^ml[kkortezgaze| ;e$j,Qpm

KflŞ€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
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11-15 Play Off kuraları çekildi

Gemlik
Seyfettin Şekersöz
U-15 Elit Lig ve U-15 
Play Off maçlarının 
kuralan çekildi. 
Elit Lig’e çıkabilmek 
için 8 takım 4’erli 
iki grupta mücadele 
edecek.
Gemlik Belediye 
spor’un gruplarda 
Componentaspor ile 
aynı puan topla
yarak averajla lider 
olması nedeniyle iki 
takımda Elit lige çık
mayı başarmıştı. 
16 maçta topladığı 
44 puan ve sadece

Belediyespor B grubunda mücadele edecek
iki beraberlikle grup 
birincisi olarak Elit 
Lige çıkarak play-off 
oynamaya hak 
kazanan Gemlik 
Belediyespor’un 
yediği 7 gole karşılık 
attığı 108 golle gös
terdiği başarı 
alkışlanıyor. 
Gemlik Belediye 
spor’un da yer ala-

maçlarının ardından 
A ve B gruplarından 
ikişer takım olmak 
üzere Bursa’yı il 
dışında oynanacak 
Türkiye Şampi

yonası’ında temsil 
edecek 4 takım belir
lenecek.
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler 
tarafından 2009 
seçimlerinin 
ardından kurulan ve 
kısa sürede Türk 
Futboluna 
kazandırdığı 
fıjfJh/jl.C.'.lş.rlş. 
isminden söz ettiren 
Gemlik Belediyespor 
takımının U-15 
play-off maçlarından 
da başarıyla çıkması 
ve Türkiye Şampi 

yonası’nda 4'üncü 
kez Bursa’yı ve 
Gemlik’i temsil 
etmesi bekleniyor. 
Sekizerli iki grupta 
oynanacak maçları 
çekişmeli geçeceği
ni söyleyen Gemlik 
Belediyespor’un 
deneyimli hocası 
Haydar Yiğit, 
“Futbolcularıma 
niivpniynrıım İyi bir 
sezon geçirdik ve 
rakiplerimizden çek
inmiyoruz. Üstüne 
ölü toprağı serpilmiş 
Gemlik futbolunu 
canlandırmak ve

profesyonel anlam
da Türk Futboluna 
yeni isimler 
kazandırmak isti 
yoruz. Takımımızı 
Gemlik kulüp
lerinden aldığımız 
elemanlarla daha da 
güçlendirdik. Onlara 
buradan teşekkür 
ediyorum. İnşallah 
B grubunda iki 
takım arasına 
girerek Gemlik fut
bolunun değerini bir 
kez daha göstermek 
istiyoruz" şeklinde 
konuştu.
İlk maçını

Perşembe günü 
saat 15.30 da 
Demirtaş 
Sahasında Bursa 
Güvenspor ile 
yapacak olan 
Gemlik 
Belediyespor’un yer 
aldığı B grubunda 
diğer takımlar 
Demirtaş, 
Componentaspor, 
İneaölsDor.
Altınsabanspor, 
Yolspor, Bursa 
Güvenspor ve 
Yeni Karamanspor 
mücadele 
edecek.

Umume» Futbol Sahası ihalesi yapıldı
Gemlik Belediyesi 
tarafından Umurbey 
Orhaniye 
Mahallesi’nde 
yapılacak olan 
Modern Futbol 
Sahası ve Sosyal 
Tesis Yapımı İhalesi 
gerçekleşti.
11 Firmanın dokü
man aldığı ancak 
5 Firmanın katıldığı 
ihaleyi M.G.F.
İnşaat Tur. Tie. 
Ve San. Limitet 
Şirketi 1 Milyon 150 
bin lira ile kazandı.
1 Milyon 409 bin 846

Lira 37 Kuruş yak
laşık maliyetli 
ihalede Has-Pa 
Tekstil Gıda Tarım 
İnşaat ve Dış Ticaret 
Ltd. Şirketi 1 Milyon 
350 Bin Lira, Ajkar 
Yapı inşaat Temizlik 
Gıda Nakliye Sanayi 
Ticaret Limitet Şir
keti 1 Milyon 580 Bin 
Lira, Mer-Tem 
Personel Destek Eğ. 
Dan. İl Tem. Ye. Ür. 
İnşaat Gıda ve Tek 
Ltd. Şirketi 1 Milyon 
194 Bin Lira, Engin 
Çelik İnşaat Sanayi

ve Ticaret Limitet 
Şirketi 2 Milyon 153 
Bin Lira teklif 
sundu. Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, 15 gün 
içinde gerekli ihale 
prosedürünün 
tamamlanacağını 
belirterek, en geç 
Mart ayında temel 
atacaklarını söyledi. 
Temel atımının 
ardından 350 gün 
içinde bitecek olan 
Umurbey Sahası’nın 
ilçeye şimdiden

hayırlı uğurlu 
olmasını dileyen

Refik Yılmaz, 
ihaleye katılan fir

malara da teşekkür 
etti.

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

QSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜ l_ER AJANS
IVIATF3AACILIK - YAYINCILIK - RI=.KI AIVICIL.IK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Y€M€<jfNİZl ZfYhFCTC DÖNÜŞTÜRMCK İÇİN

GOLDSTAR
Balık - Tavuk ve Köfte Evi 

ti*,6»,, GÜNLÜK TAZE BALIK 
SAĞLIK!

SATIŞLARIMIZ

GOLDSTAR
BALIK

■

MARKETİMİZDE
BAŞLADI

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİSİMİZ VARDIR

Tel : 0 224 514 71 72 GEMLİK
Hamidiye Mah. Kumsal Sok. No:3

MILTON
k.düğün salonu

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

W V <

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez NikahMasası

* İnternetten Canlı ^lym 
L Sahne - tşıkyösterisi
f Servis ve ekipmanlar

Sürpriz göster Her
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Kartlar en lazla aralık ayında kullanıldı
Geçen yıl, sayısı 57 
milyona yaklaşan 
kredi kartlarıyla en 
fazla alışveriş ve 
nakit çekimi aralık 
ayında yapılırken, en 
az işlem ise şubat 
ayında gerçekleşti. 
Geçen yıl, sayısı 57 
milyona yaklaşan 
kredi kartlarıyla en 
fazla alışveriş ve 
nakit çekimi aralık 
ayında yapılırken, en 
az işlem ise şubat 
ayında gerçekleşti 
Bankalar Arası Kart 
Merkezi (BKM) veri
lerinden derlediği 
bilgiye göre, 
Türkiye'de 2013 
sonu itibariyle sayısı

57 milyona yaklaşan 
kredi kartlarıyla 
yapılan ödemeler, 
geçen yıl, bir önceki 
yıla göre yüzde 18 
artarak 409 milyar 
liraya çıktı.
Kredi kartı ödeme 
lerinin en fazla 
gerçekleştiği ay ise 
aralık oldu. 228 mil 
yon 217 bin 847 
kredi kartı işleminin 
yapıldığı aralık ayın
da, kredi kartlarıyla 
alışveriş ve nakit 
çekim olmak üzere 
toplam 37 milyon 
719 bin 6 liralık 
ödeme yapıldı.
Aralık ayını ise tem
muz ayı takip etti.

Toplam 232 milyon 
463 bin 767 işlemin 
yapıldığı temmuz 
ayında, alışveriş ve 
nakit çekim için 36 
milyon 833 bin 44 
liralık ödeme gerçek
leşti. Temmuz ayını 
229 milyon 98 bin 
892 işlem ve 36 mily

on 708 bin 75 liralık 
ödemeyle eylül, 239 
milyon 476 bin 208 
işlem ve 36 milyon 
618 bin 90 liralık 
ödemeyle mayıs ayı 
takip etti. 2013 yılın
da kredi kartının en 
az kullanıldığı ay ise 
şubat oldu. 198 mily

on 889 bin 203 
kart işleminin 
gerçekleştiği şubat 
ayında alışveriş ve 
nakit çekim için 29 
milyon 354 bin 95 
liralık ödeme yapıldı. 
Kredi kartlarının en 
az kullanıldığı aylar 
sıralamasında şubat 
ayından sonra 213 
milyon 413 bin 384 
işlem ve 32 milyon 
48 bin 58 liralık öde
meyle ocak, daha 
sonra 226 milyon 
683 bin 303 
işlem ve 33 mil 
yon 777 bin 23 
liralık ödemeyle 
mart ayı geldi.
Kredi kartı ödeme 

lerinin büyük çoğun
luğunu ise market ve 
akaryakıt harca
maları oluşturdu.
2012 yılında toplam 
kredi kartı harca
masının yüzde 
14'ünü oluşturan 
market alışverişi, 
2013 yılında yüzde 
15'e çıktı. 2012'de 
yüzde 12 olan 
akaryakıt harca
maları ise geçen yıl 
gerileyerek yüzde 11 
seviyelerinde 
gerçekleşti. 
Akaryakıt harca
malarını yüzde 8 ile 
giyim ve yüzde 7 ile 
gıda harcamaları 
takip etti.

Cep telefonuna 2,7 milyar dolar ödedik
Geçen yıl cep tele
fonu ithalatına öde
nen tutar, bir önceki 
yıla göre yüzde 56,7 
oranında artarak 2 
milyar 690 milyon 
dolar oldu 
Cep telefonu 
satışlarında kredi 
kartına taksit sınırla
ması getirilirken, 
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
leri, cep telefonu 
ithalatında geçen yıl 
2,7 milyar dolarla 
rekor kırıldığını 
ortaya koydu. Son 7 
yılda ithal edilen 
telefon sayısı ise 
Türkiye nüfusunu da 
aşarak 90 milyonu 

aştı. TÜİK veri
lerinden derlediği 
bilgiye göre, 2013 
yılında cep telefonu 
ithalatına ödenen 
tutar, bir önceki yıla 
göre yüzde 56,7 
oranında artarak 2 
milyar 690 milyon 
dolar olarak gerçek
leşti. 2012 yılında 
cep telefonu ithalatı
na 1 milyar 716 mil 
yon dolar ödenmişti. 
Cep telefonu ithalatı 
son 7 yılda dalgalı 
seyrini sürdürürken, 
her yıl 10 milyonun 
üzerinde ithalat 
gerçekleştirildi.
Geçen yıl 12 milyon 
201 bin 23 cep tele

fonu ithal edilirken, 
2012 yılına göre 
yüzde 14,8 oranında 
artış gözlendi. Cep 
telefonu ithalatı 2012 
yılında 10 milyon 627 
bin 991 düzeyindey
di. Cep telefonu itha
latı 2007 yılındaki 15 
milyon 811 bin 936 
adetle en yüksek 
seviyesine ulaştıktan 
sonra, 2012 yılında

10 milyon 627 bin 
991'e kadar geriledi. 
2007-2013 yıllarını 
kapsayan 7 yıllık 
dönemde toplam 11 
milyar 683 milyon 
768 bin dolarlık, 90 
milyon 608 bin 64 
adet cep telefonu 
ithal edildi.
Yıllar itibariyle ithal 
edilen cep telefon
ların akıllı cihazlar 

olması nedeniyle 
birim başına fiyat da 
ortalama 100 dolar
dan 200 doların 
üzerine çıktı. 2013 
yılında 12,2 milyon 
cep telefonunun 
yüzde 68,9'u (8 mil 
yon 400 bin) Çin'den, 
yüzde 18,2'si (2 
milon 220 bin) Viet 
nam'dan ve yüzde 
5,6'sı (687 bin) 
Güney Kore'den ithal 
edildi. Ithat karşılığı 
Çin'e 1 milyar 785 
milyon dolar (yüzde 
66,4), Vietnam'a 
570,8 milyon dolar 
(yüzde 21,2) ve 
Güney Kore'ye 147,9 
milyon (yüzde 5,5) 

ödeme yapıldı. 
Türkiye'nin cep tele
fonu ithalatında Çin, 
zirveyi bırakmıyor, 
incelenen yılar 
itibariyle sürekli cep 
telefonu ithalatında 
payını artıran Çin, 
2010 yılında 
Macaristan'ın ardın
dan yüzde 28'lik 
payla ikinci sırada 
iken 2011 yılında 
yüzde 43'lük payla 
ilk sıraya yükseldi. 
2012 yılında cep tele
fonu ithalatının 
yüzde 61'lik kısmı 
Çin'den yapılırken, 
Vietnam ve Güney 
Kore bu ülkeyi takip 
etti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 11°
Polis İmdat 155

■ ■ Jandarma İmdat 156
■■ Jandarma K. 51310 55
rj" Polis Karakolu 51318 79

Gar. Kom._________ 513 12 06
1 KAYMAKAMLIK

। Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54

I Emniyet Müd. 513 1° 28
ı ____________ ULAŞIM_________
H PomukkaM ®**2 OO 28
1 DİNİZ UÇAĞI ® *» ® ® ® t ®
a" Pagaaus Akmla Sayahat 614 ®® «2

METRO 3*13 *12 12
Aydın Turizm 31 3 20 77

a S O zar Turizm 312 1O 72
’ a KanbaroQIu-eaada* 514 46 48

. Anıtur 313 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OımBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğL Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 5İ3 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
llçeTanrri Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 266 77 84
Mudanya 544 30 so
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) 303 43 19
Eaklhlsar (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
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 314 59 31
Bütünler Llkltgaz 313 80 00
Akçagaz 514 88 70

1 Totalgaz 514 17 00
I Akcan Petrol 

«usî;1 Ttınoay Otogax 013 4a
611010»

■MB Devlet Haateneal 517 34 00
1 'I Sahil Dev. Haet. 513 23 20

Mer.Sağ.Ocağı 513 10 65
H Tomokay Tomografi 513 55 29■^B Konur Tıp Mrk. . 514 so 88

U _____TAKSİLER_________

1 Körfez Taksi 513 18 21■AH Çınar Taksi 513 24 67
■ Güven Taksi 513 32 40

Gemlik Taksi 513 23 24
I Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

Santral 51345 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

GemlikKSrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI: 4797 
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)

ımısliMiMII
VENÜSSİNEMASI

EYVAH
EYVAH 3: 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15 

DÜĞÜN DERNEK 

12:00-14:15- 
16:30-18:30-20:45 
ÇILGIN DERSANE 

3:11:30-13:30- 
15:30-17:30-20:00

5133321
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Kavlak;

_ 2*3
Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, 

Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve marketlerde’ 

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

■Zeytin
LJBfcZevtinyagj

Kestane Şekeri MM|
. »Yöresel' Reçeller W

- ' Kozmetik Ürünler 1

!TeFBT2TT512
ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek) WWW. kclVİcitaCOm .tr

____ £___

3 yıllık şiire 
doluyor! Binlerce 

şirket için son günler 
Binlerce şirkete tanınan 3 yıllık süre 
doluyor. Bakanlık kendisine tanınan 
yetkiyi şayet 3 gün içerisinde kullan
mazsa eğer sermayesini artırmamış 
şirketler tarihe karışacak.^9’da

NlarmarâbirlikZeytinTarım Satış Kooperatifi Birliği 2013 yılında 30.5 milyon lira kar elde etti

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Altepe ve Şahin Gemlik’teydi
Salı günü, Gemlik siyaseti her gün 

künden daha renkli ve hareketliydi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe, muhtarlarla Atatepe Tesis 
leri’nde biraraya geldi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde köyler 
de de Büyükşehir ve Belediye başkan
lığı seçimleri için oy kullanılacak.

O nedenle muhtarlar adaylar için 
önemli.

CHP Büyükşehir Belediye Başkan ada 
yı Necati Şahin’de Sah günü Gemlik’ 
teydl. Devamı sayfa 4’de

Marmara Zeytin 
Tarım Satış Koope 
ratified Birliği Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 2010 
yılı öncesi ve son
rasını değerlendirir 
ken, 2004 yılında 
hükümetin Birlik’in 
faiz borçlarını silme
siyle yeni bir döne
min başladığını, 
2010 yılından sonra 
ise normalleşme 
sürecine girildiğini 
belirtti. “Nereden 
nereye gelindi” 
diyen Hidamet Asa, 
2010 yılı öncesi yıllık 
ortalama 1.9 milyon 
lira olan yatırım tuta 
rı, son üç yıllık dö 
nemde 4 kat art

tırılarak, 7.3 milyon 
liraya çıktığını söyle
di. Asa, “Ayrıca 500 
bin lira hibe kredi ile 
finanse edilen yatı 
rımlar ile koopera 
tifin depoları mo 
dernize edildi.” dedi.

Asa, tüketicinin 
beğenisi ve sağlığı
na önem vererek, 
tuzu azaltılmış ürün
lerin yanında çiko
latalı zeytin şekerini 
de ürettiklerini 
bildirdi. Haberi 2’de

■ ■

!0
8 aydır devam 
eden çalışmalarla, 
300 metrelik Çarşı 
Deresi nihayet 
tamamlanıyor... 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
bağlı BUSKİ 
tarafından geçtiği 
miz yıl yaz aylann- 
da yapımına 
başlanan Çarşı 
Deresi 2. bölüm 
rekreasyon çalış- 
malan tamamlan
mak üzere... 
Haberi sayfa 4’de

ticari araç sahipleri rikkati KIS LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR
235 65 R16 C SYRON EVEREST290.00 ₺
215 75 R16C FALKEN HS437 275.00 ₺
205 70 R15C MARSHAL KCll 225.00₺ 
195 75 R16 C MAXXİS MALAS 245.00 ₺

Trafik denetimlerinden gönül rahatlığıyla geçmek 
için geç kalmadan kış lastiklerinizi taktırınız

Küçük Sanayi Sitesi
I B Blok No: 13-14 GEMLİK

^kSolaksubasi Tel : 0 224 524 74 Ol
I GSM : 0 533 924 18 98

mailto:quler@hotmail.com
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Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Birliği 2013 yılında 30.5 milyon lira kar elde etti.

İM la Mi MM MI ■
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, 2010 yılı öncesi ve sonrasını değerlendirirken, 2004 yılında hükümetin Birlik’in 
faiz borçlarını silmesiyle yeni bir dönemin başladığını, 2010 yılından sonra ise nor
malleşme sürecine girildiğini belirtti. “Nereden nereye gelindi” diyen Hidamet Asa, 
2010 yılı öncesi yıllık ortalama 1.9 milyon lira olan yatırım tutarı, son üç yıllık 
dönemde 4 kat arttırılarak, 7.3 milyon liraya çıktığını söyledi. Asa, “Ayrıca 500 bin lira 
hibe kredi ile finanse edilen yatırımlar ile kooperatifin depoları modernize edildi.” 
dedi. Asa, tüketicinin beğenisi ve sağlığına önem vererek, tuzu azaltılmış ürünlerin 
yanında çikolatalı zeytin şekerini de ürettiklerini bildirdi
Marmara Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, yaptığı 
açıklamada, 
Marmarabirlik’in 
gelecek 10 yılda 
hedeflerini yüzde 
yüz büyüterek, 100 
milyon lira kar 
hedeflediklerini 
söyledi. 
Marmarabirlik 
Yönetimince hazır
lanan rapor hakkın
da bilgi veren 
Hidamet Asa, 
2010 yılı öncesi 
ve sonrasını 
değerlendirdi. 
Hükümetin 2004 
yılında Birliğin faiz 
borçlarını silmesiyle 
yeni bir döneme 
girildiğini söyleyen 
Asa, “2004 yılında 
159 milyon lira 
tutarındaki faiz 
borcu silinen birlik 
için yeni bir dönem 
başlamıştı. Ancak, 
oluşan vergi ve faiz 
borcu toplam 45 
milyon lirayı buldu. 
Hükümet tarafından 
Mart 2011 yılında 
çıkartılan 6111 sayılı 
yasa ile bu borç tas
fiye edilmiş oldu.” 
dedi.

NEREDEN 
NEREYE?

Böylece normalleş 
me sürecine girildi

I ğini açıklayan Asa,

“Nereden nereye 
gelindi.
Amacımız kimseyi 
eleştirmek, geçmişi 
karalamak değildir. 
Amacımız, ortakları 
mızın gerçekleri 
bilmesidir.
Onun için nereden, 
nereye gelindi 
diyoruz.” şeklinde 
konuştu.
Hidamet Asa, “2010 
yılı öncesinde yıllık 
ortalama 1,9 milyon 
lira olan yatırım 
tutarının son üç yıl
lık dönemde 4 kat 
arttırılarak ortalama 
yıllık 7,3 milyon 
liraya çıkartılarak 
2010 yılından 
bugüne toplam 22 
milyon lirayı buldu. 
Ayrıca, yaklaşık 500 
bin lirası hibe kredi 
ile finanse edilen 
yatırımlar ile koope 
ratif depolarının 
modernizasyonu 
yapıldı.
Daha düşük maliyet 
li, daha hijyenik üre
tim imkanı sunan 
cam. takviyeli pol 
yester havuzlar kul
lanılarak, yeni depo
lama alanları oluştu
ruldu, üretim alanın
da yapılan yatırım 
ve otomasyon 
çalışmaları ile daha 
verimli hale 
getirilerek, daha 
düşük maliyetli üre
tim yapıldı.
Zeytin atıklarından 
enerji elde edilecek 
projeye Tübitak’tan

HİDAMET ASA
yaklaşık 1,6 milyon 
lira teşvik imkanı 
sağlanarak, Türkiye 
de bir ilk olacak 
projeye imza atıldı.

PRESTİJ 
ÜRÜN ZEYTİN 
ŞEKERİ 
ÇİKOLATASI

Tüketici beğenisi 
ve sağlığına 
önem veren 
Marmarabirlik, tuzu 
azaltılmış ürünlerin 
yanında, çikolatalı 
zeytin şekeri, soslu 
zeytin, kuru sele ve 
klasik sele gibi 
ürünler ile pazarda 
yer aldık.
Alınan tasarruf ted
birleri kapsamında 
6,5 milyon lira tuta 

rında tasarruf 
elde ettik.
Ürün ahmları 34 bin 
ton seviyelerinden 
45 bin ton seviyele 
rine taşındı.
Ürün alım planı ise 
55 bin ton seviyele 
rine çıkartıldı.
Ürün bedeli toplamı 
ise 90 milyon 
liradan 120 milyon 
liraya ulaştı.
Hatta, 2012 yılında 
136 milyon liraya, 
2013 yılında ise 
128,6 milyon lira 
seviyesine çıkartılan 
bu tutarın tamamı 
bir kuruş kredi 
kullanılmadan 
tamamen 
Marmarabirlik 
öz kaynakları ile 
yapıldı.

Yine birlik öz kay
nakları ile üretici 
ortaklara 3 yılda 
toplam 17,5 milyon 
liralık, kredi yardımı 
yapılmıştır. 
2004-2010 yılı arasın 
da 110 milyon lira 
tutarındaki öz kay
naklarımız 2 kat art
tırılarak, 220 milyon 
seviyesine çıkartıl 
mıştır.
Yıllık ortalama 1,8 
milyon lira kar tutarı 
yaklaşık 10 kat art
tırılarak, yıllık ortala
ma 16 milyon lira 
seviyesine çıkartıldı. 
İhracattaki % 7 zarar 
oranı % 9 karlılığa 
taşındı.
Tek bayilî sistemden 
çok bayili sisteme 
geçiş ile ihracat 
rakamlarında mik
tarsa! olarak % 19 
tutarsal olarak ise 
% 80 artış sağlandı. 
2010 öncesindeki 
11,8 milyon liralık 
zarar, 2010 son
rasındaki süreçte 
9,7 milyon lira kara 
dönüştürüldü. ” 
dedi.

30.5 MİLYON 
LİRA KAR 
ELDE EDİLDİ

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 2013 yılı 
sonunda disiplinli 
çalışma sonucunda 
birliğin 30.5 milyon 
lira kar elde ettiğini 

belirterek şunları 
söyledi: 
“Bu süreçte 
Marmarabirlik’in 
ahmları % 32, ayni 
yardımlar % 67, 
satışlar %. 64 
ihracat % 80 art
tın İdi. Öz kaynaklar 
% 54 ve 2013 yılı 
itibarı ile 30,5 
milyon lira kar 
elde edildi.”

10 YILIN 
HEDEFİ 
100 MİLYON 
LİRA KAR

“Marmarabirlik’in, 
50 bin ton satış, 
400 milyon lira 
satış tutarı, 
500 milyon lira 
aktif büyüklük, 90 
milyon lira yatırım, 
70 bin ton ileri 
teknolojide 
CTP depo 100 
milyon lira kar elde 
etmektir.” 
Marmarabirlik Genel 
Kurulunda kar payı 
dağıtmak yerine, 
ortakları ürün altın
larında desteklen
mesi kararı alındığı
na dikkat çeken 
Hidamet Asa, 
“Mevcut havuz 
larımız kullanılmaz 
hale geldi.
Atıl duruma doğru 
gidiliyor. Bunun için 
yatırım yapmak 
zorunluluğumuz var. 
En kısa zamanda 
yeni havuzlar 
yapacağız.” dedi.

SATILIK 
LÜKS 
DAİRE

UMURBEY’DE BAHÇELİ 4 +1180 METREKARE MASRAFSIZ
LÜKS DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK 0 535 378 18 00
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8 aydır devam eden çalışmalarla, 300 metrelik Çarşı Deresi nihayet tamamlanıyor...

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Altepe ve Sahin Gemlik’teydi...
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok 

önemli bir makam.
AKP hükümetinin Türkiye’deki yönetim biçi

minin giderek, eyalet sistemine dönüştürmek 
istemesi yavaş yavaş şekilleniyor.

30 Mart tarihinden sonra İl Özel İdaresi ve İl 
Genel meclisleri kaldırılacak.

Belediye meclisleri bir çeşit eyalet meclisine 
dönüşecek.

Büyükşehir Belediye Başkanlar/ da eyalet va 
tisine...

Recep Altepe, 5 yıllık görev performansında 
Gemtik’ten bakıldığında bana göre kötü görün
medi.

Bursa da yaşamış olsaydım, eleştirilecek yön
lerini net görebilirdim.

Büyükşehir’in Gemtik’e yaptıklarını hep birlik
te görüyoruz.

Buski’nin altyapı çalışmaları bence en önemli 
yeri tuttu.

BUSKİ Büyükşehir Belediyesinin bir şirketi.
Amacı su ve kanalizasyon işletmeciliği yap

mak. Aynı zamanda yatınmlan düzenlemek.
Gemlik Belediyesi Büyükşehir Belediyesine 

bağlanmadan, Mehmet Turgut döneminde 
suyun metrekübü 48 kuruştan satmaktaydı.

Elinizdeki faturalara bir bakın.
Önümde duran faturada, işyerime ait ve 4 

metreküp su kullandığımızı gösteriyor.
Ödeyeceğim para, su parası ve diğerleriyle

birlikte 511ira..
Abonenin cebinden çıkacak net para bu..
Yani işyerinde suyun metrekübü 12.75 kuruşa 

geliyor.
8 yılda su fiyatındaki artış 48 kuruştan 12 lira 

75 kuruşa yükselmiş.
Su fıyatlan el yakıyor.
26 lira 20 kuruş su bedeli, 10 lira 48 kuruş 

atık su bedeli ödüyoruz.
Durum bu...
Artışı vann siz hesaplayın.
Altepe, BUSKİ’nin Gemtik’e 70 milyon liralık 

yatınm yaptığını söylüyor. Ama kaç lira su 
bedeli topladıklarını söylemiyorlar.

Bursa gibi bir su kentinde bu kadar pahalı su 
ücreti olmaz, olmamalı.

CHP adayı Necati Şahin su bedelini yüzde 50 
ucuzlatacaklarını söylüyor.

Unutmayalım.
Büyükşehir Selediyesine bağlı belediyeler 

büyükşehir belediyelerine bütçesinin 35-40 ını 
ödüyor.

MHP nin Büyükşehir belediyesinden aldığı 
bilgilere göre, 2006 dan bugüne Gemlik 
Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesine 120 
milyon lira ödemiş.

Vann hesabını siz yapın.
Bu para içinde Bursa giderieri yok.
Büyükşehir Belediyesi önemli ama büyükşe- 

hirin eü vatandaşın cebinde ofrnamah.
Büyükşehire bağlı bir şirket olan BURBAK 

Gemlik te otoparkçıhk yapıyor. Bugüne kadar 
Gemtik’e kazancından ne kattı açıklasınlar.

Gemlik’te seçimler renkli geçecek. İlginç bir 
seçim kampanyası dönemi geçiriyoruz.

Dün, MHP de Meclis üyeleri İçin hareketli bir 
gündü.

Mehmet Turgut’un damadı Eyüp ösün ve 
Mimar Kenan Çakır İle Ayhan Günaydın meclis 
üyeliğine başvurdu.

AKP’nin meclis üyelerinin tümünün değişe
ceği haberleri geliyor. Gemlik seçime gidiyor.

HıİİSİ

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
BUSKİ tarafından 
geçtiğimiz yıl yaz 
aylarında yapımına 
başlanan Çarşı 
Deresi 2. bölüm 
rekreasyon çalış
maları tamamlan
mak üzere... 
Hükümet Konağı

yanındaki köprünün 
demir akşamı mon
tajının tamamlan
masından sonra, 
müteahhit firma, 
dere ağzına doğru 
son çalışmalarını 
yapıyor.
Dün, müteahhite ait 
kamyonlara 
toplanan dere

içindeki pislikler 
kaldırılırken, 
Belediye Temizlik 
işlerine ait ekipler 
de dere içinde 
temizliğe başladı. 
PTT önündeki 
dere içindeki pislik
lerin ve birikmiş 
molozların kepçeler
le kaldırılmasından

sonra dün de 
temizlik işçileri 
dere içine girerek 
kalan atıkları 
temizlediler.
Çarşı Deresinin 
yerel seçimler önce 
bitirilmesi için 
yoğun çalışma 
başlatıldığı 
gözleniyor.

Otomotiv
İhracatındaki 
Artış Üretimi 

Gazladı
2014 yılına kur ve 
ÖTV artışlarıyla gi 
ren otomotiv sek
törünün yüzünü bir 
tek otomobil üreti
mi ve ihracatı gül 
dürdü. 2014 yılının 
ilk ayında toplam 
üretim ticari araç
taki kayıpla yüzde 
10 oranında aza
lırken, otomobil 
üretimi ise ihraca 
tın da etkisiyle yüz 
de 30 oranında 
arttı. Otomotiv Sa 
nayi Derneği 
(OSD), 2014 yılı 
Ocak ayı sektör 
raporunu yayım
ladı. Buna göre 
2014 yılı Ocak ayın 
da toplam üretim 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
10 oranında aza
lışla 75 bin 42 adet 
düzeyinde gerçek
leşirken,.otomobil 
üretimi yüzde 30 
artışla 52 bin 6 
adet oldu.
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CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necati Şahin, Salı Pazarını gezdi, esnafla buluştu.

Necali Şahin ‘hutsa'ıla smııtf e 50 ııtıızlaiacmg'

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa Büyük 
şehir Belediye Başkan 
adayı Necati Şahin, 
Gemlik’te esnafı 
gezdi, halkla buluştu. 
Salı günü, ekibiyle bir- 
lik’te Gemlik’e gelen 
Necati Şahin, getirdiği 
tanıtım broşürlerini 
Salı Pazan’nda halka 
dağıttı.
Pazarcı esnafıyla bir 
bir konuşan Şahin, 
30 Mart 2014 günü 
yapılacak yerel 
seçimlerde kendisine 
destek istedi, 
iskele Meydanı’ndaki 
çay bahçelerinde otu
ran vatandaşları da 
ziyaret eden Necati 
Şahin, Dilek Aile Çay 
Bahçesi’nde eski 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
karşılaşınca, sıcak 
dakikalar yaşandı, 
iki eski dost birbirle 
rine sarıldılar.
Turgut, Şahin’e 
başarılar diledi.

Daha sonra, Muş, 
Hınıs İlleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği’ne 
giden CHP’liler, 
dernek yöneticileri 
tarafından davul zurna 
ve meşalelerle karşı
landılar.
CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Belediye Başkan 
adayı İbrahim Talan ve 
ilçe yöneticilerin 
bulunduğu toplantıda 
konuşan Necati Şahin, 
önce kendini tanıttı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
çalışmalarını eleştiren 
Şahin, “AKP’nin 
kemikleşmiş oyu 
yüzde 10’dur. 
CHP’nin ise her 
zaman yüzde 25’dir. 
Önemli olan kararsız 
seçmeni yanma çek
mektir. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
görev süresinde 
belediye bütçesini

gereksiz büyük harca
malar yapmakta, 
bunun en gözel örneği 
ise Bursa Arena 
stadıdır. Türkiye de 
hiçbir il stadını kendi 
bütçesiyle yapmıyor. 
Borçlanarak yaptırılan, 
stad, Bursa halkına 
külfettir.
Oysa stadları merkezi 
hükümetler yapar. 
Bunun yanında tama
men gösterişe dayalı 
İpek böceği adını 
verdikleri tren ile

Heykel’e günde 5 bin 
kişi taşıyabiliyorlar. 
Oysa Heykel’e günde 
500 bin kişi çıkmak
tadır. Bu da gösteriyor 
ki, İpek böceği, amaca 
değil, reklama dayalı 
bir yatırımdır. ” dedi.
Şahin, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
seçildiğinde suyu 
vergi külfetinden kur
taracağını, “Bir bardak 
sizden, bir bardak biz
den” diyerek içme 
suyunu yüzde 50 ucuz

/atacağız” şeklinde 
konuştu.
Yıldırım, Yunuseli böl
gesi 3. kent merkezi 
yapacaklarını 
söyleyen Necati 
Şahin, Osmangazi ve 
Nilüfer semtlerindeki 
trafiği azaltacaklarını 
söyledi.
Muş ve İğdırlılar 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği’ni de ziyaret 
eden CHP’liler, burada 
sıcak bir karşılaşma 
ile karşılaştılar.

Burada konuşan 
CHP Gemlik 
Belediye 
Başkan adayı İbrahim 
Talan, kendilerine 
gösterilen ilgiye teşek 
kür ederek, “Doktor 
değilim, Avukat değil
im ama 40 yıllık 
esnafım. Sizden 
biriyim. S izi er her 
türlü sorununuzu 
bana rahatlıkla gelip 
anlatabilirsiniz.
24 saat ulaşılabilir, 
dokunulabilir bir 
başkan olacağım 
gözünüzün içine bak
tığım zaman ne iste
diğinizi anlarım.” 
dedi 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan ise 
konuşmasında, “Bu 
bölge, Gemlik’te 
belediye hizmet
lerinden payı en az 
alan bölgedir. CHP’li 
belediye sîzlerin der
dine çare olacak 
sorunlarınızı 
çözecektir” dedi.

Milliyetçi Hareket 
Partisi’nde Belediye 
Meclis üyeliği için 
Gülşah Uğur, Vesile 
Akcan, Tülay Ünlü 
ve Safiye Çelik 
meclis üyeliği için 
aday adaylığı başvu
rusunda bulundu. 
Başvurular sonrası 
konuşan Tülay Ünlü; 
“Ben de sizler gibi 
Gemlik’in daha güzel 
daha yeşil bir yer 
olmasını arzu ediyo
rum. Gemllk’i yöne
tim Gemlik’te yaşaya 
nlardan uzak olmak 
doğru değildir. 
Neden MHP?
Vatana ve bayrağa 
sahip çıkmasından

dolayı MHP.
Adnan Bıyıklı gibi 
önemi bir ismi aday 
çıkardığı için 
MHP’deyim" dedi. 
Daha sonra söz alan 
Diş Hekimi Gülşah 
Uğur; “Atatürk ilke 
ve inkılâplarına 
sahip çıkacağına ve 
yönetim tarzından 
bunu benimseyece 
ğine emin olduğum 
için MHP’den aday 
oldum. Daha güzel, 
daha yeşil, daha 
yaşanılır bir Gemlik 
için çalışacak, 
Gemlik’te bu seçimi 
ciddi bir farkla 
kazanacağız’’ 
dedi.

Vesile Akcan ise; 
“Suçluluğun yasal, 
suçsuzluğun yasak 
olduğu bir dönemde, 
buna karşı çıkmak

için MHP’den 
adayım. Vatana ve 
bayrağa sahip çıkan 
MHP ve Belediye 
Başkan adayı

Adnan Bıyıklı ile 
Gemllk’i daha iyi bir 
noktaya getire
ceğimize inanıyo
rum”

şeklinde konuştu. 
MHP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Adnan 
Bıyıklı ise konuş
masında şunları 
söyledi:
“Gemlik Mutabaka 
tını her geçen gün 
geliştiriyoruz. 
Anketler ve sokağın 
söylemi bizim seçimi 
kazanacağımız 
yönünde. Bundan 
sonra bize düşen 
bize inanan 
insanlan 
yanıltmamaktır. 
Biz seçimi kazana 
cak ve Gemlik’i 
hak ettiği yere 
getireceğiz” dedi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Gemlikli mahalle ve köy muhtarlarıyla Atatepe Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi.
Altepe; “Altının değerini sarraf, Bursa’nın değerini 
Büyük şehir Belediyesi biliyor. Büyükşehir’in gücü 
Gemlik de yaşayacak” dedi

Altepe, “Daha işin başındayız. Şehir ekonomisine 
katkı sağlayacak hizmetlerimizle kente değer 
katıyoruz” şeklinde konuştu.

BURSA - Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Recep Altepe, 
Gemlik muhtarlarıyla 
bir araya geldiği bil
gilendirme toplan
tısında, Gemlik’in 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin gücünü 
artık daha da fazla 
yaşayacağını söyle
di.
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
Bursa Muhtarlar 
Derneği ve Gemlik 
Muhtarlar Derneği 
katkılarıyla düzenle
nen Gemlikli 
muhtarlar buluş
ması, Atatepe 
Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. 
Büyükşehir Belediye 
Baş kanı Recep 
Altepe, Gemlikli köy 
ve mahalle muhtar
larına Büyükşehir 

I yasası ve ‘Bütün 
şehir’ uygulamasının 
sağlayacağı katkılar 
hakkında bilgi verdi. 
Her zaman, kentin 
her köşesine en 
güzel hizmeti ulaştır-

I mayı hedeflediklerini 
I anlatan Başkan 
I Altepe, "Bursa’ya 
I hizmet etmek bir 
I onurdur. Büyükşe 
I hir, hizmet vermek 
I için geliyor. Büyük 
I şehirin gücünü 
I Gemlik de daha 
I fazla hissedecek ve 
I yaşayacak” dedi. 
| Bursa’nın kırsalda 
I da örnek olacağını 
I ve halkın kazana 
I cağını anlatan 
I Başkan Altepe, 
I Türkiye’de artık 
I taşların yerine otur- 
I du ğunu belirterek, 
I “Dünyadaki pek çok 
I ülkede çok sıkıntı 
I var. Türkiye’de ise 
I vatandaş tercihini 
I en güzel şekilde 
I yapıyor. Türkiye’nin 
I ve Bursa’nın çok 
I hedefi var, daha 
I yapacak çok işimiz 
I var” diye konuştu.

EN İYİ YÖNETİM

YEREL YÖNETİM 
En iyi yönetim 
yerelden yönetim 
Başkan Altepe, en 
iyi yönetim şeklinin 
yerel yönetim 
olduğunu ifade 
ederek, yerel kay
nakların en güzel 
şekilde kullanıl
masının önemli 
olduğunu sööyledi. 
Artık şehirlerin 
yarıştığını kay deden 
Başkan Altepe, 
“Şehirler gelişiyor. 
Bursa, Avrupa şehir 
Ieriyle yanşıyor.
Yerel yönetimlerde 
çok yol aldık. Biz 
günü kurtarmak için 
uğraşmıyoruz, hiz 
metlerin en iyisinin, 
en güzel şekilde 
gerçekleştirilmesi 
için çabalıyoruz” 
dedi.
Başkan Altepe, 
Bursa için önem 
taşıyan her konunun 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin sorumlu
luğuna girdiğini vur
gulayarak, Uludağ 
daki çalışmalarla 
ilgili izinlerin yeni 
alındığını ve oradaki 
çalışmaların yak
laşık 3 yılda tamam
lanacağını söyledi. 
Altepe, yasadan 
önce mevcut 
ilçelerin dışındaki 
alanların sıkın
tılarının giderildiğini 
hatırlatarak, kırsal 
kesimde de bundan 
sonra daha iyi işler 
yapılacağını belirtti. 
Hizmetlerde bereke 
tin yaşandığını ifade

eden Başkan Altepe, 
“Bu dönemde, 
Büyükşehir tarihini 
aşan hizmetlere 
imza attık, 5 yılda 25 
yıllık iş yaptık. 
Bursa, her alanda 
örnek oldu. Bursa ve 
Bursa’nın projeleri 
her alanda örnek 
gösterildi. Altının 
değerini sarraf bilir. 
Bursa’nın değerini 
de Büyükşehir 
Belediyesi biliyor” 
şeklinde konuştu. 
Başkan Altepe, 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin Bursa’da en 
iyi hizmetlerini, 
dünyadaki en iyi 
örnekleri inceleyip 
hayata geçirdiğini 
ifade ederek, 
“Şehrin, kültür 
merkezleriyle bilim 
merkezleriyle ve 
spor tesisleriyle 
donatılmasını hede
fledik. Şu anda 5 
yılda İstanbul’dan
fazla spor tesisi yap- geçitlere, okullardan
tık. Bu da gençleri kayan binalara kadar ceğini söyledi.
mize sahip çıkıyoruz her alanda halkın Yılmaz, Büyükşehir

Belediyesi ile uyum-demek. Bizler, yap
tığımız hizmetlerin 
devamının sağlan
ması için de 
gerekeni yapıyoruz 
dedi.

“Bize hizmet etmek 
düştü, biz de hizmet 
ediyoruz” 

“Bursa olarak dünya 
markası olmak isti 
yoruz” diyen Altepe, 
ulaşımdan spora 
sahillerden kültüre 
kadar her alandaki

projelerin Bursa’ya 
değer kattığını 
belirterek, “Şehir 
ekonomisine katkı 
sağlayacak hizmet
lerimizle kente değer 
katıyoruz. Artık 
belediyeler ve şirket
leri her işi yapıyor. 
Bize hizmet etmek 
düşüyor, biz de 
hizmet ediyoruz” 
dedi. .
Başkan Altepe, 
Gemlik’te sadece 
altyapıda, BUSKİ 
yatırımlarında 70 
trilyonu bulan 
yatırım yapıldığını 
bu hizmetlerin de 
devamının geleceği
ni söyledi.
Gemlik Körfezinin 
bir an önce temiz 
lenmesi için çalış
maların sürdür 
düğünü belirten 
Başkan Altepe, 
“Gemlik ve 
beldelerindeki tarihi 
eserlerden üst- 

sıkıntısı bizim sıkın
tımız. Sahillerimizin 
düzenlenmesi ile 
kentin güzelleşmesi 
sağlanıyor. Sahiller 
gemiler ve deniz 
uçağıyla tanındı.
Bursa gelişecek, her leştireceklerini 

söyledi.alanda marka ola
cak. Doğalgazın 
gitmediği Küçük 
kumla gibi noktalara 
doğalgazın ulaştırıl
ması çalışmaları da 
Gemlik’te yapılacak. 
Aynı zamanda kırsal 
kesimin de güçlen-

mesi için gereken 
çalışmalar yapılıyor. 
Bursa’da her alanda 
tüm kaynaklan 
değerlendiriyoruz, 
tüm bölgelere 
yatırım yapıyoruz” 
şeklinde konuştu. 
Başkan Altepe, 
bölgede tarımın ve 
özellikle zeytinciliğin 
gelişmesi konusun
da da çalışmaların 
yapıldığını sözlerine 
ekleyerek, her türlü 
talebin ve önerinin 
değerlendirildiğini 
belirtti.

Büyükşehir ile el 
ele hizmete devam

Gemlik Belediyesi 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Gemlik’e önemli 
katkıları olduğunu 
söyleyerek, 
“Büyükşehir 
Belediyesi, hizmet
leriyle Gemlik ve 
Bursa’ya adını altın 
harflerle yazdırdı” 
dedi.
Halkın zaman zaman 
bazı kesimlerce 
tedirgin edildiğini 
anlatan Yılmaz, 
Gemlik’te yapılan 
hizmetlerden örnek
ler vererek, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin ve 
ilçe belediyesinin
kırsal kalkınmaya en Derneği Başkanı
büyük desteği vere

li! çalışarak Gemlik’e Halitpaşa Mahallesi
hizmet ettiklerini ve 
bundan sonra da
Büyükşehir ile el ele hassasiyeti nedeniy
vererek daha büyük 
hizmetleri gerçek-

İL GENEL MECLİSİ Belediyesi bürokrat-
TARİHE KARIŞACAK larının da katıldığı 
İl Genel Meclisi
Başkanı Nedim 
Akdemir de 150 
yıldır faaliyet 
gösteren il özel 

idarelerinin yeni 
yasayla tarihte kala- I 
cağını ifade ederek, I 
İl Genel Meclisi ve İl I 
Özel İdaresi olarak I 
kıt kaynaklarla 
önemli işler yaptık
larını söyledi.
Akdemir, 30 Mart’ın 
ardından bölgenin 
temsili ve yatırım 
programı hakkında 
bilgiler vererek, 
seçimlerden sonra İl 
Genel Meclisi ve İl 
Özel Idaresi’nin 
sorumluluğundaki 
hizmetin artık 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
yapılacağını belirtti. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
imkanlarının II Ozeî 
İdaresi’nin çok 
üzerinde olduğunu 
vurgulayan Akdemir, 
Büyükşehir’in 2014 
yılı yatırım bütçe 
sinin en az 120 mil 
yon TL’sini kırsal 
keşi me harcaya
cağını, İl Genel 
Meclisi ve İl Özel 
İdaresi’nin yaptığı 
yatırımların en az 4 
katının kırsalda 
yapılacağını vurgu
ladı.
Akdemir, Başkan 
Altepe’nin kırsala 
hizmet konusunda 
hassas davrandığını 
da sözlerine ekledi. 
Bursa Muhtarlar

Nedim Serbestçi ve 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
Necmettin Şanlı ile

Muhtarı Sevim 
Koçdemir ise ilçeye

le Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.
AK Parti İlçe Başka 
m Necdet Yılmaz ile 
Büyükşehir

toplantı öncesinde 
ise Başkan Altepe, 
Gemlik’te esnafını 
ziyaret ederek vatan
daşlarla sohbet etti.
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fiiicümspor TBF Türkiye Kupasına nidiyor
Gemlik Gücüm Yıldız 
takımı Bursa’nın en iyi 6 
takımı arasına kalarak 
TBF Türkiye Kupasına 
gitmek için tarihi başarı 
elde etti.
Mücadele ettiği playoff 
gurubunda Orhangazi G. 
Spor’u Mg Spor 
Kulübünü her 2 maçta ve 
Nilüfer belediye Spor ’u 
Deplasman da yenerek 
playoff gurubuna 
kalmaya hak kazandı.
Gemlik Gücüm 54
Orhangazi G.Spor 51
Mg Spor 28
Gemlik Gücüm 46
Nilüfer Belediyesi 48
Gemlik Gücüm 48
Orhangazi G. Spor 53
Gemlik Gücüm 69
Gemlik Gücüm 69
Mg Spor 52
Tofaş Spor, Final
Okulları, Emine Örnek 
Koleji, Bosch Spor 
Kulübü, Gemlik Gücüm

ve Play off gurubundan 
gelecek 2. Takımla 
Bursa’nın en iyi 6 
takımından 3 takım 
Türkiye kupasına gitmek 
için kıyasıya mücadele 
edecek.
Gemlik Gücüm Yıldız

Takım Antrenörü Sabri 
Selçuk, "60 yılı aşkın 
Spor hayatımda genç 
sporcularla bir çok 
başarılara çalışma 
azmimiz ve disiplinimizle 
ulaştık. Yeni başarılara 
ulaşmak için Hedefimiz

Türkiye kupasına gitmek 
bu doğrultuda aralıksız 
çalışıyoruz. Gruptaki 
mücadele edeceğimiz 
takımlara karşı tek deza
vantajımız Takımımız 99 
doğumlu sporculardan 
kurulu olması.

Oyuncularıma bu başarı
da destek olan Kulüp 
yönetimine, Gemlik 
Gençlik Hiz. ve ilçe Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç’a, Gemlik 
Belediyesi ulaşım daire 
başkanlığına ve Yıldız 
takım sponsoru Aktaş 1 
Teşekkür ederim” 
ifadesini kullandı.
Gemlik Gücüm Spor 
Yıldız Takımı 13 Şubat 
2014 tarihinde Perşembe 
günü saat: 19:00 ‘da 
Gemlik ilçe Spor 
salonunda mücadele 
edeceği Nilüfer Belediye 
spor’u yenerek grubunu 
namağlup tamamlamak 
için saha çıkacak.
Gemlik Gücüm A Takımı 
16 şubat 2014 günü 
mücadele edeceği 
ASE ANADOLU BASKET
BOLÜ Yenerek 3 lig 
Grubunda lider olma 
hesapları yapıyor.

Olimnivat bahanesiyle 55 M» lira dolandırdılar
İnegöl ilçesinde, 22. 
Kış Olimpiyatlarının 
yapıldığı Rusya'nın 
Soçi kentine sanda
lye satacaklarını 
söyleyip 2 kişiden 
55 bin lira aldığı 
iddia edilen 2 
şüpheli gözaltına 
alındı.
iddiaya göre, İstan 
bul'da yaşayan 
Selçuk B. ve İnegöl 
de ikamet eden İlker 
K. ile irtibat kuran 
şüpheliler, kendileri
ni "eski özel hare 
katçı ve iş adamı” 
olarak tanıttı.
Selçuk B. ile İne 
göl'de yaklaşık 5 ay 
önce bir araya gelen 
zanlılar, bir miktar

para vermesi halin 
de 8-10 katını kaza 
nabileceğini söyledi. 
Bu kişilerle bazı 
mobilya fabrikalarını 
gezen Selçuk B, 
Soçi'ye sandalye 
ihraç edeceklerini 
belirten şüphelilerin 

talebi üzerine 
İstanbul'a döndük
ten sonra bankadan 
kredi çekerek 20 bin 
lira gönderdi.
Zanlıların telefon fat
uralarını da ödeyen 
Selçuk B, İstanbul 
da bir kişiye 10 bin 

liralık senedin 
ödemesini yaptı. 
İnegöl'e bağlı Ko 
nurlar köyünde 
ikamet eden İlker K. 
ise benzer vaatlerde 
bulunan şüphelilere, 
iş kazası tazminatı 
olarak eline geçen 
15 bin lirayı verdi. 
Bir süre sonra 
dolandırıldıklarını 
fark eden Selçuk B. 
ve İlker K, İnegöl 
Emniyet Müdürlü 
ğüne giderek şika 
yetçi oldu. Polisin 
yaptığı araştırma 
sonucu 2 şüpheli 
gözaltına alındı. 
Selçuk B, gazete
cilere yaptığı açıklar 
mada, şüphelilerle 

internette tanıştığını 
bildirdi. Zanlıların, 
para gönderdikten 
sonra kendisini ara
mamasından şüphe
lendiğini dile getiren 
Selçuk B, "Rusya'ya 
ihracat yapıldığını 
gösteren belge var 
ama Rusya'dan tes
lim alan firma yok. 
Hayali bir ihracat 
yapılmış. 40 bin 
liram gitti. Böyle 
20'ye yakın kişinin 
dolandırıldığını 
öğrendik" dedi. 
İlker K. ise 2007 
yılında iş kazası 
geçirdiğini anlattı. 
Şüphelilerin, bu 
kaza nedeniyle 
tazminat alacağını 

öğrendiğini ifade 
eden İlker K, 
"Benimle çok 
ilgilendiler. Soçi'ye 
sandalye göndere
ceğimizi, bundan 
para kazanacağımızı 
söylediler. 15 bin lira 
verirsem 30 bin 
liranın üzerinde para 
kazanacağımı taah
hüt ettiler. İş kazası 
tazminatım olan 15 
bin lirayı onlara 
verdim. Parayı aldık
tan sonra beni hiç 
aramadılar.
Aradığımda ise tele
fonlara cevap ver
mediler. Ben de 
şikayetçi oldum. 
Hakkımı arayaca 
ğım" diye konuştu.

KRŞ€D€ B€Kl€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS iİstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
matbaaciuk - yayincilik • reklahcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95

SATIUK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA 

05356312517
■■l



2İLL

DUGUN SALONU

GUZEL ANLARINIZI
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

rasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikahMasası

YeneĞfrıfzl zIy^gtc dönü^türmck fçfn

ÖNCE 
SAĞLIK!

Balık - Tavuk ve Köfte Evi
GÜNLÜK TAZE BALIK 

SATIŞLARIMIZ 

GOLDSTAR
BALIK 

MARKETİMİZDE
BAŞLADI

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİSİMİZ VARDIR

.TffizQ 224 514.71 72 GEMLİK
Hamidlve Mah* Kumsal 5ok. No:3

MİLTON
GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE 

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN

internetten Canh Mupn 
Sahne - Işıkyösferisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz yösteriler



13 Şubat 2014 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 9

Tiirt kurumlannın vergi yükü "hatif1 çıktı
Türkiye, kurum 
kazançları üzerinde
ki vergi oranı açısın
dan, en az yüke 
sahip 8. ülke konu
munda bulunuyor. 
OECD ve Maliye 
Bakanlığı veri
lerinden derlediği 
bilgilere göre, 
Türkiye kurum 
kazançları üzerinde
ki vergi yükü 
bakımından 
2002'den bu yana 
önemli gelişmeler 
kaydetti. Ülkenin 
kurum kazançları 
üzerindeki vergi 
yükü, 2002'de yüzde 
65 seviyesinde iken 

bu rakam 2013'te 
yüzde 34'e geriledi. 
Dünyanın en büyük 
ekonomisi olan 
ABD'nin, kurumlan 
üzerindeki vergi 
yükü yüzde 57,6, 
aynı kıtada yer alan 
Kanada'da bu oran 
yüzde 51,1 
seviyesinde 
bulunuyor.
Kurum kazançları 
üzerindeki vergi 
yükü Asya devi 
Japonya'da yüzde 
43,4, Güney Kore'de 
yüzde 51 olarak 
dikkati çekiyor.
- AvrupalI firmaların 
vergi yükü ağır

Avrupah kuramların 
2013 yılındaki en 
ağır yüklerinden biri 
vergi oldu. J 
Fransa'da kurumlar 
üzerindeki vergi 
yükü, geçen yıl 
yüzde 64,4 olarak 
gerçekleşti.

Avrupa'da 
Fransa'nın ardından 
kurumlar üzerindeki 
vergi yükünün en 
ağır olduğu 2. ülke 
yüzde 56,5 ile 
Danimarka oldu. 
Danimarka'yı yüzde 
54,5 ile İrlanda, 

yüzde 50,7 ile 
Portekiz, yüzde 50,5 
ile de Belçika izledi. 
Türkiye, yüzde 
34'lük oran ile 
kurum kazançları 
üzerindeki vergi 
yükü açısından, en 
az yüke sahip ülkel
er arasında yer aldı. 
Türkiye, söz konusu 
oranla ABD, Fransa, 
Almanya, Ingiltere 
ve Japonya gibi 
ülkelerden daha 
başarılı bir karneye 
sahip oldu.
Küresel ekonomik 
krizden en çok etk
ilenen ülkeler 
Yunanistan ve

Ispanya'daki kuram
lar ise vergi yükü 
açısından Avrupa 
ülkelerinden daha iyi 
durumda bulunuyor. 
Kuramların 
kazançları üzerinde
ki vergi yükü 
Ispanya'da yüzde 
48,9, Yunanistan'da 
yüzde 33,4. 
Avrupa'da kurum 
kazançları üzerinde
ki vergi yükünün en 
hafif olduğu ülke 
yüzde 21'lik oran ile 
Estonya olurken, 
bunu yüzde 23 ile 
Slovakya, yüzde 31,2 
ile Çek Cumhuriyeti 
izledi.

3 milli süre doluyor! Binlerce şirket için son günler
Binlerce şirkete tanı
nan 3 yıllık süre 3 
gün sonra doluyor. 
Bakanlık kendisine 
tanınan yetkiyi’ şayet 
3 gün içerisinde kul
lanmazsa eğer ser
mayesini artırmamış 
şirketler tarihe 
karışacak...
Limited şirketlerin 
sermayelerini 10 bin 
liraya, anonim şirket
lerin de 50 bin liraya 
yükseltmesi için son 
3 gün. Şayet bu tari
hten sonra belirtilen 
oranlarda ser
mayelerini arttır
mayan şirket olursa 
kapatılma tehlikesi 
ile karşı karşıya kala
cak.

14 Şubat 2011 tari
hinde Resmi Gazete 
'de yayımlanan Türk 
Ticaret Yasası'nda 
anonim ve limited 
şirketlere ait ser
maye tutarları revize 
edilerek yeniden 
belirlenmiş ve 3 yıl 
süre tanınmıştı. İşte 
anonim ve limited 
şirketlere yönelik 
sermaye artırımı için 
belirlenen bu süre 14 
Şubat yani bu Cuma 
günü sone eriyor. 
Yürürlükteki 6102 
sayılı Türk Ticaret 
Kanunu(”TTK") 
uyarınca anonim ve 
limited şirketlerin 
asgari sermaye 
tutarlarını anonim

şirketleri 50 bin 
liraya, imited şirket
leri ise 10 bin TL'ye 
çıkarması gerekiyor. 
Sermayelerini 
TTK'da belirtilen 
tutarlara yükselt
meyen belirlenen 
tutara yükseltmeyen 
şirketler çalışmıyor 
kabul edilecek ve 

kapanma tehlikesiyle 
karşı karşıya kala
cak.
Türkiye'de. 780 bin 
limited, 90 bin de 
anonim şirket 
olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda 
14 Şubat'ta yürür
lüğe girecek olan 
yeni düzenleme yak

laşık 900 bine yakın 
şirketi yakından 
ilgilendiriyor.
Sermayesi belirlenen 
tutarın altında olan 
şirketler 14 Şubat 
2014 tarihine kadar 
bağlı bulundukları 
ticaret sicil müdür
lüğüne giderek ser
maye artıranında bu 
lunmaları gerekiyor. 
Belirlenen süre 
içinde sermayelerini 
öngörülen tutarlara 
yükseltmeyen şir
ketler "Çalışmıyor” 
kabul edilerek ticaret 
hayatına devam ede
meyecek. Ticaret 
Sicili infisah eden bu 
şirketlerin tasfiye 
dışında bir işlem

yapmasına izin ver
ilmeyecek.
Tasfiyeden dönülme
si de asla mümkün 
olmayacak ve faali 
yetlerini yeniden 
canlandırmasına 
imkân tanınmayacak. 
Bir nevi artırımda 
bulunmayan şirket
lerin 15 şubat tarihi 
itibariyle eli kolu 
bağlanmış olacak. 
SÜRE UZATILMAYA
CAK
Konuyla ilgili 
geçtiğimiz günlerde 
görüş bildiren 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı 
ise süreyi uzatma
mayı düşündüklerini 
söyledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 150
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sid. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
llçeTanm 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.Savcillğl 513 10 53
C.Saveı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 913 10 28

IHASIM
Psmukkals ®1 2 OO 86
DENİZ UÇ Adi S ®® 13
RS0BBUB Atunta Seyahat 614 S3 s 2
METRO ®13 12 «
Aydın Turtam ® 1 9 80 77
SOzar Turtam 812 1O 78
KanbaroOlu-Eaada* 614 46 40
Anıtur ®14 47 71
Kamil Koç 618 Ol 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.SaO.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 05 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

BELEDİYE

Santral 51345 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. 51345 21-111
Su Anza Yalnız 185

TAKSİLER

K&rfez Tekel 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
OOven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manşettir Taksi 517 33 94

DENİZ OTORÜSÜ

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yanikapı (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) 303 43 10
Eaklhlaar (262) 655 60 31

_________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAMITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yani Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünlar Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Patrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogu 
Boyza Patrol

513 29 29
513 12 95
513 15 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
814 88 70
514 17 00

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4798 

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)

■nfflH
VENÜSSİNEMASI

EYVAH
EYVAH 3: 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15 

DÜĞÜN DERNEK 

12:00-14:15- 
16:30-19.10-21.15 
ÇILGIN DERSANE 

3:11.30-13.30- 
15.30-17.30-20.30

5133321



saadet ra saadet
Kazanacak fflr“raı

Gemlik KSrfezl

OZMEN

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

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK

saadet 
[Kazanınca^

GEMDİK
KazanacaK"

SAADET
PARTİSİ

www.sedatozmen.com.tr

SAADET

kazanacak
SAADET
PARTİSİ

twitter.com/ozmen sedat

GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com

mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.sedatozmen.com.tr
twitter.com/ozmen
http://www.manastiremlakqemlik.com
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İZeytinyagı
[Kestane Şekeri f 
(Yöresel Reçelleri 
kKozmetik Ürünler]

^^(^TfSthnfer

j^YLAK

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAKrçparkası,
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesini oryanı nd a, 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve marketlerde 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

kavlakW
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Bugün Sevgililer 
Günü kutlanacak
Milattan sonra ilk vüzvıllardan beri Ijer yıl 
şubat ayının 14'ûnde kutlanan Sevgililer 
Günü, bugün kutlanacak. Sevailileç, 
sevaileyni dile aetirerek. sevdiklerini 
mutlu etmenin yollarını arayacak

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu, genel kurulun 28 Mart-7Nisan tarihlerinde yapılması kararı aldı

MliMllttIWMIliHlMi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gemsaz’daki elektrik direkleri...
uün, Gemsatfûan Vrr vatandaş aradı.
"Kadri Bey, ben Gemsaz’da yaşamak

tayım.
Buranın bir tane futbol sahası var.
Buradaki elektrik direklerini Gemlik 

Belediyesi’nin elemanları kaldırıyor.
Halk ile belediye personeli arasında 

gerginlik var, gelir misiniz?" dedi.
Ben de, görüntülerin çekilip bana gön

derilmesini istedim.
Ardından bir süre sonra cep telefonu

ma 4 fotoğraf gönderdiler. Dev. 4’de

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tümer, önümüzdeki ay 
yapılacak olan genel kurul için yakışıksız dedikodular üretildiğini belirte 
rek, “Yönetim kurulumuz tüzüğümüz hükümleri gereği yapacağımız genel 
kurulun tarihlerini belirleyerek, üst kurumumuz ve Bakanlığın onuruna 
sundu. Gelecek sonuca göre hareket edeceğiz” dedi. Haberi syf2’de

Tezsem 
Karabük'e 
Emniyet 
müdürü 

oldu
Bursa Emniyet 
Müdür Yardımcı 
siyken daha son 
ra Polis Başmüfe 
ttişliği görevine 
geti rilen Gemlikli 
Serhat Tezsever, 
önceki gün yapı 
lan yeni atamalar 
ile Karabük 
Emniyet Müdürlü 
ğü görevine 
atandı. Tezsever, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ’nde 
de çeşitli birim
lerde görev yap
mıştı. Syf2’de

http://www.kavlak.com.tr
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kumlu, genel kurulun 28 Mart-7Nisan tarihlerinde yapılması karan aldı

M ıı SıMaı Ması secim tarihini kliılMi
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tümer, önümüzdeki ay yapılacak olan 
genel kurul için yakışıksız dedikodular üretildiğini belirterek, “Yönetim kurulumuz 
tüzüğümüz hükümleri gereği yapacağımız genel kurulun tarihlerini belirleyerek, üst kuru- 
mumuz ve Bakanlığın onuruna sundu. Gelecek sonuca göre hareket edeceğiz” dedi.
Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası seçim
lerinin 7 Nisan 2014 
tarihinde yapılacağı 
açıklandı.
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Yönetim Kurulu, 
2014 yılının seçim 
yılı olması 
nedeniyle, oda 
seçimlerinin yapıla
cağı tarihi belirledi. 
İbrahim Talan’ın 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nden 
belediye başkan 
adayı olması 
nedeniyle oda 
başkanlığı görevin
den istifa etmesi 
üzerine toplanan 
oda yönetimi, 
Muharrem Tû'mer’T 
oda başkanlığına 
getirmesinden 
sonra, oda, genel 
kurulunun toplan
tısının 28 Mart 2014 
tarihinde yapılması 
karan aldı.
Çoğunluk sağlan
madığı takdirde 
seçimler, 7 Nisan 
2014 tarihinde 
çoğunluk aranmak
sızın yapılacak. 
İbrahim Talan’a

GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI YÖNETİM KURULU

Odaya yaptığı 
hizmetlerden dolayı 
teşekkür eden 
Tümer, "Kendisiyle 
güzel temenniler ile 
vedalaştık." dedi. 
Oda başkan ve 
yönetim kurulu 
üyelerinin de seçile
ceği genel kurul 
için kasıtlı söylenti
lerin çıkarıldığını 
belirten Oda 
Başkanı Muharrem

Tümer, "Yönetim 
kurulu arkadaşla 
rımız ile seçim tarihi 
konusunda net 
karar aldık. Seçim 
startını verdik” 
dedi.

ADAY OLACAĞIZ 
Kendisinin ve yöne
timdeki arkadaş, 
larının da seçim
lerde adayı ola
cağını söyleyen

Muharrem Tümer, 
genel kurul ile ilgili 
gündemin yerel 
basında önümüzde
ki zaman içinde 
yayınlanarak, 
üyelere duyurula
cağını söyledi. 
Tümer, oda seçim
lerinin yerel seçim
lerden sonraya alın
ması ile ilgili olarak 
da gazetemize yap
tığı açıklamada şun 

lan söyledi : 
"Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası seçimleri 
bu yıl çok adaylı bir 
olacak.
Ben de bu seçim
lerde aday ola
cağım. 16 yıldır 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
yönetim kurulunda 
görev almaktayım. 
Bu bakımdan çırak
lık dönemini geride 

bıraktım. Odamıza 
siyaset karıştırma 
yacağız. 30 Mart 
2014 tarihinde 
yapılacak olan yerel 
seçimlerde Belediye 
Başkanlığına kim 
seçilirse seçilsin, 
odamız ile ilgili 
diyaloglarımız süre
cektir. Esnafımızın 
sorunlarının yüzde 
80 i belediye ile 
ilgili olduğu için 
çözümün de 
belediye ile olacağı
na inanıyoruz. 
Esnaf ve sanatkar
larının çıkarlarını 
korumak bizim 
görevimizdir.
Bu bakımdan Oda 
seçimlerini Yerel 
seçimlerin sonuna 
aldık.”
Tüm esnaf ve 
sanatkarların 
Oda seçimlerine 
katılmanın 
demokratik haklan 
olduğunu da söyle 
yen Tümer, 
"Rekabet kaliteli hiz 
met getirir. Genel 
Kurulumuzun huzur 
ve barış içinde geç 
meşini diliyorum.” 
dedi.

!■, Mı imılmi ııiilliıi illi Kurşunlu ve 
Umurhevtfe sulama 

havuzu
Bursa Emniyet 
Müdür Yardımcı 
siyken daha sonra 
Polis Başmüfettiş 
liği görevine geti 
rilen Gemlikli 
Serhat Tezsever, 
önceki gün yapılan 
yeni atamalar ile 
Karabük Emniyet 
Müdürlüğü 
görevine atandı. 
Gemliklilerin yakın
dan tanıdığı eski 
Belediye Nikah

Memurunun oğlu Tezsever,
olan Serhat 17 emniyet

müdürünün 
görevinden alındığı 
kararname sonucu 
Bursa Polis Baş 
Müfettişliğinden 
Karabük Emniyet 
Müdürlüğü 
görevine getirildi. 
Yurdun çeşitli yer
lerinde görev yapan 
Serhat Tezsever, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü’nde de 
çeşitli birimlerde 
görev yaptı

Gemlik Belediyesinin 
Gemlikli Zeytin Üretici
leri ve Çiftçilere yöne
lik yatırım projeleri bir 
bir hayata geçiyor. 
Kurşunlu’da yaptırılan 
118 tonluk sulama 
havuzu önümüzdeki 
günlerde hizmete gire
cek. Umurbey’de yapı 
lan yine 118 tonluk su 
deposu inşaatını da 
tamamlamak üzere 
olan Gemlik Belediye 
si, bölgedeki üretici

lerin sulama sorununu 
da kökten çözmüş ola
cak. Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, il özel İdaresi 
nin tip projesinin uygu 
landığı yatırımlarda 
hem çiftçilerin ve zey 
tincilerin desteklen
mesinin hedeflendiğini 
hem de Belediye’nin 
bölgedeki yeşil alan
larına su taşıma pro
jesinin yaşama geçe
ceğini vurguladı.

d www.gergi ik^orfe^ga^etes i.çorg
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri__guler@hotmail. com

TGB’li gene hasından yaraMı
Gemsaz’daki elektrik direkleri
Gemsaz’daki bir futbol sahasının elektrik 

direkleri neden kaldırılır?
Direklerin, Gemsaz’dan kaldırıp, Kumla’ya 

götürüldüğü söyleniyor.
Bunu vatandaş^ nasıl anlatırsınız?
Bir yerdeki hizmeti geliştireceğinize, söküp 

başka bir alana götürmek ne iştir?
Bir zamanlar, Fatih Mehmet Güler tarafından 

İstiklal Caddesi'ne konan sokak lambalarının 
sökülüp, başka caddelere konduğu gibi...

Belediye bu kadar mı basiretsiz. Bir yere 
götürülen hizmeti kaldırıp, başka bir yere 
götürüyor.

Gelelim ikinci olaya...
Elektronik posta adresime şu not geldi.
Okuyun ve kararı siz verin:
"Kadri bey, Ben Gemlik’te öğretmen olarak 

çalışıyorum.
Fakat burada yapılan siyaseti de eğitimi de 

beğenmedim.
İlçede yayın yapan 1-2 gazete var.
Bakıyorum da içlerinde olaylara objektif baka- 

bilen sadece siz varsınız.
Şu günlerde ağırıma giden bir olayı size 

haber veriyim istedim.
Okullarda belediyece yaptırılmış 2014 ajan- 

dâfân dağıtılıyor:
İçine baktığımda, 2013 Öğretmenler Günü için 

hazırlatıldığını görüyorum.
Yani, Kasım 24’de dağıtılması gereken ajan

dalar, Şubat ayının ortasında dağıtılmaya baş
landı.

Belediyeyi aradım.
‘İhaleyi alan matbaa ajandaları ancak getirdi, 

biz ne yapalım’ diyorlar.
Yani, matbaanın Kasım ayında yetiştirmesi 

gereken ajandalar, ancak şubat ayında belediye 
ye teslim edilmiş!

Benim bildiğim, ihale de son teslim tarihi bel
lidir.

AKP hükümetinin 
hazırladığı torba 
yasa içinde tutuklu 
yurtsever subay
ların serbest bırakıl
ması için herhangi 
bir madde bulunma- 
mamasını protesto 
etmek için Ankara 
ya giden Gemlikli 
İşçi Partililer ve 
TGB’li gençler polis 
coplarıyla yaralandı. 
İşçi Partisi Gemlik 
İlçe Başkanı 
Muharrem Çelik 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, "AKP 
cemaat çatışması 
son hızla devam 
ederken, itiraflarla 
11 yılda bizi nasıl 
soydukları alın 
terimizi nasıl çaldık
ları ve yurtseverlere 
kumpas kurdukları 
açığa çıkmıştır.

Ergenekon ve 
balyoz benzeri 
davalarla TSK ve 
doğu Perinçek 
başta olmak üzere 
bütün yurtseverlere

sahte belgelerle yıl
lardır zindanlarda 
tutmaktadır.
Kanser hastası 
Fatih Hilmioğlu ve 
bütün işçi

Partililerin ve 
Mustafa Kemal’in 
resmi sivil askerle 
rin derhal serbest 
bırakılmaları gerekir. 
Kumpas kuranlar 
hesap vereceklerdir. 
Yurtseverlere özgür
lük. Hükümet istifa 
et.

BAŞINDAN 
YARALANDI

Ankara da polis 
coplarıyla TGB’li 
arkadaşımız Hakan 
Keleş başından 
yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Arkadaşımıza 
geçmiş olsun diyor. 
Arkadaşımızı bu 
hale sokanlan da 
kınıyoruz.” 
dedi.

Ama herhalde, bir karışıklık olmuştur, ya da 
binleri kotlanıyordur.

Bir de fiyatını merak ettim.
Bana, bu basit ve bayağı ajandaların fiyatı 

hakkında bilgi verirseniz sevinirim.
İyi çalışmalar, iyi geceler...”
Buyurun..
Yerel seçimlere 1.5 ay kala, şimdi de öğret-

menlere 24 Kasım 2013 tarihinde dağıtılması 
planlanan ajandalar konusu çıktı ortaya.

Yukarıdaki elektronik postaya hiçbir katkı
L koymadım.

Aynen sîzlerle paylaştım.
Bir süre önce, Ocak ayında dağıtılması gere 

ken, ön sayfasında Belediye Başkanvekili’nin 
kocaman fotoğrafının bulunduğu takvimler 
gelmişti Gemlik gündemine.

Şım'âr'ae'DU âjariatnar Çrku oriaya..
Kim bastı, kaç tane basıldı, nasıl bir ajandadır 

Dilmiyorum 'Kaç 'iıraûır'ofımıyorum.
Ama, yapılan öğretmenlerle adeta alay etmek

tir.
İhale edilen bir işin söylediğiniz gibi teslim 

tarihi olmalıdır.

Sultan Süleyman 
tarafından boğdu
rulmasının dizide 
canlandırılmasıyla 
yeniden gündeme 
gelen Şehzade 
Mustafa'nın 
türbesinde ziyaretçi 
yoğunluğu yaşandı 
abası Kanuni Sultan 
Süleyman tarafın
dan 1553 yılında 
boğdurulmasının bir 
televizyon dizisinde 
canlandırılmasıyla 
yeniden gündeme 
gelen Şehzade 
Mustafa'nın Bursa 
daki türbesinde 
ziyaretçi yoğunluğu 
yaşandı. Türbe 
önünde dua eden 
ziyaretçilerden 
bazıları ağladı.
Şehzade'nin türbesi
ni de kapsayan 
Muradiye Külliye 
si'ne gelen vatan

daşlara, devam 
eden restorasyon 
çalışmaları nedeniy 
le ziyarete kapalı 
'olmasına rağmen 
izin verildi. Bunun 
üzerine çok sayıda 
vatandaş, türbenin 
dış bölümünde 
Şehzade Mustafa 
için dua etti.
Vatandaşlardan 
Şenay Kayahan (52) 
yaptığı açıklamada,

türbeye, 30 kilomet 
re uzaklığındaki 
evinden geldiğini 
söyledi.
Televizyonda boğul
ma sahnesini izler 
ken duygulandığını 
dile getiren ve göz 
yaşlarına hakim ola
mayan Kayahan, 
"Dizinin fanatiğiyim. 
Şehzade Muşta 
fa'nın güveni, 
sadakati, babasına

olan sevgisi ve 
babasının ona böyle 
davranması beni 
bitirdi. Tarihi bili 
yoruz beiki ama 
böyle izlemek insanı 
daha da etkiliyor. 
Keşke o çadıra 
girmeseydi. Kendini 
feda etmesi beni 
çok üzdü, elim 
ayağım titriyor. Sen 
rahat uyu, seni çok 
seviyorum" dedi.

Bu tarihte teslim edilmemiş ise, bir müeyyide 
uygulanır.

24 Kasım 2013 tarihinde teslim edilmesi gere 
ken bir iş, 13 Şubat 2014 tarihinde teslim edili 
yorsa, bunun kıymeti harbiyesi (değeri) olmaz.

Belediye yine kaş yapayım derken, göz 
çıkardı.

Becerikli belediye böyle olur!
Belediye çalışıyor, Gemlik böyle değişiyor.
Kutluyorum, becerikli belediyemizi.

KAYIP BEKO 100 TR W6X000-90901781 MARKA VE SERİ NOLU 
YAZAR KASAMIN RUHSATINI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

ALİ METE

KAYIP GEMLİK İMAM HATİP LİSESİNDEN ALDIĞIM 
TASTI KN AM EMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR 

EMRE YAZICI
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MHP’ye meclis üyeliği için 
3 aday adayı daha başvurduGemlik siyasetinde bu 

olanlar mübah mıdır?
Siyaset buya...
Demek ki oluyormuş...
Bugüne kadar ne yaptığının hiç bir şey 

önemli değil, siyasette işin bitti mi hemen 
kıyıya konuluyorsun.

İşte, AK Parti'nin Gemlik Belediyesi 
meclis üyesi aday listesinin hazırlan
masında ortaya çıkan sonuç siyasette 
vefanın olmadığının en güzel örneğinin 
kanıtı gibi...

Konun içeriğini daha iyi anlayabilmek 
için şimdi hafızalarımızı 2009 seçimle rine 
yani beş yıl geriye götürün.

Gemlik halkının oylarıyla CHP'den 
belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet 
Güler'in başkanlık serüveni iki yıl süre- 
bilmişti.

Çünkü, hakkında açılan davalar gerekçe 
gösterilerek görevinden el çektirilmişti 
Güler.

Yerine meclis üyeleri arasında yapılan 
seçimde AK Partili Refik Yılmaz, CHP'li 
Necdet Ersoy'un önünde bir oy farkla 
başkanvekili olmuştu.

Ve o günden bu güne de yani üç yıldır 
Yılmaz, başkanvekili olarak Gemlik 
Beledivçsi'ni vçnetmektedir...

Tabii ki, bu süreç içinde Gemlik Belediye 
si'nde yaşananların belki de Türk siyaset 
tarihinde bir örneği görülmemiştir...

Nelerin yaşandığını Gemlik halkının çok 
iyi bildiği için konuyu dağıtmamak adına 
ışın'ou yönüne girmeyeceğim.
AK Parti, 30 Mart'ta yapılacak seçimler 

için aday gösterdiği Refik Yılmaz'ın 31 
kişiden oluşacak yeni meclis üyesi liste
sine aday adayı olan mevcut 8 meclis 
üyesinden sadece Aslan Özaydın'a yer 
vermiş.

Anlaşılan o ki, sütten ağzı yanan AK 
Parti İlçe Başkanlığı, yoğurdu bu kez 
üfleyerek yemenin derdine düşmüş.

Zira, liste dışı bıraktığı mevcut meclis 
üyeleri içinde hele biri var ki, kullandığı 
oyla Refik Yılmaz'ın başkanvekili 
olmasının yolunu açan kilit isim olmuştu o 
kişi...

CHP'den meclis üyesi olmasına rağmen 
AK Parti'nin adayı Yılmaz'a oy kullanarak 
başkanvekili koltuğuna oturmasını 
sağlamış o isim Muharrem San'dır.

Bu davranışı karşısında partisiyle bağını 
koparıp AK Parti'ye geçen Sarı, başkan 
yardımcılığı görevine getirilerek mükafat
landırılmıştı.

Şimdi devran döndü.
AK Parti ilçe Başkanlığı, Muharrem 

San'nın da içinde olduğu meclis üyeliğine 
aday adayı olan mevcut sekiz isimden 
yedisinin üzerini çizdiği konuşuluyor.

Bugün bu durum AK Parti tarafından 
saklanmak istense de listelerin Yüksek 
Seçim Kurulu'na teslim edilecek son gün 
olan 18 Şubat'ta ortaya çıkacaktır.

Sonra da bunun adına siyaset denile
cek...

Mimarlar Odası eski 
Başkanı Kenan 
Çakır, eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un damadı 
Eyüp ösün ve 
Turizmci Ayhan 
Günaydın MHP’den 
meclis üyesi aday 
adaylığı için başvu
ru yaptı.
Başvuru toplantısın
da söz alan İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Gemlik 
mutabakatı söylem
lerinin bu gün 
vücut bulduğunu, 
Adnan Bıyıklı ve 
MHP rüzgârının artık 
fırtınaya 
dönüştüğünü ifade 
ederek; “Gemlik 
şunun farkına vardı. 
Gemlik’te en iddialı 
parti biziz. 
Bu birliktelikte id 
diamızın gösterge
sidir" dedi.

Bursa Kent Müzesi 10 Yaşında

MM aboneoldunuzmu?
■MllimilllllM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bursa’yı tüm değer
leriyle anlattığı 
çalışmalarıyla kentin 
geleceğine ışık 
tutan ve müzecilikte 
örnek olan Bursa 
Kent Müzesi, 10. 
yaşını özel bir 
sergiyle karşılıyor. 
Bursa’yı tüm değer
leriyle anlattığı 
çalışmalarıyla kentin 
geleceğine ışık 
tutan ve müzecilikte 
örnek olan Bursa 
Kent Müzesi, 10. 
yaşını özel bir 
sergiyle karşılıyor. 
Bursa Kent Müzesi 
10. Yıl Sergisi, 
bugün açılacak. 
Bursa’nın kültürel 
mirasını en güzel 
şekilde geleceğe 
taşıma sorumlu
luğuyla 14 Şubat 
2004 yılında kurulan 
Bursa Kent Müzesi, 
10 yıl boyunca 
Bursa’nın tarihini, 
geleneklerini, adet
lerini önce 
BursalIlara sonra da 
tüm Türkiye’ye 
hatırlatmak amacıy- 
la önemli projelere

Çakır; “Gemlik için 
MHP’deyiz” 
Toplantıda söz alan 
Mimarlar Odası eski 
Başkanı Kenan 
Çakır ise; “Biz, 
Gemlik’in mimari 
durumunu da 
önemsediğimiz için, 
Gemlik’te kazana 
cağına inandığımız 
MHP’den meclis 
üyesi adayı olduk.

imza attı. 
Bu serüveninde 
birçok özel sergiye 
ev sahipliği yapan 
ve başarılarıyla 
Avrupa Müze 
Akademisi’nin de 
kurucu üyelerinden 
olan Bursa Kent 
Müzesi, 10. yılın 
haklı gururunu,

Bundan sonraki 
çalışmalarımız da 
Gemlik’in daha iyi 
bir yer olması için 
olacaktır” şeklinde 
konuştu.
Daha sonra söz alan 
MHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Adnan Bıyıklı; 
“Bize olan bu 
teveccüh ve inanç, 
30 Mart’ta Gemlik 

müzenin 10 yıllık 
tarihinde duvarları 
arasına sığdırdığı 
etkinliklerden kesit
lerin yer aldığı 
‘Bursa Kent Müzesi 
10. Yıl Sergisi’ ile 
yaşıyor. Hem bir 
kutlama, hem de 
geleceğe atılan yeni 
bir adım olma özel

Belediyesini kazana 
cağımızın gösterge
sidir. Bundan sonra 
Gemlik’in mevcut 
durumunun üzerine 
ne koyabiliriz bunu 
hesap ediyoruz.
Sevgi ve hoşgörü ile 
Gemlik’i daha iyi 
noktaya getirecek, 
Avrupa’nın önde 
kentlerinden biri 
olacağız” dedi

liği taşıyan özel 
sergi, 14 Şubat 
Cuma günü saat 
14.00’de yapılacak 
törenle açılacak. 
Kente gönül 
veren Bursa sev
dalılarını açılışa 
davet eden Bursa 
Kent Müzesi 
Koordinatörü 
Ahmet Erdönmez, 
Bursa Kent Müze 
si’nin 10. yıl heye
canına usta sanatçı 
Ara Güler’in Bursa 
Fotoğrafları 
Sergisi’nin de 
eşlik edeceğini 
söyledi. 
Bursa Kent 
Müzesi’nin 10.yıl 
etkinliklerinin ilk 
organizasyonu 
olarak açılacak olan 
‘Ara Güler Bursa 
Fotoğrafları Sergisi’, 
ustanın fotoğrafla 
rını, Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm 
Vakfı (BKSTV) ve 
Bursa Fotoğraf 
Sanatı Derneği 
(BUFSAD) 
katkılarıyla izlenime 
sunuyor._________

‘Genj lik KörfezV itkkö|rfezgazeteşj,cötih
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AYRINTI
Erhan İZGİ

AKP’NİN AÇMAZI

Günlerden beri 
gazete ve televiz 
yonlarda AKP 
rüşvet ve yolsuzluk 
olaylarıyla boğuşu 
yor.

Bunlar yetmiyor
muş gibi medyayı 
yönlendirme 
çabaları da telefon 
konuşmalarıyla 
ortalığa saçılıyor. 
Seçimlere yakın 
günlerde kaset 
savaşları var 
gücüyle devam ede
ceğe benziyor, 
bakalım daha neler 
göreceğiz.

17 Aralık AKP için 
sonun başlangıcı 
oldu.

Halktan gizlenen 
yolsuzluklar, rüşvet 
ve kara para 
operasyonları kabak 
gibi savcılar tarafın

dan ortaya konun
ca, muhteremler ne 
yapacağını şaşırdı. 
Kıvırtacak bir yanı 
yoktu işin, paralar, 
para kasaları, para 
sayma makineleri 
açık seçik polisler 
tarafından alınıp 
götürülüyordu. 
Milyon dolarlar 
telaffuz ediliyordu. 
AKP’nin ihtişamlı, 
anlı şanlı bakanları 
susmaları 
gerekirken kendi
lerini masum 
gösterme gayretine 
girdiler, utanmadan, 
sıkılmadan.

Günler sonra 
aklanacaklarını dile 
getirdiler.

Bu iş hangi su, 
hangi arıtıcı ile ola
cak, bunu 
söylemediler.

Bağımsız yargının 
(!), paralel savcıları 
büyük suç işlediler. 
Muhterem 
Başbakanın oğlu 
için ifadeye çağrıl
ması olacak iş 
miydi?

Kurduğu vakfa 
milyon dolarlar, 
arsalar bağışlanı 
yordu.

Ama niçin?
Bu sorgulanmak 

istenince akan sular 
dururdu.

Bilal Efendinin 
babası başbakandı 
ne de olsa.

Onun da dokunul
mazlığı var sayılırdı 
bir bakıma.

Sıradan vatan
daşlar için bırakın 
yargı görevini yap
sın diyenler, her 
nedense dudaklarını 

siyah bir bantla 
bağlamıştı.
Yıllardan beri uydu
ruk davalarla ceza
evlerinde mesken 
tutan masum insan
lar muhteremlerin 
hiç uykusunu kaçır
maz mı acaba?

Hele hele 
Müslümanlıktan, 
haktan, adaletten 
söz edenler, bu 
yapılanları içiniz 
kaldırıyor mu?

Yıllardan beri 
gazetelerde ve tele
vizyonlarda ekmek 
parası için gecesini 
gündüzüne katarak 
çalışan emekçileri, 
patronlarına şikâyet 
edip işlerinden attır
makla ne geçti eli 
nize?

Bunları inkâr edip 
durdunuz. Ya 
şimdi? Telefon 
konuşmaları ortaya 
çıktıkça mosmor 
olmak kanınızı don
durmuyor mu?
Çotuğuna çocuğuna 
ekmek götüremeyen 
insanları gördükçe 
acaba amacınıza 
ulaştığınızı mı

sanıyorsunuz?
Kirli çamaşırlarını 

zı piyasaya çıkaran 
cemaat için paralel 
yapılanma deyip 
işin içinden sıyrıl
mak o kadar kolay 
mı? Kumpas, darbe 
safsatalarını bırakıp 
açık seçik:

“Biz yolsuzluk 
yapmadık, rüşvet 
almadık, adaletsiz 
davranmadık, 
yargıyı yön
lendirmedik.” 
Deyin! Ama 
diyemiyorsunuz; 
sadece savcı, yargıç 
ve polislerin yerini 
değiştirerek olayı 
örtmeye çalışmak, 
pislikleri örtmeye 
yeter mi?

Pisliği örfseniz bile 
kokusunu nasıl 
gidereceksiniz?
Yeni gelin hikâyesi 
gibi: “Yeni gelin 
evde temizlik 
yaparken yellenir. 
Çok utanır, sıkılır. 
Ayağındaki terliği 
yere sürterek yel
lenmenin sesini 
çıkarmaya çalışır. 
Kayınpederi: Kızım 

sesini uydurdun: 
fakat kokusunu ne 
yapacağız, der.”

Siyasi iktidar, ken
disi için tehlike 
gördüğü kişi ve 
kurumlan paralel 
yapılanmayla 
ortadan kaldırdı. 
Bilim adamlarını, 
gazetecileri, Türk 
ordusunun değerli 
komutanlarını 
düzmece delillerle 
mahkûm ederken 
iyiydi de iktidar pay
laşımına gelince 
cemaate dirsek 
çevirerek iktidarı tek 
başına ele geçirmek 
nankörlük değil de 
nedir? “Keser 
döner, sap döner; 
gün gelir hesap 
döner.” Sözü 
bugün gerçek olu 
yor.

AKP yolsuzluk, 
rüşvet ve adaletsiz
lik batağında kendi 
sonunu hazırlıyor. 
Battıkça batıyor. 
Yandaş medya da 
yaşananları 
gizleyemiyor, artık 
mızrak çuvala 
sığmıyor.

Hata sıcaklım 25 dereceye kadar yükselecek
Hava sıcaklıkları 
mevsim normal
lerinin yaklaşık 4 ila 
10 derece üzerinde 
seyrederken, 
İstanbul'da 20 dere
ceye çıkan sıcaklıkla 
rekor kırıldı. İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Mik 
tad Kadı oğlu, hava 
sıcaklığında düşüş 
yaşanacağını ancak 
önümüzdeki haf
tadan itibaren hava 
mn daha da ısı
nacağını söyledi. 
‘SALI 25 DERECE’ 
Önümüzdeki sah 

günü İstanbul'da 
sıcaklığın 25 derece 
ye kadar yükselme 
sinin beklendiğini 
anlatan Kadıoğlu, 
"Eğer sıcaklık 
Doğu'ya doğru 
böyle giderse karları 
buharlaştırma 
tehlikesi var. Mevcut 
karların yavaş yavaş 
erimesi yerine 
buharlaşması sıkıntı 
yaratabilir. Kar suyu 
barajlara gitmeye
bilir. Bu havalar 
susuzluk ve tarımsal 
alanda sıkıntı 
yaratabilir" dedi.

Hava sıcaklıkları 
bugünden itibaren 
batı bölgelerinden 
başlayarak azalacak. 
Özellikle cumartesi 
günü tüm yurtta 
yağış bekleniyor. 
Yağışlar yine uzun 
sürmeyecek ve pa 
zar gününden itiba 
ren hava açacak. 
Bazı illerde bekle
nen hava durumuyla 
günün en yüksek 
sıcaklıkları ise 
şöyle: 
Ankara: Az bulutlu 
ve açık, zamanla 
parçalı ve çok bulut

lu 16
İstanbul: Parçalı 
zamanla çok bulutlu, 
akşam ve gece saat
lerinde sağanak 
yağışlı 16 
İzmir: Parçalı ve çok 
bulutlu, aralıklı 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı 16 
Adana: Az bulutlu 
22 - Antalya: Az 
bulutlu, zamanla 
parçalı ve çok bulut
lu 19 - Samsun: Az 
bulutlu ve açık, 
zamanla parçalı 
bulutlu 18

Şiir Köşesi
Mustafa AKKAN

SEVGİYİ BULMAK
Hayaller peşinde koşmasın sevgiyi isteyen kişi 
Sevgiyi isterse yalnız geçirir o geceyi 
0 güzel gözlere aniden yaşlar dolar boşalır 
Kalbe bir ağırlık çöker yavaşça ağır ağır

Kalemle arkadaş olur o yazar yapraklara 
Gün olur girer o onun için kara topraklara 
Her cümlede her mısrada onu yazar o kaleminle 
0 şu anda avunur o elinde bir yırtık resimle

Sevgi bir pınar gibidir yaş olur gözlerde 
Günlerce boşalır yazılır yapraklara sözlerde 
Sevgiyi bulan kişi gözyaşla olur arkadaş 
Simsiyah saçları açılır yavaş yavaş

SATILIK UMURBEY’DE BAHÇELİ 4 +1 
LÜKS M METREKARE MASRAFSIZ LÜKS DAİRE
DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK 0 535 378 18 00

Gün olur kopar senden elinden bir şey gelmez 
0 elin oldu unut onu o sana geriye dönmez 
Bir iki kelimeyle anlattı şair sevgi sevgiyi 
Sevgili bulan kişi sonunda yapayalnız geçirir 

geceyi

(‘•Göknlik KörfeZ’ www.gemirkkortezgazetesi.opm

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA 

0 535 631 2517

http://www.gemirkkortezgazetesi.opm
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DUGUN SALONU

GÜNLÜK TAZE BALIK SATIŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR 
HAMSİ KAYGANA & KALAMAR & ÇİROZ & KARİDES 
LAKERDA & DENİZ BÖRÜLCESİ & JUMBO & PAVURYA 
IZGARA BALIK ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

POSTANE KARŞISI / GEMLİK

TEL: 0 224 513 09 99

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA *if MU

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN İM
GÜZEL ANLARINIZI 1B

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez Nikah Masası

İİ^^\ İnternetten Canlı İfayı n
w Sahne - işıkyösterisi

Servis ve ekipmanlar 
Sürpriz yösteriier
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a; ilhalat faturası 4,5 milyar dolar
kiye'nin geçen yıl 
andan aldığı 
şiara ödediği 
iel, önceki yıla 
re yüzde 3,3 
arak 4,5 milyar 
lar oldu.
İK verilerinden 
rlediği bilgiye 
re, 2012'de 4 mil- 
r 353 milyon 517 
n dolar olan ilaç 
ıalatı, 2013'te 
izde 3,3 artarak 4 
ilyar 497 milyon 
>5 bin dolara ulaştı, 
rün bazında en 
ızla dış alım 2 mil- 
ar 822 milyon 851 
in dolarla tedavide

veya korunmada kul
lanılmak üzere hazır
lanan ilaçlarda 
yapıldı.
Bu ürün grubunu 1 
milyar 52 milyon 351 
bin dolarla insan ve 
hayvan kanı ile 
serum, aşı, toksin ve 
benzeri ürünler, 196 
milyon 312 bin 
dolarla antibiyotikler, 
98 milyon 767 bin 
dolarla tedavide 
veya korunmada kul
lanılmak üzere 
karıştırılmış ilaçlar 
izledi.
- En fazla ithalat 
Almanya'dan

Söz konusu 
dönemde en fazla 
dış alım 861 milyon 
844 bin dolarla 
Almanya'dan yapıldı,

bu ülkeden en çok 
alınan ürün 504 mily
on 850 bin dolarla 
tedavide veya korun
mada kullanılmak

üzere hazırlanan 
ilaçlar oldu.
Almanya'yı 508 mil 
yon 661 bin dolarla
ABD, 438 milyon 992

bin dolarla Fransa, 
433 milyon 798 bin 
dolarla İsviçre, 401 
milyon 203 bin 
dolarla İtalya 
takip etti.
Türkiye'nin 
geçen y ı İki ilaç ihra
catı ise önceki yıla 
göre yüzde 13,6 
artarak 818 milyon 
471 bin dolar 
seviyesinde gerçek
leşti, ilaç sektörünün 
2012'de yüzde 16,5 
olan ihracatın itha
latı karşılama oranı, 
2013'te 1,69 puan 
artarak yüzde 
18,19'a çıktı.

farım «e hayvancılık sektöründe 14 hiıı kişi eğiiileceK
arım ve hayvancılık 
ilanında ihtiyaç 
luyulan mesleklerde 
14 bin kişi eğitilecek, 
>u kişiler bilinçli 
çiftçi ve tarım
çalışanı olarak 
yetiştirilecek. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
yetkililerinden aldığı 
bilgiye göre, Türki 
ye'de tarım ve hay
vancılığın gelişmesi 
için en önemli so 
runlardan birisi olan 
yetişmiş nitelikli 
çiftçi ve tanm çalı 
şan ihtiyacını gider
mek için İŞKUR 
tarafından geçen yıl 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakan

I lığı ve Türkiye Ziraat

Odaları Birliği ile 
başlatılan proje, 
2014 yılında 60 ile 
yaygınlaştırıldı.
Yetkililer, tarım ve 
hayvancılık alanında 
ihtiyâç diiyüiân 
mesleklerde 14 bin 
kişinin eğitilerek, bil
inçli çiftçi ve tarım 
çalışanı olarak 
yetiştirileceğini açık
ladı.
-51 ilde 11 bin kişiye 
eğitim verilecek 
"Sürü Yönetimi 
Elemanı Benim" ve 
"Tarımsal Nüfus 
Gençleşiyor" pro
jeleriyle sektöre 2013 
yılının son çeyreğin 
de, nitelikli eleman 
kazandırmak için çok 
önemli adımlar

atılırken, "Sürü 
Yönetimi Elemanı 
Benim" projesiyle 51 
ilde yaklaşık 11 bin 
kişiye eğitim ver
ilmesi planlandı. 
15 gün boyunca 
toplamda 120 saat 
eğitim alacak kursi 
yerlere merada hay
van bakımı, sürü 
yöneticiliğinde 

güvenlik, küçükbaş 
hayvanlarda kayıt, 
küçükbaş hayvan
ların beslenmesi ve 
beslenme hastalık
ları, ıslah, barınak 
ortamı ve zapturapt 
konuları alanında 
uzman eğiticiler 
tarafından anlatıla
cak.
-Kursiyerlere

20 lira cep harçlığı 
ödenecek 
"Tarımsal Nüfus 
Gençleşiyor" 
projesiyle ise 27 ilde 
kırsal kesimde 
yaşayan yaklaşık 3 
bin gence, tarım sek
töründeki mesleklere 
yönelik sertifikalı 
eğitimlerin verilecek. 
Projenin uygulan
masıyla tarımsal 
gelişmeleri takip 
eden, bilinçli 
üretim yapan, aldığı 
eğitimi uygulayan, 
modern üretimin 
gereklerini yerine 
getiren kişilerin 
yetiştirilmesi, kırsal 
göçün engellenerek, 
tarımla uğraşan genç 
çiftçilerin profesy

onelleştirilmesi 
hedefleniyor. 
İŞKUR'un desteğiyle 
60 ilde 14 bin kişiye 
verilecek eğitimlere 
katılacak kursiyer-, 
lere, Çalışma ve İş 
Kurumu İl 
Müdürlükleri tarafın
dan 20 lira kursiyer 
cep harçlığı 
ödenecek. Aynca 
kursiyerlerin iş kaza
sı, meslek hastalık
ları ve Genel Sağlık 
Sigortası primleri de 
yatırılacak.
Sertifika almaya hak 
kazanan kursiyerler, 
Avrupa Birliği kay
naklı hibe destekli 
projelerden yararlan
ma imkanı da bula
bilecek.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL :41 SAYI: 4799 
FİYATI: 50 Ki;. (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 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

l»$İHEMA$l
EYVAH

EYVAH 3: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15 
DÜĞÜN DERNEK 

12:00-14:15- 
16:30-19.10-21.15 
ÇILGIN DERSANE 

3:11.30-13.30- 
15.30-17.30-20.30

5133321
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ADD’deyeni 
yönelim dönemi 

başladı
Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi’nin genel kuru
lunda yeni yönetim kurulu 
oluştu. Haberi sayfa 4’de

Zeytin üreticisi Kooperatifine sahip çıktı

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

FIRILDAK...
Kimisi kağıttan, kimisi kartondan, kimi 

dr imse 'prdStfKterr yapmt Tû'fıu'agın...
Ucuna da bir sopa bağladığınızda uy 

gun rüzgarı da bulduğunda, döner de 
tiöner'tırlıtıdK, durmadan, 'oİKmadan, 
usanmadan döner.

Düz renklisi, rengarenkieri vardır.
Fırıldak dönerken, güzel görüntü saçar 

ortalığa...
Çocuklar çok severler fırıldağı.
Hepimizin çocukluğumuzda bir fırıldağı 

olmuştur mutlaka..
Bu yazımda siyasi fırıldaklardan söz 

edeceğim. Devamı sayfa 4’de

72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Tarım Satış 
Kooperatifi Genel Kurulunda yapılan seçim
lerde Bahattin Malap ve Mehmet Beşli listeleri 
yanştı. Mehmet Beşli listesi 727, Bahattin 
Malap listesi ise 589 oy aldı. Böylece 
Kooperatifte Bahattin Malap dönemi sona 
ererek, Mehmet Beşli dönemi başladı.2’de

CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı İbrahim 
Talan, Cuma ve Cumartesi günleri seçim 

çalışmalarına devam etti. Cuma günü Gemlik 
Trabzonlular Derneği’nde Gemlikli Trabzonlular 

ile buluşan Talan, Cumartesi Kumla’da 
neû'ıyeTfK eşya û'ükKanımn açfnşım yaptı. 

Talan/Seıulikieki 
isverierinıie 

fiemlildiler çalışacak"

CHP Gemlik Belediye Başkan adayı İbra 
him Talan, Gemlik Trabzonlular Derneği’ni 
ziyaret etti, ardından Kumla’da açılış yaptı. 
Trabzonlular Derne ği’nde konuşan Talan, 
“Gemlik’te Gemlikli insanı çalıştırmıyorlar. 
Biz göreve geldiğimizde Gemlik’te yaşayan 
vatandaşlarımızın iş sahibi olması için 
önce onlara imkan sağlayacağız.” dedi.

Haberi sayfaü’de

TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!

Solaksubaşı

I 1 ARALIK ■ 1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 
■ KIŞ LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.

i remit ueııeııııııeı ıııueıı çuııuı idıidiııuıyid geçmcK 
için geç kalmadan kış lastiklerinizi taktırınız

KIŞ LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR

235 65 R16 C SYRON EVEREST 290.00 ₺
215 75R16CFALKENHS437 275.00 ₺
205 70R15 CMARSHALKC11 225.000 
195 75 R16 CMAXX1S MALAS 245.00 ₺

Küçük Sanayi Sitesi 
B Blok No: 13-14 GEMLİK 

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

goodmah

Sava

L

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmail.com
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Yandaşlığın Hafifliği...
Siyasetin de, gazeteciliğin de derecesi 

düşürülüyor Gemlik’te.
Rant ilişkileri, kirli siyasete alet olmuş. 

Kutsal mesleğimiz binlerinin ayakları altında 
çiğneniyor.

Ağzı bozuk, iki lafından biri sövgü olan 
insanlar, kendilerini usta gazeteci ilan 
ederken, birileri de (iddialara göre) ayda orta
lama 7 Bin liraya sipariş üzerine habercilik 
yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Refik Yılmaz’a yaptığım 
bir eleştiriye cevap basın danışmanından 
gelmişti hatırlarsanız. Genç bir gazeteci 
olarak benden yaşça büyük bu insanlara karşı 
elimden geldiğince seviyemi koruma ya 
çalıştım.

Doğru olanı yaptığımı düşünü yorum.
Fakat mesleğim ve ismim adına ağzını boz

mayan bana cevap, ağza alınmayacak küfür
lerle geldi. Yazar ayarı öylesine kaçırmış ki 
bana, dostlarıma hatta dostlarımın ailelerine 
uzanan küfürleri sosyal medya üzerinden 
savurmakta beis görmemiş.

Tiksindim. Ayıp.
Uzun yıllardır gazetecilik yaptığını söyle yen. 

ve Gemlik Belediyesi Basın Danışman lığı 
görevini yürüten kişi, Facebook gibi bir 
ortamdan sağa sola küfürler ederek çalıştığı 
kurumun kalitesini düşürmemelidir.

Bu uyarıyı, işvereninin yapması gerekir 
sanıyorum.

Öte yandan, AKP’nin İstiklal Caddesi 
üzerindeki seçim bürosunun önünde, yine 
Gemlik Belediyesi logosuyla basılan fakat 
Refik Yılmaz’ın kişisel fotoğraf albümü gibi bir 
içeriğe sahip kitabın dağıtıldığını gördük.

Kitabın içinde Bursa Büyükşehir Belediye 
si’nin Şehir Postası isimli gazetesi ve Gemlik 
Haber Gazetesi’nin Seçim 2014 eki vardı.

Yerel seçimlerde belediyelerin imkânlarını 
kullanmak her şeyden önce haramdır! 
deıöoıyenın parasını savurmaktır.

Vergisini veren yurttaşın, hepimizin para sini 
kullanmaktır.

insan doğal olarak soruyor; belediyenin 
bütçesinden bütün sayfalarında Refik Yılmaz 
oıan ve çdguriıükıa'bursaüüyÜK şöriır 
Belediyesi’nin hizmetlerinin yer aldığı fakat 
bunların Gemlik Belediyesi hizmeti gibi gös
terildiği kitabın içinde yerel bir gazetenin ne 
işi var?

Niye başka gazeteler değil de Gemlik Haber 
Gazetesi?

Sahibi tamamen destek amaçlı mı basıyor 
bu 4 sayfada sadece AKP ve Refik Yılmaz 
haberi olan gazeteyi?

Eğer hayrına basmıyorsa bu kadar kaliteli 
kağıoâ oakııan gazetenin rriâııyetiriı'Kim 
karşılıyor?

NdaerTGertiliK vd'bursd'BuyüKşbhırtsbıe 
diyeleri’nin yayınları ile birlikte dağıtılıyor? 
Her şeyden önemlisi, Refik Yılmaz’ın seçim 
minibüsünde bu gazeteden balyalarca bulun
masının sebebi nedir?

Eğer minibüsün şoförü arkadaşımıza “cop” 
göŞtermeseyâ’ı îötoğraffıayacaMcfa.

Uzun sözün kısası, siyaset ve gazetecilik 
•p'âra' hoKta&ırida oır arayd g'ötırıııyor. 
Parasıyla yapılan gazetecilik de gerçeklik ve 
dürüstlükten uzak, tamamen çıkar amaçlı 
olunca işin rengi değişiyor.

Buradan yetkililere sesleniyorum. Seçimlere 
bıı* duçük ay Kbıarbbıdâıye ırhkahıari'ııe 
seçim propagandası yapmak yasaklansın. 
İktidar partinin mensupları, belediye kasasını 
Kendi yekıahi ğıobribrı için Kullanamasın.

Şanıa?‘eşıtıenSin. üûı’ust oır yaftş oısun.
Ama, her şeyden önce paralı askerler, ter

biyelerini ve edeplerini takınsın ki, 30 Marttan 
sonra ınsa'n ıçırle çııtacâK’yüzıörı oısun.

72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Tarım Satış Kooperatifi 
Genel Kurulunda yapılan seçimlerde Bahattin Malap ve Mehmet Beşli 
listeleri yarıştı. Mehmet Beşli listesi 727, Bahattin Malap listesi ise 589 

oy aldı. Böylece Kooperatifte Bahattin Malap dönemi sona ererek, 
Mehmet Beşli dönemi başladı.

72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Tarım 
Satış Kooperatifi’nin 
yapılan genel kurul 
toplantısında 
kooperatif yönetim 
kurulu değişti.
Yapılan seçimleri 
Mehmet Beşli listesi 
kazandı.
Dün saat 11.oo de 
Pembe Köşk Düğün 
Salonu’nda yapılan 
Genel kurul toplan
tısında, Divan 
Başkanlığına 
Hüseyin Kahraman, 
İbrahim Aslantekin, 
Abdurrahim Bingöl 
lüöğlu getirildi. 
Marmara Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi Birliği’ni 
genel kurulda 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin 
Peker temsil etti. 
Genel kurulda söz 
alan 72 Nolu 
Marmarabirlik Tarım 
Satış Kooperatif 
Başkanı Bahattin 
Malap, çalışma 
raporunu okudu. 
2012-13 iş yılı 
sonuçlarının üreti
cilere hayırlı olma 
sim dileyen Malap, 
bu sürede koopera 
tifin 590 bin lira kar 
ile kapattığını 
belirterek şöyle 
konuştu: "Bildiğiniz 
gibi zeytin mübarek 
bir meyvedir. Bölge 
m iz zeytini gerek 
yapısı, gerekse tadı 
ile gurur kaynağımız 
ve göz nurumuzdur. 
2013 yılında olduğu 
gibi ileri ki yıllarda 
da mali yapısı iyi, 
kar eden, elde ettiği 
kardan ortaklanna 
dağıtabilen bir koo 
peratif tek hedefim 
bunu gerçek
leştirmektir” dedi.
Üst kuruluş olan 
Marmarabirlik yöneti 
ile uyum içinde çalış 
tıklarını söyleyen 
Malap, bir dönem 
daha görev istedi. 
Daha sonra söz alan 
Bahattin Malap’ın 
yönetiminde bulu
nan Mehmet Beşli, 
Kooperatif Başka m 
Malap’ı sert şekilde 
eleştirdi.

ORTAKLAR BÜYÜK 
İLGİ GÖSTERDİ 
3300 ortağı bulunan 
72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Tarım 
Satış Kooperatifinin 
genel kuruluna 1330 
ortak katıldı. 
Kongre salonunun 
küçük olması 
nedeniyle, 
kooperatif yöneti
minin tepki aldığı 
genel kurulda, 
ortaklar salona sığ
madılar.
Miting havasında 

geçen Marmarabirlik 
genel kurulunda çok 
sayıda polis görev 
aldı.
Oy kullanımı sırasın
da yaşanan izdiham 
polis tarafından 
engellendi.

BEŞLİ LİSTESİ 
KAZANDI 
Genel Kurulda 
yapılan seçimlere 
Bahattin Malap ve 
Mehmet Beşli lis
teleri katıldı.
Çok sayıda polisin 
görev yaptığı genel 

kurulda, oy 
kullanmak saatler 
aldı.
Yapılan seçimler 
sonunda Mehmet 
Beşli listesi 727 oy, 
Bahattin Malap 
listesi ise 569 oy 
aldı.
72 Nolu Marmara 
birlik Gemlik Tarım 
Satış Kooperatifi 
yönetim kurulu şu 
kişilerden oluştu: 
Mehmet Beşli, 
İbrahim Demir, 
Kadir Dinçer 
Kamil Ersevinç
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"Marmara'nın

CHP
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 

CT/ibrahim.talan
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FIRILDAK..
İşte yeni bir seçim dönemine giriyoruz.
30 Mart 2014 günü yerel seçimler yapılacak.
Seçimlere az bir zaman kaldı.
Adaylar belirlendi, çalışmalar hızlı bir şekilde 

sürüyor.
40 yıldır Gemlik siyasetinin içinden ve dışın

dan izliyorum.
Çok seçim dönemi geçirdim.
Anlı şanlı iktidar partilerinin en çok 10 yıl 

sonunda yok oluşlarını gözledim.
İktidarların gücüyle, iktidar partilerinin etrafın

da donen bir çok fırıldak gördüm.
Fırıldaklar genelde güçtün ün yanında olurlar.
Siyasete bir şey katamadıkları gibi ayaklara 

da dolanırlar.
Çıkarları neredeyse orada olurlar.
Yerel seçimler yaklaştığında, adayların 

çevrelerine bakıyorum.
Fırıldaklar dolu..
Dün başka bir partide olanlar, bugün başka 

bir partideler...
Yarın nerede olacakları belli değil.
Adaylara tavsiyem, fırıldakları iyi tanımaları 

dır.
Etraflarında dönmelerine izin vermemeleridir.
Onlar hiç bir işe yaramaz, yaramayı bırakın 

zararları dokunur size...
İnsanların nasıl fırıldaklaştığını merak ederim 

hep.
Bence bu durum yüzsüzlüktür.
Safradırlar, rahatsız ederler...
rkıkKdolnar, diKituı yaratırı ar...
Dikkat edin bunlara...

MARMARABİRLİK KONGRESİ

Dün, 72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Tarım 
Kredi Kooperatifi genel kurulu vardı.

Gene'ı kurdıa 'biraz geç katildim.
O ne öyle...
Ortakları salon almamış, sokaklar dolu.
Araç park edecek yer bulmakta zorluk çektim.
Salona girdiğimde bir başka izdihamla 

karşılaştım.
Onlarca polis, genel kurulun düzenli geçmesi

ni sağlamaya çalışıyor.
Salonda nafes alınacak gibi değil.
Sürtüne sürtüne oy kullanılan sandığa doğru 

yaklaşmaya çalışıyorum.
Yönetim uzaktan gelen ortaklara öncelikle oy 

kullandırıyor.
Seçimlere 2 liste katılmış olması, katılımın da 

yüksek olmasına neden oluyor.
Hüseyin Peker’in Marmarabirlik üst birimine 

seçilmesi nedeniyle yapılan seçimlerde 
Bahattin Malap Gemlik te yönetim kurulu baş 
kanı oldu.

Mehmet Beşli de yönetimde görev yaptı.
İki arkadaş, dün karşılıklı listelerde birbirleri 

ne rakiptiler.
Bu nedenle kongre miting gibiydi.
3300 ortağı olan Kooperatifin seçimlere katıla

bilecek ortak sayısı 2250 dolaylarındaydı.
Genel Kurula katılanların sayısı 1400 civar

larında oldu.
Mehmet Besli’nin listesi Malap’a 138 oyla fark 

attı.
Marmarabirlik’te İbrahim Dönmezden sonra 

yeniden bir Umurbeyli Başkan dönemi başlıyor
Mehmet Beşli, Marmarabirlikten emekli bir 

arkadaşımız. Hem de üretici.
Zeytin üreticisinin sorunlarını bilen, bilmenin 

de ötesinde yaşayan birisi.
Hayırlı olsun diyorum.

Atatürkçülerin Derneğe sahip çıkması ve etkinliklere katılması istendi.

ADD’de yeni yönetim dönemi başladı
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nin genel 
kurulunda yeni yö 
netim kurulu oluştu. 
15 Şubat 2014 
Cumartesi günü, 
ADD’nin Gürle İş 
Merkezi’ndeki 
lokalinde yapılan 
genel kurul toplan
tısına seçimler 
damgasını vurdu. 
Divan oluşumu ve 
çalışma raporunun 
okunmasından 
sonra çalışmalar 
aklandı.
Yapılan konuşmalar
da yeni göreve gele
cek yönetim kurulu
nun çalışmalarına 
destek sağlanması 
yapılacak sosyal ve 
kültürel sportif ve 
toplumsal çalış
malara daha fazla 
katılım sağlanması 
istendi.
Atatürkçülerin 
derneğe sahip çık
masının da istendiği 
genel kurulda 
seçimlere tek liste

ile gidildi.
Yapılan seçimlerde 
yönetim kurulu üye
liklerine:
Emrah Murat Tacar, 
Mehmet Görücü, 
Fatih Erdeniz, 
Gülsen Çakan 
Batuhan Kazan, 
Özlem Koç, 
Uğur Yiğit seçildiler. 
Denetim Kurulu Asil 
Üyeliklerine ise: 
Enver Utkun 
S. Ertan Özkardeş, 
Tamer Yiğit 
seçildiler.
Disiplin Kurulu Üye
liklerine;
Ahmet Hamdi Emci 
Abdullah Ay, 
Osman

Gülersönmez 
Genel Kurul 
Delegeliğine;
Mehmet Görücü 
Münevver Çelik 
Zennure Aktay

Muharrem Çelik 
seçildi.
Yeni seçilen yönetim 
kurulu aralarında 
görev bölümü 
yapacak.

Aıroıldn, nine Yılmaz a çattı
Gemlik Belediyesi 
Bağımsız üyesi 
Fevzi Ayyıldız yap
tığı açıklamada, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ın 
ev ev gezerek, halkı 
yanlış yönlendirdiği
ni söyledi.
Ayyıldız, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
30 Mart 2014 tari
hinde yapılacak olan 
yerel seçimler 
nedeniyle, AKP 
Belediye Başkan 
adayı Refik 
Yılmaz’ın ev gezi
lerinde Gemlik 
Ahmet Dural mey- 
danı’nda eski 
Belediye binasının 
bulunduğu yere 
yapılacak olan cami- 
inin CHP’liler yüzün
den yapılmadığını 
anlattığını, ayrıca 
Doğu Bölgesindeki 
planlarının 18 uygu
lamasının yerine 
getirilememesinin 
de sorumlusunun 
kendisi olduğu 
halde CHP liler gibi 
göstermek istediğini 
belirterek, “Ben,

buradan Sayın 
Yılmaz’a hayatında 
bir defa dürüst 
olmasını öneriyo
rum. Ben yaptım 
oldu mantığıyla yap
tığı hizmetlerde 
meydana gelen 
aksamaları ken
disinde arayacağına 
başkalarında arama 
alışkanlığından 
vazgeçmelidir.
Doğu bölgesi imar 
planları yapılırken, 
komisyon üyesiy-

itirazlarını dinleme
den daha önceki 
yönetimin çıkardığı 
planlara dayanarak 
tapuları sorunları 
çözmeden alel acele 
dağıttı.
Şimdi ise karşı 
sında bir çok sorun 
yumağı duruyor.
Bana göre asıl 
sorun kendisidir”
dedi.
Ayyıldız, belediyenin 
parasıyla bastırılan 
ve seçim propagan-

broşürleri gibi kul
lanıldığını ileri 
sürdüğü kitapların 
seçim dönemine 
girildiği bu günlerde 
partililerce de 
dağıtılmasının yanlış 
olduğuna dikkat 
çekerek, yüzlerce 
kitabın toplu 
halde apartman 
önlerinde çöp 
konteynerlerine 
atıldığını, Gemlik 
halkının parasının 
heba edildiğini,
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CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı İbrahim Talan, Cuma ve Cumartesi günleri seçim çalışmalarına devam etti. Cuma günü Gemlik 
Trabzonlular Derneği’nde Gemlikli Trabzonlular ile buluşan Talan, Cumartesi Kumla’da hediyelik eşya dükkanının açılışını yaptı.

Talan, “Eenılik'ieü isntrlerinfle Eemlitliler calısacalı''

Mustafa Emre ÖZGEN

CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı İbrahim Talan, 
Gemlik Trabzonlular 
Derneği’ni ziyaret 
etti, ardından 
Kumla’da açılış 
yaptı.
Trabzonlular Derne 
ği'nde konuşan 
Talan, “Gemlik’te 
Gemlikli insanı çalış 
tırmıyorlar. Biz 
göreve geldiğimizde 
Gemlik’te yaşayan 
vatandaşlarımızın 

> iş sahibi olması 
> için önce onlara 
i imkan sağlaya- 
। cağız." dedi.

İŞÇİLER 
BURSA’DAN 
GELİYOR 
Trabzonlular Derne 
ği’nde vatandaşlar 
ile buluşan İbrahim 
Talan, kendini tanıt
tıktan sonra Trabzon 
lu ve Karadeniz 
tilerin Gemlik’te ağır
lığı olan bir hemşeri 
grubu olduğu, 
işverenler ile sürekli 
iletişim içinde olduk
larını, Gemlik’teki 
işyerlerin de 
Gemlik'te yaşayan 
insanların çalışması 
için çaba harcaya
caklarını söyledi. 
Talan, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Karadenizli vatan
daşlarımız özellikle 
inşaat ve tadilat 
alanında uzmandır. 
Biz, her zaman dedi 
ğimiz gibi, vatandaş 
larımızıh ilgi alanları 
ve becerilerinde 
kendilerini geliştir 
meleri için kurslar 
açacağımıza söz 
veriyoruz.
Bir millet ancak 
eğitim ile kalkınır. 
Halkımızın mesleki 
alanlarında eğitim 
görmelerini sağlaya
cak ve sertifika vere
ceğiz. Alanlarında 
uzman olmalarını 
sağlayacağız. 
Gemlik’teki işyerle 

rinde Gemlik’te 
yaşayanlar çalışa
cak.
Gemlikli varlık içinde 
gelişecek, ilçemiz 
kalkınacak."

SAHTE 
RAPORLA 
BELEDİYE 
BİNASI YIKTIRILDI

Gemlikli mimarlara 
ücret ödemeden pro
jeler çizdirildiğini, 
fakat çeşitli proje 
lerde çevre illerden 
mimarlara yüklü 
miktarda ödeme 
yapıldığını söyleyen 
Talan, “Belediye 
binasını nasıl yıktır

dılar?
Çürük raporu verdi 
rilerek.
Kim verdi bu raporu, 
Sakarya Üniversite
sindeki hocalar.
Bu hocalar çete kur
maktan, görevi kötü 
ye kullanmaktan 
yargılanıyorlar. 
Gemlik Belediyesi’ 
nin yıkılması için 
verilen rapor sahte 
ve geçersiz çıktı. 
Halkın parasıyla 
kurulan belediye 
binası, birkaç kişinin 
hazırladığı sahte 
raporla yıkıldı. 
Şimdi yerine yeni 
bina da yapamıyor
lar. İlçemizde

belediye binası bile 
bırakmadılar” dedi.

TALAN 
KUMLA’DA 
BAŞKAN GİBİ 
KARŞILANDI

Kumla dere boyu 
mevkiinde hizmete 
başlayacak 
“Sabiş Hediyelik & 
Bijuterinin açılışına 
katılan Talan, 
Kumla’lıîar tarafın
dan alkışlarla karşı
landı. “Hayırlı olsun” 
diyerek kurdeleyi 
kesen Talan’a vatan
daşlar destek sözü 
verdiler.

Eğilim Sen de yeni yönelim belirlendi
Eğitim ve Bilim 
Sendikası (EĞİTİM- 
ŞEN) Gemlik 
Temsilciliği genel 
kurulunda yeni 
yönetim belirlendi. 
Sendika tüzüğü 
gereği 3 yılda bir 
yapılan genel kurul
da, yönetim ve dene
tim kurulu üyelikleri 
için seçimler yapıldı. 
Seçimlerde yönetim 
kuruluna Abdulillah 
Bilir (İlçe Baş 
Temsilcisi), Sabriye 
Ergelen (Sekreter), 
Naci Aksu (Hukuk 
temsilcisi), Aynur 
Çelik (Kadın 
Temsilcisi), M. Salih 
Dursun (sayman) 
seçildiler.
Yapılan seçimlerden 
sonra toplanan 
EĞİTİM-SEN Gemlik 
Temsilciliği araların

da görev bölümü 
yaptılar.
Eğitim-Sen İlçe Baş 
Temsilcisi Abdulillah 
Bilir, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
yıl içinde yapacak
ları çalışmaları göz
den geçirdiklerini ve 
çalışma program
larını hazırladıklarını 
söyledi. 
Eğitim-Sen’in yeni 
yöneticileri, 8 Mart 
Dünya Kadınlar 
Gününü Eğitim 
Sen’lilerin de katıla
cağı yemekli, şiir ve 
müzik dinletisi olan 
bir gecede kutlama 
kararı aldı.
Bilir, şunları söyledi: 
“Eğitim-Sen 
tüzüğümüz gereği 
tüm öğretmenlerin, 
memurların ve 
çalışanların ekono

Sendikanın yeni yönetim kurulu; Eğitim Sen tüzüğüne 
bağlı bütün öğretmenleri, memurve çalışanlarını sendikaya 

üve olmaya çadırdı, >

mik, özlük, demok 
ratik, akademik, 
sosyal ve siyasal 
hakları için 
mücadele eden 
Avrupa Sendikalar 
Birliğine üye olan 
Türkiye’deki tek 
memur sendikasıdır. 
Eğitim-Sen herkesin 
kimliğine, diline, 
kültürüne, dini 

inancına, giyimine 
ve sosyal yaşamına 
saygılı bir kültüre 
sahiptir. Ayrıca 
seçimse/, yönetim
sel olarak kadınlara 
önem veren ve 
kadınlara yüzde 40 
kotayı uygulayan ilk 
ve tek sendikadır. 
Sendikamız, insan 
haklarına saygılı, 

merkezine insan 
sevgisini koyan, 
barış ve kardeşlikten 
yana ilkeli bir 
felsefeye sahiptir. 
Eğitim-Senli öğret
men, memur ve 
çahşanlanmız 
herkesten daha fazla 
görevine bağlı ken
dini yenileyen, örnek 
bireylerdir.

Öğretmenlerimizin 
yetiştireceği öğren
ciler kişilikli, saygılı, 
dürüst, sorumluluk 
sahibi, ahlaklı, kural
lara uyan, sorgu
layan, düşünen, 
araştıran bireyler 
olacaktır.” 
Abdulillah Bilir, 
“Eğitim-Sen’in en 
önemli ilkelerinden 
birinin de empati 
kuran, kimseyi öte 
kileştirmeyen, 
ayrılıktan yana 
değil, birlikten yana, 
savaş ve kavgadan 
değil, barıştan yana 
olan, birimiz değil, 
hepimiz felsefesi 
ile Edirne’den 
Van’a, Sinop’da 
Anamur’a kadar 
bütün insanlarımızı 
kucaklar.” şeklinde 
konuştu
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Bıyıklı, “Temeli sağlam atacağız"
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Bıyıklı, 
Gemlik Artvinliler 
Derneği, Ekoder ve 
Biten Kıraathanesini 
ziyaret etti. 
Ziyaretlerinde pro
jelerine değinen 
Bıyıklı, Gemlik’in 
kaybedecek zamanı 
olmadığını ve 
Gemlik’in hak ettiği 
şekilde yönetilme 
diğinin söyledi. 
Gemlik’te yaşayan
ların ne istediğini 
iyi bildiğini ifade 
eden Bıyıklı: 
"Gemlik’te yaşayan 
insanlar ne istedik
lerini biliyor, 
yeter ki konuşun 
onlardan fikir alın. 
Oturup 3-4 kişi ile 
düşüneceğinize 
vatandaşa sorun.

MUTABAKAT 
DEVAM EDECEK

Gemlik Mutabakatı 
söylemi ile yola çık
tık. Şİyasî parti' 
olmayacağız. 
Belediye yöneti
minde siyaset ol 
maz. Gemlik’in 
modern ve yaşa 

nabilir kent olması 
için, Belediye’yi 
kazandıktan sonra 
da mutabakata 
devam edeceğiz. 
O günden sonra da, 
Sivil Toplum Örgüt
leri ve Vatandaşla 
rımızla mutabakat 
sağlayarak karar 
alacağız.” dedi.

ZORLAMA OLMAZ 
Adnan Bıyıklı, 
kentsel dönüşüm 
konusunda en ciddi 
çalışmayı kendi
lerinin yapacağına 
dikkat çekerek, 
"Gemlik’e at gözlüğü 
ile bakmıyoruz. 
‘Gemlik’i tepelere 
taşıyacak, ovaya 
zeytin ağacı dikece 
ğiz’ diyenler gibi 
olmadık.
Birden fazla paramet 
re değerlendirilmek 
zorunda, hem yerin 
de dönüşüm yapıl
malı, hem de yeni 
alanlar açılmalı.
Yeni alanlar ev sahi 
bi olmak isteyen dar 
gelirli vatandaşlar , 
için olmalı, 
rant için değil. 
Bununla beraber 
merkezde yaşamak 
isteyenlere de alter

natif sunmak zorun
dasın. Sen, insanlara 
alternatif sunamıyor- 
san, o makamı boşa 
işgal edersin. 
Benim Gemlik 
halkından istediğim 
şudur; bizi eleştirin. 
Belediyeyi kazandık
tan sonra da, verdiği 
niz oyları takip edin, 
yanlışımız varsa bizi 
uyarın.
Biz, Gemlik’e hem 
yatırımlar bakımın
dan, hem de insani 
bakımdan sağlam 
temeller atacağız. 
Yalandan temel 
atanlar gibi asla 
olmayacağız” şek
linde konuştu.
Kenan Çakır; "Kapalı 
Pazar Yerinde

Gemlik’in zararı 7 
Milyon TL”

MHP Gemlik 
Belediye Meclis 
Üyesi adayı ve eski 
Mimarlar Odası 
Başkanı Kenan Çakır 
ise, Kapalı Pazar 
Yeri projesinin 5 
Milyon liraya mal 
edilebileceğini 
söyledi.
Mevcut projenin 12 
Milyon liraya yapıldı 
ğını ve Gemlik’e 
zararının 7 Milyon 
olduğuna dikkat 
çekti.
Çakır, "İşin uzmanı 
olmayan kişilerce 
hazırlanan şartna
menin zararın ana 
kaynağıdır. 30 Mart 

sonrası proje tadilatı 
ile zarann Gemlik 
bütçesine geri kazan 
dınlması çalışmaları 
yapacağız” dedi.

5 KADIN ADAY 
ADAYI MECLİS 
ÜYELİĞİNE 
BAŞVURDU

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
Belediye Meclisi 
üyeliği adaylığına 5 
kadın aday daha 
başvurdu.
Fatma Eren, Hülya 
Sarı, Sevgi Terzi, 
Sevtap Türker, Ülkü 
Aydın ve Serpil 
Bayraktar’ın meclis 
üyeliği başvuruları 
MHP Seçim İrtibat

Bürosunda yapıldı. 
Gemlik’te 30 Mart’ta 
sadece Belediyenin 
değil, Gemlik’in 
geleceğini değişe
ceğini ifade eden 
bayan adaylar, 
Gemlik’in Adnan 
Bıyıklı isminde karar 
kıldığını ve 30 
Mart’ta Gemlik’in 
yeni Belediye 
Başkam’nın Adnan 
Bıyıklı olacağını 
söylediler. 
Başvuru 
toplantısında söz 
alan Belediye 
Başkan Adayı 
Adnan Bıyıklı;
“Gözle görüneni 
anlatmaya gerek 
yok. Biz, Gemlik’te 
sevgi ile fedakârlıkla 
yola çıktık. Bu gün 
aday olan 5 bayan 
da aynı zamanda 
anne olduklarından 
sevgi ve fedakârlığın 
önemini bilen kişiler. 
Gemlik’te kadınların 
da söz sahibi olması 
bizler için çok önem
li. Gemlik’i kazana 
cağız. Kent Konse 
yine bağlı çalışacak 
kadın meclisimize 
de, her kesimden 
isimleri bekliyoruz” 
dedi.

ELEMAN
DENEYİMLİ 

FORKLİFT ELEMANI
ALINACAKTIR

05301488083 
0 224 52475 24

SATILIK UMURBEY’DE BAHÇELİ 4 +1 
LÜKS ^0 METREKARE MASRAFSIZ LÜKS DAİRE
DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK 0 535 37818 00

ELEMAN
ALİ OSMAN DEMİRTAŞ 

VAKFI GEMLİK 
ŞUBESİNDE ŞUBE 
YETKİLİSİ OLARAK 

ÇALIŞACAK 
İŞLETME-İKTİSAD- 

HUKUK MEZUNU 
3040 YAŞ ARASI 

ELEMAN ARANIYOR

05327746946

SATILIK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA 

0 535 6312517
KnŞCDC BEKLEMEK YOK 

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

I‘Gemlik Körfez* wyvw.g^mlfkkorfezgaze|teşi.Qom
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.2241 513 96 83 Fax : 513 35 9S •
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Seyfettin ŞEKERSOZ 
Tütünspor’un grup 
birincisi olarak 
Süper Amatör 
Küme’ye çıkmayı 
garantilemesinden 
sonda play-off için 
ikinciliği kovalayan 
Çotanakspor 
umudunu son hafta 
maçına taşıdı. 
Birinci Amatör Küme 
2. grupta oynanan 
maçta Çotanakspor 
konuk ettiği lider 
Tütünspor’u geriye 
düştüğü maçta 
karşılaşmanın son 
beş dakikasında bul
duğu gollerle 2-1 
mağlup ederek 
umudunu son hafta 
karşılaşacağı Sölöz 
Gençlerbirliği maçı
na taşıdı.
Karşılaşmanın ilk 
yarısında rakip kale 
lerde etkili olamayan 
iki takımdan 
Tütünspor 16. ve 18. 
dakikalarda pozis' 
yon bulurken 
Çotanakspor 17’de 
Mııhammpt’İA rakip 
kalede etkili oldu. 
40. dakikada 
Orhan’ın sert şutun
da kaleci topu 
kornere çelerek 
tehlikeyi önledi ve 
ilk golsüz kapandı, 
ikinci yarıda iki 
takımda gol için 
rakip kaleye etkili 
olmaya çalışınca 
maçta zevkli olmaya 
başladı. Maçı 
yavaşlatarak 
beraberliğe razı bir 
oyun sergileyen 
Tütünspor karşısın
da galibiyetten 
başka skor düşün-

* meyen Çotanakspor 
uç elemanlarıyla öne 
geçmeye çalıştı. 
Rakibini durdurarak 
ani ataklarla kale 
önünde gol arayan 
Tütünspor amacına

maçın 80. dakikasın
da hakemin 
Çotanakspor ceza 
sahası içinde 
yapılan müdahaleyi 
penaltı ile ceza
landırmasıyla ulaştı. 
Atışı kullanan Haluk 
kalecinin solundan

topu filelere gönder
erek takımını 1-0 öne 
geçirdi.
Yenik duruma düşen 
ve kaybetmesi 
halinde play-off şan
sını da yitirecek olan 
Çotanakspor 85. 
dakikada Ömral’ın

kullandığı ceza 
vuruşunda kale 
önündeki karambol- 
da Burhanettin’in 
attığı golle beraber
liği sağlarken gali
biyet için umutlandı. 
Seyircisinin de 
desteğiyle 3 puan

için bastıran 
Çotanakspor 89. 
dakikada amacına 
ulaştı.
Adem attığı golle 
takımını 2-1 öne 
geçirirken futbolcu
lar sevinçlerini tel 
arkasındaki taraftar
larıyla kutladılar. 
Maçın kalan 
dakikalarında başka 
gol olmayınca 
Çotanakspor 
sahadan 2-1 galip 
ayrılarak gelecek 
hafta Orhangazi Göl 
Sahasında Sölöz 
Gençlerbirliği ile 
oynayacağı son 
hafta maçına umutlu 
çıkacak.

SAHA: 
Gemlik Suni Çim 
HAKEMLER:

Murad Albay 8, 
Cihan Doğanay 7, 
Semih Yolşen 7,

ÇOTANAKSPOR : 
İrfan 5, Emrah 6, 
İlhan 6, Sedat 5, 
Mustafa 5, Yiğithan 
5, (Aykut 3) Adem 6, 
Burhanettin 6, Bilal 
4, (Ömral 5) 
Nedrettin5, 
Muhammet 4, 
(Mustafa 2) 
TÜTÜNSPOR : 
Gencer 4, Furkan 5, 
Burak 5, Sezgin 5, 
Emirhan 5, Ersin 6, 
Ayhan 4, Haluk 5, 
Orhan 4, Osman 4, 
GOLLER : Dk. 80. 
Haluk pen. 
(Tütünspor) Dk. 85. 
Burhanettin, Dk. 89. 
Adem, 
(Çotanakspor)



GemlikKSrfez

GEMLİK BALIKÇISI
ÎSjPgİÇKİSİZ AİLE LOKANTASI ..^g&gğl

GÜNLÜK TAZE BALIK SATIŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR 
HAMSİ KAYGANA & KALAMAR & ÇİROZ & KARİDES 
LAKERDA & DENİZ BÖRÜLCESİ & JUMBO & PAVURYA 
IZGARA BALIK ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

POSTANE KARŞISI / GEMLİK

TEL: O 224 513 09 99

MILTON
DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI

YAŞATMAK İÇİN VARIZ U

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giy dirine 
Çerez Nikah Masası

internetten Canb \hym 
Sahne - işıkyösferisi 
Servis ve ekipman/ar

Sürpriz yösferi/er
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Bankada parası olanlara önemli man
Bankalarda 10 yıldır 
işlem yapılmayan 
hesaplarla ilgili kritik 
süreç devam ediyor. 
Bankacılık Kanunu 
gereği bankalar 
unutkan mudiler için 
son çağrılarını yap
maya başladılar.
5411 Sayılı 
Bankacılık Kanunu 
nun 62. maddesine 
göre, bankalar nezd- 
lerindeki mevduat, 
katılım fonu, emanet 
ve alacaklardan hak 
sahibinin en son 
talebi, işlemi, her
hangi bir yazılı tali
matı tarihinden 

başlayarak on yıl 
içinde aranmayanlar 
zamanaşımına tabi 
oluyor.
Bankalar bu 
çerçevede, zaman 
aşımına uğrayan 
mevduat, emanet 
ve alacaklara 
ilişkin duyurularını 
şubat ayından 
itibaren internet 
sitelerinden 
yayımlamaya 
başladı.
Mudiler 10 yıldır 
işlem yapılmadığı 
için zamanaşımına 
uğrayacak banka 
hesabını olup

olmadığını TC 
numaraları ile 
"www.zamanasimi. 
org" internet 
adresinden öğrene 
biliyor. 
Zamanaşımı için 
son tarih 16 Haziran 
Zamanaşımı lis

tesinde isim ve 
hesap bilgileri yer 
alan müşterilerin 16 
Haziran 2014 tari
hine kadar 
hesaplarının 
bulunduğu şubeye 
kimlik belgeleri ile 
başvurmamaları

halinde, yasa 
gereği zamanaşımı
na uğramış olan 
mevduat bakiyeleri 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'na 
(TMSF) devredilecek. 
119 milyon lira 
zamanaşamına 
uğradı. 31 Aralık 
2013 tarihi itibariyle 
zamanaşımına 
uğrayan ve 
bankalar tarafından 
TMSF'ye bildirilen 
254 bin 717 adet 
mevduat ve katılım 
hesabı bulunuyor. 
Unutulan hesaplar 
sadece kişilere ait 

değil, şirketler, 
vakıflar, dernekler, 
siyasi partiler, devlet 
kuramlarının bile 
unutulmuş hesabı 
bulunuyor.
Bu hesapların 
toplam Türk 
Lirası karşılığı da 
yaklaşık 119 milyon 
lira düzeyinde.
En fazla hesap İş 
Bankası'nda unutul
du 
2001-2012 tarih
lerinde ise toplam 
2 milyon 381 bin 

113 mudinin 
hesabı zaman 
aşımına uğradı.

Etten emekli alabilmenin formülünü açıkladı
Çalışanlar, emeklilik 
günü bekleyenler 
dikkat! Size tanınan 
bazı avantajlarla 
erken emeklilik 
imkânınız var.
Erken emekli olacağı 
günü bekleyenlere 
erkenden emekli ola
bilmenin püf nokta
larını anlatıldı.
Bu aralar kiminle 
konuşsak emekli ola
cağı günü merak 
ediyor.
Emeklilik için bazı 
aşamalar var.
Bugün hem o aşa
maları hem de erken 
emeklilik fırsatlarını 
anlatmak istiyorum. 
Emeklilik için 3 
önemli şart var. 
Birincisi, belirli bir 

süre sigortalı olma 
şartı. Belli bir yaşa 
da ulaşmak gereki 
yor. Üçüncüsü ise 
prim ödeme gün 
sayısı.İki tarih çok 
önemli. Birincisi 
doğum tarihi, İkincisi 
de ilk sigortalı 
olduğunuz tarih... 
Emeklilik şartlarında 
eski adıyla SSK'hlar 
için çok önemli iki 
tarih daha söz 
konusu: 8 Eylül 1999 
ve 30 Nisan 2008... 9 
Eylül 1999'da ilk kez' 
sigortalı olan bir kişi 
emekli olabilmek için 
kadın ise 58, erkek 
ise 60 yaşını doldur
mak ve 7000 gün 
prim ödemek zorun
da. Buna karşılık 7

Eylül 1999'da ilk kez 
sigortalı olan kişi, 
kadın ise 56, erkek 
ise 58 yaşını doldur
duğunda ve 5975 
gün prim ödediğinde 
emekli olabiliyor. Bu 
konuda Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı 
uygulamaları da fark
lılık gösterebiliyor. 
Bugün konumuz 
erken emeklilik 
olduğu için, bu 
detayları bir başka 
yazıya bırakarak, 
bazı bilgiler vermek 
istiyorum. 5510 sayılı 
Yasa ile annelere iki 
doğuma kadar 
borçlanma imkânı 
getirildi. Her çocuk 
için 2 yıldan tam 4 
yıl, yani 1440 gün

borçlanarak prim
lerinizi artıra
bilirsiniz.
4 YILLIK
AVANTAJ VAR 
Bunun anlamı da iki 
çocuğu olan bir 4a'lı 
(SSK) kadın çalışan, 
borçlandığı takdirde 
4 yıllık bir avantaj 
elde eder. Fakat prim 
eksiğiniz yoksa ve 
yaşı bekliyorsanız 
doğum borçlanması 
yapıp boşuna para 
ödemeye gerek yok. 
Bu durumda yaşı 
geri çekmiyor.
Önemli bir ayrıntı 
var. Stajyerken ve 
rilen girişler 
emeklilik hesabında 
geçerli değil, ancak 
bununla doğum 

borçlanması yapıla
biliyor. Şartlar ise 
şöyle: 1- Doğumdan 
önce SSK tescili, 2- 
Doğumun gerçek
leştiği tarihten son
raki iki yıl içinde 
adına herhangi bir 
prim yatmamış 
olmak (Bazı bölüm
lerinde prim yat
mışsa yine aynı süre 
içinde prim yatma 
yan süreler borçla 
nıhr.), 3- Doğumdan 
sonra iki yıl içinde 
çocuğun sağ olması. 
Erkeklerde ise asker
likle ilgili borçlanma 
imkânı var. Bu da, 
sigortalıların, er veya 
erbaş olarak veya 
yedek subay okulun
da geçen sürelerinin 

tamamını veya bir 
kısmını para ödey
erek emeklilik he 
saplarına saydırma 
lan şeklinde oluyor. 
Sayıları 5 milyonu 
bulan 'Emeklilikte 
yaşa takılanlar' 
ile ilgili çalışmalar
dan henüz bir netice 
alınamadı.
Yaşını, yılını 
tamamlamış sadece 
prim eksiği olanlar 
için ise yeni bir 
imkân geliyor. 
Bu vatandaşla 
rımıza, geriye 
doğru primlerini 
ödeme imkânı ile 
emeklilik fırsatı 
verilecek. Bunun için 
bir çalışma 
başlatıldı.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4801 

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 
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Demokrat Parti
Belediye Başkan adam 

Ünal Bayrak
30 Mart 2014 tarihinde yapılacak 
olan yerel seçimlerde Demokrat 
Parti Belediye Başkan adayının Ünal 
Bayrak olduğu açıklandı. Syf5’de

Vali, 10 gün içinde Meclisi toplantıya çağıracak. Yeni başkanın seçilmesi gerekiyor

Gİİİ8I, Millili istilasını mdi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

İstifa da bir tepkidir...
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 

35 aydır görevine döndürülmüyor.
AKP iktidarının, Gemlik’te muhalefet 

odıetiıye 'oaŞKanına uygılıabığı zıh um, 
P'A'A”ıı Be'ıeûiye 'oaş'Kan'ıannüan sa'Kinfıûı.

Bursa’ya atanan yeni Valimiz, Van da 
görev yaparken, Van, Edremit ve Özalp 
terör örgütü tutuklusu, PKK’lı belediye 
baş kanları hakkında Bakanlığa göreve 
dönmeleri konusunda olumlu rapor verir 
ken, hakkında açılan birçok davadan 
aklanan Gemlik Belediye Başkanı Fatih 
lhĞnmet~Güıer ben' ounu sâıun'aı.~Uv'4 be

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Gider, dün sabah 
saat 09.30’da Bursa Valiliği’ne istifa dilekçesini 
sundu. Güler dilekçesinde, devletin hukuk 
devleti olmadığını yaptığı uygulamalarla kanıt
ladığını belirterek, “Yaklaşık 3 yıldır. Hukuk kural
ları çerçevesinde Gemlik’te şahsıma yapılan hak
sızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, vicdansız 
lığa, ahlaksızlığa ve antidemokratik uygulamaya 
karşı mücadele ediyorum. Ancak, ne yazık ki 
başarılı olamadım. ” dedi. Haberi sayfa 2’de 

Siyasi Partiler Belediye Meclis üyeleri 
asil ve yedek üye listelerini 

bugün Saat 17.oo ye kadar İlçe Seçim 
kuruluna vermek zorunda 

flKP Belediye 
Meclis listesi 

helli elılıı
Adalet ve Kalkınma Partisi 30 Mart 2014 
tarihinde yapılacak olan Belediye Meclis 
seçimlerinde Belediye Başkanlığı ve 
Meclis üyeliği listelerini dün ilçe Seçim 
Kurulu Başkanlığına verdi.
AKP İlçe Başkanlığından İlçe Seçim Ku 
rulu’na verilen listede Refik Yılmaz 
Başkanlığındaki Meclis üyeleri listesinin 
birinci sırasında Ercan Barutçuoğlu, ikin 
ci sırada Mukaddes Serim, üçüncü sıra
da Emir Kantur bulunuyor. Sayfa 5’de

http://WWW.kaV.lclk.COITI.tr
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Demek, koltuklar çok tatlı...

Vali, 10 gün içinde Meclisi toplantıya çağıracak. Yeni başkanın seçilmesi gerekiyor

liileı. sonumla istilasını leıli
CHP geçen hafta başında Ankara, 

İstanbul ve İzmir ilçelerinin Belediye 
Başkan adaylarını tespit ile kamuoyuna 
açıkladı.

Vay Efendim! Kimileri kıyameti 
kopararak neden yeniden aday göster
ilmedi ler diye istifa ettiler partiden.

CHP sanki babalarının malı. Onlar
işbaşındaiseler ne;ala,bir başka 
arkaMst^fftMlItHİfeMs ise; topla

ö koltuk, ne tatlı. Belki de zamklı. 
YapıŞaOWİİh MBimıyor.

Biraz Fnsâf ediniz! Herbiriniz üç dört 
dönem yörelerinizde CHP niri öngördü 
^üdöğrtJİtuda'halkabaşarılıhizmetler 
verdi niz.CHP Gen elBaşkanıSay ı n 
KemâlKılıçdâröğlUsizlereteşekkür 
ettiler, şükranlarını sundular.

J.„KimL*ns.an,birmakamagelince > 
zannetfiy^r ki^amakaıfıayeteı'feğiUle 

| geliyör.^jekadarbilgiliye yetenekli ol, 
sizi birjşi ^ ğöreve^ getirmezse, tpplum 

, da kayböliır ’gîu^âhiz. Toplumda * 
! kadar ğüÇlü^Ve t^hihmişMs^nİZ bağım- 
■ sız a davulunuz da görüBiz^^ımıâBin

tSoranm^izlere 4>ir paı^^arkad^şWfı^iı 
Bılipolarak halkına hornet ||® 

ıWkı değil midir^ Ö rpaKajmâr- j
i

?Aksioeiyı tmzmetteıwermtş^
olduğunuzdan saygı göreceksiniz.

CHP parti'ölarak ad^töşpitiennde bu 
kez çok hfız davMndh Eğiîîhi yokla^ 
maları.yapıldj.,Anketler yaptırıldı 
toplunt4^İn^-^QQtakayıu^^ 
üyesinin önüne sandık konuldu. . , . A

Sonucasaygtgösterilerekadaylaraçık- 
landk eyibeteH ebnhetaırçee

Bu kez aday olamayan sizier^niye bu v 
iradeye saygı gpster.miygr^uz?ÇHP.7t 
y’^.Pfl^KWRPPartOes^-. ywaTiyo^uhük.Ş^hşKefzaWgunde . 
bulunuyorsunuz? Davi^riişımz yakişıİç^ 

netexu aUoew ı^bbnıgımsnşea 
tGHBı^ütüvy^fârtiaıı&ddpmaftâVPrt^u^ 
sıkıntılara göğüs gerdi ö nedenledir ki;w 
bugüniktidar alternatifif halkın .ümidi. sb

Loldu..»~.~.Ullll II.»
CHP de bundan sonra; küçük olsun, 

benim olsun inancına ve uygulanması
na geçit yok.
Yeni ilke büyük olsun toplumun malı 

olsun ulusu yönetsin. Halkın CHP den 
umudu, beklentisi bu!

CHP bayanlara, gençlere yönetimde 
görev vermeye kararlı.

Güçlü CHP ile laik Cumhuriyeti, 
Atatürk ilke ve devrimleri korunup, 
yaşatılacak, hukukun üstünlüğü insan 
haklarına saygılı refah düzeyi yüksek 
gerçek demokrasi ülkede yerleştirile
cektir.

CHP halkın partisi halkına kucak açı 
yor. El ele, gönül gönüle yurtta barışı, 
dünyada barışı sağlamak incelikli göre
vidir CHP’nin.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, dün sabah saat 09.30’da Bursa
Valiliği’ne istifa dilekçesini sundu. Güler dilekçesinde, devletin hukuk 

devleti olmadığını yaptığı uygulamalarla kanıtladığını belirterek, 
“Yaklaşık 3 yıldır. Hukuk kuralları çerçevesinde Gemlik’te şahsıma 

yapılan haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, vicdansızlığa, 
ahlaksız lığa ve antidemokratik uygulamaya karşı mücadele ediyorum. 

Ancak, ne yazık ki başarılı olamadım.” dedi.
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
İçişleri Bakanhğı'na 
ulaştırılmak üzere, 
Bursa Valiliğine 
istifa dilekçesini 
vererek, Belediye 
Başkanİığı görevin
den istifa etti.
Fatih Mehmet 
ĞüTer'in dün saat 
9.30 da giderek isti-

Wukuk kura//an 
çerçevesinde

di:^______ TT4"™-__ cunda beraat -—-ı
। iawww ettiğim.dadalar dahi I
İSTİFA gerekçe göster/J
DİLEKÇESİ lerekğörevden 2 ay!

\ daha uzak lutulma- .
“İçişleri ma karar yeril |

i Bakanlığına (gön- miştir. Yasa gereği !
derilmek üzere) Ocak ayı başında
{Bursa Valiliğine görev dön uzak-'
S • <-' '/aşftf//ma b,r I
07 Şubat 2014 kez daha gözden

★tarihli dilekwm^ i
/7g/7/ bugüne kadar iken,bu güne 
ta&fıma rifâ&itâ^ 
iştern^

ovu

cf//e/rçe karş/s/nda çf^rekPF^işlemih^z 

terip apmda gereğb \ anlaşılmaktadır. 
nİMapaç&i hadsH tâütümbuıuygulama  ̂
Ancak, ne yazık ki lar, devletimin bira 
devletim, hukuk kın hukuk devleti
devleti olmadığını olmayı yasa devleti
yaptığı uygulamalar 
ile defalarca kanıt
lamıştır.
En son görevden 
uzaklaştırılmama 
ilişkin karar Kasım 
ayında sözde göz
den geçirilmiştir. 
Bu sözde gözden 
geçirme sonucun

daki olmaktan uzak 
olduğunu göster
mektedir.
Bu durumda 7 
Şubat 2014 tarihli 
dilekçem ile ilgili 
bir işlem yapıl
masını beklemek 
de hayal olur. 
Yaklaşık 3 yıldır.

yapılan haksızlığa, 
hukuksuzluğa, 
adaletsizliğe, vic
dansızlığa, ahlaksız 
lığa ve antidemok 
ratik uygulamaya 
karşı mücadele edi 
yorum.
Ancak ne yazık ki 
başarılı planışdım. . 
Bu nedeMreç*™™®* 
Bu haksızlığa, bu i rfv 
hukuksuzluğu, 
adaletsizliği, 
vicğağ^fygç^^? 
ahlakşızilğuve,bu&\ 
antidemokratik rwnbB 
uygutam^P^ö'hÖ!VA, 
erdirebi/mek âfhacı 
ile Gemlik Belediye 
Başkanlığı görevin- \ 
derristifaectiyo^ * 
rum. Gemlik
Belediye Başkanlığı 
görevimden istifa 
beyanım doğrul
tusunda yasal 
işlemlerin derhal 
yapılmasını talep 
ediyorum.
Maruz kaldığım 
hukuk dışı tüm 
uygulamalar ve 
mağduriyetim için 
her türlü talep ve 
dava haklarımı ise

saklı tutuyorum:

YASA NE DİYOR

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
Gazetemiz Baş 
yazan Kadri Gü. v a 
ler’in4‘Fatih Meh 

Lpıet Güler İstifa jigU 
etmeli” yazısından 
sonra 7 Şubat 2014-.

L tarihinde Bursa ®
• Vâ!|liğine İçişleri ■
İS0tari^m| göh- fl?! 

derilmek üzere K |! 
verdiği dilekçe ’ 
sinde şartlı istifa ‘ ‘ 
etmişti.
Güler, göreve iade 
edilmediği takdirde 
istifasının işleme 
sokulmasını 
istemişti. Güler’in 
durumu İçişleri 
Bakanlığında 8 
Ocak 2014 tari
hinde bir kez daha 
gözden geçirilmiş 
ancak bugüne ‘ 

ı kadariGüterieMsir s 
düydru yapıl-

Göreve ı&'ds ed|i''X > 
u mediği yazışının) a 

. Belediyeye ulaştığı 
1 bîlBİŞİgazetemize

Güler’in istifası üze>. 
rineBelediyeler * »*b 
YasaSıhın 45. mad
desine göre Bele 
diye Başkanının 
istifası halinde Vali 
Meclisi 10 gün 
içinde toplantıya 
çağırarak, meclis 
içinden yeni bir 
başkan seçimine 
gidilmesini sağla
mak zorundadır. 
Gözler şimdi Bursa 
Valisi Münür 
Karaloğlu’a çevril
di.

KAYIP Teknosa Marka TKS 28P1/HK-28123657 sicil 
numaralı yazar kasa levhamı kaybettim.

Hükümsüzdür. CANAN ARSLAN
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Gemlik Ticaret Borsası’nda yapılan toplantıda Gemlik zeytininin marka değerini arttıracak 
hologramlı logonun kullanımı konusu Borsa üyelerine anlatıldı

İstifa da bir tepkidir...
Gemlik Belediyesi’nde bir kısım görevlilerin 

yolsuzluğa karışması sonucu başlatılan 
soruşturma, sonunda savcılığın açtığı davada 
Güler, savcının tutukluluk istemine karşın 
tutuklanmadı.

Ama, Savcı’nın İçişleri Bakanlığı’na yazdığı 
yazı sonrası görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri bakanlığı, Güler’i 35 aydır görevine 
iade etmiyor.

Güler, görevden alındıktan sonra ise, meclis 
te 9 üyesi bulunan AKP’in meclis üyeleri ara 
sında giriştiği ahlaksız pazarlıklar sonucu, kol 
tuklar pazarlığa konu oldu.

AKP adayı, halktan alamadığı oyu, partilerini 
satan iki üyeden aldığı oylarla koltuğa oturdu.

Bu üçlü, o gündür, bu gündür koltuğu bırak
mıyorlar.

Mafya’nın da karıştığı ikinci satınalmadan 
sonra, Gemlik’te yaşanlar ortada.

Gemlik Belediye Başkanlık makam aracının 
kurşunlanması, Belediye binasının kurşunlan
ması olayları, bu kirli ilişkiler sonucu oldu.

Verilen vaadler tutulmadığı için Gemlik’in adı 
kirletildi.

Geçen süreçte Fatih Mehmet Güler hakkında 
10’a yakın dava açıldı.

5’inden beraat etti.
Hep göreve iade edileceğini bekledi durdu.
Ancak, göremediği şey, AKP iktidarın hukuk 

dinlemezliğiydi.
Eğer, Fatih Mehmet Güler, AKP’nin belediye 

başkanı olsaydı, tıpkı Karacabey’deki gibi 
başına birşey gelmeyecekti.

O, ilk günden beri, Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin bir hukuk devleti olduğuna inandı, 
inanmak istedi.

Kişisel olarak haksızlığı protesto için yollara 
düştü.

Bursa’ya kadar yürüdü.
Sesini duyan olmadı.
Ankara’ya bisikletiyle gitmek için yollara 

koyuldu.
Bursa Valisi’ne inandı, yoldan geri döndü 

ama, AKP zü'ım'û VaYıyi de etkiledi.
AKP zülmü, öyle vicdansız bir zulümki, 

yakar geçer.
Bu zülme kaşık tutanlar, Gemlik’te belediye’ 

yi gayri meşru yollarla ele geçirenler, yolun 
sonuna geldi.

29 Ocak 2014 günü, AKP Gemlik Belediye 
Başkan adayı belli olunca, köşe yazımda 
"Fdtıh’Menntdt 'Guıer İStıra'etnfâii'’ a'eaım.

Niye yazdım. Çünkü, meşru olmayan yollarla 
belediyeyi ele geçirenler, seçim ortamına giril 
diğinde, Belediye’nin imkanlarını kendileri için 
kullanmaya başladılar.

Bunun önüne geçmek için ‘istifa et’ dedim 
Fatih’e...

Kendisine maddi ve manevi olarak acı çekti 
renlere, Gemlik halkının 30 Mart’ta bir daha 
tokdı atması için ''ıStfra eV dedim.

O gün istifa dilekçesi verdi ama koşulları var
dı, inandığı bazı değerler daha tükenmemişti.

Bugün ise o koşulları yok.
Fatih Başkan, dün istifa etti.
Vali Karaloğlu, bu istifadan sonra Belediye 

ler Yasası’nın 45. maddesini yerine getirmek 
zorunda.

Meclis, 10 gün içinde yeni başkanın/ seçmek 
zorunda...

Seçimlere 43 gün kala, yeni bir durumla 
karşı karşıyayız.

Meclis, işgalci olmayan bir başkanla seçim
lere gidecek.

Bu istifa, anlayana bir tepkidi, diyorum.

Gemlik Ticaret 
Borsası öncülüğün 
de Gemlik zeytininin 
marka değerinin 
korunması ve arttırıl
ması amacıyla 
başlatılan hologram- 
lı logo projesinde 
sona gelindi. 
İlk hologramlı logo 
dün törenle borsa 
üyelerine dağıtıldı. 
Ticaret Borsası 
Toplantı Salonunda 
yapılan toplantıda 
yeni hologramlı logo 
Borsa üyelerine ve 
katılımcılara tanıtıldı. 
Tanıtım toplantısın
da konuşan Gemlik 
Ticaret Borsası 
Başkanı İlhan Acar, 
uzun emekler 
sonunda Gemlik 
zeytinin hak ettiği 
değerinin korunması 
amacıyla Ticaret 
Borsası’nın başlat
tığı çalışmalarda 
sona gelindiğini 
söyledi.
Acar, “Daha önce
den belirlediğimiz 
Gemlik zeytini loğo- 
sunun hologramlı 
halinde üyelerimizin 
kullanımına sunu 
yoruz. Bundan 
sonra tüketiciler 
hakiki Gemlik zey
tinini bu logolu 
ambalajlarda alacak
lar, Gemlik zeytini 
de yavaş yavaş hak 
ettiği yere gelecek
tir.’’ dedi. 
BEBKA’ya sunduğu 
tanıtım projesinin 
kabulünden sonra, 
Gemlik Zeytini logo
su ve hologramının 
tanıtımı için çalışma 
lan Uludağ Üniver
sitesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Sertaç 
Dokuzlu gözeti
minde sürdüren 
Gemlik Ticaret 
Borsası, tanıtım 
çalışmalarına 
sürdürüyor. 
Toplantıda konuşan 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, bugüne 
kadar yerel yönetim 
olarak tüccarın 
yanında olamadığını,

Ticaret Borsasının 
önünde olamadık
larını ve kaybedenin 
Gemlik olduğunu 
söyledi.
Zeytin tüccarlarının 
önünü açacak bir 
şekilde büyük işlet
meciliğin yapıla
bilmesi için planların 
geliştirilmesi gerek
tiğini belirtti 
Yılmaz, “Bunları 
yapmazsak tüc
carımızın dünya 
piyasalarına açıl
ması zor görülüyor. 
90’h yıllarda yapılan 
zeytin hali bugün 
çok cücük, demode 
kaldı.
Bir kısım ard niyetli 
kişilerin merdiven 
altı olarak kullanımı 

nedeniyle de 
kötüleniyor. Bu 
Gemlik zeytini için 
iyi bir şey değil.
Herkes üzerine 
düşeni yaparsa 
Gemlik’te zeytincilik 
bir yerlere gelebilir. ” 
dedi.
Gemlik zeytininin 
Menşe ve Mahreç 
arasındaki farkı 
anlatan Doç. Dr. 
Sertaç Dokuzlu, 
2003 yılında alınan 
coğrafi işaret tescil 
belgesi sonrasında 
Gemlik zeytinine 
özel hologramlı 
logonun kullanıla
cağını söyledi.
Gemlik’te 3098 
zeytin üreticisinin 13 
bin 184 ton zeytin 

ürettiğini hatırlatan 
Dokuzlu, 150 bine 
yakın hologramlı 
logonun dağıtımının 
yapılacağını bildirdi. 
Piyasadaki sahte 
logolara karşı uyarı
da bulunan ve dene
tim ile yaptırımların 
süreceğini ifade 
eden Sertaç 
Dokuzlu, BEBKA 
proje desteği ile de 
tanıtım ve 
bilgilendirme 
organizasyonlarının 
süreceğini sözlerine 
ekledi.
Daha sonra 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Borsa Başkanı İlhan 
Acar ve yönetim 
kurulu üyeleri ile bir
likte katılımcılara 
hologramlı logo 
tanıtıldı.
İlk hologramlı logo 
ise Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak ile 
Umurbey Kalkınma 
Kooperatifi 
Başkanlığı ve Borsa 
Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan’a 
verildi.

SATILIK 2007 MODEL FIAT PUNTO 1.3 MULTI JET
OTOMOBİL SAHİBİNDEN SATILIK 0 537 475 49 23
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Siyasi Partiler Belediye Meclis üyeleri asil ve yedek üye listelerini bugün saat 17.oo ye kadar İlçe Seçim Kuruluna vermek zorunda

MP Belediye Meclis listesi telli oldu
Adalet ve Kalkınma 
Partisi 30 Mart 2014 
tarihinde yapılacak 
olan Belediye 
Meclis seçimlerinde 
Belediye Başkanlığı 
ve Meclis üyeliği 
listelerini dün ilçe 
Seçim Kurulu 
Başkanlığı’na verdi. 
AKP İlçe Başkanh 
ğı’ndan İlçe Seçim 
Kurulu’na verilen 
listede Refik Yılmaz 
Başkanlığındaki 
Meclis üyelerindeki

sıralama şöyle:
1- Ercan 
Barutçuoğlu
2- Mukaddes 
Serim
3- Emir Kantur
4- Ömer Uslu
5- Esra Özgül
6- Ahmet Avcı
7- Turgut Durmuş
8- Ersin Kahraman
9- Yadigar 
Sönmez
10- Vedat Büyük 
gözcügezli
11- İbrahim Baki

AK PARTİ
12-Orhan Sefil
13- Bayram Polat
14- Fehmi Arslan
15- Bayram Doğru

16- Kerim Bayoğlu

17- Metin Arslan
18- Gökhan Günay
19- Kenan Karakaş
20- Rıfat Bulut
21- Emrah Altun
22- Feryal Siyaher
23- Ayfer Güney
24- Osman Sivas
25- Gülnur Sarı
26- Faruk Aktaş

27- Yasemin
Günay
28-Alim Elibol

KONTENJANLAR

1- Gülşen Uslu
2- Aslan Özaydın 
3-I. Fehmi Kulaber

İLK TEPKİ OSMAN 
SİVAS’TAN

AKP Belediye 
Meclis üyelerinin 
açıklanmasından 
sonra listeye ilk 
tepki 24. sıraya 
konan Terzi Osman 
Sivas’tan geldi.

Osman Sivas, liste
den çıkarılması için 
AKP İlçe 
Başkanlığı’na ve 
İlçe Seçim 
Kurulu’na dilekçe 
verdiğini belirterek 
çekildiğini söyledi. 
Öte yandan, diğer 
siyasi partilerin 
Belediye başkan 
adayları ve meclis 
listerini bugün İlçe 
Seçim Kuruluna 
vereceği öğrenildi.

ûemrtrat Fart Beledi>e Başkan adam tnattaiffak
30 Mart 2014 tari
hinde yapılacak olan 
yerel seçimlerde 
Demokrat Parti Be 
lediye Başkan adayı 
nın Ünal Bayrak 
olduğu açıklandı. 
Dün gazetemizi 
ziyaret eden 
Demokrat Parti İlçe 
Başkanı Selahattin 
Ekinci, Demokrat 
Parti olarak yapıla
cak olan yerel 
seçimlere katılacak
larını, adaylarının 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Ünal Bayrak 
olduğunu söyledi. 
Demokrat Parti İlçe 
Başkan Yardımcısı 
ve Teşkilattan 
Sorumlu üye Gülser 
Canlı ve Ünal Bayrak 
ile birlikte gazete 
mizi ziyaret eden

ÜNAL BÂYRAKM

Ekinci, Mehmet 
Turgut’un parti
lerinden belediye 
başkan adaylığını 
açıklamasından 
sonra çekilmesinin 
sıkıntılı bir süreç 
olduğunu belirterek,

“Bu yaşadığımız 
süreçi geride bırak
tık ve parti içinde 
yaptığımız değer
lendirmede aramız
dan genç 
arkadaşımız Ünal 
Bayrak’ın belediye 

başkan adayı 
olmasında karar 
kıldık. İl yönetimince 
de yerinde bulunan 
karar üzerine, yakın
da biz de siyasi 
faaliyetlerimize 
başlayarak, seçim
lerde biz de varız 

diyeceğiz” dedi. 
Bugün Belediye 
Meclis üyelerinin ve 
kontenjan üyelerinin 
listesini İlçe Seçim 
Kurulu’na verecek
lerini belirten 
Sefahattin Ekinci, 
“Mehmet Turgut’un 

adaylığı nedeniyle 
kaybettiğimiz 
zamanı kısa sürede 
kapatmaya çalışa
cağız. Kırat’ın 
Gemlik’te var 
olduğunu göstere
ceğiz" şeklinde 
konuştu.

ADD yeni başkanı Emrah Murat Tacar oldu
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin Cumar 
tesi günü yapılan 11. 
olağan genel kurul 
toplantısında yöne
tim kuruluna seçilen 
üyeler aralarında 
görev bölümü yaptı. 
Dernek başkanlığına 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Meslek 
Yüksek Okulu Öğre
tim Görevlisi Emrah 
Murat Tacar getirildi. 
ADD’den yapılan 

açıklamada, Emrah 
Murat Tacar’ın Şube 
Başkanı, Fatih 
Erdeniz’in Başkan 
Yardımcısı, Uğur 
Yiğit Yazman, Özlem 
Koç Sayman, 
Mehmet Görücü, 
Gülsen Çakar ve 
Batuhan Kazan ise 
üye olarak görev 
aldılar.
Yapılan açıklamada, 
Yönetim Kurulu 
Üye-; Mehmet

Görücü’nün 
örgütlenmeden 
sorumlu üye, 
Batuhan Kazan’ın 
ise Basın ve halkla 
ilişkiler sorumlu
luğuna getirildiği 
belirtildi. 
ADD yeni İlçe 
Başkanı Emrah 
Murat Tacar, yaptığı 
açıklamada, “Bir 
süre ara verilen 
dernek çalışmalarına 
tüm üyelerimiz ile

birlikte yeniden 
başlayacağız. 
Atatürk ilke ve dev 
rimleri doğrultusun
da yapacağımız sos 
yal, kültürel ve top 
lumsal çalışmalar ile 
Gemlik’te Atatürkçü 
Düşünceyi yaşatmak 
ve kamu yararına 
çalışan bir dernek 
olmanın bilinciyle 
faaliyetlerimizi ye 
rine getireceğimizi 
belirtiriz.

görmekten 
mutluluk duya
cağımızı belirtiriz" 
dedi

Yapacağımız 
faalieyetlerde tüm 
Atatürkçü Gemlik 
halkını yanımızda
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MHP GemlilT 
Belediye Başkan 
Adayı Adnan Bıyıklı, 
Umurbey ziyareti 
gerçekleştirdi. Çarşı 
kahveleri esnaf ve 
kooperatif ziyareti 
yapan MHP adayına 
yoğun bir kalabalık 
eşlik ederken, 
Umurbey liler 
tarafından ilgi ile 
karşılandılar.
Doğru işler yapmak 
için halkı dinlemek 
gerektiğini altını 
çizen Bıyıklı;
"insanları dinlemek, 
Gemlik’in ihtiyaçları 
ile bunları birleşti 
rerek hizmet üret
mek şart. Gemlik’te 
başlamış yatırımlar 
var ama sonuç yok. 
Zaman önemlidir, 
insanlar aylardır 
mağdur oluyor. Bu 
konuda Gemlik’te 
ciddi bir beceriksiz
lik var.

PROJELERİMİZİ 
SAHİPLENMEYE 
ÇALIŞIYORLAR 
Son dönemde 
şunun farkında 
vardık. Bunca 
zamandır akıl ede
meyenler, biz sanayi 
sitesi projesi yayın

layınca Sanayi 
sitesinden bahset
mişler. Dernekler 
Yerleş keşi projemiz 
de, adayların 
söylemlerine girmiş. 
Bu güzel, umarım 
bizim projelerimize 
sahip çıkmaya 
devam ederler. Biz 
göreve gelince, 
onların doğru pro
jelerini yapmaya da 
talibiz. Zaten ayda 
bir siyasi partilerle 
bir araya gelerek 
fikirlerini alacağız. 
Hangi partiden, 
hangi görüşten olur
sa olsun, fikirleri 
bizim için 
önemlidir” dedi.
Belde Belediyeleri 
ile alakalı da 
konuşan Bıyıklı,

Belde Belediyelerine 
ve Gemlik’in uzak 
noktalarına Belediye 
temsilcilikleri aça
cağını, Belediyeyi 
insanların ayağına 
götüreceklerini 
söyledi. Bıyıklı söz
lerine şöyle devam 
etti; “Biz her şeyi 
biliriz mantığıyla 
yaklaşamayacağız. 
Sorunları yerinde 
tespit edecek, vatan
daşlara soracağız. 
Bana hep soruyor
lar; ‘kapınız açık ola
cak mı?’ diye. 
Benim binada otur
maya niyetim yok. 
Belediye binasında 
muhatap bulacak
sınız. Gemlik’in 
Belediye Binasında 
zaman kaybetmeye

cek kadar ciddi 
sorunları var. Bunla 
rı yerinde inceleye
cek, vatandaşın 
yanında olacağım.

HER ŞEY 
BELEDİYENİN 
YETKİSİNDE
Bizim diğer bir 
önceliğimiz de, 
yetkimiz olsun veya 
olmasın her sorunda 
vatandaşın yanında 
olmak. Buski, 
Uedaş ve Büyük 
şehir ile alakalı 
sorunlarınız için de 
Gemlik Belediyesin 
de ekiplerimiz ola
cak. Hiçbir konuda 
‘Bizim işimiz değil’ 
sözünü duyamaya
caksınız. Sosyal 
Belediyecilik bunu 

gerektirir. Seçilmiş 
olmakla atanmış 
olmak arasında 
büyük fark var. 
Gemlik bizi her 
konuda yetkili 
görmek istediğinden 
seçecek, biz de 
gereğini yapacağız.

UMURBEY’DE 
TARİH TURİZMİ 
Umurbey ile alakalı 
düşüncelerimiz de, 
neden bir Cumalı 
kızık gibi olmasın. 
Tarihi dokusu gereği 
Umurbey’in turizme 
açılması şart. İnanın 
Bursa’nın çoğu 
yerinden daha çok 
dikkat çekecek ve 
Bursa’nın tarihi 
doku için geleceği 
kahvaltı yeri olabilir. 
Aynı zamanda 
Zeytincilikte de 
Umurbey Koopera 
ti fi ne kolaylık 
sağlayacağız. Zeytin 
depolama konusun
da projelerimiz var. 
En önemlisi de 
Belediye Yasası 
Tarım’a desteği ön 
görüyor. Biz bu 
maddeden aldığımız 
yetkiyi sulama sis
temlerinde kul
lanacağız.”

Bursa'da 
Mobil 
Turizm 
Başladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan 3 dilde Iphone- 
Ipad tabanlı olarak 
hazırlanan Mobil uy 
gulama ‘Enjoy Bu 
sa’ hizmete girdi. 
Dijital devrimin 
yaşandığı günümüz 
de harita, broşür, 
katalog gibi argü
manların yerini cep 
telefonu ve tablet 
uyumlu programlar 
alırken, Büyükşehir 
Belediyesi de 
Bursa’nın tarihi ve 
turistik mekanlannı 
dijital mecraya 
taşıdı. Bursa’nın 
tarihi ve kültürel 
mirasına ışık tut
mak, yerli ve yaban 
cı turistlere Bursa 
ile ilgili detaylı bilgi 
sunmak amacıyla 
Türkçe, İngilizce ve 
Arapça olmak üzere 
3 dilde Iphone -ipad 
tabanlı hazırlanan 
‘Enjoy Bursa’ adlı 
Mobil uygulama ile 
Bursa’yı keşfetmek 
artık çok daha kolay 
hale geldi

ELEMAN
DENEYİMLİ 

FORKLİFT ELEMANI
ALINACAKTIR

05301488083
8224 5247524

SATILIK UMURBEY’DE BAHÇELİ 4 +1 
LÜKS 180 METREKARE MASRAFSIZ LÜKS DAİRE
DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK 0 535 37818 00

GÜLER AJANS

ELEMAN
ALİ OSMAN DEMİRTAŞ 

VAKFI GEMLİK 
ŞUBESİNDE ŞUBE 
YETKİLİSİ OLARAK 

ÇALIŞACAK 
İŞLETME - İKTİSAD- 

HUKUK MEZUNU 
30-40 YAŞ ARASI 

ELEMAN ARANIYOR

05327746946

SATILIK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA 

05356312517
KRŞ€D€ B€KL€M€K VOK

KALİTELİ KAŞELER
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

fGşynlİk Kö|rfey’ wvyw.gepilikkorfezgazetpsi.com
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

wvyw.gepilikkorfezgazetpsi.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BİR YURTTAŞIN MUTSUZLUĞU
On iki yıldan beri 

aynı masalı dinle
mekten bıktım 
usandım.

Bir yurttaş olarak 
her gün gazete ve 
televizyonlarda 
kerameti kendin
den menkul kişi
lerin sözlerini oku
mak ve dinlemek 
zorunda mıyım? 
Halkını azarlar gibi 
konuşan bir muhte 
rem, bağırdıkça 
haklı olduğunu 
sanıyor. Oysa 
çaresizliğini ifade 
ediyor, acaba 
bunun farkında 
değil mi?

İktidar da 
muhalefet de bir 
kör döğüşü içinde. 
İktidar muhalefeti 
suçluyor, muhale
fet iktidarı. Tut 
kelin perçeminden 

bir durum. 
İktidarın yakın
maya, şikâyet 
etmeye hakkı var 
mı?

Her şey senin 
elinde. Yapmak 
istediğinde, elini 
tutan mı var?

Niçin çevreni 
suçluyorsun? 
Beceriksizliğine 
niçin ortak arıyor
sun?

İki de bir millet
ten söz ediyorsun. 
İktidarda olduğun 
bunca yıldır millet 
dediğin işçi, köylü, 
emekli ve küçük 
esnaf için ne yap
tın?

İşçileri, taşeron 
işletmeciliğinden 
kurtarıp sosyal 
güvenceye mi 
kavuşturdun? 
Yıllardan beri inim 

inim inleyen 
köylünün ürettiği 
ürüne sahip çıkıp 
hak ettiği fiyata 
satmasına destek 
mi oldun?

Yoksa gübre, ilaç 
ve mazot fiyatlarını 
yükseltip köylünün 
anasını mı ağlat
tın?

Emekli vatan
daşlar arasındaki 
eşitsizliği gider
mek için ya da 
durumlarını 
iyileştirmek için 
ekonomik katkı mı 
sağladın?

Küçük esnaf 
dükkânlarını kapat
mamak için 
direnirken büyük 
marketleri kent 
dışına çıkarmak 
için bir çaba mı 
harcadın?

Yoksa binlerce

esnafın kepenk 
kapatmasına 
neden mi oldun?

İktidara geldiğin 
günlerde partinin 
AKP alan adını Ak 
parti yapmakla 
parti ak oldu mu? 
Yoksa yolsuzluklar 
içinde karalara mı 
büründü? Soner 
Yalçın’ın dediği 
gibi (Bu Dinciler O 
Müslümanlara 
Benzemiyor) AKP 
şeytan tepesi 
anlamına geldiği 
için mi adını 
değiştirdiniz?

İktidara yerleşip 
kendinize sağlam 
zemin hazır
ladığınızda önce 
özelleştirmelerden, 
sonra ihalelerden 
kendinize, sonra 
yakınlarınıza ve 
yandaşlarınıza 
menfaat sağladınız 
mı? Aylardan beri 
gazete ve televiz 
yonlarda sürekli 
rüşvet, yolsuzluk 
ve adam kayırma 
dan söz ediliyor.

İnsanın hayalleri
ni zorlayan milyon 
dolarlardan, tril 
yonlardan söz 

ediliyor telefon 
konuşmalarında. 
Bir muhteremin 
çıkıp bu bir darbe
dir, kumpastır 
demesi ne kadar 
traji komiktir, hiç 
düşündünüz mü?

Yoksul vatan
daşlara iki paket 
makama, iki çuval 
kömür vererek 
malı götürdüğünüz 
söyleniyor.

Gazete ve tele
vizyonlarda her 
gün bunları oku
mak ve dinlemek
ten bıktım 
usandım. Dünya 
nın hiçbir 
ülkesinde vatan
daşını aldatan, 
yanıltan böylesi bir 
iktidar herhalde 
yoktur.

Her sabah, her 
akşam 75 milyona 
martavallarınızı 
dinletip bunca 
insanın sinirlerini 
laçka edip r-uh 
sağlığını bozma 
hakkını nereden 
alıyorsunuz? 
Çalışan insanlar 
haftada bir gün 
dinlenir.

Siz 7/ 24 mü 

çalışıyorsunuz? 
Arkadaş, dinleme, 
okuma diye
ceksiniz! Hangi 
gazeteyi açsam, 
hangi kanalı izle
mek istesem aynı 
nakarat!
Avrupa ülkelerin 

de siyasiler bu 
kadar konuşmaz. 
Önemli günlerde 
kiliseye giden 
devlet adamian nı 
televizyon göster
mez. Avrupa’da 
din tartışma 
konusu olmaz. 
Bizim gibi geri 
kalmış ülkelerde 
Cuma günleri 
köşe kapmaca 
oynanır.
Muhteremler hangi 
camiye gidecek? 
Hangi camiye 
gidersen git!
Vatandaşa ne bun
dan? Bir yurttaş 
olarak bu yaşanan
lardan büyük 
üzüntü duyuyo
rum.
Acaba bizi dinle 

mi kandırıyorlar 
diye kendi 
kendime soruyo
rum! Yanılıyor 
muyum acaba?

öoio’lu Karateciler 
elemeleri aeçtiTürkiye

Şampiyonası na katılacak

Dojo Karate Do 
Spor Kulübü 
sporcuları Kestel’de 
yapılan liseler arası 
Karate Şampiyonası 
seçmelerinden 
başarıyla geçti.

15 Şubat 2014 
cumartesi günü 
Kestel’de yapılan 
liseler arası 
seçmelerinde Necip 
Can Çelik, Gafure 
Yılmaz, Sebahattin

Demirişleyen, Umut 
Gökçe Kapyah 
elemelerdi geçmeyi 
başararak, Türkiye 
Şampiyonasına 
katılmayı hak 
kazandılar.

BAŞSAĞLIĞI
Derneğimizin 

yönetim kurulu üyesi, 
değerli arkadaşımız 

CENGİZ KIRIŞ’ı
zamansız kaybetmenin 
derin üzüntüsü içindeyiz.

Merhuma Tann'dan 
rahmet, kederli ailesine, 

yakınlarına ve Kızılay camiamıza 
başsağlığı dileriz.

GÖKHAN ÖZLER 
KIZILAY GEMLİK ŞUBE BAŞKANI



GemlİkBalikçisi
İÇKİSİZ AİLE LOKANTASI

GÜNLÜK TAZE BALIK SATIŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR 
HAMSİ KAYGANA & KALAMAR & ÇİROZ & KARİDES 
LAKERDA & DENİZ BÖRÜLCESİ & JUMBO & PAVURYA 
IZGARA BALIK ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

POSTANE KARŞISI / GEMLİK

TEL: O 224 513 09 99

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

İnternetten Cnnb Kıy/n 

Snhne - fakyösterisi 
Servis ve ekip/nwfar 

Sürpriz yösteri/er

MILTON
DÜĞÜN SALONU

fasfy Piyanist
Meşrnbnt SnteiiSnnfalye Giydirme
Çerez NifakMnsns/
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Emeklilik Bekleyen 5 Milyon Kişiye Müjde
Prim gününü doldur
muş emeklilik için 
yaş bekleyenler 
torba kanuna 
eklenecek bir 
maddeyle artık 
sağlık hizmetinden 
yararlanabilecek 
Yaş sınırını bekleyen 
yaklaşık 5 milyon 
kişi, aylık en düşük 
düzeyde prim olan 
42 TL ödeyerek 
sağlık hizmet
lerinden yararlanma 
hakkını kazanacak. 
SON DAKİKA 
SÜRPRİZİ 
Emeklilikte yaş 
sınırını doldurmayı 
bekleyenler ile Bağ- 
Kurlulara, seçim 
öncesi son dakika 
sürprizi geliyor.

Yerel seçimden önce 
çıkması beklenen 
torba kanuna, 
emeklilikte yaşı 
bekleyenlerle ilgili 
bir madde de 
eklenecek. Bu kişil
er, düşük düzeyde 
prim ödemeleri 
şartıyla emekli olana 
kadar sağlık hizmet
lerinden yararlan
abilecek. Gelir tes
tine giren ve düşük 
gelir aldığını bel
geleyenlerin prim
lerini ise devlet 
üstlenecek. Bağ-Kur 
prim borcu olduğu 
için sağlık hizmet
lerinden yararlana
mayanlara da 
kolaylık geliyor.
12 AYDA FAİZSİZ

Seçim öncesi döne
min son torba kanu 
nu, sosyal güvenlik 
alanında olacak. Söz 
konusu kanuni 
düzenleme için uzun 
bir süredir çalışma 
yapılıyor. Hükümetin 
karar vermesi duru
munda mart ayından 
önce meclise gele
cek torba kanunda, 

genel sağlık sigor
tası için gelir testi 
yaptırmamış olan
ların borcunun 
yeniden yapılandırıl
ması yer alıyor.
3 MİLYON KİŞİ 
BORÇLU DURUMDA 
1 Ocak 2012'den bu 
yana yapılmayan 
gelir testleri için 
aylık 257 TL prim 

borcu tahakkuk 
ediyor. Bu kalemde 
biriken borç 4 milyar 
TL'yi aşarken, 3 
milyon kişi şu anda 
borçlu durumda.
Yapılması öngörülen 
düzenleme ile 12 ay 
içinde ana para 
ödemesini yapanlar, 
Genel Sağlık 
Sigortası kapsamına 
alınabilecek.
Tüp bebekte Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
.tarafından 
karşılanan deneme 
sayısının 2'den 3'e 
çıkarılması da torba 
kanun için çalışılan 
düzenlemeler arasın
da.
5 MİLYON KİŞİYİ 
KAPSIYOR

Torba kanunda 
"emeklilikte yaşa 
takılanlarla" ilgili de 
önemli bir düzen
leme yer alıyor. 
Emeklilikte prim 
ödeme gün sayısı 
yükümlülüğünü yer
ine getirdiği halde 
sosyal güvenlik 
reformları nedeniyle 
yaş engeline takılan
lar, bir süredir kendi
lerine emeklilik 
imkanı sağlanmasını 
istiyor. Ancak 
bugüne kadar 
yapılan çalışmalarda 
böyle bir emeklilik 
imkanı verilmesi 
durumunda 
maliyetin yüksek 
olduğu sonucuna 
varıldı.

Kasım aw issizlik rakamları açıklandı
013 Ekim ayı işsizlik 
rakamları açıklandı. 
Açıklanan rakamlara • 
göre işsizlik rakam
ları bir önceki aya 
göre artış göstererek 
yüzde 9,9 olarak 
gerçekleşti.
Türkiye genelinde 
işsizlik, geçen yılın 
kasım ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre 0,5 puan
lık artışla yüzde 9,9 
oldu. İşsiz sayısı 
2013 yıl kasım döne
minde 2012 yılının 
aynı ayına göre 154 
bin kişi artarak 2 
milyon 784 bin kişiye 
yükseldi.
Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
Hanehalkı işgücü

İstatistikleri "2013 
Kasım Dönemi 
Sonuçlan"na göre, 
işsizlik oranı geçen 
yılın kasım ayında 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre 0,5 puan
lık artışla yüzde 9,9 
olarak gerçekleşti. 
2013 Ekim ayında 
işsizlik oranı yüzde 
9,7 olmuştu. 
İşsiz sayısı, 2013 
Kasım ayında bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 154 
bin kişi artarak 2 
milyon 784 bin kişiye 
yükseldi.
2013 Kasım ayında 
istihdam ise geçen 
yılın aynı ayına göre 
152 bin kişi artışla 25 
milyon 443 bin kişiye 

ulaştı. İşgücüne 
katılma oranı, geçen 
yılın kasım ayında, 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre 0,2 puan 
azalarak yüzde 50,5 
olarak gerçekleşti. 
Tarım dışı işsizlik 
oranı, aynı dönemde 
0,3 puanlık artışla 
yüzde 12,15-24 yaş 
grubunu içeren işsiz
lik oranı ise 0,5 
puanlık artışla yüzde 
19,3 oldu. Mevsim 
etkilerinden arındırıl 
mış işsizlik oranı, 
2013 Kasım ayında 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre değişim 
gösterme yerek 
yüzde 9,9 düzeyinde 
gerçekleşti.Türkiye 
İstatistik Kurumu

(TÜİK) Hanehalkı 
İşgücü İstatistikleri 
"2013 Kasım Dönemi 
Sonuçlan"na göre, 
kasımda mevsim etk
ilerinden arındırılmış 
istihdam edilenlerin 
sayısında bir önceki 
döneme göre 70 bin 
kişilik artış, işsiz 
sayısında ise 5 bin 
kişilik azalış görüldü. 
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış işgücüne 
katılma oranı bir 
önceki döneme göre 
0,1 puanlık artışla 
yüzde 50,7 oldu. 
İstihdam oranı ise 
0,1 puanlık artış 
göstererek yüzde 
45,7 seviyesinde 
gerçekleşti. Kasımda 
işsizlik oranı, ekim 

ayına göre değişim 
göstermedi. Söz 
konusu ayda 
mevsim etkilerinden 
arındırılmış işsizlik 
yüzde 9,9 oldu. 
Ekonomik faaliyete 
göre istihdam edilen
lerde en fazla artış 
51 bin kişiyle hizmet 
sektöründe görüldü. 
Tarım dışı işsizlik 
oranı, kasımda bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre 0,3 puan
lık artışla yüzde 12, 
15-24 yaş grubunu 
içeren genç işsizlik 
oranı ise 0,5 puanlık 
artışla yüzde 19,3'e 
yükseldi.
Türkiye'de kurumsal 
olmayan nüfus 
geçen yılın aynı 

ayına göre 
843 bin kişilik 
artışla 74 milyon 793 
bin kişiye, 15 ve 
daha yukarı yaştaki 
nüfus ise 852 bin 
kişi artarak 55 
milyon 935 bin kişiye 
ulaştı. İstihdam 
edilenlerin sayısı, 
geçen yılın kasım 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre 152 bin kişi 

artarak 25 
milyon 443 bin 
kişiye yükseldi. Bu 
dönemde tarım sek
töründe çalışan 
sayısı, 299 bin kişi 
azalırken, tarım 
dışı sektörlerde 
çalışan sayısı 451 
bin kişi arttı.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORİİSİI

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

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

__________ULAŞIM__________
PımuUuK 8*12 OO 26
DENİZ UÇAĞI 813 66 13
P«g»su* Akmla Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydin Turlxm 613 20 77
SOxar Turizm 612 1O 72
Kanbarofilu-Eaaday 614 46 46
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

TAKSİLER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokey Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 50 88

Körfez Taksi 513 18 21
Çını_r Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Tekel 513 23 24
/Manairtı.' Taksi 517 33 94

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum $14 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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 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
Esklhlaar (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 43
Yeni Llkitgaz 513 35 00
BP Gaz 814 59 a1
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 33 79
Totalgaz _________ 514 17 00
Akcan Petrol
«AR-PEJ. âîî» »
Tuncay Otogaz S13 18 4S
Beyza Petrol . 613 O1 03

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL :41 SAYI: 4802 
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)

gusİhMh
UENÜSSİNEMflSI 

EYVAH 
EYVAH 3: 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15 

DÜĞÜN DERNEK 

12:00-14:15- 
16:30-19.10-21.15 
ÇILGIN DERSANE 

3:11.30-13.30- 
15.30-17.30-20.30

5133321
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KAVLAK
DOĞANIN HÂZİNESİ

Mi
[kavlak]

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLÂK»tmrkâsı, W| 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubeâîhin yanında, "V 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve marketlerde’ 
tüketiçinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

^Kavlak»
REVTİN RUÇBllfl

Kavlak-- OOÖANIM iiaxInim w

. 2^3

|Zeytin&^|li
■g^eytinygğB

t,K

■Kestane Şekeri i 
[Yöresel Reçelleri 
[Kozmetik Ürünler

Tel: 512 0 512
www.kavlak.com.trŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)'

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
19 Şubat 2014 Çarşamba

tsoafımbaııasa 
tasarısı benecanı sanlı
Pr/m borcu oton esnafa yapı
landırma ya da hizmet süresiyle 
birlikte sildirme müjdesini içeren 
tasarının, önümüzdeki günlerde 
Meclis’e aelmesi beklenivor.9'da

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

CHP, MHP, SP, İP, DP ve DSP’nin Belediye Meclis adayları belli oldu...

Faniler eskil üre ra âbeı emıed i
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Başkan 26 Şubat’ta seçilecek
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Gülerin istifası 

sonucu, dün Bursa Valiliği’nce yasal sürenin son 
sının olan 26 Şubat 2014 Çarşamba günü 
Belediye Meclisinin toplanarak, Başkan seçmesi 
yazısı Kaymakamlığa ulaştı.

Valilik karan Belediyeye gönderildi.
Dünden itibaren Belediye Kanunu'nun 45. mad

desinin "Belediye başkanı veya başkan vekili 
seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, 
meclis birinci başkan vekili, bulunmaması duru
munda ikinci başkan vekili, onun da bulunma
ması durumunda Vali tarafından 
görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından 
yürütülür. ” Devamı sayfa 4’de

30 Mart 2014 günü 
yapılacak olan 
yerel seçimlerde 
Cumhuriyet Halk 
Partisi, Milliyetçi 
Hareket Partisi ve 
Saadet Partisi’nin 
Belediye Meclis 
üyeleri açıklandı. 
Gemlik Belediye 
Meclisinde grubu 
bulunan CHP, AKP 
ve MHP’nin mevcut 
meclis üyelerinin 
hiçbirinin yeni lis
telerde yer al
madığı görüldü. 
CHP Kontenjan 
üyeliği 1. sırasına 
Kurşunlu eski

Belediye Başkanı 
Bayram Demir’i, 
mhp Tülay Ünlü’yü, 
SP Nazım Yiğit’i, DP 
Hniîi Güvendik’i, İP 
İlknur Haskgl’ı, DSP 
i.w Kenan Ünal ge
tirdi. Partilerinin ilk 
sıralarında ise şu 
isimler yer alıyor: 
CHP’de Özgür 
Aksoy, MHP’de 
Kenan Çakır; SP’de 
Hamza Aygün, 
DP’de Reşat 
Yedikardeşler, 
İP’de Mehmet 
Görücü, DSP’de 
Zülfü Özdemir.
Haberi sayfa 2’de

Valilik seçim tarihini belirledi

Belediye
Başkanı 26 Şubatta 

seçilecek
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in görevin
den istifa etmesi 
üzerine, durumu 
değerlendiren 
Bursa Valiliği, Gem
lik Belediye 
Başkanlığı seçimleri 
tarihini belirledi.
Dün, Bursa Valiliğin
den Kaymakamlık 
makamına gelen 
yazıda, Belediye 
Başkanlık seçiminin 
26 Şubat 2014 
Çarşamba günü 
saat 14.oo yapıl

ması için Belediye 
Meclisi’nin toplan
tıya çağrılması is
tendi.
Durum Kaymakam 
lıkça bir yazı ile Be 
lediye’ye bildirildi.
Belediye Yasası’nın 
45. maddesine 
göre, Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın 
görevinden ayrılma 
sı, yerine Meclis 
1. Başkanvekili 
Fikret Ço- 
lakoğlu'nun 
geçmesi gerekiyor.

TİCARİ ARAÇ SAHİPURİ RİKKAT!
1 ARALIK -1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 

fi KIŞ LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.
Trafik denetimlerinden gönül rahatlığıyla geçmek 
için geç kalmadan kış lastiklerinizi taktırınız

KIŞ LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR
235 65 R16 C SYRON EVEREST 290.00 *
215 75 R16 C FALKEN HS437 275.00 ₺
205 70R15 CMARSHALKC11 225.00 ₺ 
195 75 R16 C MAXX1S MALAS 245.00 fc

»te. Küçük Sanayi Sitesi
. B Blok No: 13-14 GEMLİK

Solaksubaşi Tel : 0 224 524 74 01 
ti, y*Wcı Lanı* Sarvta ÇttıOmlarl 

GSM : 0 533 924 18 98

MICHELIN

^JEBICA

GOODpYEAR

Sava uticar

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP, MHP, SP, İP, DP ve DSP’rıin Belediye Meclis adayları belli oldu.,.

Partiler eskilere rağbet etmedi
CHP Kontenjan üyeliği 1. sırasına Kurşunlu eski Belediye Başkanı Bayram Demir’i, MHP Tülay Ünlü’yü, 

SP Nazım Yiğit’i, DP Halil Güvendik’!, İP İlknur Haskal’ı, DSP ise Kenan Ünal getirdi.
Partilerinin ilk sıralarında ise şu isimler yer alıyor: CHP’de Özgür Aksoy, MHP’de Kenan Çakır, 
SP’de Hamza Aygün, DP’de Reşat Yedikardeşler, İP’de Mehmet Görücü, DSP’de Zülfü Özdemir.

30 Mart 2014 gunu üyesi ve Başkan KONTENJAN: Belediye Başkan 4- Necati Dalgıç 12.Yılmaz Danacı
yapılacak olan yerel adaylarını en son 1-Tülay Ünlü Adayı Sedat Özmen 5- Nimet Koçer 13.Ahmet Kaya
seçimlerde teslim eden parti 2- Gülşah Uğur 1- Hamza Aygün 6- Hülya Yurttaş 14.H.AIİ Olcay
Cumhuriyet Halk CHP oldu. 3- Yaşar Çakır 2- Ferhat Kurt 7- Ayla Altun 15.Cüneyt Yavuz
Partisi, Milliyetçi

MİLLİYETÇİ CUMHURİYET
3- Erkan Kayalı 8- Ömer Ersöz 16.Enver Utkun

Hareket Partisi ve 4- Serbülent 9- Ali Korkmaz 17.Tamer Yiğit
Saadet Partîsi’nin HAREKET PARTİSİ HALK PARTİSİ Seçilmiş 10- Hanım Gandar 18.Ziya Ateş
Belediye Meclis MECLİS ADAYLARI MECLİS ADAYLARI 5- Nuran Duru 11- Mehmet Boylu 19.Şahsine
üyeleri açıklandı. 6- Ekrem Acar 12- Seyidi A. Çelik Çalışkan
Gemlik Belediye Milliyetçi Hareket Belediye Başkan 7- Cihangir Dinç 13- Mehmet Çakar 2O.Nigar Buchner
Meclisinde grubu Partisi Belediye adayı İbrahim Talan 8- Celal Yiğit 14- Hicran kaya 21. Hikmet Özkök
bulunan CHP, AKP meclis üyeleri 1- Özgür Aksoy 9- Tuncal Kınık 15- Ayla Ataç 22.Serpil Türker
ve MHP’nin mevcut şu isimlerden 2- Emir Birgün 10- Ekrem Çavdar 16- Ayhan Tokuç 23.Şeyma Yücekurt
meclis üyelerinin oluşuyor: 3- Galip Gür 11- İbrahim 17- Gülhan Tekkeli 24.Ahmet Şen
hiçbirinin yeni Belelediye Başkan 4- Mert Dimili Okuroğlu 18- Murat Yeni 25.Murat Akyar
listelerde yer Adayı - Dr. Adnan 5- Songül Şanlı 12- İzzettin Tutar 19- Cennet Kaya 26. Tül ay Ünver
almadığı görüldü. Bıyıklı 6- Fatih Buluk 13- Ali Bayrak 20- Suna Ekinci

1- Kenan Çakır 7- Mustafa 14- Aydın Alsancak 21- Haydar Erol KONTENJAN
LİSTELER 2- Emrah Kaynatma 15- Halil İbrahim 22- Nuran Ulaş 1.İlknur Haskal
İLÇE SEÇİM Keskinden 8- Tefik Kaldırım Coşkunyürek 23- Mustafa 2.Nebiye Ulusel
KURULUNA 3- Osman Doğan 9- Süleyman Kara 16- Sinan Kaptan Kahceci 3.B.Seval Bilge
TESLİM EDİLDİ 4- Eyüp Ösün 10- Emine Karbay 17- Özkan Uğur 24- Süleyman

5- Adil Tepe 11- Şerafettin Demir 18- Çelil İşcen Balçık DEMOKRATİK SOL
Yüksek Seçim 6- Mahmut Kamil 12- Ercan Demir 19- Ömer Faruk 25- Beran Betül PARTİ BELEDİYE
Kurulunun kararına Solaksubaşı 13- Mahir Dağ Demirok Vanlıoğlu MECLİS ADAYLARI
göre, siyasi parti 7- Cemal Kurt 14- Hacı Önal 20- Kadir Can 26- Halil Oruç
lerde 18 Şubat 2014 8- Gökhan Küçük 15- Hüseyin Dalarel 21- Fatih Çömez 27- Kerim Dinçer Belediye Başkan
mesai saati bitimine 9- Ayhan Günaydın 16*- Cengiz ozarslan 22- Aziz Güler 28- Nazan Nilüfer adayı Atay Güngör
kadar partilerin 10- Refik Malatya 17- Betül Arzu 23- Hüseyin Er 1- Zülfü Özdemir
Belediye Meclis asil 11- Berkay Bulut Anafarta 24- Ahmet Gedik KONTENJAN 2- Hayrullah Kaya
ve yedek üyelerinin 12- Murat Dülger 18- Güler Canpolat 25- Mustafa Fatih 1- Halil Güvendik 3- Cemil Mete
listelerinin İlçe 13- Vesile Akcan 19- İzettin Türkmen Özcan 2- Aykut Ekinci 4- Batuhan Gülşen
Seçim kurullarına 14- Erkan Akçin 20- Selmin Akaydın 26- Ahmet Uygun 3- Semra Sözer 5- Hüseyin Duran
teslim edilmesi 15- Alim Miktat 21- Cengiz Köçer 27- İsmail Sargın 6- Nermin Canbaz
gerekiyor. Özden 22- Ebru Orhan 28- Bayram Bektaş İŞÇİ PARTİSİ 7- Süleyman Yazar
Pazartesi günü, ilk 16- Süleyman 23- Zeki Dede BELEDİYE MECLİS 8- Osman Erdinç
AKP'llçe "Başkanlığı Bekcan 24- Emine Acar KONTENJAN ADAYLARI Kandemir
meclis asil ve 17- Bahadır Süzer 25- Nesrin Gül 1- Nazım Yiğit 9- Hakan Gerçek
yedek üyelerini İlçe 18- Onur Yavuz 26- Ayla Çam 2- Emel Öztin Belediye Başkan 10- Hayrullah Yıllaz
Seçim Kurulu’na 19- Ayhan Kır 27- Abdullah Beşli 3- Aynur Uzun adayı Canan Bölük
teslim ederek, 20- Ülkü Aydın 28- Sevil Türer 1. Mehmet Görücü 11- Etem Temur
adaylarını açık 21- Kerim Altın DEMOKRAT PARTİ 2.Zennure Aktay 12- Ertan Kabasakal
lamıştı. 22- Sevtap Türker KONTENJAN BELEDİYE MECLİS ^.İbrahim' Koç'deniır 13- Ağa Aslan
Dün, Milliyetçi 23- Aytaç Özdemir 1- Bayram Demir ADAYLARI 4. Had iye Hajok 14- Murat Okur
Hareket Partisi ve 24- Hülya Sarı 2- Bekir Pehlivan 5.Hasan Azkıran 15- Kemal Balaban
Saadet Partisi lis 25- Mesut Şener 3- Nurettin Birgül Belediye Başkan 6.Nagihan Tacar
teleri öğleden sonra 26- Fatma Eren adayı Ünal Bayrak 7.A.Hamdi Emci KONTENJAN
İlçe Seçim 27- Recep Demir SAADET PARTİSİ 1- Reşat 8. Yaşar Akyol 1- Kenan Ünal
Kurulu’na teslim 28- Seyfettin BELEDİYE MECLİS Yedikardeşler 9.Mahsuni Çelik 2- Erol Güler
etti. Bahadır. ADAYLARI 2- Ahmet Çelik 10.Nazım Ertürk 3- Servet Tuna
Belediye Meclis 3- Gülsen Canlı 11.Eren Çelik
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Güne Bakış
Fatih Mehmet Güler, dün Kumla’da çay bahçelerinde taşlı okey oynatan 

! işyerlerini kapatmayarak süre tanıdığı gerekçesiyle hakim karşına çıktı...

Kadri GÜLER
kadri_guler(g)hotmail. com

I$te AKP'nln adaleti: Clip’ll yargılanıyor,
Başkan seçimi 26 Şubat’ta

Bu durumda, Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz, bu durumda görevinden ayrılmak zorun
dadır.

Bugün bu durum gerçekleşecek mi göreceğiz.
Eğer bu gerçekleşmezse, mecliste grubu bulu

nan partilerce Valiliğe suç duyurusunda bulunula
cak.

Belediye başkanı istifa ettiğine göre, başkan 
vekilinin de görevi sona ermektedir.

Meclisi seçime, Meclis 1. Başkanvekili Fikret 
Çolakoğlu götürecektir.

Yasa bunu emrediyor.
Gelelim, siyasi partilerdeki Meclis adayları duru

muna...
Önce AKP den başlayalım.
İlk adaylarını açıklayan AKP oldu.
Dün, 24. sıradaki adaylıktan istifa ettiği bildirilen 

Osman Sivas, Esnaf ve Sanatkarlar Odası yöne
tim kurulu üyesi olduğu için, Meclis üyesi 
olmasının imkansız olduğunu bunun için çekil 
diğini, listeye adının yanlışlıkla yazıldığını açık
ladı.

Belediye’yi ele geçiren AKPTıler arasında Refik 
Yılmaz’ın kankası Aslan Özaydın, dün sürpriz 
yaparak, 2. Kontenjan üyeliğinden işlerinin çok
luğunu nedeniyle çekildi.

Bence işler bahane, cemaat şahane!
Özaydınlann Gülen Cemaatinden olduğunu 

bilmeyen yok Gemlik’te..
Aydın Bey’in cemaati yok etmek andı içen 

AKP’yi desteklemesine cemaat sıcak bakmaz. 
Bakmadı da...

Yılmaz’ın jistesinde eski meclis üyelerinden bir 
tek Aslan Özaydın vardı.
0 da çekildi.
Yılmaz ortaklığının hazırladığı liste şimdi kendi 

kontrollerinde ama ilginç isimler beklenirken o 
isimler listeye giremedi.

Örneğin, bir zamanlar CHP’den aday göste 
rilmediği için AKP’ye geçen Osman Turan ikinci 
kez hüsrana uğradı.

Örneğin, CHP’yi satan Muarrem Sarı’ya karşı 
vefa borcu yerine getirilmedi.

Bir başkası, Abdullah Özden yerine başvuran 
ortağı İnşaat Mühendisi Halil Ünal ne yazık ki o da 
adaylar arasında yok.

AKP listesinde teknik adam az.
Mehmet turgut’un ilk başkanlığı döneminden 

Vedat Büyükgözcügezli var. 66 Notu Kooperatif 
Başkanı Fehmi Aslan tehlikeli bir yere konmuş. 
Metih Asıdn Keza aydı auruhnaa...

İl Genel Meclis üyesi Ercan Barutçuoğlu’na, 
siyaseti sevdiği için 1. sırada yer verilmiş.

uıreiuMü Kokönıııhf'oıkKat çeKiyor.
Giresunlular hani SP yi destekleyeceklerdi.
Gürülen o ki, yine fire verdiler.
Çünkü MHP’de varlar, AKP’de de... Bir tek

CHP’de yoklar...
CHP’nin ağzı Giresunlu Muarrem Sarı’dan ağzı 

yandığı için bu kez Giresun kökenlileri 
üflemişler... '*

AKP listesinin ön sıralarına eski Yönetim Kurulu 
üyesi Eczacı Mukaddes Serim’in konması doğru 
bir karar. Ama, oy olarak Mukaddes Hanım ne 
getirir bilemem.

Has Parti’nin eski ilçe Başkanı ve AKP Başkan 
aoayrtmıKı\ahtur’oa se'ğııecbK yefoe.

Kantur’un, partisinin AKP ile birleşmeden önce 
AKP’ye karşı tavırları geldi gözümün önüne.

AKP Belediye meclis listesinden bir çoğunu hiç 
tanımıyorum. Yorumda bulunamayacağım. Ama 
acemiler topluluğu diyebilirim.

Adayların çoğunun Belediye Meclisi’nin nerede 
oıaûğuriü'oııe ‘biirriedfğını onıyorum.

Yarın MHP konusundaki görüşlerimi ileteceğim.

flKP’li oynayanlara bakıyor
35 aydır görevinden 
İçişleri Bakanlığı’nca 
uzaklaştırılan bu 
nedenle uğradığı 
hukuksuzluğu ve 
haksızlığı protesto 
için istifa eden 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
dün yine hakim 
karşısına çıktı. 
Fatih Mehmet Güler, 
2010 yılının yaz 
aylarında Küçük 
Kumla sahilindeki 
çay bahçelerinde 
taşlı okey oynayan 
işyerlerini kapat
madığı gerekçe 
siyle hakkında dava 
açılmıştı.
Belediye encümeni, 
okey oynayan işyer
lerini uyarmış ve 
oyunun kaldırılması 
için süre vermişti. 
Bu nedenle dün 2. 
Sulh Ceza Hakimi 
karşısına çıkan Gü 
ler’in duruşması Ni 
san ayına ertelendi.

REFİK YILMAZ 
KUMLA’DA 
OKEY VE KAĞIT 
OYNAYANLARDAN 
DESTEK İSTEDİ 
İlginç tesadüfe bakın 
ki, dün Fatih 
Mehmet Güler Çay 
bahçelerinde okey 
oynayan işyerlerini 
kapatmadığı için

hakim karşısına 
çıkarken, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz da Küçük 
Kumla’daki çay 
bahçelerindeki 
vatandaşlardan 30 
Mart günü yapılacak 
seçimlerde kendi 
sine destek istedi. 
Destek isterken

uğradığı işyerlerinde 
vatandaşlar taşlı 
okey oynuyorlardı. 
Bir kısmı ise iskam
bil kağıtlarıyla vakit 
geçiriyordu.
AKP li belediye döne 
minde, AKP’li 
belediye başkanve 
kilinin tanıklık ettiği 
bu durumun ne

kadar Mehmet Fatih 
Güler’e haksızlık 
yapıldığını ortaya 
koyuyor.
İster istemez İşte 
size, AKP’nin 
adaleti bu demekten 
insan kendini 
alamıyor.
Yukarıdaki fotoğraf 
lar bunun belgesi...

ıı

flyyılflız/M ve kitapları cepe ben atmaılını
AKP’den 1 yıl 
süreyle uzak
laştırılan Belediye 
Meclis üyesi Fevzi 
Ayyıldız, basında 
çıkan açıklamaları 
ve çöp konteyne 
rinin içine atlan 
Belediye Dergisi ile 
Belediye Başkanının 
hizmetlerinin 
tanıtıldığı kitapları 
kendisinin 
atmadığını söyledi. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile aralarında 
anlaşmazlık 
olduğunu belirten 
Ayyıldız, “Sayın

Yılmaz, kamu 
mallarının belediye
den alınıp çöpe 
attığımı ve çirkin 
propaganda 
yapıldığını iddia 
ediyor. Ben 
belediye den dergi 
ve kitap aldım. Bu 
kitapları arabamın 
bagajına koydum. 
Çöp konteynerine 
kimlerin attığını 
bilmiyorum. Benim 
attığımı görün
tüleyen veya gören 
varsa Belediye 
Meclis üyeliğinden 
ve siyasetten 
çekilirim.” dedi.
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Yakalandığı hastalık ile bir süredir mücadele eden Cahit Yorulmaz sevenlerince toprağa verildi

Dr. Cahil Yoralmaz’ı kanlıeıtifc
Gemlik’in sevilen 
hekimlerinden 
Dahiliye Mütehassısı 
Dr. Cahit Yorulmaz 
hayatını kaybetti. 
Bir süre önce yaka* 
landığı kanser 
hastalığıyla 
mücadele eden

Cahit Yorulmaz, 
dün tedavi gördüğü 
evinde yaşamını 
yitirdi.
Gübre ve şeker 
Fabrikalarında 
Kurum hekimliği 
yapan Cahit 
Yorulmaz, Gemlik

Gübre Fabrikası’nın 
ilçemizde açılmasın
dan sonra uzun süre 
burada görev yaptı 
emekliye ayrıldı. 
Serbest hekim olarak 
ve çeşitli kurumlarda 
işyeri hekimi olarak 
görev yapan Cahit

Yorulmaz, bir süre 
önce kansere yaka 
lanmıştı.
Cahit Yorulmaz’ın 
cenazesi dün öğle 
namazından sonra 
kılınan cenaze 
namazı ardından 
toprağa verildi.

Hüseyin Citçi Kurtula M uhlar aılatı
30 Mart günü yapıla
cak yerel seçimlerde 
muhtar adayları belli 
olmaya başladı. 
Kurtul Köyü’nde 
1972 yılında bir 
dönem muhtarlık 
yapan Hüseyin Çifçi, 
30 Mart günü yapıla
cak seçimlerde 
mahalle haline gelen 
köylerinde muhtar 
adayı olduğunu 
söyledi.
Çifçi, Kurtul Köyü 
Gemlik’e en yakın 
köylerden biri 
olmasına ve Bursa 
yolu üzerinde bulun
masına rağmen 
hizmetin en az 
geldiği yer olduğunu 
söyledi.

Hüseyin Çifçi, 
Kurtul’a hizmet

getirmek için 
aday olduğunu,

belediyeler ile 
Hükümet arasında 
köprü olacağını 
söyledi. Hüseyin 
Çifçi şöyle konuştu: 
“Gemlik’e bir adam 
uzaklıkta olan 
köyümüzde sorunlar 
yumak oldu. 
Bu sorunlar içinde 
boğuşuyoruz. 
Gemlik’e hem 
yakınız hem de ayak 
altında bir yerdeyiz. 
Ama yıllardır sorun
larımıza çözüm 
bulunamıyor. 
Bunları çözmek için 
aday oldum. Daha 
önceden muhtarlık 
yaptığımdan 
mahallemize hizmet 
etmek istiyorum.”

Attı, kayıt 
yenileme 
işlemleri 
başladı

Gemlik Halk Eğitimi 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan 
açıklamada, AÖL 
Kayıt Yenileme 
İşlemleri 18 Şubat 
28 Şubat 2013 
tarihleri 
arasında yapılacağı 
bildirildi.
AÖL de kayıtlı Aktif 
Donuk ne Silik 
durumda olan 
AÖL öğrencileri 
Kayıt Yenileme 
Ücretlerini

ilgili bankalara 
yatırdıktan sonra 
Halk Eğitimi 
Merkezi'ne gelin
mesi
gerektiği bildirildi. 
Öte yandan, 
Mesleki Açık 
Öğretim Lisesi 
Öğrencileri 
işlemlerini 
Meslek 
Liselerinden 
yaptırabilecekleri 
bildirildi.

mi m mııc Imııuı proihsIyoh cimimi »muştu
Gemlik Belediye 
si’nin okullara yöne
lik sosyal ve kültürel 
destek projesi hız 
kesmiyor.
Gemlik GTSO Gazi 
Okulu’nun iki adet 
Projeksiyon cihazı 
talebini ivedilikle 
yerine getiren 
Gemlik Belediyesi, 
Lale Kemal Kılıç 
llkokulu’nun cihaz 
talebini de geri 
Îçevirmedi.
kili eğitim ve öğre

timle sabahları
ortaokula, öğleden hizmet veren GTSO 
sonraları da ilkokula Gazi Okulundan

sonra, Lale Kemal 
kılıç İlkokulu da bir 
adet projeksiyon 
cihazına kavuştu. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, bir 
adet projeksiyon 
cihazını Okul 
Müdürü Can Olgun’a 
teslim etti.
Eğitim sisteminde 
yaygınlaşan görerek 
eğitimin önemine 
dikkat çeken Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi

Koçak, dersleri daha 
çabuk kavrama, 
görsel zekâ ile 
bütünleşen anlatım 
ve eğitimi zevkli hale 
getiren görselliğin, 
başarı yüzdesin! art
tırdığını söyledi.
Gemlik 
Belediyesinin 
okullara yönelik 
hizmet ve destekleri 
adına teşekkür 
eden Okul müdürü 
Can Olgun’da, 2013- 
2014 öğretim yılı 
ikinci dönemine bir

önemli eksiği daha 
gidererek girmenin 
mutluluğunu 
yaşadıklarını 
sözlerine ekledi. 
Can Olgun, okul 
bahçesinin düzen
lenmesi, alternatif 
merdiven, kantin 
yapımı ve diğer 
katkılar adına da 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz gıyabında 
Başkan yardımcısı 
Nazmi Koçak’a 
teşekkür etti.

Gemlik Körfez
iMnııuiMuumıumiM

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

X «SUYUNU BOŞA 
fclflfl . HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Uzatmalı maçın galibi Gemlik efcilji oldu
Türkiye Basketbol 3 
Ligi D. Grubunda 3. 
Haftasında Ankara 
Deplasmanında ASE 
Anadolu Baskete 
konuk olan Gemlik 
ekibi maça Levent, 
Enes, Erdem, Berkay 
ve Olcay ilk beşi ile 
başlarken, ASE 
Anadolu Doğan, 
Güray, Yiğit, 
Mehmet, Deniz beşi 
ile maça başladı. 
Ankara Spor 
Salonu'nda oynanan 
müsabakayı Gemlik 
ekibi normal süresi 
66-66 biten maçı 2 
sayı farkla 74-76 
kazanarak galibiyet 
serisini ikiye çıkartı. 
Ankara Spor Salo 
nundakikarşılaş- 
manın ilk periyotu 
Gemlik ekibi 17-16 
yenik tamamladı. 
İkinci periyota hızlı 
başlayan Gemlik 
Gücüm etkili oyunu 
ile 12-17 üstün bitir

di. Başa baş oyna 
nan üçüncü çeyrek 
Gemlik Gücüm’ün 
15-18’lik üstünlüğü 
ile noktalandı. 
Karşılaşmanın dör 
düncü ve son çeyre 
ğinde etkili olan ASE 
Anadolu Basket bu 
periyottan 22-15 
üstün tamamlayarak 
maçı uzatmaya 
taşıdı. Maç 66-66 
beraberlikle sonuç

landı. 5 dakikalık 
uzatma süresi 
sonunda Gemlik 
ekibi maçı 74-76 
kazanarak puanını 5 
yükselti.
Gemlik Ekibinde 16 
sayı atan^Enes takı 
mı adına en skorer 
oyuncu olurken ASE 
Anadolu Basket 
adına 20 sayı üreten 
Mehmet maçın en 
skoreri oldu.

Salon: Ankara Spor 
Salonu (Küçük) 
Hakemler:
Polat PARLAK, 
Mehmet Akif ÇAKIR 
T.Komiser: 
Cumhur ASLAN 
ASE Anadolu Basket 
Ali Sinan (0), Yiğit 
(13), Nehir (6), 
Doğahan (0), 
Mehmet (20), 
Mustafa (0), Necip 
(0), Can(12), Deniz

(2), Ali (0), Güray 
(11), Fazlı (10) 
Antrenör Behçet 
ÖNER
Gemlik Gücüm: 
Oğulcan (0) Berkay 
(12), Hakan (2), 
Serkan (9), Burak 
(0), Utku (14), Enes 
(16), Can Efe (1), 
Erdem (7), Emre (0), 
Olcay (5), Levent 
(10)
Antrenör: 
Ziya GÜLER 
1.Periyot 17-16 
2. Periyot 12-17
3. Periyot^ 15-18 
4. Periyot 22-15
Uzatma 8-10
Maç Sonucu: 74-76 
5 faullü oyuncular: 
Levent (Gemlik 
Gücüm) Deniz (ASE 
Anadolu)
Gemlik Gücüm adına 
açıklama yapan 
Mehmet Çelik “Başa 
baş geçen mücade
leyi uzatmalarda ‘ta 
olsa kazanmayı

bildik. 2.gali- 
biyetimiz alarak 
hedefimize bir adım 
daha yaklaştık.
Ankara'da Geçirdi 
ğimiz süreçte ASE 
Anadolu Basket 
yöneticilerinin gös
terdiği ilgi ve mi 
safirperverlik bas
ketbolün çıtasını 
daha yukanlara 
taşımak adına 
değerliydi.” 
İfadelerini Kullandı. 
Gemlik Gücüm 
Antrenörü Ziya 
Güler ise 
“Oyuncularımı 
zorda olsa kazan 
dığımızdan 
dolayı kutlarım. 
Rakip oyuncuların 
müca delesinden 
dolayı tebrik 
ederim. Artık 
önümüzdeki 
maçlara odaklanarak 
hedefimize 
yaklaşmak 
istiyoruz.” dedi

ELEMAN
DENEYİMLİ 

FORKLİFT ELEMANI
ALINACAKTIR

05301488083 
0 2245247524

ELEMAN
ALİ OSMAN DEMİRTAŞ 

VAKFI GEMLİK 
ŞUBESİNDE ŞUBE 
YETKİLİSİ OLARAK 

ÇALIŞACAK 
İŞLETME - İKTİSAD- 

HUKUK MEZUNU 
30-40 YAŞ ARASI 

ELEMAN ARANIYOR

05327746946

MUHASEBE 
ELEMANI

MUHASEBE 
KONUSUNDA 

EN AZ 3 YIL DENEYİMLİ 
ERKEK ELEMAN 
ALINACAKTIR 
514 14 53 

ogun@gungorelit.com

SATILIK 2007 MODEL FIAT PUNTO 1.3 MULTİ JET
OTOMOBİL SAHİBİNDEN SATILIK 0 537 475 49 23

SATILIK UMURBEY’DE BAHÇELİ 4 +1 
LÜKS 180 METREKARE MASRAFSIZ LÜKS DAİRE 
DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK 0 535 37818 00

‘.Gşjnlik Kgrfsy1 wyw,g^mlikkorfezgaze|eşLcpm

SATILIK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA 

05356312517

mailto:ogun@gungorelit.com


Gemlik KBrfez Sayfa 719 Şubat 2014 Çarşamba
----------------------- •-----------------------------

11-18 YAŞ PLftY-OFF KURALARI ÇEKİLDİ
Seyfettin Şekersöz

Gemlik Çotanak 
spor Gemlik’! 
temsilen A 
grubunda 
mücadele edecek 
U-19 Yaş Play-off 
maçlarının kuraları 
17 Şubat 2014 
Pazartesi günü 
saat 18.00 de 
Bursa Amatör 
Spor Kulüpleri 
Federasyonu 
toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. 
12 takımın 2

grupta mücadele 
edeceği maçlar 
sonunda gru
plarında ilk 
2 sırayı elde eden 
toplam 4 takım 
Bursa’yı Türkiye 
Şampiyonasında 
temsil etmeye hak 
kazanacak.
U-19 yaş grubunda 
Gemlik’i temsilen 
play-off maçlarına 
katılmaya hak 
kazanan 
Çotanakspor 
takımı tek 
devreli lig usulü

oynanacak 
karşılaşmalarda 
A grubunda yer 
alacak. 
Çotanakspor 
Kulübü yönetim 
kurulu üyesi 
Talat Tepe’nin 
katıldığı kura çeki
minde A grubunda 
Kestel 
Belediyespor, 
Çotanakspor, Yeşil 
Bursa AŞ. 
Ağaköyspor, 
Arabayatağıspor 
ve Orhangazispor 
yer alacak.

‘Becep vediU" Cuma giinii lleniis'ie gösterime airiınr
Şahan Gökbakar'ın 
televizyon için 
yarattığı ve ardın
dan maceralarını 
sinemaya uyarla
maya devam ettiği 
Recep İvedik, üç 
filmlik serisine bir 
film daha ekledi. 
Çekimleri Maldiv 
ler'de tamamlanan 
filmde, Recep 
İvedik'in 
Maldivler'deki 
serüvenine tanık 
olacağız.
Filmde, Recep 
İvedik, mahallesin
deki çocuklardan 
kurulu futbol 
takımının antrenö 
rüdür. Ancak

düzenli olarak 
idman yaptıkları 
araziyi sermaye 
sahibi biri satın 
alacaktır.
Recep'in ise buna 
izin vermeye niyeti 
yoktur. Recep'e 
göre araziyi kurtar
manın tek yolu 
para bulup ken
disinin satın 
almasıdır. Bulabil 
diği tek çözüm ise 
Survivor'a katılıp 
büyük ödülü 
kazanmaktır.
Recep, burada 
Karayip korsan
larıyla karşılacak 
ve macera kaldığı 
yerden devam

edecek. 
Çamaşırhane 
prodüksiyon şirke
tinin yapımcılığını 
üstlendiği filmin 
yönetmen koltu 
ğunda bir kez daha 
Togan Gökbakar 
yer alırken, 
senaryosu Şahan 
Gökbakar'a ait.

VENÜS 
SİNEMASI’NDA 
GÖSTERİME 
GİRİYOR
Şahan Gökbakar’ın 
yarattığı ‘Recep 
İvedik 4’ ün Cuma 
günü Venüs 
Sineması’nda gös
terime gireceği

açıklandı. 
Venüs 
Sineması’ndan 
bildirilen seanslar 
ise şöyle :

RECEP
İVEDİK 4 :
11:30-12:45-14:00-
15:15-16:30-17:45-
19:00-20:15-21:20-

22:25

EYVAH EYVAH 3 : 
12:00-14:15-16:15- 
18:30-20:30

MEB'ılen ders kitabı ihtiyacında "TEOG" uyarısı
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
kitap ihtiyacı belir
lenirken Temel 
Eğitimden 
Ortaöğretime 
Geçiş Sınavı'na 
(TEOG) giren 8'inci 
sınıf öğrencilerinin 
mağdur olmaması 
için sürecin iyi 
planlanması için 
okul yöneticilerini 
uyardı.
Bakanlık, 2003- 
2004 eğitim öğre
tim yılından 
itibaren devlet 

okullarının ilköğre
tim öğrencilerine, 
2006-2007 eğitim- 
öğretim yılından 
itibaren ortaöğre
tim, 2009-2010 
eğitim öğretim 
yılından itibaren 
de açıköğretim 
ilköğretim ve 
ortaöğretim öğren
cileri ile okuma 
yazma bilmeyen 
yetişkinlere yöne
lik tüm ders 
kitaplarını ücretsiz 
dağıtıyor.
MEB, 2014'2015 

eğitim öğretim 
yılından başlan
mak üzere özel ilk 
ve ortaöğretim 
okul ve kurum- 
larında öğrenim 
gören öğrencilere 
de ders kitaplarını 
ücretsiz verecek. 
Bu kapsamda 
Bakanlık, ders 
kitabı ihtiyacının 
tespit edilebilmesi 
için illere yazı 
gönderdi. Okullar, 
kitap ihtiyaçlarını 
28 Şubat'a kadar 
Bakanlığa bildire

cek. İhtiyaçların 
bildirilmesinin 
ardından Bakanlık 
ya kitapları satın 
alacak ya da 
baskısını yapacak. 
Okullar açıldığın-' 
da, kitaplar öğren
cilerin önünde 
hazır olacak. Bu 
kapsamda 
Bakanlık, ihtiyaçlar 
belirlenirken 
sürecin sağlıklı 
şekilde yürütülme
si için illere yazı 
gönderdi.
Yazıda, bu konuda 

bir gecikmeye 
meydan ver
ilmemesi için 
sürecin iyi planlan
ması ve 
yürütülmesi gerek
tiği belirtildi. 
Özellikle ortaöğre
time geçişe esas 
olan birinci dönem 
ortak sınavlarının, 
en geç kasım 
sonunda yapılıyor 
olmasının, ders 
kitaplarına 
zamanında 
sahip olamayan 
öğrenciler açısın

dan mağduriyet 
yarattığı dile 
getirildi.
Yazıda bu mağ
duriyetlerin yaşan
maması için kitap 
ihtiyacını "Kitap 
Seçim Modülüne" 
giren okul ve 
kurum yönetici
lerinden, 
Bakanlığın ilgili ■ 
birim amirlerine 
kadar bütün yetkili 
ve ilgililere önemli 
görev ve sorumlu
luklar düştüğü 
hatırlatıldı.
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[suali torha yasa tasarısı heyecanı sanlı
Prim borcu olan 
esnafa yapılandırma 
ya da hizmet süre
siyle birlikte sildirme 
müjdesini içeren 
tasarının, 
önümüzdeki gün
lerde Meclis'e 
gelmesi bekleniyor 
Milyonların gözü 
kulağı torba yasa 
tasarısında. Pek çok 
kesimin yanı sıra 
esnafa da müjde 
içeren torba yasa 
tasarısının 
önümüzdeki gün
lerde Meclis'e 
gelmesi bekleniyor. 
Getirilmesi beklenen 
düzenlemeye göre; 
12 ay ve üzerinde 

sigorta prim borcu 
olan esnaf isterse bu 
borcu yapılandıra- 
bilecek, isterse de 
sigorta süresiyle bir
likte sildirebilecek.

3 AYLIK SÜRE 
OLACAK
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyonu 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, sosyal 
güvenlik mevzuatına 
ilişkin düzenlemeleri 
de içeren 'torba yasa 
tasarısı'nın 
önümüzdeki gün
lerde TBMM gün
demine gelmesini 
beklediklerini

belirterek, şöyle 
konuştu: "Torba 
yasada yer alan 
düzenleme 
gereğince, 12 ay ve 
üzerinde sigorta 

prim borcu olanlar, 
isterlerse bu prim 
borçlarını yapı- 
landırabilecekleri 
gibi isterlerse de 
sigortalılık 

süreleriyle birlikte 
prim borçlarını 
sildirebilecek. Yani 
hizmet süresine 
ihtiyacı olan kişi 
prim borcunu yapı

landırmayı seçebile
cekken, hizmet 
süresine ihtiyacı 
olmayanlar ücret 
ödemeden 
prim borçlarından 
kurtulabilecek.
Prim borçları ile 
sildirilen hizmet 
süreleri, esnafımızın 
ihtiyacı olması 
halinde ve hizmet 
borçlanması yapmak 
suretiyle sigortalılık 
süresinden sayıla
bilecek.
Prim borçları, 
yasanın yürürlüğe 
gireceği tarihten 
itibaren 3 ay 
içerisinde yapı- 
landırılabilecek."

Tiiritiye silıer süvenlikte daha la güçlenecek
TBMM'de kabul 
edilen 5651 sayılı 
Yasada yapılan 
değişiklikle 
Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı, 
siber güvenlik çalış
malarında kanun 
gücünde yetkiye 
sahip oluyor.
İnternet Geliştirme 
Kurulu Başkanı 
Serhat Özeren, 
TBMM'de kabul 
edilen 5651 sayılı 
Yasada yapılan 
değişiklik ile 
Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı 

ı mn (TİB), siber 
güvenlik çalış
malarında kanun 
gücünde yetkiye 
sahip olduğunu 

belirterek, "Bundan 
sonraki dönemde 
TİB'in koordinasy
onuyla Türkiye siber 
güvenlikte daha 
etkin faaliyetler 
yürütecek" dedi. 
Özeren, yaptığı açık
lamada, özellikle 
geçen yıl içerisinde 
hükümet tarafından 
daha da ağırlık ver
ilen ulusal siber 
güvenlik faaliyet
lerinin, son olarak 
TBMM'de kabul 
edilen 5651 sayılı 
Yasanın da kapsamı
na girdiğini ifade 
etti. Yasa ile TİB'e 
siber güvenlik çalış
malarında koordi
nasyon yetkisi veril
erek, bu konuda

daha etkili çalışmalar 
yürütülmesinin 
önünün açıldığını 
belirten Özeren, bun
dan sonraki dönem 
de TİB'in koordinas 
yonuyla Türkiye'nin 
siber güvenlikte 
daha etkin faaliyetler 
yürüteceğini kaydet
ti. Türkiye'nin siber 
güvenlik konusunda 
geçmiş yıllara oranla 
daha başarılı ve 
etkin politikalar 
yürüttüğünü, bunun 
olumlu sonuçlarının 
araştırmalara da yan
sıdığını ifade eden 
Özeren, "5651 sayılı 
Yasada yapılan yeni 
düzenlemeyle TİB'e 
kanun gücünde yetki 
veriliyor. TİB, ulusal 

siber güvenlik 
faaliyetleri kap
samında, siber 
saldırıların tespiti ve 
önlenmesi konusun
da, içerik, yer, erişim 
sağlayıcılar ve ilgili 
diğer kurum ve kuru
luşlarla koordinas 
yon sağlayacak, 
gerekli tedbirlerin 
aldırılması konusun
da faaliyet yürütecek 
ve ihtiyaç duyulan 
çalışmaları yapacak" 
diye konuştu.
-Uluslararası işbirliği 
önemli ’
Serhat Özeren, özel
likle akıllı cihazlar ve 
internet kullanımının 
yaygınlaştığı bu 
dönemde, siber 
suçlarla uluslararası 

işbirliğinin önemine 
de dikkati çekerek, 
şunları kaydetti: 
"Siber suçlarla 
mücadelede Europol 
de devreye girerek 
çocuk pornografisi 
gibi sınır ötesi siber 
suçların engellen
mesinde yürütme 
organlarına yardım 
adına faaliyet 
gösteren çeşitli 
çalışma gruplarını 
denetliyor. Buna 
karşın, gittikçe artan 
bir kullanıcı 
sayısının sosyal pay
laşım sitelerinde bil
gilerini paylaşmaları, 
siber suçun çoğal
ması için ortam 
hazırlıyor, internetle 
bizden çok daha 

önce tanışan Avrupa 
Birliği üyesi ülke 
lerde bu konuda 
birçok adım atıldı, 
onlarca önerge 
yayınlandı, ajanslar 
ve portallar kuruldu. 
Siber güvenlik 
konusu Terörle 
Mücadele Çerçeve 
Belgesi'ne de girdi 
ve tüm AB'ye üye 
ülkelerde uygulan
ması için adım atıldı. 
Yargı yetkilerinin 
erişemediği sanal bir 
alanın suç 
aktivitelerini kontrol 
altına almanın zor
luğu nedeniyle 
siyasetçiler için 
internet, sıkıntı 
yaratan bir unsur 
halini aldı.
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Bağımsız Belediye Meclis üyesi 

Fevzi Ayyıldız ile Refik Yılmaz 
arasındaki atışmalar sürüyor. 2’de

Evlerini boşaltmayan kat maliklerinden ağır suçlamalar

Mı Mı M ıılıırtB
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MHP Belediye Meclis üyesi adayları...
Siyasi partiler 30 Mart günü yapılacak olan 

yerel seçimler için, Belediye Meclis üye listelerini 
İlçe Seçim Kurulu’na verdiler.

Dün, köşe yazımda, AKP Belediye Meclis üye 
leri konusunda kişisel görüşlerimi sîzlerle paylaş 
mıştım.

Bugün, Milliyetçi Hareket Partisi Meclis üyeleri 
konusundaki düşüncelerimi de sîzlerle paylaşa
cağım.

MHP, 2009 seçimlerinde Mehmet Kayaoğlu 
başkanlığında girdiği seçimlerde 9 bin 700 oy 
aldı. 2014 seçimlerinin stratejisini İlçe Başkanı 
Osman durdu çizdi. Devamı sayfa 4'de

Kentsel Dönüşüm Yasası’ndan yararlanılarak, 
yıkılarak yerine yeni binalar yapılması kararı alınan 
Manastırdaki Günaydın Sitesi’ndeki mal sahipleri 
arasındaki sorunlar bitmiyor. Site yönetiminin ve 
genel kurulunun kentsel dönüşüm yasasından yarar
lanması için karar alınmadan Belediye planlarına 
sahte imzalarla dilekçeler verilerek, plan değişikliği 
yapıldığını iddia eden kat maliklerinden Muzaffer 
Mücahit Akıncı, ağır suçlamalarda bulundu. Syf2’de

BeledjyeBaşkanı 
secimi için meclis 
toplaniıya çağrıldı
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in görevinden 
istifa etmesi üzerine 
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, Gemlik 
Belediye Meclisi’nin 
26 Şubat 2014 
Çarşamba günü saat 
14.oo’de toplanarak 
meclis üyeleri 
arasından bir 
başkanın seçilmesi 
için Gemlik 
Kaymakamlığına 
önceki gün yazı 
göndermişti.
Kaymakamlıkça 
Gemlik Belediye

Başkanlığına 
iletilen Valilik emri 
üzerine Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın Ankara’da 
olması nedeniyle 
yerine vekalet 
eden Aslan Özaydın 
dün Belediye 
Meclis üyelerine 
gönderdiği yazı ile 
Belediye Meclisi’nin 
5393 sayılı 
Belediyeler Kanunu 
nu 45. maddesine 
göre gizli oyla 
Belediye Başkanının 
seçiminin yapıla
cağını bildirdi.

“’"Ih* 1ARALIK ■1 NISAN TARİHLERİ ARASINDA 
■l ■ KIS LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.

Küçük Sanayi Sitesi
_ . . . B Blok No: 13-14 GEMLİK
Solaksubaşı Tei. 0 224 524 74 01

Yaratıcı Laatlk ve Servla Çözümleri " w < -t v 1

GSM : 0 533 924 18 98

KIŞ LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR
235 65 R16 C SYRON EVEREST 290.00*
215 75 R16 C FALKEN HS437 275.00*
205 70 R15 C MARSHAL KC11 225.00* 
195 75 R16 C MAXXtS MALAS 245.00 *
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http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


20 Şubat 2014 Perşembe Gemlik KMrfez Sayfa 2

Bağımsız Belediye Meclis üyesi Fevzi Ayyıldız 
ile Refik Yılmaz arasındaki atışmalar sürüyor...
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Evlerini boşaltmayan kat maliklerinden ağır suçlamalar

Bağımsız Belediye 
Meclis üyesi Fevzi 
Ayyıldız, hakkında 
yapılan yayınlar üzerine 
Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz ile atış
masını sürdürüyor.
Ayyıldız yaptığı yazılı 
açıklamada, Refik Yıl 
maz’a “Avukatlık, nikah 
memurluğu derken, 
şimdi de ahlak hocalığı
na mı soyunuyorsun” 
dedi.
Fevzi Ayyıldız, açıkla
masında kimin ahlaklı 
kimin ahlaksız olduğu 
nu tüm Gemlik halkının 
bildiğini belirterek, açık 
lamasını şöyle 
sürdürdü: “Koltuğunu 
kaybettin diye psikolo
jin bozuldu. Ne yaptığı 
bilmiyorsun kılavuzunu 
değiştir, dengesi bozuk 
kılavuzdan kimseye 
fayda gelmez. Kamera 
görüntüleri bir şey 
ifade etmez. Beyaz 
masadan dergi almak 
suç mudur? - 
Ben Meclis üyesiyim, 
herkesten çok hakkım 
var o dergilerden 
almaya. Görüntülerden 
haberim de var. Orada 
kamera olduğunu da 
biliyorum. Yaptığım iş 
suç değil ki. Aldığım 
dergileri esnafa ve 
kahvehanelere dağıttım. 
Birkaç tanesi de hala 
bende duruyor. Para 
karşılığı yalancı tellal
lığı yapanlara itibar 
etme. İzin almadan 
Belediye sitesin de ve 
diğer yerlerde şahsımla 
ilgi görüntüleri beni 
karalayarak yayınla
manın suç olduğunu 
bilmiyor musun?
Bunun hesabını yargı 
önünde vereceksin. Salı 
Pazarında açtığın dergi 
tezgahını unutma. En 
büyük suç odur ki, 
dergiyi alan vatandaş 2 
adım gidip çöpe atıyor. 
Evine götüren kim var? 
Yandaş gazetenin işine 
geliyor, dergiler çöpe 
paralar cebe, matbaa 24 
saat çalışıyor." dedi. 
Refik Yılmaz’ın kendi
sine ahlaksız demesi 
üzerine açıklamasını 
sürdüren Fevzi 
Ayyıldız, “İddia ediyo
rum ki, zatı alinizden ve 
de kılavuzunuzdan çok 
daha ahlaklıyım. Çünkü 
yalan söyleyerek, 
kandırarak, çirkin 
pazarlıklar yaparak 
koltuk sahibi olmadım. 
İstersen yapmış 
olduğun çirkin pazarlık

ların görüntülerini 
vereyim de Belediye 
siteniz de bunu da 
yayınlayın. Ama bunu 
yapamazsınız. 0 zaman 
ben yayınlatacak yerler 
bulurum. Dağıttığın 
dergileri, apartman 
önlerine, çöpe atanları 
da mahkemeye ver.
Yalan söyleyerek para 
kazananlarla hiç işim 
olmaz. Koltuğu kazan
mak için cemaat 
görevlileri, Bursa’nın 
önde gelen bürokratları, 
esnafları araya koyarak 
oy almak istediğini, 
bunun için nasıl küçül 
düğünü, ne çabuk 
unuttun. Bu mudur 
ahlaklı olmak?
Makam uğruna kendi 
meclis üyesine yal
varan, rica eden, abi 
diyen birinin ne kadar 
ahlaklı olduğunu 
kamuoyunun takdirine 
bırakalım.
Biz, ahlaklı olmayı 
peygamberimizden, 
imamımızdan, Ak Şem
settin’den, Fatih’ten 
öğrendik. Dimitriler 
den, Terziyanlardan 
değil. Ben, partiden 
ihraç olmadım, kendi 
onurumla istifa ettim. 
Keşke siz de onurlu 
davranıp istifa edebil 
şeniz. Ama, ede
mezsiniz. Sizin için 
makam, koltuk, para bu 
onurlu davranışlardan 
daha önemlidir.” dedi.
Ayyıldız, devamla, 
“Yakında Gemlik halkı 
görecek çöpe atılan 
dergiler mi kamu zararı, 
yoksa kimin yediği belli 
olmayan yemek fatu
raları mı kamu zararı. 
Adını koymuşsun, 
“misafir ağırlama" 
suç olmayabilir ama 
vicdan meselesidir.
Sitene ve o kiraladığın 
gazeteye verdiğin asıl
sız haberi düzelt ve 
muhatabından 
özür dile ki, kul hakkın
dan kurtulasın.
Camilerde müezzinlik 
yaptığına göre, kul 
hakkının ne olduğunu 
biliyorsundur." dedi.

Kentsel Dönüşüm 
Yasası’ndan yarar
lanılarak, yıkılarak 
yerine yeni binalar 
yapılması kararı ali- 
nan Manastır’daki 
Günaydın 
Sitesi’ndeki mal 
sahipleri arasındaki 
sorunlar bitmiyor. 
Site yönetiminin ve 
genel kurulunun 
kentsel dönüşüm 
yasasından yarar
lanması için karar 
alınmadan Belediye 
planlarına sahte 
imzalarla dilekçeler 
verilerek, plan 
değişikliği 
yapıldığını iddia 
eden kat malik
lerinden Muzaffer 
Mücahit Akıncı, ağır 
suçlamalarda bulun
du.
Akıncı, kentsel 
dönüşüm adı altında 
Günaydın Sitesi’nde 
nitelikli 
dolandırıcılık, tehdit, 
imar planlarında 
hatalı kararlar alın
ması, sağlam olan 
yapılara çürük 
raporlarının alın
ması gibi birçok 
konuda idareye, 
yönetime, 8 dava 
açtıklarını, bu 
davaların sonuçları 
alınfnadan aceleye 
getirilerek, binaların 
boşaltılarak yıkıl
masına çalışıldığını 
iddia etti.
100 dairelik sitede 
insanların korkutu
larak, “Tabut içinde 
oturuyorsunuz” 
denilerek baskı 
altında kentsel 

MHıliımlıilmıılıılıM
Halitpaşa Mahallesi sonunda Kumla Yolu başında 
bulunan 5 katlı evin üst katında oturan Mürvet 
Aktaş’ın evi Gemlik Belediyesi tarafından polis ve 
zabıta tarafından kendisinin de evde bulunmadığı 
sırada cebri icra yoluyla dün boşaltıldı. 
Dün akşam saatlerinde evine gittiğinde evindeki 
eşyaları göremeyen Aktaş, cebri icra kararının 
kaldırılması için hukuki yolları denemiş konu ile 
ilgili yanlış karar verdiğini iddia ettiği kamu 
görevlileri hakkında HSYK na suç duyurusunda 
bulunmuştu. Eşyalarının nereye konduğunu 
bilmediğini, sokakta kaldığını söyleyen Aktaş, 
“Evimde param kıymetli eşyalarım ve bir sürü bel
gelerim vardı. Hukuk mücadelemi sürdüreceğim. “ 
şeklinde konuştu.

dönüşüm yasasın
dan yararlandırılmak 
istendiğini söyleyen 
Muzaffer Mücahit 
Akıncı, şunları 
söyledi: “Günaydın 
Sitesi’nde insanlara 
öyle bir korku 
salındı ki, oturduk
ları yapının sağlam 
olmasına rağmen, 
Büyükşehirlmar 
Yönetmeliğinden 
yararlanmak için 
yetkili kuruluşlardan 
limitin hemen altın
da çürük raporları 
alınarak, insanlara 
korku salındı. Bu işi 
rant kapısı haline 
getirmek isteyenler, 
site sakinlerinin 
sırtından büyük 
kazançlar elde ede
cekler. Hesaplar 
ortada. Genel kurul 
kararı olmadan her 
türlü projeleri hazır
layanlar yapacakları 
dükkanları yap
madan satanlar ve 
bunlara geçit veren
ler kanun karşısında 
sorumlu olacak
lardır. Konuyu 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisine, 
Başbakanlığa, 
Şehircilik ve Iskan 
Bakanlığına, Bursa 
Valiliğine, 
Kaymakamlığa, 
mesleki örgütlere 
belgeleri ile sunduk. 
8 aile alınan karara 
katılmıyoruz. Bu 
konuda davalar 
açtık. Davalar 
devam ederken, 21 
Ocak 2014 tari
hinde Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığına savun
ma gönderdik. 
Gönderirken 
üzerimize saldırılar 
yoğunlaştı. İşi 
yürüten kişiler ile. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz show yap
mak için yıkım 
kararını onadılar, 
hukuksuz bir 
şekilde yıkım 
gerçekleştirilecek. 
Biz sitemizin yıkıl
maması gerektiği ve 
sağlam olduğunu 
iddia ediyoruz. 
Binlerine rant 
sağlanmaması için 

mücadelemizi 
sonuna kadar 
sürdüreceğiz. 
Kentsel dönüşüm
den yararlanma 
kararı 8 Şubat tari
hinde 3/2 çoğunluk 
sağlanarak genel 
kurulda alındı. Bu 
girişimlerde devlet 
suç işliyor aynca 
devlet suç işleyen
lere göz yumuyor. 8 
Şubat’ta genel 
kurulca kentsel 
dönüşüm karan 
alınmadan evler 
boşaltıldı. 
Belediyece kiralar 
ödeniyor. Can 
güvenliğimiz 
kalmadığı için 
Savcılıktan ailemiz 
hakkında koruma 
kararı çıkarttık. Ama 
buna rağmen yıkımı 
boşaltılan bir sitede 
kanunsuz olarak 
başlattılar. Burada 
imar yolsuzluğu, 
nitelikli 
dolandırıcılık söz 
konusudur. Hukuk 
mücadelemizi her 
türlü ortamda 
sürdüreceğiz. Bu 
hukuksuzluğa ortak 
olanlan mahkum 
edesiye kadar 
çalışacağız” 
Günaydın Sitesi’nde 
100 kat malikinin 92 
tanesi kentsel 
dönüşümden yarar
lanmak isterken,8 
kat maliki yasadan 
yararlanmak 
istemiyor. Bunun 
için hukuk mücade
lesini de sürdürü 
yor.
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Eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler MHP, SP ve İP’i ziyaret etti...

Güne Bakış lîlır,Wlılılııı8wiıııaıahiıııiilKadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail. com

MHP Belediye Meclis üyesi adayları...
Osman Durdu, yerel seçim havasına girilip, 

Belediye başkan aday adaylarının belli olmasın
dan sonra yaptırdığı parti içi temayül yoklamasın
da, kendisinin de gönlünün olduğu, Adnan Bıyıklı’ 
nın aday olmasını sağladı.

Seçim kazandırma stratejisinin ikinci ayağı olan 
meclis üyeleri konusunda ise daha sabırlı oldu.

Çünkü, MHP’nin belediye başkan adayı kim olur
sa olsun, Gemlik’te seçim kazanması sayısal 
olarak pek kolay görünmüyordu.

Benim de sık sık yazdığım, bugün ortalıkta var
lığı kalmayan eski DYP, bugünkü DP oylarını alan 
partinin seçimi kazanma şansı görünebilirdi.

2009 seçimlerinde, DP’nin Belediye Başkanı 
Bayram Demir 4 bin 166 oy almıştı.

Gemlik’te seçmen sayısı 70 bini aştı.
2009 seçimlerinde CHP adayı 17 bin 128 oy 

alarak birinci parti oldu.
Bugün artan seçmen sayısı ile Belediyeyi alacak 

partinin yaklaşık 20 bin oy alması gerekli.
Kritik bir seçim yaşıyoruz.
AKP’de çöküş sürüyor.
Cemaatin Refik Yılmaz’/ desteklediği güvendiği 

isim Aslan Özaydın geri çektirildi.
Gülen cemaatinin AKP’ye oy vermesi beklene

mez.
Giresun kökenlilerin Refik Yılmaz’a tepkisini 

bilmeyen yok.
Bu durumda izlenecek stratejide DP oyları ile 

Giresunluların oyları önemli.
MHP ilçe Başkanı Osman Durdu, stratejisini 

bunlar üzerine kurdu, bir de eski Gemliklileri arka 
sına almak istedi.

Bugün İlçe Seçim Kuruluna verilen listede ülkü 
cü kökenliler kadar, Giresunlu kökenli ve DP 
kökenlilere geniş yer verildi.

Bu da uzun yıllarını MHP ye adamış üyeler ara 
sında sıkıntıya yol açtı.

ıMır’Mdcıls listesinin birinci sırtısinda nuıunan 
eski mimarlar Odası Başkanı Kenan Çakır Giresun 
Kökenli.. Çakır 2009 seçimlerinde SP listesinin 
başındaydı.

Bu da gösteriyor ki, Giresun kökenli Gemlikliler 
kendi aralarında bir ittifak sağlayamadılar.

Bir kısmı SP’yi, bir kısmı MHP’yi destekleme 
kararı aldı.

Bunda MHP ilçe başkanının tavırları Önemli 
oldu.

Birinci sırada olacağını sandığı kişinin Inş. Mh. 
usntân uogah olacağın f beKiı^oraum.

Doğan, 2004 seçimlerinde Belediye meclisinde 
MHP’de görev yaptı. O seçimlerde Mehmet Çelik 
ilçe başkanı iken, Belediye Başkan adayı oldu.

Büyük bir hüsrana uğradı.
3 bin 200 dolaylarında oy aldı.
2009 seçimleri geldiğinde, MHP, Çelik’e bu kez 

birinci sıradan mecliste yer verdi.
Osman Doğan bu nedenle meclis üyesi olmadı. 
Doğan’ı 2014 seçimlerinde yeniden görüyoruz.
DP’nin ağır topu Mahmut Solaksubaşı 6. sıraya 

konmuş. Siyasetle hiçbir ilişkisi olmayan Mehmet 
Turgut’un damadı Eyüp Ösün Solaksubaşı’nın 
önünde!

Burada Mehmet Turgut faktörünü görüyoruz.
Durdu’nun, Mehmet Turgut taraftarlarından oy 

aıâblımİK' ıçıri ou'tercihi yapıigı' o&iıı..
Meclis üyeleri arasında eğitimci kökenli Metin 

şMıınih bulunmaması mâriıaar.
Onun yerine solcu olduğu bilinen, ilçede bir 

zamanlar Sangül’ün partisinin ilçe başkanlığını 
yapan Cemal Kurt’u alması sıkıntı yarattığını gös
teriyor.

Berkay Bulut, Erkan Akçin gibi isimler de DP 
kökenliler.. Kontenjana Bıyıklı kökenli bir bayanın 
konması MHP ye ne getirir bilemem. Devamı yarın

Belediye Başkanlığı 
görevinden istifa 
eden Fatih Mehmet 
Güler, Adnan Bıyıklı 
ve MHP Gemlik İlçe 
Teşkilatını seçim 
bürosunda ziyaret 
etti.
Balıkçı Barınağı 
konusunda Adnan 
Bıyıklı ve İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ile görüş 
alışverişi yaptığını 
ifade eden Güler, 
doğru projeye 
destek oldukları ve 
tamamlanması sözü 
nü verdiklerinden 
dolayı teşekkür etti. 
Güler, şunları söyle
di:

REFİK YILMAZ 
HUKUK TANIMIYOR

“Adnan Bey, 
geçmişteki projelere 
sahip çıkarak, nasıl 
bir Belediye Başkanı 
olacağını gösterdi. 
Gemlik adına Balıkçı 
Barınağı’na sahip 
çıkılmasından mem
nun olduk.
17’sinde verdiğim 
dilekçeyi kabul 
etmediler. Pazartesi 
günü verdiğim 
dilekçenin neden 
gereği yapılmadı? 
Refik Yılmaz, 
koltuğu hukuksuz 
işgal etmeye neden 
devam ediyor? 
Bu arkadaşın suç 
işlediği malum da, 
iktidarın Valisi ve 
İktidarın Kaymakamı 
neden bu konuya 
göz yumuyor?
Ben bu konuda suç 
duyurusunda bulu
nacağım, tüm 
Gemlik halkının da 
bu işgalden dolayı 
suç duyurusunda 
bulunmasını bekli 
yorum.

DANIŞTAY 
BAŞVURUM 
SAVCILIKTA

KAYIP HUGİNAPHA SERİ NO 09011784 MODEL MİCR MP55 ELEKTRONİK 
YAZAR KASA RUHSATI KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR 

MÜRSEL DALGIN

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAYBOLDU 
60 dönümlük 
arsanın satışının 
usulsüz olduğuna 
yönelik suç duyu
rusunda bulunmuş
tum.
Araç tamirindeki 
dosyada içişleri 
Bakanlığına sorma 
gereği duymayan 
savcılık, arsa satı 
şını sorma gereği 
duydu.
Bakanlık izin verme
di. Ben de 
Danıştay’a taşımak 
üzere savcılığa 
başvuru yaptım. Bir 
süre sonra gelen 
cevap ise, 
“Danıştaya taşı
madığı için dava 
açılmadı” oldu. 
Ben Savcı Bey’in 
kendisine sordum 
evrakı, savcının 
yanıtı ‘gözden kaçır
mışız’ oldu.
Buna hukuksuzluğa 
rağmen, tek düşün 
çeleri var ‘bizden 
kimse hesap sora
maz’ diyorlar. 
30 Mart’ta Gemlik 
halkı bu hesabı 
soracak ve bu 
canavarın dişleri 
sökülecek. 2015’te 
de kafasını kese
ceğiz” dedi.

İLK BALIĞI BEN 
ISMARLAYACAĞIM

Belediye Başkan

Adayı Adnan Bıyıklı 
ise; “Fatih Başkan, 
Gemlik halkının 
teveccühü ile göre 
ve gelen başkandır. 
Biz onun bilgisine 
daha önce başvur
duk. Biz siyaset 
ayırmayız. Bize fay
dalı olacak herkesin 
bilgisine açığız.
Biz, Balıkçı Barınağı 
projesine sahip 
çıkacak ve Gemlik’in 
taze balığı yerinde 
yenmesine imkan 
sağlayacağız. 
Balıkçı Barınağını 
bitirdiğimizde, Fatih 
Başkan’a ilk balığı 
ben ısmarlayacağım.

KENT 
KONSEYİNİ 
AÇACAĞIZ

Her gün gücümüze 
güç katıyoruz, 
destekte her geçen 
gün artıyor. Bu 

destek artarak 
devam edecektir. 
Çok sağlam bir ekip 
kurduk, güzel şeyler 
için adayız.
Fatih Güler döne
minde başlatılan bir 
güzel uygulama da 
Kent Konseyi’dir. 
Nilüfer İlçesi çoğu 
büyük çalışmasını 
Kent Konseyi 
sayesinde yapıyor, 
Gemlik’in Nilüfer 
den neyi eksik? 
Bu güne kadar 
başlatılmış tüm 
doğru projelerin 
arkasındayız, onlan 
biz tamamlaya
cağız” şeklinde 
konuştu.
Fatih Mehmet Güler, 
daha sonra Saadet 
Partisi ve İşçi Partisi 
belediye başkan 
adaylarını da ziyaret 
etti.



20 Şubat 2014 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 5

CeMiz Karasoı Kunta <a 5. tez muhtar adam
Küçük Kumla 
Güzelyah Mahallesi 
muhtarlığı görevini 
yürüten Cengiz 
Karasoy, 30 Mart 
2014’te gerçekleşe
cek seçimler için 
bir kez daha aday 
oldu.
Büyükşehir Yasası’ 
nın değişmesi 
sonucu Gemlik’e 
bağlı köy ve belde 
lerin mahalle statü 
süne geçmesi ile 
Kumla’daki Güzel 
yalı ve Siteler 
Mahalleri, Kumla 
Mahallesi adı altın

da birleştirildi. 
1994’ten bu yana 
Güzelyah Mahallesi 
muhtarlığını yürü 
ten Cengiz Karasoy, 
önümüzdeki seçim
lerde Kumla 
Mahallesi muhtar
lığı için iki adayla 
yarışacak.

KUMLA’YA 
DOĞALGAZ 
SÖZÜ
16 Aralık 1950 
doğumlu olan 
Cengiz Karasoy, 
Kumlalı bir aileden 
geliyor. Kumla’da 

esnaflık yaparak 
geçimini sağlayan 
Karasoy 1994,1999, 
2004 ve 2009 yerel 
seçimlerin de dört 
kez muhtar seçildi.
Kumlalıların desteği 
ne güvendiğini 
söyleyen Karasoy 
"Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile 
görüştük, Kumla’ya 
doğalgaz getirece 
ğinin sözünü verdi. 
Mahallemize 
modern liman ve 
marina gibi tesis
lerin kurulması,

özellikle bölge 
halkının geçim kay
nağı zeytinliklere 
giden yollara bakım 
yapılması için üzeri 
mize düşeni yapa 
cak ve hizmeti Kum 
lalılara getireceğiz" 
şeklinde konuştu. 
Karasoy’un aza lis
tesinde ise Refik 
Malatya, Mehmet 
Dur, Emin Taylan, 
Remzi Üsküp, 
Battal Tepecik, 
Mustafa Fitil, 
İbrahim Doğan ve 
Güler Şahinel 
bulunuyor.

MHP’den Belediye Başkan adayı Adnan Bıyıklı ve partili yöneticiler Esnaf Kefalet Kooperatifini ziyaret ettiler

Bıyıklı; “STK'lar asıl secimden sonra önemli'
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Bıyıklı, 
Gemlik Esnaf ve 
Kefalet Kooperatifini 
ziyaret etti.
Ziyarete MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Belediye 
Meclis Üyesi aday
ları ve ilçe yönetici
leri de katıldı. 
Kooperatif Başkanı 
Mevlüt Avcı Bıyıklı’ 
nın çalışmalarım - 
takip ettiğini, çalış
malarının beğe
nildiğini ifade etti.

Belediye Başkan 
Adayı Adnan Bıyıklı 
ise, Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Gem 
lik’in gelişiminde 
ciddi bir öneme 
sahip olduğunu 
ifade ederek, 
"Birlikte karar ver
mek çok önemli. 
Bizim Gemlik’te 
tespit ettiğimiz en 
önemli eksik, kim 
şeye fikrinin sorul
maması. Bu nedenle 
Sivil Toplum 
Kuruluşlarına daha 
fazla önem düşüyor. 
Bizim size 30 Mart

sonrasında daha çok 
ihtiyacımız var. 
İNSANLAR DENİZİ 
TERCİH ETMİŞ 
Gemlik’te yaşayan 
bunca insanın 
Gemlik’i tercih

etmesi denizden 
dolayı, ne yazık ki 
bugün denizden fay
dalanamıyoruz.
Hayata geçire
ceğimiz sayısız proje 
var. Projeler bit

meyecekte. Sivil 
Toplum Kuruluşlan 
ve vatandaşın isteği 
ve önerisiyle devam 
edecek. Bize en çok 
sorulan soru;
‘Projelere Belediye

Bütçesi yeter mi?’ 
eğer biz sadece 
Belediye Bütçesine 
göre Gemlik’i plan
lıyorsak, beceriksiziz 
demektir.
Marmaris’te, Fethiye 
de onca tesisi 
Belediye mi yapmış? 
Biz kendi şartlan 
mızla yatırımcıya 
açacağız.
Güzel ve gelişmiş 
bir Gemlik istiyoruz, 
bu sebeptendir ki 
Gemlik bize ‘Gemlik 
Mutabakatı’ 
diyor" şeklinde 
konuştu.

MHP’den Belediye Meclis adayı olan eski Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi Kenan Çakır’ın fotoğrafı duvardaki Başkanlar arasında yerini aldı

Mimarlar Odası na fotoğrafını Kentlisi astı
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
llyas Yüce, eski 
Başkan Kenan 
Çakır’ın resmini Oda 
Binasında eski 
başkanlann bulun
duğu duvara astı. 
Oda binasında 
yapılan programa 
MHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Adnan Bıyıklı, 
ilçe Başkanı Osman 
Durdu ve ilçe yöneti
cileri de katıldı. 
Oda Başkanı llyas 
Yüce, listeler hazır
lanmadan önce tüm 
partilere teknik ele
man bulundurması 

konusunda telkinde 
bulunduklarını ifade 
ederek; "Gemlik’in 
geleceği açısından 
teknik elemanları 
önemseyen ve arka 
daşlarımızdan birini 
arasına alan MHP’ye 
ve Adnan Bıyıkh’ya 
teşekkür ederim. 
Biz, Gemlikli mimar
lar olarak, seçimi 
kazanacak Belediye 
Başkanına teknik 
açıdan yardımcı 
olmaya gönülden 
hazırız” dedi 
Adnan Bıyıklı ise; 
"Bize laf olsun diye 
‘Gemlik Mutabakatı’ 
denmiyor. Biz iş

yapmak için aday 
olduk. Çözüm üret
mekte de STK ların 
önemi azımsana- 
maz. Biz destek 
almaya şimdi olduğu 
gibi, Belediye 
döneminde de 
devam edeceğiz.

Arkadaşlarımızın ve 
sizlerin bize verdiği 
destekten çok mem
nun olduk" dedi.

ÇAKIR:
KAYBEDECEK 
ZAMANIMIZ YOK 
Mimarlar Odası Eski 

Başkanı ve MHP 
Meclis Üyesi Adayı 
Kenan Çakır; "MHP 
fedakarlık göstere 
rek bizleri arasına 
aldı. Son 30 yılda 
Gemlik’te danışıl
madan çok 
yanlış iş yapıldı.

Bunun önüne 
geçmek ve daha 
düzenli bir imar 
yapısı için Belediye 
Meclisi’nde ola
cağım.
Gemlik’te yapılan 
pek çok proje atıl 
durumda.
Gemlik için kaybe
decek daha fazla 
zamanımız yok" di 
yerek sözlerini nok
taladı.
Kenan Çakır’ın 
resmi, Mimarlar Oda 
sı Gemlik Temsilcili 
ği’nde Başkanlann 
bulunduğu duvara, 
kendisi tarafından 
asıldı.
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İzme^ı esnafa sabah siftahı lisede okul 
değiştirecek 

öğrencilere müjde!

Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Sedat 
Özmen alışıla 
gelmeyen ilginç 
metotlarla seçim 
çalışmalarını 
sürdürüyor'.
Özmen, beraberin 
deki meclis üyesi 
adayları ve 
partililer ile sabah 
çok erken saatlerde 
dükkânını yeni açan 
esnafı ziyaret 
ederek sabah siftahı 
veri yor. Özmen ’î~ 

daha dükkânlarının 
kepenk ve kapılarını 
açarken karşılarında 
gören esnaf önce 
şaşırıyor sonra 
Saadet adayının sif
tahını tebessüm 
ederek karşılıyorlar. 
Daha hava aydınlan
madan esnaf 
ziyaretlerine gecede 
açık olan fırınlardan 
başladıklarını söyle 
yen Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Sedat 
Özmen; “Esnafımıza 

sabah erken 
saatlerde hem mer
haba ve hayırlı işler 
demek hem de bir 
bereket siftahı ver
mek için ekibimizle 
birlikte dolaşıyoruz. 
Esnafımızda sağ 
olsun bizi çok iyi 
karşılıyor ve 
sürprizimiz 
karşısında da hem 
şaşırıyor hem de 
tebessüm ediyorlar. 
Ziyaretlerimizde 
esnafımızla oldukça 
samimi bir havada 

sohbet etmek, sıkın
tı ve problemlerini 
dinlemek ayrıca 
istek ve önerilerini 
öğrenme fırsatını 
elde ediyoruz.
Aramıza sıcak ve 
oldukça faydalı 
bir iletişim kurulu 
yor. İnşallah bu 
ziyaretlerimizi 
seçime kadar 
sürdürerek esnafı 
mızın desteğini iste
meye devam ede
ceğiz” şeklinde 
konuştu.

Liseler arası geçiş 
yapmak isteyen 
öğrenciler için yö 
netmelikte yeni 
düzele yapıldı. 
Ortaöğretime yer
leştirme puanıyla 
öğrenci alan orta 
öğretim kurumlan 
arasında nakil ve 
geçiş başvuruları, 
temmuz, ağustos, 
eylül ve şubat 
aylarında haftada 
bir, diğer aylarda 
ise ayda bir kez 
olmak üzere veli 
tarafından öğren 
cinin öğrenim gör 
düğü okul müdür
lüğüne yapılacak. 
Bugünkü Resmi 
Gazete'de 7 Eylül 
2013 tarihli Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim 
Kurumlan 
Yönetmeliği'nin 
ortaöğretime yer
leştirme puanıyla 

öğrenci alan 
ortaöğretim kurum
lan arasında nakil 
ve geçiş başvuru
larına ilişkin mad
delerinde düzenle
meye gidildi.
Buna göre, ortaöğ 
retim kurumlan 
arasında nakil ve 
geçiş başvuruları, 
temmuz, ağustos, 
eylül ve şubat 
aylarında haftada 
bir, diğer aylarda 
ise ayda bir kez 
olmak üzere veli 
tarafından öğren 
cinin öğrenim gör 
düğü okul müdür
lüğüne yapılacak. 
Öğrencinin nakil 
şartlarını taşıması 
halinde başvurusu 
okul müdürlüğünce 
naklen gidilmek 
istenilen okul 
müdürlüğüne e- 
Okül sistemi 
üzerinden iletilecek.

ELEMAN
DENEYİMLİ 

FORKLİFT ELEMANI
ALINACAKTIR

0 530148 80 03 
0 224 5247524

ELEMAN
ALİ OSMAN DEMİRTAŞ 

VAKFI GEMLİK 
ŞUBESİNDE ŞUBE 
YETKİLİSİ OLARAK 

ÇALIŞACAK 
İŞLETME - İKTİSAD- 

HUKUK MEZUNU 
30-40 YAŞ ARASI 

ELEMAN ARANIYOR

05327746946

MUHASEBE 
ELEMANI

MUHASEBE 
KONUSUNDA 

EN AZ 3 YIL DENEYİMLİ 
ERKEK ELEMAN 
ALINACAKTIR 

51414 53 
ogun@gungorelit.com

SATILIK 2007 MODEL Fİ AT PUNTO 1.3 MULTİ JET
OTOMOBİL SAHİBİNDEN SATILIK 0 537 475 49 23

SATILIK UMURBEY’DE BAHÇELİ 4 +1 
LÜKS 180 METREKARE MASRAFSIZ LÜKS DAİRE 
DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK 0 535 37818 00

‘Gemlik Körfez’ wjww.g<emlfkkorfezgaz^tesi,çom

SATILIK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA 

05356312517

mailto:ogun@gungorelit.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

YEREL SEÇİMLERDEKİ YARIŞ
Siyasi partiler, 

günlerdir beklenen 
isimleri zorlanarak 
da olsa açıkladı. 
Başkan adayları 
günler önce açık
lanmış her siyasi 
parti kendi adayını 
güçlü gösterme 
çabasına giriş 
mişti. Pazartesi ve 
Sah günü belediye 
meclisine aday 
olanlar da açık
landı.

Gemlik’te seçim
lerin büyük bir 
olasılıkla üç parti 
arasında geçecek
tir.

Diğer partilerin 
oy oranı seçimi 
kazanmak için 
yeterli olmayacak; 
ancak alacakları 

oy bakımından 
kendilerini test 
etmiş olacaklardır.

AKP geçmişte 
adını birtakım 
olumsuzluklarla 
duyuran Sayın 
Refik Yılmaz’ı aday 
olarak gösterdi. 
Belediye başkan 
vekilliği seçimleri 
sırasında çevrilen 
entrikalarla tanın
mıştı Refik Yılmaz 
ve aynı zaman da 
fazlasıyla yıpran
mış bir aday.

CHP ince eleyip 
sık dokudu!
Sonunda İbrahim 
Talanı’ı aday 
olarak gösterdi. 
Halkın gönlünde 
ne kadar yer tutar, 
seçim sonunda

görülecektir. 
CHP’nin bilinçli 
seçmeni bu konu
da burukluk yaşı 
yor.

MHP, Gemlik’te 
en tutarlı çizgiyi 
izlemiş, kimsenin 
hakkında olumsuz 
söz edemeyeceği 
Adnan Bıyıkh’yı 
aday göstermiştir. 
Diğer adaylara 
göre isabetli bir 
karar.

Şimdi kendi 
kendimize soralım 
bu adaylar partile 
rine ne kadar 
yakışıyor?
Hangileri gerçek
ten sökülmüş 
yama gibi parti
lerinde duruyor? 
Hadi buna da siz

karar verin!
Meclis üyelik

lerinde AKP bekle
nen isimleri açık
ladı. Çok fazla 
tartışma olacağını 
sanmıyorum. Bu 
parti biat kültürüne 
dayandığı için bu 
konu da sorun 
yaşamaz.
Gemlik’te AKP, 
iktidar gücünü kul
lanacak ve büyük 
ölçüde maddi 
bakımdan mas
raftan kaçınmaya
cak, amaca ulaş
mak için her yola 
başvuracaktır. 
Seçimi kazan- 
masalar da olur; 
çünkü millet irade
siyle alamadık
larını başka yollar
la elde etmede 
oldukça deneyim 
kazandılar. En 
önemlisi seçim 
sırasında besleme, 
yalaka basın da 
arkalarında olacak!

CHP’nin belediye 
meclis üyelerinden 
sadece birkaç 
kişiyi tanıyorum.

Kimlikleri 
konusunda fikir 
yürütecek konum
da değilim.
Bildiğim birçoğu
nun birbirini yete 
rince tanımadığı, 
dünya görüşlerinin 
farklı olduğu 
yönünde. Bu kişi
lerin büyük bir 
bölümünün CHP 
ile organik bir bağı 
da yok. 
Seçmenden nasıl 
oy isteyecekler, 
partilerinin felse
fesini, dünya 
görüşünü ve pro
jelerini halka nasıl 
anlatacaklar, 
zaman içinde hep 
birlikte göreceğiz.

MHP, belediye 
meclis üyelik
lerinde de tutarlı 
bir yol izleme 
başarısı göster
miş. Gerçekten 
mesleğinde 
başarılı ve saygın 
kişilerden söz 
edilebilir. Bunun 
yanında partinin, 
yıllarca başka 
çizgide görülenleri 

de bünyesine kat
ması avantaj mı 
yoksa dezavantaj 
mı zaman göstere
cek.

Merak ediyorum 
MHP bu süreçte 
halka pozitif bir 
hava verip bu 
havayı oya kana 
lize edebilecek 
mi?

Siyasi partiler 
asıl sınava şimdi 
giriyor. Projelerini 
halka anlatacaklar, 
kendilerini tanıta
caklar. Gemlik’te 
yanlış bilmiyorsam 
70 bin seçmen 
olduğu söyleniyor. 
Bu kadar kişiye 
ulaşmak, onları 
ikna edip partileri 
ne oy vermelerini 
sağlamak çok 
kolay bir iş değil.

Başarıyı; partinin 
adı, partiyi temsil 
eden saygın, kim
likli ve ilkeli kişi
lerin varlığı, aynı 
zamanda ortaya 
konulan projelerin 
gerçekliği 
belirleyecektir.

BursasporiuTarattarlardanYüröiflis
Gemlikli Aynur 
Turan ve Nazire 
Sevim Anatolium 
Alışveriş Merkezi 
içerisindeki resim 
sergisi ile sanat 
severlerin karşısına 
çıktılar 
BUSMEK’in açmış 
oldukları resim kur
sunu başarıyla 
tamamlayan Aynur 
Turan ve Nazire 
Sevim yapmış 
oldukları resimleri 
Anatolium 
Alışveriş Merkezi 
içerisinde 17 Şubat 
tarihinde birlikte 
açmış oldukları 
karma resim ser
gisiyle sanat sever
lerin beğenile rine 
sundular. Gemlikli

iki hanımın ortak
laşa açmış oldukları 
resim sergisine gös
terilen ilgiden mem
nun olduklarını 
ifade ederek 
Gemlikte de

çalışmalarını 
sergilemek 
istediklerini ifade 
ettiler. Karma resim 
sergisi 26 Şubat 
tarihine kadar 
gezilebilecek.

Bursasporlu 
taraftarların Çaykur 
Rizespor maçının 
oynanacağı cuma 
günü, Bursaspor 
yönetimi ve Futbol 
Federasyonu'nu 
proteste etmek için 
yürüyüş yapacağı 
açıklandı.
Bursasporlu 
taraftarların Çaykur 
Rizespor maçının 
oynanacağı cuma 
günü, Bursaspor 
yönetimi ve Futbol 
Federasyonu'nu 
proteste etmek için 
yürüyüş yapacağı 
açıklandı.
Yürüyüşyle ilgili 
olarak yapılan duyu
ru şöyle: 
"Bursaspor'daki

kötü gidişata yöne
lik Erkan Körüstan 
yönetimine tepki 
göstermek için 
cuma günü tüm 
taraftar gruplarının 
katılımıyla yönetime 
ve Türkiye Futbol 
Federasyonu'na bir 
protesto yürüyüşü 
gerçekleştirilecek.

Çaykur Rizespor 
karşılaşması, bu 
cezanın iptal olma
ması halinde kadın 
ve çocuk taraftar
larımızın önünde 
oynanacak. Bu 
yürüyüşe çok sayı
da kadın ve çocuk 
taraftarımız da 
katılacaktır."

KAŞ6D6 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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3 Gemlik Balikçisi^
İÇKİSİZ AİLE LOKANTASI

GÜNLÜK TAZE BALIK SATIŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR 
HAMSİ KAYGANA & KALAMAR & ÇİROZ & KARİDES 
LAKERDA & DENİZ BÖRÜLCESİ & JUMBO & PAVURYA 
IZGARA BALIK ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

POSTANE KARŞISI / GEMLİK

TEL: 0 224 513 09 99

DUGUN SALONU

4“ jv*

M i LTON J

İnternetten Canb ibıpn 
Sahne - Işıkyösferisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz gösteriler

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nikah Masası
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Kira Gelirlerinin Beyanı Başlıyor
Kirada konut veya iş 
yeri bulunanlar için 
vergi dönemi 
başlıyor.
2013 yılında kira 
geliri elde edenler, 
1 Mart'tan itibaren 
vergi beyannamesi 
verecek.
Maliye Bakanlığı, bu 
yıl 1 milyon 170 bin 
kişiye "önceden 
hazırlanmış kira 
beyannamesi" gön

derecek.
Bakanlık, 2013 yılı 
kira gelirleri için 
istisna tutarını 3 bin 
200 lira olarak 
belirledi.
Yani geçen yıl 3 bin 
200 liranın üstünde 
kira geliri elde eden
ler, yüzde 15 vergi 
ödeyecek.
Ancak 2013 
yılında herhangi bir 
yolla 94 bin liranın 

üstünde gelir elde 
edenler, bu istis
nadan yararlana 
mayacak.
2013 için ilk kez 
emekli ikramiyeleri 
de bu hesaba 
dahil edilecek. 
Geçen yıl 5 bin 
lira kira geliri elde 
eden bir ev sahibi, 
başka bir geliri 
yoksa bu gelirden 3 
bin 200 lirayı

düşecek.
Geriye kalan 2 bin 
lira için yüzde 15 
vergi ödeyecek. 
Ancak 2013 yılında 
emekli olup 
75 bin lira ikramiye 
alan, 20 bin lira 
da ücret geliri elde 
eden bir kişi, 
5 bin liralık kira 
gelirinin tamamı için 
yüzde 15 vergi 
ödeyecek.

İkinci el otomobil alacaklar elini çabuk tutsun
Özel Tüketim Vergisi 
(ÖTV) ve döviz kur 
larındaki artışların 
ardından zamlanan 
2014 model otomo
billerin satışı 
düşerken, "ikinci el 
otomobillere yöne
lik talep geri döndü. 
Bayilerin 2013 model 
yılına ait stoklarını 
eritmek için uygu
ladığı cazip indirim 
kampanyaları nede 
niyle ocak ayı 
boyunca sıfır otomo
bil satın almayı ter
cih eden tüketiciler, 
2014 model araçlar
daki ciddi fiyat 
artışları karşısında, 
soluğu "ikinci el oto
mobil" galerilerinde 
almaya başladı. 
Bursa Oto Galerici 
leri Sitesi (Oto-Koop) 
Başkanı Rasim 
Hazar, yaptığı açıkla
mada, kullanılmış 
otomobil pazarının, 
son yıllarda hiç 
görülmemiş bir hare 
ketlilik yaşadığını

söyledi.
Hazar, stoklardaki 
2013 model araçları 
elden çıkarmak için 
uygulamaya konulan 
cazip kampanyalar 
yüzünden, ocak ayı 
boyunca talebi ba 
yilere kaptırdıklarını 
vurgulayarak, şubat 
ayından itibaren her 
şeyin keskin bir şe 
kilde değiştiğini, sıfır 
otomobillere olan 
talebin, ÖTV zammı 
ve döviz kurlarındaki 
artış sayesinde "ikin
ci el otomobillere 
yöneldiğini ifade etti. 
Bursa Oto-Koop'u 
15-20 gün öncesine 
kadar, günde 10-20 
kişinin ziyaret ettiği
ni anımsatan Hazar, 
"Onlar da alıcı değil 
bakıcıydı, seyredi 
yor, çekirdek çitleyip 
gidiyorlardı. Şimdi 
günde 150-200 kişi 
geliyor, hem de alıcı 
olarak geliyorlar.
Aylardır satamadı 
ğımız sayıda aracı,

15-20 günde sattık" 
dedi.
Hazar, ikinci el oto
mobillerdeki talep 
artışında havaların 
erken ısınmasının da 
etkili olduğunu ifade 
ederek, "Biz 
piyasadaki hareketli 
İiği ilkbaharda bek
liyorduk. Onun için 
hazırlıklarımızı da 
nisan, mayıs ve hazi
ran aylarına yönelik 
yapıyorduk. Ama kış 
ortasında yaz yaşı 
yoruz, ilkbahar 
aylarının talebi de 
şimdiden kendini 
gösterdi. İşin özü şu; 
sıfır otomobillerdeki 

zam nedeniyle, 
tüketicilerin talebi 
ikinci el oto galeriler
ine kaydı. Havaların 
sıcak olmasının da 
etkisiyle, talep bek
lediğimizden daha 
fazla oldu. Son 15-20 
gündür müşterinin 
talebine uygun sata
cak araç bulamıy
oruz" diye konuştu. 
- "Kullanılmış oto
mobil, alacak tüketi
ciler elini çabuk tut
sun" 
İkinci el otomobil 
galerilerinin, aylardır 
hatta yıllardır 
yaşadığı durgun
luğun da etkisiyle 

elinde önemli miktar
da otomobil stoku 
olduğunu, ancak 
bunun bir kısmının 
son iki haftada 
satıldığını belirterek, 
şunları kaydetti: 
"İkinci el fiyatları 
hala kış uykusunda 
ama eldeki stoklar 
eridiğinde, bittiğinde 
durum değişecek. 
Çünkü, satılan 
araçların yerine 
temin edeceğimiz 
otomobilleri biz de 
zamlı alacağız, 
dolayısıyla oluşacak 
fark fiyatlara kaçınıl
maz şekilde yan
sıtılacak. Kullanılmış 
otomobil alacak olan 
tüketiciler, ellerini 
çabuk tutsunlar. 
Elimizdeki stoklar 
bittiğinde, yerine 
getireceğimiz ikinci 
el araçlar 2-3 bin lira 
zamlı olacak. 
Önümüzdeki bir ay 
içinde eski stokların 
elden çıkacağını tah
min ediyorum, bu

nedenle tüketicilerin 
bu fırsatı değer
lendirmelerini öner
iyorum."
- Dolandırıcılara 
dikkat
Hazar, ahm-satım 
sirkülasyonunun 
çok olduğu 
dönemlerde, sahte 
evrakla çalıntı araç 
satışı ve kilometre 
düşürme gibi 
dolandırıcılık olay
larının arttığına da 
değinerek, tüketici
leri zor durumda 
kalmamaları için 
dikkatli olmaları 
konusunda uyardı. 
İnternet üzerinden 
yapılan satışlarda da 
bazen ilan sahibinin 
"kapora" aldıktan 
sonra ortadan kay
bolabildiğim belirten 
Hazar, tüketicilerin 
satın alacakları 
araçla ilgili iyi 
araştırma 
yapmaları ve kontrol 
ettirmeleri gerektiği
ni sözlerine ekledi.

G 
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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 MOd. 513 10 28

ULW»M

Devlet Heeteneel 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 013 23 20
Mer.Sağ.Ocağı 013 10 63

ı Tomokay Tomografi 013 00 29
Konur Tıp Mrk. 014 30 88

TAKSİLER

K3rfoz Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Tsksl 513 23 24
Mar ıstır Taksi 517 33 94

HASTANELER

Itfaly. 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 35

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 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

BELEDİYE

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

DENİZ OTODÜSÜ

Bursa 2SB 77 84
Mudanya 544 30 so
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalov* (226) 814 10 20
Topçular (226) 303 43 19
Eaklhlaar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkitgaz 
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

513 30 .33

013 O1 03

Gemlik Körfez
■gKSBCDlIlXSnilBinSIEnSESBHH

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 41 SAYI: 4804

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)

GEIIİISİHM
VENÜSSİNEMASI 

EYVAH 
EYVAH 3: 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15 
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Doğajlık ve kalitenin sembolü KAVLAK ıjıarkâsı, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şube^iı^yanında, • 

Türkiye'nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran,-otel ve marketlerde 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

[Kestane Şekeri 1 
[Yöresel Reçelle» 
iKozmeti k Ü r ün I en

Tel: 512 O 512
www.kavlak.com.trŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
21 Şubat 2014 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

GTSOda e-imza 
dönemi Haşladı 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Oda 
sı, üyelerinin Mersis ve e-Dev 
let uygulamalarında kullanılan 
elektronik imza ihtiyaç lan için 
TNB E-imza A.Ş ile işbirliği 
anlaşması yaptı. Şayia 4’de

Günaydın Sitesi Kentsel dönüşüm suçlamasına yanıtı Vizyon Yapı verdi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

MHP Belediye Meclis üyesi adayları (2) 
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üye 

adayları ile ilgili başlattığım dünkü yazımda bir 
yanlış değerlendirmede bulunduğumu telefonla 
arayan Berkay Bulut bildirdi.

Bulut, DP kökeninden gelmediğini, 1987 yılında 
Ölkü Ocağına üye olduğunu, o tarihten beri de 
MHP’yi desteklediğini, ancak aktif siyasetle 
uğraşmadığını söyledi.

Bu düzeltme İle değerlendirmelerimi sürdürmek 
istiyorum.

MHP meclis aday listesinde 6 bayana yer ve 
rilmiş.

Kontenjan üyelerinin İlk 2'si bayan... 4’de

Vizyon Yapı Şirket ortakları adına bir basın açık
laması yapan Hamza Aygün, Günaydın Sitesi ile 
ilgili gazetemizde dün çıkan haber üzerine açık
lamada bulundu. Açıklamada, “Vizyon Yapı, 
Gem lik’te 6306 Sayılı Kanunla uygulamaya 
giren Kentsel Dönüşüm uygulamalarını yürüt
mek amacıyla kurulmuştur. Manastır da 13 site 
de Kentsel Dönüşüm uygulamaları ve yasa 
hakkında ücretsiz sunumlar ve bilgilendirme 
toplantıları yaptık.” denildi. Haberi sayfa 2’de

Isımıi MJemir, yeniden 
flKPIIGendih 

Kolları yönetim knıulunda
Yeni oluşturulan 
Bursa İl Gençlik 
Kolları yönetim 
kuruluna Gem 
lik’te faaliyet 
gösteren Ağde 
mir Nakliyat 
sahiplerinden 
Osman Ağdemir, 
yeniden görev 
aldı.
Haberi syf 2’de

CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı 
İbrahim Talan, Marmarabirlik Kooperati 
fi’ni ziyaret ederek yeni yönetime başarı 
lar diledi. Orhangazi Caddesi’nde esnafı 
gezen Talan destek istedi. Sayfa 4’de

m
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TICIIBI ARAÇ SBHIPIERI DİKKAT!
1 ARALIK ■ 1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 
KIŞ LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.

Solaksubaşı
. Yaratıcı Laatlk ve Sarvla Çözümleri

Küçük Sanayi Sitesi

KIS LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR
235 65 R16 C SYRON EVEREST 290.00 *
215 75 R16 C FALKEN HS437 275.00₺
205 70 R15 CMARSHALKC11 225.00* 
195 75 R16 C MAXX1S MALAS 245.00 *

B Blok No: 13-14 GEMLİK |
Tel: 0 224 524 74 01

GSM : 0 533 924 18 98
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IHTfCMl?

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Isım Bnıir, 
«eniıleiiflKPIIGencIilı 

lıllanmsiinMmla

Günaydın Sitesi Kentsel dönüşüm suçlamasına yanıtı Vizyon Yapı verdi

Yeni oluşturulan 
Bursa il Gençlik 
Kolları yönetim 
kuruluna Gemlik’te 
Ağdemir Nakliyat 
sahiplerinden 
Osman Ağdemir, 
yeniden görev aldı. 
50 kişilik AKP İl 
Gençlik Kolları 
Yönetim Kurulu’nda 
36. ncı sırada yer 
alan Osman 
Ağdemir, gazete 
mize yaptığı açıkla
mada, “Daha önceki 
dönemde de par
timin gençlik kolları 
yönetim kurulu üye
siydim. İl Gençlik 
Kollan Başkanımız 
Tank Kaderli 
başkanlığında 
yeniden oluşturulan 
gençlik kollarında 
bana da yeniden 
yer verilmesi 
siyasette çıraklık 
döneminin geçtiği 
gençlik kollarında 
daha da yetişmeme 
neden olacaktır. 
Yönetimde tecrü
beliler arasında yer

Gemlik Belediyesi 
tarafından Kumla 
yokuşu başında 
bulunan Koyutan 
Apartmam’nda 6 ncı 
katında oturan 
Mürvet Aktaş’ın 
oturduğu daireyi 
cebri icra yoluyla 
tahliye kararından 
sonra, polis zoruyla 
ev sahibinin 
olmadığı bir sırada 
eşyalarının 
boşaltılarak bir

KAYIP
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL SAVUNMA VE 

ITFAlYtĞILlK BÖLÜMÜNDEN ALMIŞ OLÖUGUM 
ÖĞRENCİ KİMLİK KARTIMI KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. GÖRKEM KIRÇI

aldığım için mut
luyum. Yaklaşan 
yerel seçimlerde 
gece gündüz deme
den gençlik kolları 
teşkilatı olarak 
çalışıyoruz. Ben de 
üzerime düşen 
görevi yerine 
getiriyorum.
Siyaseti seviyorum. 
Burada edindiğim 
tecrübelerle ileride
ki hayatıma yön 
verecektir. Amacım 
partime yararlı 
olmaktır” dedi.

depoya konmasının 
ardından dün de 
binanın yıkım çalış
malarına başlandı. 
Kumla yolunun 
genişletilmesi 
amacıyla kamu
laştırılmaların 
yapıldığını belirten 
ilgililer, Koyutan 
Apartmanından 
sonra Acar 
Apartmanını da 
yıkacaklarını 
söylediler.

Vizyon Yapı Şirket 
ortakları adına bir 
basın açıklaması 
yapan Hamza Aygün, 
Günaydın Sitesi ile 
ilgili gazetemizde dün 
çıkan haber üzerine 
açıklamada bulundu. 
Hamza Aygün açıkla
masında şu ifadelere 
yer verdi: 
“Vizyon Yapı, Gem 
lik’te 6306 Sayılı 
Kanunla uygulamaya 
giren Kentsel 
Dönüşüm uygula
malarını yürütmek 
amacıyla kurulmuştur. 
Vizyon Yapı olarak 
Gemlik ve Türkiye’de 
birçok ilki içinde barın 
dıran kentsel dönüşüm 
çalışmalarına başladık. 
Manastır da 13 site de 
Kentsel Dönüşüm 
uygulamaları ve yasa 
hakkında ücretsiz 
sunumlar ve bilgilendir 
me toplantıları yaptık. 
Bize olumlu olarak 
cevap veren Günaydın 
Sitesi ile yönetimi, 
komisyonu ve malikler 
genel kurulu ile toplam 
32 defa toplantı yaptık. 
Neticede 15 Ağustos 
2013 tarihinde 
Günaydın Sitesi malik
ler genel kurulunda, 
Risk Tespiti yapılması, 
blokların depreme 
dayanıksız çıkması 
halinde, yıkılıp tekrar 
yapılması hususunda 
karar alındı.
Risk analizleri tüm 
Türkiye’de Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yetkilen 
dirilmiş kurum ve 
kuruluşlar tarafından 
yaptırılmaktadır. 
Bakanlıkça yetkilen 
dirilmiş test kurulu 
şundan gelen raporda, 
Günaydın Sitesi’nin 
depreme dayanımının 
çok düşük olduğu 
tespit edilmiştir ve 
bakanlıkça kesinleşen 
yıkım kararı Gemlik 
Belediyesi’ne tebliğ 
edilmiştir.

İDDİALARA 
CEVAPLAR

Şirketimiz ve Günaydın 
Sitesi Kentsel Dönü 
şüm süreci hakkında 
yerel basında çıkan 
iddialarla ilgili olarak 
kamuoyunun doğru 
bilgilendirilmesi 
amacıyla gerçekler 
aşağıda belirtilmiştir. 
1-Genel kurulda karar 
alınmadan belediye

planlarına sahte 
imzalarla dilekçe veri 
lerek plan değişikliği 
yapıldığı iddiası;
Söz konusu dilekçeler 
sahte değil, orijinal 
ıslak imzalı dilekçe 
lerdir. Ve belirtildiği 
gibi plan değişikliği 
için değil imar duru
munun sorgulanma 
siy la ilgilidir.
2-lmar planlarında 
hatalı kararlar alındığı, 
sağlam olan yapılara 
çürük raporlarının 
alındığı iddiası;
İmar planlarında hangi 
hatalı karar alınmıştır. 
Binaların sağlam 
olduğunu iddia edenler 
hangi teknolojik alet ve 
ekipmanlarla test 
yaparak bu kanıya 
ulaşmışlardır. Risk 
tespiti Bakanlık 
uzmanlarınca onaylan
mıştır. Tespite yapılan 
itirazlar ise başkan
lığını Uludağ Üniver
sitesi İnşaat Mühendis 
liği Fakültesi Bölüm 
Başkam’nın yaptığı 4 
üniversiteden üçü 
Bakanlıktan toplam 
yedi mühendisin 
değerlendirilmesi ile 
kesinleşerek yıkım 
kararı alınmıştır. 
3-Tarafımıza ulaşan 
herhangi bir dava 
çağrısı veya bilgisi 
yoktur.
Ayrıca yasa gereği 
Kentsel Dönüşümde 
can ve mal emniyeti 
için Risk tespitleri 
kesinleştikten sonra 
verilen yasal sürelerin 
sonunda derhal yıkıl
masını gerekmektedir. 
Yasada yürütmeyi dur
durma yoktur ve açılan 
davaların sonucu bek
lenmez.
Depremde kimsenin 
açtığı davanın sonu
cunu beklemek duru
munda değildir.
4- Günaydın Sitesinde 
oturan kat maliklerinin 
bir çoğu yüksek öğre 
nim görmüş, belli 
yaşın üzerinde, tecrü
beli ve güngörmüş 

insanlardır. Hiçbirisi 
çocuk değildir. Kimse 
bir iki kişinin yönlendir 
mesi veya iddia edildi 
ği gibi korkutması ile 
evini boşaltmaz. Aklın 
yolu birdir. Sadece 
Günaydın Sitesi’nde 
değil Cumhuriyet 
Mahallesi’nde İbrahim 
Reis sitesiyle başlayan 
kentsel dönüşüm 
uygulamaları Deniz 
sitesinin yıkılması ve 
Sümeripek sitesinin 
tahliyeleri ile devam 
etmektedir.
5- Birinci ve ikinci 
derece deprem böl
gelerinde minimum 
beton dayanımı 20 
olması gerektiği ve 
uygulamada en az 25 
ve 30 dayanıma sahip 
beton kullanılmak
tayken Günaydın 
Sitesi’nde Bakanlıkça 
Lisanslı kuruluş tarafın 
dan yapılan testte 
beton dayanımı 2,75 ile 
7,88 arasında çıkmıştır. 
Ayrıca nervürlü demir 
yerine düz demir kul
lanılmış, yoğun 
korozyona uğrayarak 
özelliğini kaybetmiş ve 
etriye sıklaştırılması 
olmadığı görülmüştür. 
6-Açık ve net olarak 
ifade etmemiz gerekir 
se Vizyon Yapı olarak 
daire başı öngördüğü 
müz müteahhitlik 
bedeli 12.000 TL’dir.
Daire sahiplerinin 
eskiye göre yeni 
dairelerinden elde ede
cekleri kar ise daire 
başı minimum 80.000 
TL’dir. Hesap orta
dayken iddia sahibinin 
şahıslarımızı rantçı 
olarak nitelemesi ya 
hesap bilmemesinden 
ya da başka hesaplar 
içinde olduğundandır. 
Helal olan kazancımıza 
rant diyen iddia sahibi 
daire başına bizden 
fazla kar elde etmekte
dir.
7-Genel kurulun karar 
alması için Site 
komisyonu tarafından 
taslak çalışmaları 

istenmiştir. Komisyo 
nun isteği üzerine 
taslak çalışmaları 
kendilerine sunulmuş
tur. Bunlar proje 
değildir. Çünkü proje 
ler yüksek maliyetli ve 
nihai çalışmalardır. 
Genel Kurul karan 
olmadan riske girerek 
350.000 TL harcayarak 
proje yaptırmamız akıl 
karı değildir.
Satılmış herhangi bir 
dükkan veya daire yok
tur ve sahibi olmadığı 
mız malın satışını yapa 
bilmemiz de ahlaken 
mümkün değildir. İddia 
sahibi ruhsat alın
masını müteakip gelsin 
istediği dükkan ve 
daireyi belirlenen 
muayyen bedel üzerin 
den satın alsın biz de 
ilk satışımızı yapmış 
olalım.
8- Size ne gibi bir 
saldırı olduğunu bir de 
biz öğrensek.
9- 6306 Sayılı yasa 
maliklerin ortak karara 
varamaması durumun
da en az 2/3 çoğunluğu 
ile karar alınmasını 
sağlamaktadır. 8 
Şubatta alınan karar 
kentsel dönüşüm 
kararı değil, 6306 sayılı 
kanunun 6/1. maddesi 
gereğince yapılacak 
uygulamaya karar alın
masıdır. Kentsel 
Dönüşüm karan malik
ler tarafından değil 
Bakanlık tarafından 
Risk Tespiti sonucuna 
göre alınmaktadır. 
Devletin nasıl bir suç 
işlediği veya suç 
işleyenlere nasıl göz 
yumduğunu anlaya
bilmiş değiliz.
10- 6306 sayılı yasa 
gereğince kira yardımı 
belediye tarafından 
değil ilgili bakanlık tara 
tından yapılmaktadır. 
Kira yardımı yapılması 
neden eleştiriliyor 
anlamış değiliz. 
Kendileri de kira yardı 
mı alan diğer komşu
ları gibi bakanlığa 
başvurdukları takdirde 
kira yardımı alabilirler. 
12-Günaydın Sitesi’nde 
100 kat malikinin 92 
tanesi kentsel 
dönüşümden yararlan
mak isterken, 8 kat 
maliki yasadan yarar- ı 
lanmak istemiyor.
Çok açık ve net 
bir şekilde 8 kat 
malikinin ihtirası için 
92 kat maliki mağdur 
ediliyor.”
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

um, 'Mm mim cteıjif
CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı İbrahim Talan, Marmarabirlik Kooperatifi’ni ziyaret ederek 

yeni yönetime başarılar diledi. Orhangazi Caddesi’nde esnafı gezen Talan destek istedi.
MHP Belediye Meclis üyesi adayları (2)

MHP, kontenjan üyeliklerine Tülay Ünlü ve Diş 
Hekimi Gülşah Uğur’u koymuş.

Eğer MHP seçimlerden 1. parti olarak çıkarsa 
bu iki bayan da meclis üyesi olacak.

MHP nin kadına verdiği önem kontenjandan 
belli. Ama, 31 kişilik bir mecliste bayan üye sayı 
sal olarak az.

Meclis aday adayları arasında her kesimden 
insan konulmuş.

Bunun da, MHP’nin toplumun her kesimini ku 
cakladığı mesajını vermek için yapıldığını belli 
ediyor.

Belediye işlerinin yüzde 9O’ı imar ile ilgili konu
lar geçiyor.

Bu konuda teknik adam olarak Mimar Kenan 
Çakır ile deneyimli belediyeci İnşaat Mühendisi 
Osman Doğan bu boşluğu doldurur.

Ancak, hukuk dalında bir boşluk seziyorum Us 
tede.

Bugünkü Meclisin tek hukukçu üyesi Suat La 
çinok’un yerine gördüğüm kadarıyla yenisi kon
mamış.

Laçinok, mecliste birçok konuda hukuksal yan
lışlıklara dikkat çekerek, bir hukukçunun yapması 
gerekli görevi yerine getirmişti.

Gelelim, DP kökenli 6. sıra meclis üye adayı 
Mahmut Solaksubaşı’na.

Dünkü yazımda da, MHP İlçe Başkanının seçim 
stratejisinden söz ederken, Demokrat Partililerin 
oylarının kendi partisinde toplanmasını istediğini 
yazmıştım.

İşte, Mahmut Solaksubaşı, DP’nin bilinen önemli 
isimlerinden biri.

Solaksubaşı merkez sağda, liberal bir kişi...
Durdu ile bu konuda aylar önce bîr konuşma 

mız olmuştu.
Solaksubaşı gibi bir kişinin MHP satarında Bele 

diye Meclisi üyesi olarak ikna edilmesi önemli bir 
olaydır.

Ayrıca, Mahmut Solaksubaşı, etki ve tepkiyi bir
likte toplayan bir kişidir.

ram seveni'oe, sevmeyeni' ae vataır.
Herkesin olduğu gibi...
Ama toplumun ön saflarında yer alan kişilerin 

konumu bence önemlidir.
Solaksubaşı’nin meclis üyesi olarak, Belediyede 

görev almasının yararları olacağını düşünenlerde 
nim.

En azından, belediye meclisinde parmakçı olan
lardan olmaz.

Bu durum, ülkücü gelenekten gelen MHP’lilerde 
sancıya neden olduğu bir gerçek.

Gemlik’te AKP’nin aşağıya çekilmesi için yapıla
cak her türlü ittifak kutsaldır.

Bunu oü keçlmıbraede goruyoruz.
Dün, orada olanları, bugün başka bir yerde gör 

mek, siyasetin doğalı haline geldi.
MrtP'ıısıösinae'oırçoK ismi tanımıyorum.
MHP’nin hedefi, Adnan Bıyıklı adıyla belediye 

seçimlerini kazanmak.
Bu konuda her türlü probağanda yürütülüyor.
Sağcısı, solcusu, mahalle arkadaşı, akrabayı 

talukatı, futbol arkadaşı kenetlenmiş Bıyıklı için 
çalışıyor.

ı-öcodÖKidraâ a6stek'süfaüruybnar.
MHP’de moraller iyi...
Rüzgarı tyakafa'diKiarmi'söyıuybrıar.
Acaba öyle mi?
Gemlik tarihinde aldığı en büyük oyu, 2009 

seçimlerinde alan MHP, çıtayı 18-19 binlere çıkara
bilecek mi?

Bunu bugünden söylemek çok erken ve zor.
Seçimler ile ilgi tahminler her gün değişebilir.
Tahminlerin seçimlere 15 gün kala netleşeceğini 

sanıyorum.
Bu seçimlerin diğer seçimlere benzemeyeceğini 

de belirtmek istiyorum.
AKP oy kaybederse, bu oyların kayacağı parti 

nin oyları yükselince, aradan kimin çıkacağı belli 
olmaz. 2004’de bunu gördük.

Mustafa Emre ÖZGEN

CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı İbrahim 
Talan’ın Perşembe 
programı yoğun 
geçti. İlk olarak 
Marmarabirlik Tarım 
ve Zeytin Satış 
Kooperatifi niM, 
ziyaret eden Talan 
göreve gelen yeni 
Başkan Mehmet 
Besli’yi tebrik 
ederek başarılar 
diledi.
Marmarabirlik 
ziyaretinin ardından 
vefat eden Baba 
Tesisat’ın sahibi 
esnaf Hüseyin 
Baha’nın taziyesi 
için Kars Ardahan 
İğdır Derneği’ne

fiTSO’da e-imza dönemi haşladı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
üyelerinin Mersis ve 
e-Devlet uygula
malarında kullanılan 
elektronik imza 
ihtiyaçları için TNB 
E-imza A.Ş ile işbir
liği anlaşması yaptı. 
Bundan böyle üyeler 
E-İmza başvurularını 
doğrudan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odasına yapabile
cekler. TNB E-imza 
A.Ş, Türkiye Noterler 
Birliği Vakfı tarafın
dan kurulmuş ve 
Elektronik imza 
hizmeti vermektedir. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
yaptığı açıklamada; 
“Odamız aynı 
zamanda E-imza’ya 
bağlı olarak katma 
değerli servisler de 
sunmaktadır.
Türkiye Noterler 
Birliği vakfı şirketin

ziyarette bulundu. 
Ziyaretlerde Talan’a 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Meh met 
Uğur Sertaslan ve 
partililer de eşlik 
etti. Ardından 
Orhangazi Caddesin 
de esnaf ziyaretinde 

tek hissedarıdır.
YTSO üyeleri E-imza 
kullanarak MERSİS 
Projesi ile yeni şir
ket kurulumu, bilgi 
güncelleme, şirket 
birleştirme, unvan 
deği şikliği, iflas 
başvuruları, genel 
kurul bildirimlerinin 
yapılması, onaylan
ması, arşivlenmesi, 
çeşitli lisans başvu
ruları, mali destek 
ve teşvik başvuru
ları, çalışan SGK 
kayıtları vergi beyan 

bulunan Talan, cad 
de boyunca esnaf 
larla görüşerek dert
lerini dinledi 
Talan, sorunların 
çözümü için 30 Mart 
2014 seçimlerinde 
kendisine destek 
istedi.

ve ödemeleri online 
ortamda yapılabile
cektir.
Ayrıca, şirketlerin 
yaşam süreçleri 
içinde faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri 
amacıyla çeşitli 
kamu kurum ve 
kuruluşlarından 
aldıkları veya 
almaları muhtemel 
tescil, izin, patent ve 
belge işlemleri de 
kapsama dahil 
edilecektir. Bu 
işlemlerin, mer-

İLK SANAYİ 
SİTESİNİ BİZ 
KURDUK

Belediye başkan 
adaylarının projeleri 
arasında Gemlik’e 
sanayi sitesi yapıl
ması olduğunu 
söyleyen Talan, 
“17 yıl esnaf odası 
başkanlığı yaptım. 
Gemlik’te ilk sanayi 
sitesini kuranlar 
arasındayım. 
Plan ve proje 
kâğıda iki resim 
çizmekle olmaz. 
Esnafın derdini biz 
biliyoruz, eksiklerini 
biz biliyoruz, hep 
birlikte çözüme 
ulaştıracağız” 
dedi.

sis.gumrukticaret. 
gov.tr üzerinden 
elektronik ortamda 
yapılabilmesi için 
işlem yapacak kişi 
veya kişilerin (bu 
kişi gerçek kişi ise 
kendisinin, şirket ise 
temsil yetkisine haiz 
kişilerin) elektronik 
imzaya sahip olma 
lan gerekmektedir. 
Konuyla ilgili 27 
Şubat 2014 Perşem 
be günü, saat: 
14.oo’te GTSO 
Toplantı Salonunda 
E-imza ve aynca 
KEP (Kayıtlı 
Elektronik Posta) 
servisiyle ilgili 
bilgilendirme 
yapılacaktır. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’na 
kayıtlı üyeler 
seminer günü kuru
lacak stanttan e- 
imza başvurulannı 
yapabileceklerdir” 
dedi.

If lifi n GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ OLDUĞUM NÜFUS CÜZDANIMI 
K Uî I r VE GEMLİK İL?E TRAFİK ?UBE müdürlüğünden almiş olduğum
imi II EHLİYETİMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. AVNİ ALTAN

jG^mlik Körfez’ ,ww.gemlikkorfezgazetesi.cqm
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İzmen; lalıhılarımızıla Gemlik gihi sahinsjz>
SP Belediye Başkan 
Adayı Sedat Özmen 
Gemlik Balıkçılar 
Derneği’ni ziyaret 
etti. İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, belediye 
meclis üyesi aday
ları ve ilçe yönetici
leri eşliğinde ger 
çekleştirilen ziyaret 
te Gemlik Balıkçılar 
Derneği yöneticileri 
de hazır bulundu. 
Dernek lokalinde 
gerçekleşen ziyaret 
te en önemli gün
dem konusu dernek 
binasının boşaltıl
ması meselesiydi. 
Dernek yöneticileri; 
lokallerinin bulun
duğu Atatürk Kordo 
nu Kayıkhane Mev 
kii’nde ki adalet loj
manlarının depreme 
karşı dayanıksız 
olması nedeniyle 
yıkım kararının 
alındığını ifade eder
lerken; en geç 21 
Şubat Cuma boşalt
ma kararının yer 
aldığı tebliğin kendi
lerine ulaştırıldığını

kaydettiler. 
Derneklerine yeni 
yer gösterilmediğini 
ve gidecek yer
lerinin de olmadığın
dan dert yanan balık 
çılar, çaresiz olduk
larını söylediler. 
Gemlikli balıkçıların 
bir arada olmak için 
kurdukları derneğin 
de sahipsiz olduğu
nun altını çizen 
Gemlik Balıkçılar 
Derneği yöneticileri; 
“Denizi, balıkçısı ve 
potansiyeli olup da 
balık hali olmayan 
Türkiye’deki tek yer 
herhalde Gemlik’tir. 
Bununla birlikte yeni 
balıkçı barınağının 
da Cumhuriyet 
Mahal leşi Manastır 
Mevkii altında ola
cağı gerekli incele 

melerin sonucunda 
netleşmişti. Ancak 
olumlu gelişmeler 
olmasına rağmen 
belediye 2014 bütçe 
sinde bu yatırımı 
almadı. Gemlik’te 
balıkçılıktan bin kişi
den fazla insan 
ekmek yemekte. 
Kurulacak bir balık 
hali belediyemize de 
ek gelir kapısıdır. 
Bursa’daki ve Gem 
lik’teki insanlar balık 
yemeğe Mudanya’ya 
gidiyorlar. Gemlik 
Körfezi’n den çıkan 
balığın Bursa’ya 
gidip tekrar Gem 
lik’e geri gelmesi in 
sanları mağdur eden 
komik bir uygulama 
dır. Bursa Balık 
Hali’nde satılan 
balıklardan 4 araç

Mudanya’ya gider 
ken Gemlik’e sadece 
1 araç gelmektedir. 
Bu ilçemizde balık 
satış noktası olma
ması ve balık lokan
talarının yetersiz 
olması nedeniyledir" 
dedi. Balıkçılar 
Derneği yönetici ve 
üyelerine kendilerini 
derneklerinde ağır
ladıkları için teşek 
kür eden Sedat 
özmen ise konuş
masında “İnşallah 
göreve geldiğimizde 
bizim belediyecilik 
anlayışımıza göre 
her hizmetimizi önce 
ehlinden bilgi alarak 
yapacağız. Sizler şu 
anda balıkçılar 
olarak Gemlik gibi 
sahipsiz bir durum
dasınız. İnşallah 
yeni balıkçı barı
nağını sizin ve 
Gemlik’in hizmetine 
sunmak bize nasip 
olacak. Bu barınağın 
hemen yanına size 
uygun bir dernek 
binası da tahsis 
edeceğiz.” dedi

Ticaret Meslek lisesi Kız
Volevlıılculan 2. turda

Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Bursa Okul Sporları 
organizesinde 
gerçekleştirilen 
Voleybol Turnuva 
sının 1.Turunda 
Ticaret Meslek 
Lisesi Genç Kızlar 
Voleybol takımı 
yaptığı 2 maçı da 
kazanarak 2.tura 
yükseldi.
Ticaret Meslek 
Lisesi Genç Kız 
Voleybol takımı 
Gemlik Kapalı Spor 
salonunda Gemlik

Hisar Anadolu 
Lisesini 2-1 ve 
19.02.2014 
Çarşamba günü 
Gemlik Anadolu 
Lisesini 2-0 
yenerek 2.tura yük
seldi.
Namağlup olarak 1. 
Tur maçlarını 
tamamlayarak 2. 
tura yükselen 
Ticaret Meslek 
Lisesi Genç Kız 
Voleybol takımını 
okul Beden Eğitimi 
Öğretmeni Ayten 
Gührmak çalıştırdı.

ELEMAN
DENEYİMLİ

FORKLIFT ELEMANI 
ALINACAKTIR

05301488083

ELEMAN
ALİ OSMAN DEMİRTAŞ 

VAKFI GEMLİK 
ŞUBESİNDE ŞUBE 
YETKİLİSİ OLARAK 

ÇALIŞACAK 
İŞLETME - İKTİSAD- 

HUKUK MEZUNU 
30-40 YAŞ ARASI 

ELEMAN ARANIYOR

MUHASEBE
ELEMANI

MUHASEBE 
KONUSUNDA 

EN AZ 3 YIL DENEYİMLİ 
ERKEK ELEMAN 
ALINACAKTIR 

51414 53 
ogun@gungorelit.com

0 2245247524 05327746946
safilik

SATILIK 
OTOMOBİL

2007 MODEL FIAT PUNTO 1.3 MULTI JET 
SAHİBİNDEN SATILIK 0 537 475 49 23

SATILIK 
LÜKS 
DAİRE

UMURBEY’DE BAHÇELİ 4+1
180 METREKARE MASRAFSIZ LÜKS DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIK 0 535 378 18 00

t *<|ymlik Körfez* ww.gemlikkorfezgaz^tesi.çom

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA 

05356312517

mailto:ogun@gungorelit.com
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Seyfettin Şekersöz
'Süper Amatör 
Küme’de yıllardır 
şampiyonluk hede
fiyle mücadele eden 
Gemlikspor Pazar 
günü zirve için çok 
önemli bir maça 
daha çıkacak.
Kırmızı Beyazlılar 
Pazar günü Gemlik 
İlçe stadında saat 
14.00 de İnegöl tem
silcisi Kafkasspor 
ile zirveden kopma
ma mücadelesi 
verecek.
Bu yıl tüm hesapları 

nı BAL ligi için 
yapan Gemlikspor 
karşılaşacağı Kaf 
kasspor’u yenerek 3 
puanı almak istiyor. 
Seyircisinin desteği 
ile amacına ulaşma 
sı beklenen kırmızı 
beyazi darda tek he 
def galibiyet olacak. 
Devre arasında 
güçlenen kadrosuy
la zirveden kopma
mak isteyen 
Gemlikspor evindeki 
maçı galibiyetle 
kapadığı takdirde 
play-off’a katıla- 
bilme yolu daha da 

kolaylaşacak. 
Gemlikspor Başkanı 
Orhan Koç, Pazar 
günü oynayacakları 
maçta seyircinin 
desteğine ihtiyaçları 
olduğunun altını 
çizerek “Gemlik’te 
yaşayan her kes
imin maça gelerek 
takımlarını destek
lemelerini bekliyo
rum. önceki maçlar
da olduğu gibi yine 
galibiyet coşkusunu 
birlikte yaşayalım" 
şeklinde konuşarak 
taraftarları tribün? , 
lere davet etti.

Türkiye Basketbol 
3.ligi 4.haftasında 
Gemlik Ekibi lider 
İstanbul Yıldırım 
spor'u yenmek için 
saha çıkacak. 
22 şubat 2014 
Cumartesi günü 
saat 17:30'da Gem 
lik İlçe Spor salo
nunda oynanacak 
müsabakaya 
Yıldırım Spor lider
liğini koruma bilmek 
için Gemlik Gücüm 
Spor ise lider ola 
bilmek için taktik 
hesapları yapıyor
lar. Yıldırım Spor 
(İstanbul) 68 
Aksaray'ı 71-73 
ASE Anadolu 
Basketi 72-47 
Batman Petrol ‘u 
78-66 yenerek lider 
olarak grupta 
namağlup devam 
ederken , Gemlik 
Ekibi Afyon 
Belediye’ ye 70-62 
mağlup olurken 68 
Aksaray’ı 85-67 
ASE Anadolu 
Basketi 74-76 
yenerek grupta 
3.sırada kaldı.

Gemlik Gücüm 
Nilüfer Spor 
Kompleksinde yap
tığı antrenmanlarla 
maça hazırlanmaya 
çalışıyor, Gemlik 
ekibi Gemlik ilçe 
spor salonunda 
cuma günü yapaca 
ğı son antrenmanla 
maça hazır olacak. 
Gemlik Gücüm Spor 
adına konuşan 
Mehmet OKAY" 
Bizim için çok 
önemli maç kazan
mak için tüm 
gücümüzü sahaya 
yansıtacağız. Daha 
önceki müs
abakalarda Gemlik 
Halkı hep yanımızda 
oldu ve onlarla bir
likte çok iyi 
sonuçlara beraber 
imza attık. Yine yeni 

bir galibiyet almak 
için biz hazırız, asıl 
gücümüz Gemlik 
Halkını Cumartesi 
17:30 Gemlik ilçe 
spor salonunda 
oynayacağımız müs
abakaya bekliy
oruz." İfadelerini 
Kullandı.
Basketbol 3.lig D 
Grubunda 4. hafta 
oynanacak diğer 
müsabakalar Afyon 
Belediye ile ASE 
Anadolu Basket - 
Batman Petrol ile 68 
Aksa ray Belediye 
22 Şubat Cumartesi 
saat 17:30 yapılacak 
Gemlik Gücüm Spor 
ile Yıldırım Spor 
(İstanbul) mü 
sabakası tüm bas
ketbol severler 
ücretsizdir.

lim nımmıiM m sumpIyo m ıowoı

18 Şubat .2014 tari
hinde Bursa BTSO 
Eğitim Vadisi Spor 
Lisesi Spor 
Salonunda yapılan 
okullar arası judo il 
müsabakalarına 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
damgasını vurdu. 
Genç kızlar mü 
sabakası nda min
dere çıkan sporcu
lardan Semanur 
ERDOĞAN ve Melis 
KARATAŞ kendi 

kilolarında Bursa 
Şampiyonu oldu. 
Tuğba YILMAZ ise İl 
İkincisi oldu. Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrenci
lerinden Ayşe EKER, 
Buse ŞAHİN ve 
Melike ALANKO ise 
kendi kilolarında İl 
Üçüncüsü oldular. 
Genç kızlar takım 
sıralamasında 
Bursa Spor 
Lisesinin ardından 
Gemlik Anadolu

İmam Hatip Lisesi 
Bursa İkincisi oldu. 
Genç erkekler 
müsabakalarında ise 
Onur KAYA ağır 
siklette Bursa 
İkincisi oldu. 
Asıl başarı ise 
küçükler kate
gorisinde yaşandı. 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Ortaokul öğrenci
leri, küçükler kate
gorisinde üç ferdi 
şampiyonluk ve 

birde takım şampi 
yonluğu kazandılar. 
Müsabakalarda 
Ahmet Kutalmış 
DURDU, Emirhan 
AKIN ve Abdullah 
Umut BİLGİN kilo
larında Bursa 
Şampiyonu oldular. 
Küçükler kate
gorisinde Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi takım halinde 
de Bursa Şampi 
yonu oldu.
Sporcularımız

Türkiye şampiyon
alarında okulumuzu 
ve ilimizi temsil 
hakkı kazanmıştır. 
Okul Müdürü Meh 
met Türkmen, Bursa 
da yapılan okullar 
arası güreş, karate, 
satranç, yelken, kros 
yarışmalarının ardın
dan judoda da elde 
edilen başarılardan 
çok mutlu olduğunu 
belirtti. Judo antre 
nörü İsmail YILDIZ’a, 
Beden Eğitimi

Öğretmenlerimiz, 
Bekir GÜLIRMAK ve 
Yunus BAYIR’a 
katkıların dolayı 
teşekkür etti.
Sporcularımıza 
Türkiye şampi 
yonasında başarılar 
diledi ve daha iyi 
nesillerin yetiştir
ilmesinin sporla 
mümkün olacağını 
ve spora okulumuz
da gerekli tüm 
desteği sağlayacak
larını dile getirdi.



> GEMLİKBALIKÇISI
İÇKİSİZ AİLE LOKANTASI

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

POSTANE KARŞISI / GEMLİK

TEL: O 224 513 09 99

GÜNLÜK TAZE BALIK SATIŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR 
HAMSİ KAYGANA & KALAMAR & ÇİROZ & KARİDES 

LAKERDA & DENİZ BÖRÜLCESİ & JUMBO & PAVURYA 
IZGARA BALIK ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

a—k m■

MILTON
. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giy dinme 
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canh ^hym 
Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz yösferi/er
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Yasak eltisini gösterili! 1,5 milyar lira azılılı
Bankacılık Düzenle 
me ve Denetleme 
Kıırumu'nun (BDDK) 
kredi kartına taksit 
sınırlaması 
getirmesinin ardın
dan taksitli harca
malardaki düşüş 
sürüyor.
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) verilerinden 
derlediği bilgilere 
göre kredi kartına 
taksit sınırlaması 
getirilmesinin uygu
lanmaya başladığı 1 
Şubat'tan itibaren iki 
haftalık süreçte tak
sitli kredi kartı har

camaları 1,5 milyar 
lira azaldı.
Buna göre, 31 Ocak- 
14 Şubat haftasını 
kapsayan iki haftalık 
dönemde taksitli 
kredi kartı harcama 
tutarı 1 milyar 510 
milyon lira azalarak 
52 milyar 895 milyon 
liradan 51 milyar 385 
milyon liraya gerile
di. Son bir haftalık 
dönemde ise taksitli 
kredi kartı harcama 
tutarı 817 milyon lira 
azaldı.
Öte yandan taksitli 
kredi kartı harcama 
tutarında azalışa 

rağmen taksitsiz 
kredi kartı harca
ması son bir haftalık 
dönemde 997 milyon 
lira artarak 39 milyar 
189 milyon liradan 
40 milyar 186 milyon 
liraya yükseldi.
Taksitli kredi kartı 
harcamalarında artış 
nedeniyle toplam 
kredi kartı harcama 
tutarı ise bir haftalık 
dönemde 180 milyon 
lira artarak 91 milyar 
391 milyon liradan 
91 milyar 572 milyon 
liraya çıktı.
- "Kredi kartı stokun
da erime devam ede

cek"
İş Yatırım Bankacılık 
Analisti Kutluğ 
Doğanay, değer
lendirmede, kredi 
kartları konusunu 
işlerken sadece 
BDDK'nın yeni 
düzenlemeleri olarak 
bakılmaması gerek
tiğini belirterek, 
tüketici güven 
endekslerinin de 
2009'dan bu yana en 
düşük düzeye ger
ilediğini söyledi. 
Bunun ardında Türk 
Lirası'ndaki hızlı 
değer kaybı, 
faizlerdeki artış ve

siyasi gelişmelerin 
de ayrı ayrı birer 
etken olduğunu 
ifade eden Doğanay, 
her ne kadar mülay

im bir kış sezonu 
geçirilse de mevsim
sel olarak yapılan 
harcamalarda düşüş 
olduğunu kaydetti.

Dewletin tasasını dolduracah uygulama
Torba yasa hüküm
leri çerçevesinde, 
vatandaşın bilgisi 
dışında telefon 
aboneliği yapanlara 
idari para cezası 
verilecek.
Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri 
Hakkında Kanun 
Hükmünde 
Kararname ile Bazı 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun çerçevesinde, 
vatandaşın bilgisi 
dışında telefon 
aboneliği yapan yak
laşık 12 bin işletm
eye "evrakta sahteci
likten" idari para 
cezası verilecek. 
Böylece hem 600

binden fazla dava 
dosyası ortadan 
kalkacak hem de 
devletin kasasına 
yaklaşık 1 milyar lira 
girecek. Resmi 
Gazetede dün yayım
lanan "Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri 
Hakkında Kanun 
Hükmünde Karama 
me ile Bazı Kanun 
Hükmünde Karama 
melerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun", Türkiye'de 
yaklaşık 12 bin cep 
telefonu işletmecisi 
şirket hakkında 
"evrakta sahtecilik" 
suçlamasıyla açılmış 
davaların ortadan 
kalkmasını sağlaya
cak. Türkiye'de tele
fon aboneliği işlem

leri, 2008 yılında 
yürürlüğe giren 
Elektronik Haberleş 
me Kanunu ile 
düzenlendi. Ancak 
cezalara ilişkin bu 
yasada bir maddenin 
bulunmadığı 2000- 
2010 yılları arasında 
ticari amaçlarla 
başkaları adına cep 
telefonu IMEI kaydı 
yapan veya yap
tırılan işletme sahip

leri hakkında Türk 
Ceza Kanunundaki 
"evrakta sahtecilik" 
suçlamasıyla dava 
açıldı. Bu tür dava 
dosyalarının 
sayısının 600 bini 
aşması üzerine, 
konunun çözüme 
ulaşması, ekonomik 
suça ekonomik ceza 
verilmesi ve 
mahkemelerin iş 
yükünün azaltılması 

için yeni bir düzenle
meye gidilmesine 
karar verildi. Yeni 
yasanın 104. ve 105. 
maddeleriyle Elektrik 
Haberleşme 
Kanununun ilgili 
maddeleri düzenlen
di. Buna göre, 
kişinin bilgisi ve 
rızası dışında işlet
meci veya adına iş 
yapan temsilcisi 
tarafından abonelik 
tesisi veya işlemi 
veya elektronik kim
lik bilgisini haiz ciha
zların kayıt işlemi 
yapılamayacak ve 
yaptırılamayacak; bu 
amaçla gerçeğe 
aykırı evrak düzen- 
lenemeyecek, evrak
ta değişiklik yapıla
mayacak ve bunlar 
kullanılamayacak. 
Gerçeğe aykırı evrak 

düzenlemek veya 
değiştirmek suretiyle 
kişinin bilgi ve rızası 
dışında tesis edilmiş 
olan abonelikler kul
lanılamayacak. Bu 
maddelere aykırı 
hareket edenlere 
idari para cezası 
uygulanacak.
Bu maddelerin 
yürürlüğe 
girmesiyle cep 
telefonu ticareti 
yapan yaklaşık 
12 bin işletme 
hakkında yargıya 
intikal etmiş 600 • 
binden fazla dava 
dosyası ortadan 
kalkacak. Bu 
dosyaların her birine 
uygulanacak idari 
para cezasıyla da 
devlet yaklaşık 
1 milyar lira gelir 
elde edecek.

Gemlik Körfez
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YIL : 41 SAYI: 4805 
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’Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve marketlerde 
tüketicinin güven ve beğenişi kazanmıştır.
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Kaymakam l$ık;‘Yasal 
mevduat çerçevesinde 

hareket ediyoruz’
Kaymakam Cahit Işık tarafın
dan yapılan yazılı açıklamada, 
Başkanlık seçiminin 26 Şubaf- 
ta yapılacağı bildirildi. 4’de

llımıılmnııMi inci to l ilil
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

CHP Belediye Meclis üyesi adayları
CHP ilçe örgütü, 30 Mart 2014 tarihinde yapıla

cak yerel seçimlerde İbrahim Talan’ın başkan 
adaylığında katılıyor.

Talan ile birlikte hizmet yapacak meclis üyeleri 
için hazırlanan listeler açıklandı.

CHP yerel seçimlere kendi içinden bir adayla 
değil, yaptırdığı anketlerde belirlenen tanınan bir 
adayla giriyor.

Yazılarımda da belirttiğim gibi, yerel seçim
lerde siyasi partilerin hedefe ulaşmak için yap
mayacağı şey yok.

CHP’lllerin adaylık konusunda istekli olmaması 
belki de yaşanılan süreçten kaynaklanıyor. 4'de

Dün akşam saat 20.45 
sıralarında Umurbey 
den Gemlik yönüne 
gelmekte olan Mert 
Ozan’ın(21) kullandığı 
16 MAF 88 plakalı
araç, aşırı hız ve direk
siyon hakimiyetinin 
kay bolması nedeniyle 
karşı yönden gelen 16 
M A AF 71 plakalı araçla 
kafa kafaya çarpıştı. 
Takla atarak sürükle
nen 16 MAF 88 plakalı 
araçın önünde oturan 
Osman Ozan(19) olay 
yerinde yaşamını 
yitirdi.
Kazada sırasında araçta bulunanlar sıkıştı. İtfaiye ve 112 Acil Am
buansı doktorları, sıkışanları araçtan zor çıkardılar. Durumları ağır 
olan Al peren Aydemir(20), Furkan Toprakçı(18) ve Mert Ozan(21) 
Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 
Yaralılardan Mert Ozan’ın da yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ölen 2 
gencin amca çocukları olduğu belirlendi. Olay Umurbey de büyük 
üzüntüye neden oldu.

I TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
1 ARALIK -1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 
KIŞ LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.

Solaksubaşı
Yaratıcı Laatlk ve Servis çözümleri

Sertesı 
BİHse’de 
Ma 

sovaıııCBları 
eHerihos 
Mer

İlçemizde bulunan 
Bursa Serbest 
Bölge (BUSEB) 
içinde bulunan bir 
banka şubesinde 
soygun girişi
minde bulunuldu.
Zanlıların, kasa 
dairesinin kapısın
da bulunan alarmı 
görünce soygun 
girişiminden 
vazgeçtiği tahmin 
ediliyor. Syf 2’de

KIŞ LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR
235 65 R16 C SYRON EVEREST 290.00 £
21575R16CFALKENHS437 275.00 ₺
20570R15CMARSHALKC11 225.000

Küçük Sanayi Sitesi 
BBlok No:l 3-14 GEMLİK

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

195 75 R16 C MAXXIS MALAS 245.00 ₺ 
_ _ _ _ _ _ _ ___
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ADD yeni yönetimi 
ziyaretlere lıasladı
I-~-_ınrıîi«—i' ır. ^rrıtı:

ADD Gemlik Şube- 
şi’nin yeni yönetimi 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık ve Uludağ 
Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Müfit Parlak’ı maka 
mında ziyaret etti. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Emrah Murat Tacar 
ve yönetim kurulu 
üyesi Uğur Yiğit 
Prof. Dr. Müfit 
Parlak’ı Uludağ 
Üniversitesi 
Rektörlüğü’nde 
ziyaret ederek, yeni 
yönetim hakkında 
bilgi verdiler. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi yeni yöneti
mi olarak derneğin 
ilk üyelerinden olan 
Prof. Dr. Müfit 
Parlak’a nezaket 
ziyareti gerçek
leştirdiklerini^ 
söyleyen ADD 
Gemlik Şube 
Başkanı Emrah 
Murat Tacar, yeni 
yönetim olarak 
derneğin eski üyele 
rine sürekli ziyaret 
lerde bulunacak
larını söyledi. 
Tacar, ADD Gemlik 
Şubesi’nin Uludağ 
Ûniversitesi’nden 
Gemlik’te yapılacak 
konferans, seminer 
gibi faaliyetler için 
katılımcı ve yer 
konusunda destek 
istediklerini belirtti

ler.
Prof. Dr. Müfit 
Parlak, Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi 
yönetim ekibinin 
yapmış olduğu 
nezaket ziyaretin 
den dolayı çok 
memnun olduğunu 
belirterek, yeni 
yönetime görev
lerinde başarılar 
diledi.

RAYMARAM IŞIR 
ZİYARET EDİLDİ 
ADD’nin yeni 
yöneticileri Şube 
başkanı Emrah 
Murat Tacar, yöne
tim kurulu üyeleri 
Mehmet Görücü, 
Uğur yiğit ve Özlem 
Koç, İlçe Kaymaka 
mı Cahit Işık’ı dün 
ziyaret ederek, yöne 
yönetim kurulu 
ülelerini tanıttılar. 
ADD Şube Başkanı 
Emrah Murat Tacer, 
Kaymakam Işık’a 
yaptığı ziyaretin bir 
nezaket ziyareti 
olduğunu, dernek 
olarak yapacakları 
çalışmalar hakkında 
bilg verdiklerini ’ 
söyledi. Kaymakam 
Işık’ın ise Atatürkçü 
Düşüncenin 
toplumun ortak 
değeri olduğunu 
herkesin Atatürk 
düşüncesine 
sahip çıkmasın^ 
istediğini 
söyledi.

Bankaya mutfak camından giren soyguncular alarmı görünce kaçtılar

iıMMıiıiıWıııMliiMiı
İlçemizde bulunan 
Bursa Serbest Bölge 
(BUSEB) içinde 
bulunan bir banka 
şubesinde soygun 
girişiminde 
bulunuldu 
Öğrenildiğine 
göre, Serbest 
Bölgede faaliyet 
gösteren bir özel 
banka şubesinin 
arka bölümdeki 
bulunan mutfak 
camını kırarak giren 
kişi veya kişiler, 
içeriden herhangi 
bir şey 
alamadan kaçtı. 
Zanlıların, kasa 
dairesinin kapısında

tahmin ediliyor. 
Banka çalışanlarının 
ihbarı üzerine olay 
yerine gelen güven

lik güçleri, çevrede 
gerekli incelemeyi 
yaptı. Soruşturma 
sürüyor.

bulunan alarmı 
görünce soygun 
girişiminden 
vazgeçtiği

Dün saat 16.oo 
sıralarında Çarşı 
Deresi’ne düşen bir 
köpek vatandaşlar 
ve Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik 
İtfaiyesi tarafından 
kurtarıldı.
Bir vatandaş, 
köpeğin dereye 
düşmesinden sonra 
İtfaiyeyi arayarak 
yardım istedi.
Dere içinde bir 
aşağıya, bir

yukarıya yüzen ve 
çıkış yolu bulama 
yan köpek, izleyen
lerin ilgi odağı 
haline geldi.
Yorulan köpeğin . 
ölmesinden korkan 
bir vatandaş, dere 
ye inerek köpeği 
kurtarmaya 
çalışırken, korkan 
köpek tarafından 
ısırıldı.
İtfaiyenin gelmesiyle 
yakalanan köpek

yukarı çekilirken 
yeniden dereye 
düşünce, köpek ile 
yakalamak isteyen 
vatandaş arasında 
kovalamaca

başladı.
Sonunda halkaya 
takılan köpek, 
köprü üzerine 
çekilerek serbest 
bırakıldı.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAActuK - yayincilik - reklamcilik Tel i (0.224) 513 96 83 Fax (0.224) 513 35.95
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Güne Bakış Paşa Konanı tiuaün acılıyor
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

CHP Belediye Meclis üyesi adayları...
CHP Meclis üyelerine bakıldığında, 2009 seçim

le rinde meclise giren hiçbir üyenin listede 
olmadığını görürsünüz.

Oysa meclis üyelerinden Mahir Gencer, Necdet 
Ersoy, Binali Derin ve Arzu Karataş 2014 seçim
lerinde yeniden meclis üyesi olmak için partiye 
başvurmuştu.

Bu başvurulan -benim bildiğim- İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan istemişti.

Mecliste zor günler yaşanmış, AKP’nin alevere 
ve.dalaverelerine.karsı bu kişiler vpögn 
mücadele vermişler ve belediyecilik konusunda 
tecrübe kazanmış tardı.

Çıraklık, kalfalık derken, ustalık dönemlerini 
yaşa dılar.

Ancak, listelerle ilgili çalışmalar başladığında, 
çıkan söylentiler üzerine, parti içinde sıkıntı 
yaşanmaması için, Mahir Gencer, Necdet Ersoy 
ve Arzu Karataş başvurularını geri çektiler.

Binali Derin ise geri çekmedi.
Listeler açıklandığında Binali Derin de adaylar 

ara sında yoktu.
Beledivçcilikte 15 vıj a ip i uzun bir süre 

Kurşunlu’da belediye başkanlığını yapan, 2009 
yerel seçimlerinde DP adayı olan Bayram Demir, 
kontenjandan adav,ağsterilmis.

2. sırada, eski CHP ilçe Başkanlarından Bekir 
Pehlivan’ın bulunması, deneyim ve tecerübeli 
kisi[er ile vgla cı^ıldıöıpı aösterivçr.

Meclis listesinin birinci sırasında eski CHP ilçe 
başkanı, dostum arkadaşım merhum Ali 
Aksoy’un avukat oğlu Özgür Aksoy’un bulun
ması da yerinde bir seçim olarak görülüyor.

Özgür Aksoy, Fatih Mehmet Güler’in yargılan
ması sırasında avukatlığını yaptı. Bu bakımdan 
belediyecilik hukuku konusunda çok tecrübeli bir 
isim haline geldi.

CHP’nin 2. sıra adayı Emir Birgün, Bursa 
Elektrik Mühendisileri Odası Başkanlığı, 2009 
seçimlerinde CHP Bursa milletvekili adaylığı gibi 
önemli görevler üstlenmiş, tecrübeli, örgütçü, 
teknik bir kişi..

4. sırada Galip Gür mali müşavirlik mesleği ile 
mecliste hesap komisyonlarında görev yapabile
cek birisim.

Ardından gelen eski CHP İlçe Başkanı ve 
belediye başkanlarından rahmetli Nezih 
Dimili’nin oğlu Mert Dimili, CHP’nin 2. hukuk 
adamı avukat.

5. sırada Tunceli Kökenli muhasebeci Songül 
Şanlı. Alta doğru sanıyorum listede bölgeselliğe 
dikkat edilirken, Giresun kökenli kimsenin bulun
maması dikkat çekici..

CHP Meclis listesinin eğitim durumuna gelince; 
2 avukat, 1 elektrik mühendisi, 2 mali müşavir, 1 
muhasebeci, 1 sigortacı, 4 esnaf, 8 emekli, 1 iş 
adamı 4 ev hanımı, 1 balıkçı, 2 de işçi bulunuyor.

Bu kişilerin eğitim durumu ise;
12 lisans (üniversite), 2 ön lisans, 6 lise, 7 

ilkokul mezunu bulunuyor.
Listede göremediğim tek meslek dalı, mimar 

mühendis...
tsu'uururif ıfsıe'nm en zafıryohu...
Mellste imar konularının yoğunluğu 

düşünüldüğün de bu konuda sıkıntı yaşanabilir.
Diğer partilerde olduğu gibi, meclis üyelerinin 

tümü, hayatlarında belki hiç meclis toplantısını 
bile İzlememiş olması.

Yeni meclisin çıraklar meclisi olacağını gös
teriyor.

önce öğrenecekler, sonra uygulamaya geçe
cekler.

Listelerde birkaç tecrübeli kişinin bulunmaması 
eksikliktir.

Belediye Başkan adayları da aynı meclis üyesi 
adayları gibi meclisin çalışmasından bi haber 
kişiler.

Sizin anlayacağınız, gelecek dönem Gemlik’! 
çıraklar yönetecek.

Gemlik’in önemli 
sivil mimari örnek
lerinden olan eski 
Halk Eğitim Merkezi 
ve Ortaokul olarak 
kullanılan (Paşa 
Konağı)nın 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan 
zRestorasyon çalış
maları tamamla
narak bugün açıla
cak.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Gemlik’in tarihi 
değerlerinden olan 
Paşa Konağı ile bir
likte Balıkpazarı 
Hamamı, Bekçelerin 
Evi’de restorasyon 
çalışmaları başlatıl 
mıştı.

Kaymakam Işık; ‘Yasal mevduat 
çerçevesinde hareket ediyoruz’

Gemlik 
Kaymakamlığından 
yapılan yazılı açıkla
mada, Gemlik 
Belediyesi’nde 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in istifa 
etmesinden sonra 
Belediyeler 
Kanununun 45. mad
desine göre başkan 
seçiminin yapılacağı 
belirtildi.
Kaymakam Cahit 
Işık tarafından 
yapılan yazılı açıkla
mada* Fatih Mehmet 
Güler’in 17 Şubat 
2014 tarihinde 
görevinden istifa 
ederken yaptığı açık
lamada, “Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın görevin
den ayrılarak yerine 
Meclis birinci 
başkanvekilinin 
gelmesi gerektiği, 
koltuğun işgal 
edildiği ve iktidarın 
valisi ve iktidarın 
kaymakamının göz 
yumduğu” iddia

2013 yılında Akaygil Mimarlık İnşaat
Yapı Restorasyon Sanayi ve Ticaret

edilmektedir. 
Belediye Yasası’nın 
45. maddesinin b 
bendi ‘Belediye 
Başkanının 
görevden uzak
laştırılması, tutuk- 
lanmsı ve seçim 
dönemini aşmaya
cak biçimde kamu 
hizmetinden yasak
lama cezası alması 
durumunda bir 
başkanvekili seçer’ 
denmektedir.

Devamla birinci 
fıkranın b bendi 
uyarınca başkan 
vekili seçildikten 
sonra belediye 
başkanlığının a 
bendinde belirtilen 
nedenle boşalması 
durumunda bu 
maddeye göre 
belediye başkanı 
seçer denilmektedir. 
Daha sonra 
‘Başkanvekili, yeni 
başkan seçilinceye

Limited Şirketine 
ihalesi yapılan bina, 
aslına uygun olarak 
ahşap olarak 
yenilendi. 200 yıllık 
konağın tamamlan
masından sonra 
sosyal ve kültürel 
aktiviteler için kul
lanılacağını 
söyleyen Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
binanın tamamla
narak Gemlik 
halkının hizmetine 
sunmaktan mutluluk 
duyduklarını 
söyledi. Paşa 
Konağı bugün saat 
14.oo de düzen
lenecek törenle 
hizmete açılacak.

veya görevden uzak
laştırılmış ya da 
tutuklanmış olan 
başkan göreve 
dönünceye kadar 
görev yapar’ 
denilmektedir.
Buradan da anlaşıla
cağı gibi 26 Şubat 
2014 Çarşamba 
günü yapılacak olan 
belediye meclis 
toplantısında meclisi 
toplayacak ve 
seçimleri yaptıracak 
olan kişi belediye 
başkanvekilidir.
Yerel basında çıkan 
iddiaların yersiz 
olduğu görülmekte
dir. Sayın Valimiz ve 
İlçe Kaymakamı 
yasal mevduat 
çerçevesinde 
hareket ederek, 
hiçbir siyasi partiye 
ve kuruluşa göz 
yummadığı gibi 
seçimlerin eşit, adil, 
huzurlu ve güvenli 
bir şekilde yapılması 
için her türlü gayreti 
göstermektedi r” 
denildi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Geıplik Körfe F vyww.gepilikkjOrfezgazetesi.cqm

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP Belediye başkan adayı Talan, BUSKİ İşçileri ile kahvaltı etti

Talan ziyaretlerini hızlandırdı

Mustafa Emre ÖZGEN 
CHP Gemlik Beledi 
ye Başkan Adayı 
İbrahim Talan, sabah 
saatlerinde BUSKİ 
Gemlik Şantiyesi’ni 
ziyaret ederek işçi 
lerle kahvaltı etti. 
Talan, dün sabah 
saatlerinde CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan ve partili 
ler ile birlikte BUSKİ 
Gemlik şantiyesini 
ziyaret ederek kah 
valtıya katıldı.

Kahvaltıda börek ve 
poğaça ikramında 
bulunan Talan, işçi 
lerle birlikte olmak
tan mutluluk duydu 
ğunu, Gemlik’in ses
siz ve uyuyan bir şe 
hir olduğunu söyle 
yerek, göreve geldik
lerinde Gemlik’te 
sosyal ve kültürel 
alanların yapımına 
ağırlık vereceklerini 
belirtti.
Çalışanların ev ve 
işyerleri arasında 
ömür geçirdiğini, 

maddi sıkıntılar 
nedeniyle çoğu za 
man dışarıda bir çay 
içemeden eve gittik
lerini anlatan Talan, 
“Gemlik uyanacak, 
biz vatandaşlarımı 
zın mutlu bir kentte 
yaşamaları için çalı 
şacağız” dedi

FATİH TALEBE 
YURDUNA GİTTİ 
BUSKİ şantiyesin
den sonra Fatih 
Talebe Yurdu’nu 
ziyaret eden Talan,

“Eğitimin önemine 
inanıyoruz.
Gençlerimizin eğiti
mi için çalışan 
kurumlar bizim için 
önemlidir.
En önemli projeleri 
miz arasında mesle
ki eğitim kursları var.
Eğitimli, alanında 
uzman vatandaşlar 
yetiştireceğiz” dedi.

GİRİT
DERNEĞİ 
ZİYARETİ 
İbrahim Talan ve

CHP’liler önceki 
akşam ise Gemlik 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
ni ziyaret etti. 
Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak ve 
yönetiler tarafından 
karşılanan Talan, 
Kurtuluş Savaşından 
sonra Gemlik’e 
Lozan antlaşmasın
dan sonra ilk gelip 
yerleşenlerin ataları 
olduğuna dikkat 
çekerek, belediye

meclis üyelerini 
tanıttı.
Dernekte bulunan 
üye inan Tamer de 
CHP’nin Cumhuri 
yetin kurucusu 
Atatürk’ün kurduğu 
bir parti olduğunu 
hatırlattı.
Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak da 
“Gemlik’in layık 
olduğu yere 
gelmesi için yapıla
cak her hizmeti 
destekleyeceğiz” 
dedi.

Mıjlieı Millili lııılııı
Mevsim normalleri 
üzerinde seyreden 
sıcaklıklar yerini 
yağışa bırakıyor. 
Özellikle yağmur 
pazar günü batı 
bölgelerinde etkili 
olacak.
Sah gününden 
itibaren ise sıcaklık
lar 10 derece birden 
düşecek, iki gün 
boyunca batı ve iç 
bölgeler yağışlı 
geçecek. Türkiye, 
son günlerde 
mevsim normal

HEMŞİRE 
ORHANGAZİ’DE

BULUNAN GÜRSEL 
ŞENSOY OSGB’DE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
HEMŞİRE ARANIYOR 

05415731882 
62245731882

lerinin üzerinde sey 
reden hava sıcaklığı 
ve yağmur yağışı 
nın görülme mesi 
nedeniyle 'kuraklık 
olacak mı?\endişe- 
si yaşı yor. İstanbul 
barajlarında son 10 
yılın su suzluk 
rekoru kırıldı, bara
jlardaki doluluk ora 
m ise yüzde 30,34'e 
geriledi. Ama bekle
nen ha ber sonunda 
geldi. Türkiye'de ye 
ni hafta yağışlı 
geçecek.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi açıldı
Gemlik Belediyesi 
tarafından Hamidiye 
Mahallesi Geçit 
Sokak’ta yaptırılan 
Mehmet Akif Ersoy 
Kültür Evi, düzenle
nen törenle hizmete 
açıldı.
Hizmete açılan 
Kültür Evi, ilçedeki 
yöresel derneklerin* 
yanı sıra, kültürel ve 
sanatsal faaliyet ler 
de bulunmak isteyen 
bayanlara hizmet 
verecek. Yöresel 
Derneklerinin, 
yörelerine özgü 
kültürel organizas 
yontarım yapabile
ceği Kültür Evinde, 
ayrıca seminer, kon
ferans, sergi, panel 
gibi etkinlikler de 
yapılabilecek.
Gemlikli bayanlarda 
Kültür Evi’nin ikinci 
katında kültürel, 
sanatsal ve sosyal 
faaliyetlerde bulu 
nabilecek.
Bazı yöresel dernek
lerin taziye evi ola 
rak da kullanması 
planlanan Kültür 
Evi’nin Gemlik’e çok 
yakışacağını vurgu
layan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Kültür evin

de çocuklar içinde 
ders çalışabilecek
leri alanlar ve inter
net bölümleri bulu- ? 
nacağını söyledi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Kültür 
Evi’nin Gemlik’teki 
sosyal barışı da 
pekiştireceğini 
anlatarak, Gemlik 
halkına hayırlı 
uğurlu olması temen 
nişinde bulundu. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Kültür Evine 
İstiklal Marşı yazarı 
Mehmet Akif 
Ersoy’un ismini 
verdiklerini de açık
layarak, böylesi 

değerli bir ismin, 
ilçenin marka değe 
rini yükseltecek bir 
yapıya adının 
verilmesinin de ayrı 
bir mutluluk kaynağı 
olduğunu sözlerine 
ekledi.
Renkli görüntülere 
ev sahipliği yapan, 
Mehmet Akif Ersoy 
Kültür Evi’nin açılışı
na Ak Parti ilçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz ve Ak Partili 
Belediye Meclis 
adayları, yönetim 
kurulu üyeleri, Sivil 
toplum Örgütü 
Yöneticileri, Muhtar 
lar ve çok sayıda 
davetli katıldı.
Açılış töreninde 

konuşan Hamidiye 
Mahallesi Muhtarı 
Necmi Ünlü, 
Belediye teşekkür 
etti.
Bölgenin canlandı 
ğını ve marka 
değerinin yükseldi 
ğini bildiren muhtar 
Necmi Ünlü, Kültür 
Evi ile de bölgenin 
cazibe merkezi 
haline geleceğini 
söyledi.
Refik Yılmaz, 26 
Şubat’ta görevi 
bırakacağını da 
hatırlatarak, 
Şölen gibi açılış 
ardından Muş ve 
Hınıslılar Folklor 
ekibi gösteride 
bulundu.
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Züfteyde Hanım 
anaokulu 

atık pil toplamayı 
sürdürüyor

iMHiMiHıııııfciilııiıaı
Zübeyde Hanım 
Anaokulunda 
sosyal projeler hız 
kesmiyor.
Sağlık Bakanlığı 
“Beslenme Dostu 
Projesi”, “Beyaz 
Bayrak Projesi”, 
tam anlamıyla 
uygulanmakta. 
Bu dönem devletin 
gönderdiği okul 
sütü projesinin haf
tada 3 gün uygulan
ması, “Hayvanları 
Koruyalım Onları 
Doyuralım Projesi” 
uygulanması güzel 
çalışmalar olarak 
devam ediyor 
Anaokul yönetici
leri, Bursa Büyük 
Şehir Belediyesi’nin 
yaptığı bir projenin 
içine okul olarak 
dahil olmak isti 
tediklerini, 

daha temiz ve sağ 
lı klı bir çevre yarat
mak için “ATIK PİL 
TOPLAMA” kam 
panyasına vatan
daşlardan ve veli 
lerden gönüllü 
yardım bekledikleri
ni söylediler. 
ÖZDİLEK’E 
TEŞEKKÜR 
Mavi kapaklarını ve 
toplanılan pilleri 
Zübeyde Hanım 
Anaokumuna teslim 
eden Gemlik ÖZDİ 
LEK yöneticilerine 
teşekkür ettiler. 
Şimdiye kadar 
130 kg. pil 
toplandığını 
belirten ilililer, 
Pil tolandı bu 
kiloyu yükseltmek 
ve Doğayı kura- 
maya herkesi davet 
ettiler.

SOSYAL PROJELERİ 
KAPSAMINDA ZİHİNSEL 
ENGELLİ ÖĞRENCİLERE 
ÖĞLE YEMEĞİNDE 
KÖFTE İKRAMINDA 
BULUNDULAR
Gemlik Köfteci 
Yusuf, Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği’nde 
eğitim alan 
zihinsel engelli 
bireyleri sevindirdi. 
Gemlik’te geçtiğimiz 
yıl açılan Köfteci 
Yusuf’un sosyal 
projesi olarak ele 
aldığı öğle 
yemeğinde köfte 
ikramı Gemlik 
Zihinsel Engelliler 
Derneği 
öğrencilerini sevin
dirdi.
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri, Köfteci 
Yusuf Tesisleri 
işletme müdür
lüğüne gösterdikleri 
ilgi nedeniyle 
teşekkür etti.

ELEMAN
DENEYİMLİ 

FORKLİFT ELEMANI
ALINACAKTIR

05301488083 
0 2245247524

ELEMAN
ŞİRKETİMİZ 

BÜNYESİNDE 
GEMLİK’TE ÇALIŞACAK 

SIHHİ TESİSAT 
USTALARI VE 

ÇIRAKLAR ARANIYOR 

0 507 580 3121 
0 224513 3313

MUHASEBE 
ELEMANI

MUHASEBE 
KONUSUNDA 

EN AZ 3 YIL DENEYİMLİ 
ERKEK ELEMAN 
ALINACAKTIR 

514 14 53 
ogun@gungorelit.com

SATILIK
SATILIK 2007 MODEL Fİ AT PUNTO 1.3 MULTİ JET

OTOMOBİL SAHİBİNDEN SATILIK 0 537 475 49 23

SATILIK UMURBEY’DE BAHÇELİ 4 +1
LÜKS 180 METREKARE MASRAFSIZ LÜKS DAİRE 
DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK 0 535 37818 00

‘Gemlik Körfez’ vyww.Qemlîkkorfezgaz^tesi.çom

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İK| YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA 

05356312517

mailto:ogun@gungorelit.com
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Heba Etmeyelim Hlhe Eıleliın" ■ ■ | II II V ■■ ■
proıesınıle soz sırası öğrencilerin
Gemlik Belediye 
sinin sosyal sorum
luluk projesi kap
samında uygula
maya koyduğu ve 
büyük bir başarıyla 
yürüttüğü, “Heba 
Etmeyelim, Hibe 
Edelim” projesi 
Gemlikli öğrenciler
den de büyük 
destek gördü. 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 10. 
Sınıf öğrencisi 
Ayşenur Bayraktar, 
ilçedeki okullar 
arasında projeye 
destek biriminin 
başına getirildi. 
Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmeni 
Aysel Ereselli ile bir
likte Belediye Baş 
kan Yardımcısı 
Nazmi Koçak’ı maka 
mında ziyaret eden 
Ayşenur Ereselli, 
başta okuiıarı olmak 
üzere ilçedeki tüm 
okulların, bu güzel 
ve önemli projeye 
destek olacağı 
sözünü verdi. Ak 
Partili Belediye 
Meclis üyesi Aydın 
Bayraktar’ın da yer 
aldığı ziyarette 
konuşan Türk Dili

Mıh ma iaw iıııııM
Uludağ'da 
popülasyonları 
tehlike altındaki 
bitki türlerinin 
korunması ve nesil
lerinin devamının 
sağlanması için 
Uludağ Üniversitesi 
ile Orman Ve Su 
İşleri Bakanlığı 
harekete geçti. İki 
kurum, başlıca 
endemik ve nadir 
bitkilerin 
korunacağı doğal 
bir "botanik bahçe
si" ile "biyo 
çeşitlilik merkezi" 
kuracak.
Uludağ Üniversitesi 
ile Orman Ve Su 
İşleri Bakanlığı 
Doğa Koruma ve

Şükrü Şenol Ortaokulu 
öğrencileri judoda 
Bursa 2. ne 3. oldu

ve Edebiyatı öğret
meni Aysel Eresel 
li’de, Ayşenur 
Bayraktar öncülü 
ğünde başlatılan 
girişimin, tüm 
okulların dikkatini 
çektiğini söyledi. 
Heba Etmeyelim 
Hibe Edelim projesi 
için Milli Eğitim 
camiasının 
seferber olduğunu 
anlatan Ereselli, 
okul olarak da 
giyim, yiyecek-içe- 
cek, elbise temi
zleme, kuaförlük, 
evde bakım hizmet
lerine destek ola
caklarını açıkladı. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak’a da teşekkür

Milli Parklar 2. 
Bölge Müdürlüğü, 
yok olma tehlikesi 
altındaki bitki tür
lerini korumak mak
sadıyla Kirazlıyayla 
ve Çobankaya 
günübirlik 
kullanım alanlarında 
doğal bir botanik 
bahçesi, milli park 
sınırları içinde ise 
türlerin devamını 
sağlayacak biyo 
çeşitlilik merkezi 
oluşturmak üzere iş 
birliği protokolü 
imzaladı.
Protokole Uludağ 
Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek ile 
Orman Ve Su İşleri 

eden Aysel Ereselli, 
sosyal sorumluluk 
alarak, belediyenin 
öncülüğündeki bu 
güzel projeyi iler
letip, genişletecek
lerini sözlerine 
ekledi.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak’ta, 
Aysel Ereselli ve 
Ayşenur Bayraktar’a 
teşekkür ederek, 
projenin kitle
selleştiğini, 
gençleştiğini ve 
genişlediğini söyle
di. Koçak, bir ekip 
gibi çalışarak, 
sosyal projeyi hep 
birlikte daha geniş 
kitlelere yayıp, 
amacına daha 
uygun hale getire
ceklerini ifade etti.

Bakanlığı Doğa 
Koruma ve Milli 
Parklar 2. Bölge 
Müdürü Yahya 
Güngör imza attı. 
Protokol uyarınca, 
Milli Parklar 2. 
Bölge Müdürlüğü 
gerekli alt yapıyı 
oluşturacak. 
Merkezde 
yapılacak eğitim 
programları ve 
seminerlere gerekli 
desteği verecek, 
Üniversite ise 
mevzuat ve sorum
luluklar 
çerçevesinde 
botanik bahçesi ve 
merkezin yönetimi 
ve işletilmesi için 
destek verecek.

Şükrü Şenol 
Ortaokulu 7-D sınıfı 
öğrencilerinden 
Halil İbrahim Alanko 
Bursa’da yapılan 
Judo şampiyonası

Bilal Çelik; “Bursa 
medeniyetler beşiği
Bursa İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri 
Bilal Çelik, 
Medeniyetlerin 
beşiği, Anadolu'nun 
cennet köşelerinden 
biri olan Bursa'nın 
Hitit, Lidya, Frigya, 
Roma, Bizans, 
Selçuklu ve 
Osmanh tarihlerine 
şahitlik etmiş bir 
şehir olduğunu 
söyledi.
Çelik, Bursa’da 
jeotermal kaynaklar 
hakkında tarihten 
günümüze değer
lendirmelerde 
bulundu, 
insanlığa şifa dağı
tan Bursa'nın sıcak 
sularının özellikle 
Roma, Bizans ve 
Osmanh dönem
lerinde kaplıca şehri 
olarak ağırlığını hep 
koruduğunu vurgu
layan Bilal Çelik, 
"Murad 
Hüdavendigar

Yıldızlar kate
gorisinde
Bursa 2.si oldu. 
Yine aynı kate
goride 7-C sınıfın
dan Mert Aydın ise 

tarafından 1359 
yılında Kükürtlü'de 
ilk Türk hamamı 
açılırken, 1890 yılın
da Bursa genelinde 
100'den fazla 
hamamın olduğunu 
tarihi kayıtlarında 
görüyoruz. 1980 
yılından itibaren 
sanayimizin ken
timizde hızla 
büyümesi kaplıca 
sektörünü daha ger
ilerde kalmasına 
neden olurken 
ülkemizin farklı 
yörelerinde hızla 
gelişen Termal

Bursa 3. sü oldu. 
Okul Müdürü Ali 
Deliak, öğrencileri 
kutlayarak, 
başarılarının 
devamını diledi.

turizm bölgeleri de 
Bursa'yı bu konuda 
gerilere itmiştir" 
dedi.
Çelik, kentin sanayi 
kimliğinin yanında 
turizm kimliğinin 
de eklenmesini 
hedeflediklerini, 
ayrıca, kongre, kış, 
inanç, müze, fuar ve 
diğer turizm sektör
leri de eklenince 
Bursa'nın hiçbir böl
geye nasip olmayan 
bir zenginliğin 
sahibi olduğu 
görüleceğini 
sözlerine ekledi

* G emlikKö rfez’ www. g em I i k ko rfezgazetes i .com



> gemlIkBalikçisi
SSsş' İÇKİSİZ AİLE LOKANTASI

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

GÜNLÜK TAZE BALIK SATIŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR 

HAMSİ KAYGANA & KALAMAR & ÇİR0Z $ KARİDES 
LAKERDA & DENİZ BÖRÜLCESİ & JUMBO & PAVURYA 
IZGARA BALIK ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

POSTANE KARŞISI / GEMLİK

TEL: 0 224 513 09 99

MİLTON
k. DÜĞÜN SALONU^^?

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez MkahMasası

İnternetten Canh Mıgm 
Sahne - İşık gösterisi 
Servis ve ekipmanlar

Sürpriz gösteriler
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Kamana 12 bin »eni personel alınacafc
Meclisten geçen 
torba yasa ile AFAD 
için 6 bin 511, 
İçişleri Bakanlığı için 
ise bin 967 yeni 
kadro ihdas edildi. 
Meclis Genel Kurulu, 
engelli çocuğu bulu
nan memur ve 
askerlere yılda 10 
gün mazeret izni ver
ilmesi, sahipleri 
tarafın dan alın
mayan KEY alacak- 
larının 5 yıl sonra 
Hazine'ye kalması 
gibi düzenlemeleri 
içeren torba yasayı 
kabul etti.
Yasa, kamuya 11 bin 
712 personel

aliminin da yolunu 
açıyor. En büyük 
alım ise Afet ve Acil 
Durum Yönetim 
Başkanlığı'na 
(AFAD) yapılacak. 
AFAD için 6 bin 511 
kadro ihdas edildi, 
işte yeni yasa ile 
gerçekleştirilen 
düzenlemeler: 
YENİ KADROLAR 
AÇILDI 
Afet Ve Acil Durum 
Yönetimi 
Başkanlığı'na 6 birey 
511, içişleri 
Bakanlığı'na bin 967, 
Yüksek Öğrenim 
Kredi Ve Yurtlar 
Kurumu Genel

kadro ihdas edildi.Müdürlüğü'ne 160, 
Gençlik Ve Spor 
Bakanlığı'na 53, Aile 
Ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı'na 11, 
Spor Genel 
Müdürlüğü'ne de 10

MEMURA 10 GÜN 
MAZERET İZNİ 
Memur, subay, ast
subay ve uzman 
erbaşlara, evli 

olmayan ve en az 
yüzde 70 oranında 
engelli ya da 
süreğen hastalığı 
olan çocuğunun 
hastalanması 
halinde hastalık 
raporuna dayalı 
olarak ana veya 
babadan sadece biri 
tarafından kullanıl
ması kaydıyla bir yıl 
içinde toptan veya 
bölümler halinde 10 
güne kadar mazeret 
izni verilecek. 
HİLECİYE CEZA 
Tüm acil çağrıları 
karşılamak, sevk ve 
koordinasyonunu 
sağlamak üzere 

büyükşehir belediye
si bulunan illerde, 
yatırım izleme ve 
koordinasyon 
başkanlığı 
bünyesinde, diğer 
illerde ise valilikler 
bünyesinde 
112 Acil Çağrı 
Merkezleri kurula-: 
cak. 112 Acil Çağrı. 
Merkezi'ni asılsız 
ihbarda bulunmak 
suretiyle meşgul 
ettikleri tespit 
edilen kişilere 
Kabahatler 
Kanunu'na göre il 
valileri tarafından 
250 lira idari para 
cezası verilecek.

İse neni başlayan herttes için anınla olacak
Geçtiğimiz yıl yüzde 
25' li k devlet katkısı 
uygulamasıyla hızlı 
büyüyen bireysel 
emeklilik sisteminin 
(BES) yaygınlaşması 
için 'zorunlu katılım' 
planlanıyor.
Bunun için emeklilik 
şirketleri ve Hazine, 
bir pilot uygulama 
konusunda çahş- 
malalar yapıyor. 
Hazırlanan taslağa 
göre, işe yeni 
başlayan herkesin 
bireysel emeklilik 
sistemine katılması 
zorunlu olacak. 
Ancak, poliçeyi 
devam ettirip 
ettirmemek gönüllü 
olacak.
Bu pilot uygulama 
için gönüllü olacak 

şirketlerle, emeklilik 
şirketleri arasında 
bir anlaşma yapıla
cak. Yani bir şirket, 
işe yeni başlayan 
çalışanını sosyal 
güvenlik sistemine 
aldıktan sonra, 
anlaştığı emeklilik 
şirketinden zorunlu 
olarak BES 
sözleşmesi yap
masını isteyecek. Bu 
kişi daha sonra sis
temde kalmak 
isterse ödemelerine 
devam edebilir. 
Sistemde kalmak 
istemezse poliçesini 
iptal edebilir.
'Otomatik katılım* 
denecek 
Buradaki amaç, 
herkesi BES'le 
tanıştırmak.

Türkiye'deki tasarruf 
oranlarının artırıl
masına katkı sağla
mak. Ayrıca, 'zorun
lu' uygulamaya 
çalışanların bakış 
açısının öğre
nilmesinin yanı sıra 
'sistemden çıkış' 
nedenlerinin de 
yanıtı aranacak. 
'Otomatik katılım' adı 

verilen uygulama 
henüz taslak aşa
masında. Ancak 
öğrenilen bilgilere 
göre, pilot uygula
maya bu yıl içinde 
geçilmesi 
planlanıyor. 
Bilindiği gibi 
Türkiye'de tasarruf 
oranı GSMH'nın 
yüzde 12'sine

gerilemiş durumda. 
Tasarruf oranlarında
ki düşüş cari açığın 
da en büyük neden
leri arasında. 
Sürdürülebilir 
ekonomik büyüme 
için Türkiye'deki 
tasarruf oranının * 
yüzde 20'lere yük
selmesi gerekiyor. 
Cari açığın ilacı olan 

tasarruf oranlarının 
artırılmasında da 
BES'e büyük pay 
düşüyor. Bunun için 
hükümet, geçtiğimiz 
yıl 1 Ocak itibariyle 
devlet katkısı uygu
lamasını başlattı.
Sisteme 100 TL 
ödeyen herkese 
25 TL'de devlet 
veriyor.
Şu anda sistemdeki 
üye sayısı 
4 milyon 264 bini 
aşmış durumda. 
Toplam fon 
tutarı da 25.5 milyar 
TL'yi buldu. 
Sektördeki fon 
tutarının bu yılso- 
nunda 34 milyar • 
TL'ye, üye sayısının 
ise 5.2 milyon 
olması bekleniyor.
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Terminal önünle 
enıelliMiaailümi
Hisartepe Mahallesi yönünden Terminal’e 
doğru engelli aracıyla yürüyerek gitmek 
isteyen Recep Daymaz’a çarpan araç 
ölümüne neden oldu. Haberi 2’de

Eski Papazevi, Ortaokul, Ticaret Lisesi, HalkEgitimWerkezi Restorasyon sonucu Kültür Merkezi olarak açıldı

üne Bakış
ri GÜLER 
_guler@hotmail.com

SP Belediye Meclis üyesi adayları...
30 Mart 2014 günü yapılacak yerel 

seçimlerine katılacak olan partilerden 
biri de Saadet Partisi...

Saadet Partisi, geçmişte Fazilet Partisiy 
dİ. 1998 seçimlerinde Mehmet Turgut’u 
aday göstererek, Gemlik Belediyesini 
kazanmıştı.

Ancak, 2002 yılında AKP’nln kurulma 
sıyla, Mehmet Turgut AKP’ye geçmiş, 
Meclls’te FP, DYP, DSP ve AKP’den olu 
şan koalisyon oluşmuştu.

FP’nin belediyeyi almasında etken olan 
Mehmet Turgut’tu. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yap
tırılan restorasyon çalışmalarıyla tamamlanan 
Paşa Konağı adı verilen eski Papazınevi 
hizmete açıldı. Halitpaşa Mahallesi’nde, yak
laşık 200 yıllık tarihi ile önemli bir sivil mimarlık 
örne ği olan Paşa Konağı da yapılan çalışmalar 
sonucu gün yüzüne çıkarıldı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, “Gemlik’in en 
önemli kent ziynetlerinden biri olan Paşa 
Konağı, ilk günkü ihtişamı ve özgün yapısıyla 
ilçeye kazandırıldı” dedi. Haberi sayfa 5'de

Milli Eğitim Bakanlığının kapattığı Daniş Ekim 
öğretmenevi, şartlı bağış olduğu için, başka 
amaçla kullanılamayacağı bağışlayan Ekim aile
si tarafından MEB’e iletildi, Öğretmenevinin 
açılmaması durumunda iadesi istendi. Bakanlık 
bunun üzerine öğretmenevinin yeniden açılma 
sına karar verdi, öğretmenevi 15 aydır onarıl
mayı beklerken daha da kötü hale geldi. 4’de

w 1 ARALIK -1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 
KIŞ LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.
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Gürhan ÇETYNKAYA

Hisartepe Mahallesi yönünden Terminal’e doğru engelli aracıyla yürüyerek 
gitmek isteyen Recep Daymaz’a çarpan araç ölümüne neden oldu..Buluşma

Ahlak... Siyaset...
MİT Yasası... 
internet Yasası... 
HSYK Yasası...
Uzmanlar, akademisyenler dilleri 

döndüğünce anlatıyorlar, öngörüyorlar ola
caktan bitecekleri...

Ama O;
Korkuyor saldınyor.
Korkuyor buduyor.
Korkuyor ayıklıyor.
Ne yapsın?
İsmet İnönü ne diyordu bu gibi durumlar 

için;
“Suçluluğun telaşı”
Aslında;
Sorun sosyolojik...
Hatta antropolojik...
Siyasal Partiler Yasası de...
Seçim Yasası de ne dersen de... 
Değiştirsen de sonuç değişmez. 
Kim hangi yalın anlayışla davranacak. 
Bir “tarihsel önem taşıyan” seçimler 

sürecine daha giriyor Türkiye...
Delalet...
Gaflet...
Aymazlık...
Vurdumduymazlık urlaşmış, kökleşmiş...
Umuyoruz ki;
Halk uyanacak.
ftadİKcfı 'oır ûeğışrm yaratarak.
Hak Hukuk...
Adalet...
Demokrasi...
Eşitlik...
Refah...
rrazur yemden yeşerecdK.
Yok, daha neler?
riaıa' çdpühu ^OKaga'atan... 
ıfâTiKib nrâatÇIıncyapan...
Siyasete fesatlık katan...
Haramla hileyi birbirinden ayırmayan...
Başkasının omzuna basarak yükselmeyi 

marifet sayan...
Hak hukuk tanımayan...
Komşusu açken tok yatanlarla olmaz bu 

işler.
Dihr ımah:kıta0 rai yetmez...
Neden yetmez?
Adam gazteci, iktidarın emrinde...
Adam imam, kız kardeşine göz koyuyor.

Yetmiyor pazarlıyor.
Adam aydın, dümen suyuna giriyor.
Adam hacı, fitne fücur peşinde...
Adam öğretmen, aşnada fişnede de 

ondan...
Olmaz...
Olmadı...
Olmayacak da...
Ne zaman?
Bilim...
Akıl...
Aydınlanma...
Devrim...
Sevgi, saygı...
İyi niyet...
Hoşgörü...
Ancak o zaman...

Gemlik-Orhangazi 
otoyolu Terminal 
Köprüsü 
Kavşağında mey
dana gelen trafik 
kazasında Recep 
Daymaz (61) adlı 
engelli olay yerinde 
yaşamını yitirdi. 
Olay Cumartesi 
günü saat 11.30 
sıralarında 
Hisartepe 
Mahallesi yönünden 
Şehirlerarası 
Otobüs Terminaline 
doğru engelli 
aracıyla gitmek 
isteyen Recep 
Daymaz (61) adlı 
vatandaşa 
Dörtyol Kavşağı 
yönünden gelen 
Recai Şahin yöneti
mindeki 16 BMH 63 
plakalı Hundai 
marka ticari panel 
van araç çarptı.

lılMlbtfılılıh
Ahmet Aydın adlı tüketicinin bir bankadan aldığı kredinin 645 lira 15 kuruş masrafı 
bankanın iade etme kararını veren Tüketici Hakem Kuruluna yapılan itiraz Bursa 4. 

Tüketici Mahkemesince reddedildi

Bir bankadan aldığı 
kredi nedeniyle ken
disinden kesilen 
masrafları Gemlik 
TSHH’nin kararı ile 
geri isteyen Ahmet 
Aydın adlı şahsa 
bankanın ödemesi 
gereken 645 lira 15 
kuruş parayı öde
mek istemeyen 
banka açtığı davayı 
kaybetti.
Bursa 4. Tüketici 
Mahkemesi’ne 2013 
yılında açılan dava 
sonuçlandı.
Mahkeme bankanın 
avukatı tarafından 
açılan hakem kuru
luna itirazı değer
lendirerek, karara 
bağladı.
Buna göre, davanın 
reddedilmesine alı
nan harcın peşin 
alındığı için yeniden 
alınmasına yer 
olmadığına, 
davalının avukatına 
ödenecek otan 440 
lira nispi vekalet 
ücretinin de

Çarpmanın şidde
tiyle yere düşen 
engelli vatandaş 
Recep Daymaz’a 
çevre araçlardan 
inenler yardımcı 
oldular.
Çağırılan 112 acil 
ambulansı ile yaralı 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Doktorların tüm 
çabalarına karşın 
Daymaz kurtarıla
madı.
Olaydan sonra araç 

Ahmet AYDIN

bankadan alınması
na ve davalıya 
verilmesine davacı 
tarafından yapılan 
yargılama giderleri 
nin davacı üzerine 
bırakılmasına, karar 
kesinleştiğinde ve 
talep halinde bakiye 
gider avansının 
davacıya verilme
sine karar verdi.

sürücüsü sinir krizi 
geçirdi. Polis olayla 
ilgili soruşturmaya

başladı.
Sürücü Recai Şahin 
gözaltına alındı.

Bankadan aldığı 
kredilerin masrafla 
rını Gemlik Tüketici 
Hakem Kurulundan 
talep eden ve haklı 
bulunan Ahmet 
Aydın gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
şunları söyledi: 
“Bankalar verdikleri 
krediler karşılığı 
yaptıkları tek taraflı 

sözleşmeler ile 
tüketiciden haksız 
şartlar hakkındaki 
yönetmeliğin 6. 
maddesine göre 
haksız şartın var
lığından söz 
edilmeyeceği alınan 
masrafların iade 
edilmesi gerektiği 
için tüketici hak
larını koruma hakem 
heyetine başvur
dum. Hakem heyeti 
beni haklı buldu. 
Ancak, bankanın 
avukatı bu karara iti
raz etti. Yargılama 
sonunda Bursa 4. 
Tüketici Mahkemesi 
de Gemlik TSHH 
kararını doğru buldu 
ve davayı reddetti. 
Bunun için 
bankalardan kredi 
alan tüketicilerin 
benim gibi haklarını 
aramaları ve başvu
rularını yapmaları 
halinde haksız alı
nan masrafları geri 
alabilecekleri örnek 
bir karar çıkmıştır”
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

SP Belediye Meclis üyesi adayları... 
2002 yılında kurulan AKP’nin genel seçimleri 

kazanmasıyla başta Mehmet Turgut olmak üzere, 
Enver Şahin, Necdet Yılmaz, Ali Okuroğlu AKP’ye 
geçmiş, mecliste dengeler değişmişti.

Yeni bir seçim döneminde Saadet Partisi bu kez 
Milli Görüş temelinden gelen ve örgütten bir 
başkan adayıyla seçimlere giriyor.

SP Belediye Meclis üyelikleri listesine baktığım
da öncelikle gözüme ilk çarpan müteahhitlerin 
ağırlıkta olduğu bir liste gördüm.

Kontenjan üyeliklerinde birinci sırasındaki 
Nazım Yiğit işadamı olmasına karşın, inşaat müte 
ahhidi aynı zamanda.

Listenin birinci ve ikinci sırasında Vizyon Yapı 
ortaklığının iki patronu var.

Hamza Aygün ve Ferhat Kurt (Kurt daha önce 
DP ilçe başkanıydı).

Celal Yiğit ve Tuncay Kınık da müteahhit.
Tuncay Kınık bana verilen bilgiye göre aynı şir

ketin ortağı...
Oldu mu 5 müteahhit...
Hamza Aygün aynı zamanda Müteahhitler Derne 

ği Başkanı...
Ancak, listede Aygün ve Kurt’un meslekleri 

karşısına işadamı yazılmış!
Neden?
Gemlik Belediye Meclisi’nin yüzde 80’i iş ve 

imar planlarla ilgili olunca, Mecliste müteahhide 
de ihtiyaç var ama biraz fazla gibi geliyor bana...

Bu bir...
Listede 6 emekli, 5 müteahhit, İ mali müşavir, 

1 muhasebeci, 1 jeolog, 1 finans uzmanı, 1 halkla 
ilişkiler uzmanı, 1 Dış Ticaret Uzmanı, 1 Gayrı me 
kul Uzmanı, 3 esnaf, 1 turizmci, 3 işçi, 2 ev hanı 
mı (kontenjan), 1 Elektronik Mühendisi, 1 İşletme 
ci, 1 işadamı (zeytinci) var.

Bu listede de mimar mühendis yok. 
Onlar yerine müteahhit bolluğu var! 
Bayanlara az yer verilmiş.
2 si kontenjanda, biri listenin önlerinde 3 kişi... 
Partilerin listelerinde bir SP de jeolog bulunu 

yor.
Deprem bölgesinde olan ilçemiz için jeoloji bilen 

birinin me'cııSıd olmınması ğuzbı...
Sanırım İmar Komisyonunda müteahhitler yer 

alır.
Uzun sözün kısası, SP listesi yukarıdaki gibi... 
Eksiği ve fazlasıyla görüldüğü gibi, 
fflfa yerdi seçırfnerıne‘'&> ğün'Kâıbı.
Zaman daralıyor, adaylar çalışmalarını durmak

sızın sürdürüyorlar.
Gördüğün o ki, bu seçimler 1998 seçimleri gibi 

sürprizler içeriyor.
Tüm partiler, belediyeyi seçilmeden 35 aydır 

yöneten AKP adayını aşağıya çekmeye çalışıyor.
Yanlız partiler değil, sivil toplum kuruluşları da 

AKP adayından hoşnut değil...
Parti içinde kırgınlıklar istifaya kadar gitti... 
Gemlik’te kocaman bir AKP cephesi oluştu. 
AKP beKieridri ııgıyı görmüyor.
Cuma ve Cumartesi günü yapılan açılışlardaki 

ilgisizlik bunu belgeliyor.
Tüm açılışların askerleri muhtarlar ve muharip 

gaziler.
Bunlar AKP’nin kalabalık saflarını oluşturuyor

lar.
Bu nedenle, AKP’den kopacak oylar sağdaki 

partilere gideceğinden, MHP, SP oylarında artış 
olacağı kesin.

CHP Talan ile yerini koruyabilirse oylarda denge 
fifti fifti hale gelir.

Sonuçu seçmen bilir.
Herşey olabilir.

öaıis Elin lirtiıneııgıi nt onunacılacai?
Milli Eğitim Bakanlığının kapattığı Daniş Ekim Öğretmenevi, şartlı bağış olduğu için, başka 
amaçla kullanılamayacağı bağışlayan Ekim ailesi tarafından MEB’e iletildi, Öğretmenevinin 

açılmaması durumunda iadesi istendi. Bakanlık bunun üzerine öğretmenevinin yeniden açıl
masına karar verdi.

2012 yılı Kasım ayın
da Milli Eğitim 
Bakanlığınca öğret
men evlerinin 
yeniden düzenlen
mesi ile ilgili karar
namede zarar ettik
leri gerekçesiyle 
kapatılan Gemlik 
Daniş Ekim 
Öğretmenevi, 
yapılan itirazlar 
üzerine açılmasına 
karar verilmesine 
karşın, kapatıl
masının üzerinden 
15 ay geçmesine 
karşın hala açılmadı. 
Ekim ailesinin otur
duğu konak merhum 
Daniş Ekim tarafın
dan 1996 yılında 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğına Öğretmenevi 
olarak kullanılması 
amacıyla şartlı bağış 
yapılmıştı.
Daniş Ekim’in 
ölümünden sonra 
2012 yılı Kasım 
ayına kadar öğret
menlere hizmet

Öğretmenevi 15 aydır onarılmayı beklerken daha da kötü hale geldi.

veren Öğretmenevi, 
Bakanlık kararıyla 
kapatılınca, Ekim 
ailesi avukatları 
aracılığıyla Bakanlı 
ğa itiraz ederek, 
şartlı bağışı hatırlattı

ve öğretmenevinin 
açılmaması halinde, 
konağı geri ala- 
cakalarını söyledi. 
Bunun üzerine Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Bursa Valiliğine

Köşedeki o ev yıkılıyor
Gemlik Belediyesinin 
başına bela olan 
Halitpaşa Mahallesi 
Kumla Caddesi’ni bir
leştiren köşede 
bulunan Koy utan 
Apartmanının 5. katında 
bulunan malikin 
eşyalarının ‘Cebri İcra’ 
yoluyla boşaltılmasından 
sonra Belediye Kumla 
yolunu genişletmek 
amacıyla yıkım çalış
malarına başladı. 
Halitpaşa Mahallesi 
2 nolu Caddenin, 
Manastır ve Küçük 
Kumla’yı bağlayan 
Kumla yokuşu 
bu nedenle 3 gündür 
trafiğe kapatıldı. 
Sahil yolunda da 
yapılan kazı nedeniyle 
Gemlik Manastır 
bağlantısı çevre 
yolundan 
veya ara sokaklardan 
yapılıyor.

gönderdiği bir yazı 
ile öğretmenevinin 
açılmasını istedi. 
Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü, 
öğretmenevinin 
yeniden açılacağını, 
ancak, gerekli 
onarımların yapıl
ması gerektiğini 
belirterek, projeleri
ni hazırlandığını 
açıkladı.
Bunun üzerinden 
tam 14 ay geçti. 
Ancak, bugüne 
kadar bina kullanıl
madığından eski 
durumundan daha 
kötü hale geldi.
1 Nolu Cadde ve 
Atatürk Kordonu’na 
cephesi bulunan 
Daniş Ekim Öğret 
menevi’nin önünden 
geçenler, Gemlik’in 
en özgün sivil 
mimarı örneği olan 
yapmm her gün 
biraz daha 
yıprandığını görerek 
üzülüyorlar.

iljk^rfezgazetegi.cQrp
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Eski Papazevi, Ortaokul, Ticaret Lisesi, Halk Eğitim Merkezi 
Restorasyon sonucu Kültür Merkezi olarak açıldı

ram mm imi acımı
01.01.1988 tarihine 
göre SSK’dan 50 
yaşında 5375 günle 
ve Bağ-Kur’dan 50 
yaş 9 bin günle 
emekli olması gere 
kirken bu durumda 
olan sigortalı 
04.10.2000 işe başla 
ma tarihi olarak 
tescil olduğundan 
SSK’dan 60 yaş 7 
bin günle Bağ- 
Kur’dan 60 yaş 9 
bin günle emekli 
oluyordu.YENİ

GMn ima semineri
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
üyelerinin Mersis 
ve E-Devlet uygula
malarında kul- 
landan Elektronik 
imza ihtiyaçları için 
TNB E-imza A.Ş ile 
işbirliği anlaşması 
yaptı.
Bundan böyle 
GTSO üyeleri E- 
İmza başvurularını 
direk Odaya yapa
bilecekler.
Konuyla ilgili 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odasından 
yapılan açıklamada; 
“27 Şubat 2014 
Perşembe günü, 
saat: 14:00’te GTSO 
Toplantı Salonunda 
E-imza ve ayrıca

HEMŞİRE 
ORHANGAZİ’DE

BULUNAN GÜRSEL 
ŞENSOY OSGB’DE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
HEMŞİRE ARANIYOR 

05415731882 
02245731882

Torba Yasa çıktığın
da 50 yaşında 
emekliliği hak etmiş 
esnaf ve şirket 
ortağı 60 yaşını 
beklemek zorunda 
kalmayacak, bin
lerce esnaf ve şir
ket ortağı emeklilik 
hakkı elde edecek. 
4/B eski adıyla Bağ- 
Kur’lulara 
04.10.2000 yılı 
öncesi primlerini 
ödeme hakkı gele
cek.

KEP (Kayıtlı Elektro 
nik Posta) servisiy 
le ilgili bil
gilendir me yâpı'ıâ- 
cak 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’na 
kayıtlı üyeler semi
ner günü kurulacak 
stanttan e-imza 
başvurularını yapa
bilecekler 
Seminere katılmak 
isteyen üyelerin 
GTSO’nun internet 
sitesinden form 
doldurmaları 
gerekirken, Detaylı 
bilgi için 513 10 23 
(105 DH) No'lu 
numaradan Ayhan 
Yıldız ile görüşe
bilecekler” 
denildi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yaptırılan restorasyon 
çalışmalarıyla tamam
lanan Paşa Konağı 
adı verilen eski Papa 
zınevi hizmete açıldı. 
Halitpaşa Mahalle 
si’nde, yaklaşık 200 
yıllık tarihi ile önemli 
bir sivil mimarlık örne 
ği olan Paşa Konağı 
da yapılan çalışmalar 
sonucu gün yüzüne 
çıkarıldı. Tarihi yapı, 
Büyükşehir Belediye 
si tarafından yap
tırılan restorasyon 
çalışmalarının ardın
dan ‘Paşa Konağı 
Kültür Merkezi’ olarak 
kapılarını Gemliklilere 
açtı.

BEKLENEN İLGİ 
OLMADI
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Paşa Konağı 
Kültür Merkezi’nin 
açılış töreninde. 
1800’lü yıllarda 
Papazhane olarak 
yapılan konağın 
bugüne kadar ağırlıklı 
olarak eğitim kurumu 
olarak kullanıldığım 
söyledi. Altepe, Paşa 
Konağı’nda yapılan 
restorasyonlar kap
samında cephenin ah 
şap kaplamasının 
değiştirildiğini, bina 
daki gerekli bölüm
lerin yenilendiğini, 
katlardaki zemin 
farkının dengelendiği
ni ve engelli vatan
daşların da kullanımı
na uygun bir yapı 
oluşturulduğunu 
anlattı.
Binayı Büyükşehir 
Belediyesi olarak Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ 
nden devralındıktan 
sonra hemen restoras 
yon çalışmalarını 
başlattıklarını dile 
getiren Başkan 
Altepe, “Gemlik’in en 
önemli kent ziynet
lerinden biri olan 
Paşa Konağı, ilk 
günkü ihtişamı ve 
özgün yapısıyla ilç

eye kazandırıldı. Paşa 
Konağı Kültür Merke 
zi, Bursa’nın incisi 
Gemlik’in sosyal 
yaşamına değer kata
cak. Konak, 
Gemliklile rin sosyal 
ve sanatsal etkinlik
lerini yapacakları 
ayrıcalıklı bir mekan 
haline geldi. Aynı 
zamanda burada mes 
leki eğitim kursları da 
verilecek” dedi

GEMLİK’ İN 
GELİŞMESİNE KATKI 
KOYUYORUZ

Başkan Altepe, Bursa 
sevgisini hizmet
leriyle gösterdiklerini 
belirterek, “Bursa’da 
uzak yakın demeden 
her köşede eserler . 
kazandırıyoruz. Bu 
eserleri kente 
kazandırmak bizler 
için büyük bir heye
can. Gemlik ve 
Bursa’nın gelişme
sine katkı koyacak 
çalışmalar yapıyoruz” 
dedi.
Son 5 yılda 25 yıllık 
hizmetin gerçekleşti 
rildiğini ve Bursa’da 
yapılan tüm faaliyet
lerin örnek olduğunu 
anlatan Başkan 
Altepe, “Gemlik de 
son 5 yılda kabuk 
değiştirdi. Beklentiler 
var, biliyoruz.
Büyükşehir Belediye 
si ile Gemlik daha 
çok hizmet alacak.

Gemlik’in turizmde 
kalkınması konusun
da da Büyükşehir ile 
birlikte büyük hamle 
yapıldı. Deniz uçağıy
la Gemlik, Türkiye ve 
dünyanın gündemine 
oturdu. Gemlik’in 
altyapısından tarihi 
eserlere, dere yatak
larının temizliğinden 
Ve yolların yapımın
dan, spor salonlarının 
oluşturulmalına 
kadar pek çok hizmeti 
Büyükşehir Belediye 
si olarak gerçek
leştiriyor ve bu nokta
da Gemlik Belediyesi 
ile işbirliği halinde 
çalışmaya devam 
ediyoruz. Sahil yol
larından, tarımsal ve 
kırsal kalkınmaya 
kadar her konuda 
Büyükşehir Belediye 
si Gemlik’in yanında. 
Büyükşehir Belediye 
si olarak Gemlik’in

; önemli bir kent merke 
* zi olması için, her 
alanda kalkınmaya

;■ destek veriyoruz” 
; şeklinde konuştu.

Başkan Altepe, 
Büyükşehir Belediye 

’ si’nin çalışmalarıyla
Bursa’da tarihi değeri 

' bulunan tüm eserlerin 
ayağa kaldırıldığını ve 
Bursa’nın bu konuda 
da örnek olduğunu 
söyledi. Belediye 
başkanvekili Refik 
Yılmaz yaptığı konuş
mada, Büyükşehir 
Belediyesi’nin altyapı 

yatırımlarının ardın
dan ilçeye bir de 
sosyal ve kültürel 
hayata renk katan 
önemli bir eser kazan 
dırdığını belirterek 
Başkan Altepe’ye ve 
ekibine teşekkür etti. 
Halitpaşa Mahallesi 
Muhtarı Sevim Koçde 
mir de Gemlik’te daha 
çok hizmet bekledik
lerini belirterek, çalış
malarından dolayı 
Başkan Altepe’yi 
tebrik etti.
Konuşmaların ardın
dan Yılmaz ve 
Koçdemir, Başkan 
Altepe’ye plaket ve 
çiçek verdi. 
Daha sonra Başkan 
Altepe, kurdele 
keserek açılışını yap
tığı ‘Paşa Konağı 
Kültür Merkezi’ni 
gezdi, BUSMEK 
bünyesinde gerçek
leştirilen kurslarda 
yapılan çalışmalar 
inceledi.
Büyükşehir Beledi 
yesi Bandosu’nun 
marşlarıyla renklenen 
ve Bursa. Kent Konse 
yi Başkanı Semih 
Pala ile Büyükşehir 
Belediyesi bürokrat
larının da katıldığı 
törene, Gemlik 
Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz, AKP 
ilçe Başkanı Necdet 
Yılmaz, AKP’nin 
meclis üyesi adayları, 
Gaziler, Muhtarlar ve 
AKP’liler katıldı.

KflŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

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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ihmen; "Gemlik halkı 
direksiyona geçecek” fienHit dkibi 3 sam tartıla kazandı

Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı 
Sedat özmen AS 
TV’de yayımlanan 
“Seçim Taksi” pro
gramında direksi 
yona geçti ve 
Gemlik li seçmen
lerin nabzını tuttu. 
Saadet Partisi 
Belediye Başkan 
Adayı Sedat Özmen 
Bursa’nın yerel 
televizyon kanalı 
AS TV’de yayım
lanan “Seçim 
Taksi” programına 
katıldı. Program 
formatı gereği kam
eralarla donatılmış 
özel taksi ile 
Gemlik sokakların
da dolaşarak yolcu 
arayan Özmen, tak
sisine binen

Gemliklilerle soh
bet etme imkânı 
buldu.
Taksisine binen 
genç-yaşlı, bay- 
bayan birçok kişiyi 
istedikleri yere 
götüren Sedat 
Özmen hem vatan
daşların istek ve 
önerilerini dinledi 
hem de kendi pro
jelerini ve düşün 
çelerini aktardı. 
Saadet Partisi 
olarak yerel seçim
lerin galibi olacak
larını kaydeden 
Sedat Özmen; 
“Göreve geldiğimiz 
de hemen halk 
meclislerini kura
cağız. Gemlik halkı 
doğrudan şehrin 
yönetimine dâhil 
olacak.” dedi

Türkiye Basketbol 
federasyonu 3 Ligi 
D. Grupta mücadele 
eden Gemlik Gücüm 
4. Haftasında evinde 
lider Yıldırım Sporu 
konuk etti..
Saadet Partisi 
Gemlik belediye 
Başkan adayı Sayın 
Sedat özmen, 
Gemlik Gençlik Hiz. 
Ve ilçe Spor Müdürü 
Sayın Ahmet Adil 
Tunç ve çok sayıda 
Gemlikli basketbol 
severler tarafından 
izlendi.
Gemlik İlçe Spor 
Salonunda oynanan 
müsabakayı uzatma 
dakikalarında bul
duğu sayılarla 
Gemlik ekibi 3 sayı 
farkla 85-82 kazandı. 
Gemlik Gücüm bu 
sezon TB3 liginde 
oynadığı 4 resmi 
maçın 3.ünden Galip 
ayrılarak averajla 
liderliği yerleşti. 
Gemlik İlçe Spor 
Salonundaki karşı

laşmaya İstanbul 
ekibi ATAMIŞ, 
COŞKUN, 
TÜTÜNCÜ, ÖZGÜL, 
GEZER beşlisi ile 
başladı. Gemlik 
Ekibi ise parkede 
YUNU, KARPAT, 
GÜLER, SERKAN 
ve YOLDAŞ ile yer 
aldı.
İlk periyoda Gemlik 
Gücüm etkili oyunu 
ile bulduğu sayılarla 
başlarken ilerleyen 
bölümde hakimiyeti
ni arttıran İstanbul 
ekibi ilk çeyreği 15- 
14 yenik kapattı.

Karşılaşmanın ikinci 
çeyreğinde Yıldırım 
Spor sayı atmakta 
zorlanırken Gemlik 
ekibi hızlı hücumlar
la bulduğu sayılarla 
periyodu 24-18 önde 
tamamlayarak devr
eye 39-32 önde 
girdi. Üçüncü çeyrek 
te İstanbul ekibi et 
kili oyunu ile 16- 
28’lik üstünlüğü ile 
noktalandı.
Karşılaşmanın 
dördüncü ve son 
çeyreğinde etkili 
olan Gemlik ekibi bu 
periyottan 16-11 

galip gelmesine 
rağmen maçın uzat
malara gitmesine 
engel olamadı.
Maç sonu 71-71 
biterken, uzatma 
dakikalarına hızlı 
başlayan Gemlik 
Gücüm maçı 85-82 
kazandı.
Gemlik Ekibinde 21 
sayı atan E.GÜLER 
takımı adına 
en skorer oyuncu 
olurken İstanbul 
ekibi adına 22 sayı 
üreten
K. TÜTÜNCÜ maçın 
en skoreri oldu .
Gemlik Gücüm: 
S.TANIRGAN(IO)
B.YUNU (10) 
E.DİNDAR(O)
O.ASLAN (0) 
B.BURHAN(6) 
E.YOLDAŞ(16) 
U.BAYRAKTAR (11) 
C.E.YILDIRIM( 2) 
E.GÜLER (22) 
H.ARIN (1) 
O.KARPAT (3) 
M.ÇOKUR(O)

ELEMAN
DENEYİMLİ 

FORKLİFT ELEMANI
ALINACAKTIR

05301488083 
6224 5247524
SATILIK 2007 MODEL Fİ AT PUNT01.3 MULTİ JET

OTOMOBİL SAHİBİNDEN SATILIK 0 537 475 49 23

SATILIK UMURBEY’DE BAHÇELİ 4 +1
LÜKS 180 METREKARE MASRAFSIZ LÜKS DAİRE
DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK 0 535 37818 00

“Gemlik Körfez’ wwvvqemliXkortezgazetesi.com

ELEMAN
ŞİRKETİMİZ 

BÜNYESİNDE 
GEMLİK’TE ÇALIŞACAK 

SIHHİ TESİSAT 
USTALARI VE 

ÇIRAKLAR ARANIYOR 

05075803121 
0 224513 3313

MUHASEBE 
ELEMANI

MUHASEBE 
KONUSUNDA 

EN AZ 3 YIL DENEYİMLİ 
ERKEK ELEMAN 
ALINACAKTIR 

514 14 53 
ogun@gungorelit.com

SATILIK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA 

05356312517

wwvvqemliXkortezgazetesi.com
mailto:ogun@gungorelit.com
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GEMLİKSPOR HEZİMETE UĞRADI

Seyfettin ŞEKERSÖZ

A Grubunda üst 
sıraları ilgilendiren 
maçta Gemlikspor 
evinde Kafkasspor’a 
7-1 yenilerek adeta 
deprem yaşarken 
Gemlikspor kalecisi 
Adem maçın uzatma 
anında kalesini terk 
ederek maçın orta 
hakemi Hidayet 
Yasir Çimen’i yanlış 
kararlar verdiği 
gerekçesiyle 
protesto etti. 
Maç sonunda 
Gemiikspor’lu 
taraftarlarla futbol
cular arasında sözlü 
tartışmalar yaşanır 
ken tribündeki seyir
cilere derdini anlat
maya çalışan takı 
mın hocası Mehmet 
Alarçin gelecek 
hafta takımın başın
da olamayacağının 
sinyalini verdi. 
İki takım taraftar
larının da birbirlerine 
centilmenlik yaparak 
takımları çağırıp 
alkışlamalarıyla 
başlayan karşılaş
manın henüz 3. 
dakikasında konuk 
ekip Kafkasspor 
golü buldu.
Kafkasspor’lu fut
bolcunun faul 
yaparak aldı topa 
ceza sahası 
köşesinde buruşan 
Mesut Gemiikspor’lu 
futbolcuların 
hakeme baktıkları 
anda kalecinin 
yanından ağlara 
gönderdiği golle 
yeşil beyazhlar 1-0 
öne geçti.
Golün etkisinden

. kurtulamayan kırmızı 
beyazhlar 17. dakika
da köşe atışından

* gelen topa 
defanstan önce kafa

vuran Mesut skoru 
2-0 yaptı.
Gemliksspor defan
sının yenilen goller
den sonra oyundan 
düştüğü anlarda 
yine golcü Mesut 25. 
dakikada çaprazdan 
attığı golle skoru 3-0 
yaparak takımını 
rahatlattı.
Maçın 45. dakikasın
da kale önündeki 
karambolda uzak
laştırılmayan topa 
son dokunan Yakup 
farkı ikiye indirdi 3-1 
ilk yarının bu skorla 
bitmesi beklenirken 
ani Kafkasspor ata 
ğında Ömer Faruk 
ceza sahasına 
girdiğinde Güney 
tarafında düşürü 
lünce hakem penaltı 
noktasını gösterdi. 
Hakan’ın kullandığı 
penaltı atışında sol 
köşeye giden topu 
kaleci Adem çeldi ve 
ilk yarı bu skorla 
tamamlandı, 
ikinci yarıya farkı 
azaltmak için gol 
arayan Gemlikspor 
karşısında uzun 
toplarla kaleye gide 
Kafkasspor 51. 
dakikada ceza 
sahası köşesinde 
faul atışı kazanırken 
faulu yapan 
Muharrem 2. sarıdan 
kırmızı kart görerek 
takımını sahada 10 
kişi bıraktı.
Ceza atışında topun 
başına geçen 
Mesut’un şutu kaleci 
Adem’in tokatla
masına rağmen yan 
direğe vurarak ağlar
la buluşunda Mesut 
kendisinin ve 
takımının 4’üncü 
golünü kaydetti.
Galibiyet için sahaya 
çıkan ancak yediği 
ilk golden sonra

. Jg

«
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oyundan düşen 
Gemlikspor karşısın
da Kafkasspor 65. 
ve 83. dakikalarda 
Ömer Faruk’la 2 gol 
daha bulurken gol 
perdesini 88. dakika
da oyuna son yarım 
saatte giren özgür 
kapadı 7-1 
Maçın bitiş 
düdüğüyle birlikte 
Gemlikspor taraftar
ları tarafından bazı 
futbolcular yuha

lanırken takımın 
hocası Mehmet Alar 
çin gelecek hafta 
muhtemelen takımın 
başında olmaya
cağını söyledi. 
Grupta ikinci yarı 
maçlarında yenilgi 
görmeden zirveyi 
yakalayan Zafer 
spor’lu futbolcular 
ise taraftarlarıyla bir
likte oynayarak gali
biyeti kutladı. 
SAHA : Gemlik İlçe

HAKEMLER : 
Hidayet Yasir Çimen 
4, Olcay Bektaş 5, 
Fatih Cambaz 5, 
GEMLİKSPOR : 
Adem 5, Yusuf 4, 
Samet 4, Güney 4, 
Muharrem 4, 
İskender 2, (Burak 2) 
Yakup 5, Heval 3, 
Arif 4, (Tuncay 2) 
Orhan 3, Serhan 3, 
(Selim 2) 
KAFKASSPOR : 
Caner 5, Rıdvan 5,

Emre 5, Emrah 5, 
Selçuk 5, (Ferdi 3) 
Serdar 5, Ömer 5, 
Murat 5, Mesut 8, 
(Özgür 4) Hakan 7, 
Ömer Faruk 7, 
GOLLER : Dk. 3-17- 
25-52 Mesut, Dk. 65- 
83 Ömer Faruk, Dk. 
88. özgür, 
(Kafkasspor) 
KIRMIZI KART: Dk. 
51. Muharrem, 
(Gemlikspor)



GemlikKSrfez
OEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ_____

> GEMLİK BALIKÇISI
.... İÇKİSİZ AİLE LOKANTASI -

GÜNLÜK TAZE BALIK SATIŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR 
HAMSİ KAYGANA & KALAMAR & ÇİROZ & KARİDES 

LAKERDA & DENİZ BÖRÜLCESİ & JUMBO & PAVURYA 
IZGARA BALIK ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

POSTANE KARŞISI / GEMLİK

TEL: O 224 513 09 99

DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE A
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA >jf j 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN
GÜZEL ANLARINIZI

YAŞATMAK İÇİN VARIZ ta

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez Nikah Masası l

İnternetten Canh Yhym
Sahne - işıkyösterisi I
Servis ve ekipman/ar L

Sürpriz yösteriier Q

■MM I MBMtm MI INI I
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ZEYTİNSPOR GALİBİYETE HASRET

Seyfettin Şekersöz

Deplasmanlı Türkiye 
Bayanlar İkinci 
Liginde mücadele 
eden Gemlik 
Zeytinspor takımı 
galibiyete hasret 
kaldı.
Mavi beyazlı bayan
lar Aydın 7 Eylül 
Gençlikspor’a 7-0 
yenilerek sahadan 
boynu bükük ayrıldı. 
Maça hızlı başlayan 
ve Zeytinspor 
takımından daha iyi 
olan 7 Eylül 
Gençlikspor takımın
da 7 golün 4’ünü 
ağlarla buluşturan

Azize maça dam 
gasını vuran oyuncu 
oldu. İlk yarısı 7 ve 
16 dakikalarda 
Azize’nin, 21. 
dakikada Nazlı’ının 
kaydettiği gollerle 3- 
0 biten karşılaşmada 
22 ve 50 dakikalarda 
Azize kendisinin 4 
üncü takımının 5’in 
ci golünü ağlarla 
buluşturdu. 
55. dakikada yine 
Nazlı ile 6-0 öne ge 
çen sarı kırmızdılar 
Aslıhan’ın kendi 
kalesine attığı golle 
sahadan 7-0 galip 
ayrılarak 3 puanı 
almayı başardılar.

SAHA : Gemlik İlçe 
HAKEMLER : 
Ayça Aydemir 7, 
İpek Emiroğlu 7, 
Duygu Kabataş 7,

ZEYTİNSPOR : 
İzel 2, İlay 2, Beyza 
2, (Berfin 1) Elif 4, 
Çağla 5, Buket 4, 
Mine 4, Melike 4, 
Ülkühan 3, Ashhan 
5, Ayşegül 3, (Kübra 
2)
7 EYLÜL 
GENÇLİKSPOR : 
Melike 4, Hatice 5, 
Melisa 4, (Beyza 1) 
Hacer 5, Gamze 6, 
Seda 5, Buket 6, 
Nazlı 6, Azize 7,

Merve 7, Serap 5, 22-5- Azize, Dk. 21- Aslıhan k.k. (7 Eylül
GOLLER : Dk. 7-16- 55 Nazlı, Dk. 64. Gençlik)

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

VAPOR - FERİBOT

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye 1101
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

ULAŞIM
Pamukkale 012 OO 20
DENİZ UÇAâl S13 SS 13
Paçaaua Akmla Saya hat 014 S3 82
METRO 013 12 12
Aydın Turizm 01 3 20 77
3üzar Turizm 012 1O 72
KanberoQIu-Eaaday 014 40 40
Anıttır 014 47 71
Kamil Koç 012 01 03

HASTANELER
Davlet 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 bq gg

RELEDİYE

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

TAKSİLER

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

Yalova (226) 614 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

DENİZ OTOBÜSÜ

Gemlik Karfez lEnılıslımtlııi

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 Llkitgaz 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 013 1O 79

013 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 4S
Beyza Petrol 013 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4807 

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 SİM
EYVAH

EYVAH 3: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15 
DÜĞÜN DERNEK 

12:00-14:15- 
16:30-19.10-21.15 
ÇILGIN DERSANE 

3:11.30-13.30- 
15.30-17.30-20.30

5133321
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|KAVLAK|| 
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jZeytinyağ]
I Kestane Şekeri^HH 
E Yöresel Reçelleri: 1 
[Kozmetik Ürünleri

Tel: 512 0 512
www.kavlak.com.trŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedeİek)"

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubeOTii^gnında, \ 

Türkiye'nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve marketlerde 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

25 Şubat 2014 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Iki prole BEBKA 
tarafından kalım 

edildi
Gemlik Kaymakamlığı ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü Işbirli 
ğiyle Hazırlanan İki Ayn Proje 
BEBKA’ya Sunuldu. 2’de

Başkanlık görevinden istifa eden Fatih Mehmet Güler, Duyarlı Gemlikliler ile biraraya geldi.

a, w ıı mute m w
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Güler’i dinlerken...
Bu köşeden yaptığım çağrıya uyarak 17 Şu 

bat günü görevinden istifa eden eski Bele 
diye Başkanı Fatih Mehmet Güler’i dinledim 
önceki akşam.

Gemlik Duyarlılık ve Dayanışma Deme 
ğinde konuştu Güler.

Bu demek, Gemlik kamuoyuna 1 yıl önce 
adını duyurdu.

Gemlik’in her konusuna duyarlı olduğunu 
iddia eden bu insanlar, CİUS AVM’den atla
yarak intihar eden genç kızımız üzerinden 
uyuşturucu konusunu gündeme getirmişti.

Devamı sayfa 4’de

Sivil toplum kuruluşlarının demokrasilerin 
olmazsa olmazı olduğunu söyleyen eski 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
Belediye Başkanı görevinden istifa ettiğinde 
Başkanvekilinin yerinde kalmaması iddiasını 
tekrarlarken, Bursa Valisinin ve Gemlik 
Kaymakamının suç işlediğini iddia ederek, 
“Belediyeler Kanununu iyi okusunlar, iyi 
yorumlasınlar. Bana göre nüfuslarını kötüye 
kullanıyorlar.” dedi. Haberi sayfa 4’de

24 Şubat - 2 Mart 2014 tarihlerinin Vergi 
Haftası olması nedeniyle Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü Serdar Çıta, dün haftanın 
başlaması üzerine, Atatürk Anıtı’na per
soneli ile çelenk koyarak saygı duruşunda 
bulundular. Vergi Dairesi Müdürü Serdar 
Çıta, Vergi ödemenin bir vatandaşlık ve 
anayasa görevi olduğunu söyledi. Çıta ve 
vergi dairesi personeli daha sonra 
ziyaretler gerçekleştirdi. Haberi sayfa 2’de

I TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!

İM
» 1 ARALIK J NİSAN TARİHLERİ ARASINDA

lastiği kullanmak zorunludur.
Küçük Sanayi Sitesi

_ . - . B Blok No: 13-14 GEMLİK
SolaKsubaşı Tei. 0 224 524 74 01

Yaratıcı Lastik ve Servis Çözümleri a-~-v • -r w

GSM : O 533 924 18 98

KIŞ LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR
235 65 R16 C SYRON EVEREST 290.00 ₺
215 75 R16 C FALKEN HS437 275.00 ₺
205 70 R15 C MARSHAL KC11 225.00 ₺ 
195 75 R16 C MAXXIS MALAS 245.00 ₺

^MICHELIN I ooopzTfxiw

^âMEBICA' Sava

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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NİLÜFER KADIN KOROSU KONSERİ

ANAÇEV - Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 
Gemlik Şubesi’nin kültürel etkinliklerinden 
olan Musiki konserlerinin dördüncüsü, 
geçtiğimiz Cumartesi gecesi Nilüfer 
Belediyesi Kadın Korosu tarafından Kültür 
Merkezi’nde verildi. Koroyu her zaman 
olduğu gibi Şef Sayın Dr. Aysel Gürel 
yönetti.

Nedense protokolün ilgisiz kaldığı kon
sere, halk büyük ilgi gösterdi, büyük bir 
beğeni ile izledi, söylenen şarkılara katıldı, 
devamlı alkışlarla koroyu coşturdu.

Koronun sazlarında kemanlarda Murat 
Gürel, Leyla Şahin, udlarda Kenan Gürel, 
Nurcan Yahşi, kanun Hüseyin Demirliler, 
klarnet Mehmet Künç, Trompet Barış 
Esen, Kontrbas bas gitar Alper Bahtiyar, 
klavye İbrahim Uysunlar, Darbukalar Çağrı 
Tekeroğlu, Sevinç Şahin, Def Olcay 
Şengümüş, Bender Aynur Öztan, bango 
Zümrüt Sanlı, Djembe Yusuf Zorlutaş yer 
aldı.

İki bölümden oluşan konserin birinci 
bölümünde rast makamındaki eserler, ikin
ci bölümünde Roman havası şarkıları 
seslendirildi.

Konsere Kemani Tatyos Efendi’nin rast 
peşrevi ile başlandı.

Koro, “Nisansın dideden, yine bir gülni- 
hal, eski dostlar, ne sevincin ömrü varmış, 
gül ağacı değilem, açılan bir gül gibi, sıra 
sıra siniler, rüya gibi her hatıra eserlerini , 
seslen (finTiler.

Solist Ayten Güvenoğlu, saçının telleri 
ne, Filiz Büyokçoban saçların tarumar, 
Safiye Kurtaraner İbrişim örmüyorlar, 
Gülten Kaçmaz karagözlüm efkarlanma 
gül gayri eserlerini söylediler.

Eski dostlar şarkısında dansçılar Eray 
Asarlı ve Selin Kılcıoğlu dans gösterisi 
sergilediler.

Konserin ikinci bölümü romen kadın rolü 
ile başladı. Hülya Veziroğlu roman kadını 
doğaçlama ile öyle bir canlandırdı ki; 
salon alkışlarla inledi. Tiyatro sanatçısı 
olmayı çok özenmiş. Arzusu gerçek
leşmemiş. Hülya Veziroğlu üzülmesin. 
Tam manasıyla tam bir tiyatro sanatçısı. 
Tebrikler. Koronun söylediği Ferace, indim 
dereye taş bulamadım, Tepecikli, Bu 
Fasulya, Karaçalı gibi, Gül Alimin Saçları, 
Sevenleri sevdiğine sevmediler, çadırımın 
üstüne, Osman Ağa, ille de roman olsun 
adlı eserleri duyarak okudular, müziğin rit
mine uydular. Hem söylediler, hem 
oynadılar.

Hamamcı Teyzeyi Zümrüt Sanlı can
landırdı. Şarkıyı Aynur Öztan, Figen 
Şenyüz, Nesrin Çavuşoğlu, Yünel 
Zortubaş hep birtîkte söylediler.

Konser sonunda ANAÇEV yönetimi, 
Gurup Gazinosunda yöremizin kına 
geceleri, sünnet cemiyetleri ve düğünlerin 
vazgeçilmezi cevizli lokum ikramında 
bulunuldu koroyu.

Mustafa Çam Zeytincilik, Başaran Zeytin 
cilik firmalarının hediyesi Gemlik zeytini 
afiyetle yenildi.

Her yıl konser sonrası ANAÇEV’e gazi
nosunu açan, noksansız ve iyi hizmet 
sunan Gurup Gazinosu sahibi Hasan 
Toksabay ve personeline teşekkürler.

Bu yıl gözlerimiz Klarnet ustası Günay 
Devrimci ve ANAÇEV’in her etkinliğine 
katılan ve maddi yardımda bulunan Dr. 
Cahit Yorulmaz’ı aradı.

Hakkın rahmetine kavuşan merhumlara 
Allah’tan rahmet dileyerek, dost ve 
arkadaşlarımın acılarını pavlaşırım.

İki proje BEBKfl tarafınılan kabul edildi
Gemlik Kaymakam 
lığı ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
Işbirliğiyle Hazırla 
nan İki Ayrı Proje 
BEBKA’ya Sunuldu 
Gemlik Kaymakam 
lığı ve ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından hazır
lanan “Mesleki 
Eğitime Arpa Radar 
Simülasyon Sistemi 
Entegrasyonu” ve 
“Engelli Bireylerin 
ve Ev+lanımlarının 
istihdam Olanakları 
mn Arttırılması” adlı 
projeler BEBKA ya 
sunulmak üzere 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık ve Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen tarafından 
imzalandı.
Gemlik Kaymakam 
lığı ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
nün ortaklaşa hazır
ladıkları ve yaklaşık 
500 bin lira bütçeli 
projede, Gemlik 
Endüstri Meslek 
Lisesi Denizcilik 
Bölümü için kurula
cak laboratuarda 
öğrenciler simülas

yon sistemi ile 
denizcilik alanında 
kendilerini daha iyi 
geliştirme fırsatı 
bulacaklar. Proje ile 
denizcilik alanında 
verilen eğitimi 
gelişen ve yenilenen 
teknolojilere uygun 
hale getirerek sek
törün istediği nitelik
te ara eleman 
yetiştirmesi, 15-18 
yaş aralığındaki 
denizcilik bölümü 
öğrencilerinin istih
dam edilebilirlikleri 
ve iş bulma imkân
larının yükseltilmesi 
hedefleniyor. 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
AR-GE birimi üyeleri 
Barış YILDIZ ve 
Ramazan GÜZtVın 
koordinatörlüğünde

hazırlanan; Sağlık 
Meslek Lisesi, Kız 
Meslek Lisesi ve 
Rehberlik Araştırma 
Merkezini de içine 
alan “Engelli Birey 
lerin ye Ev Hanımla 
rımn İstihdam 
Olanaklarının Arttırıl 
ması” isimli projede 
ise Dezavantajlı gru
plara yönelik istih
dam, eğitim, sağlık 
ve sosyal alanlarda 
altyapının güçlendi 
rilmesi, hizmet kalite 
sinin yükseltilmesi, 
yeni hizmet model
lerinin geliştirilmesi 
hedefleniyor.
Projenin özel hede
flerinden biri de 
eğitim verilecek ilgili 
sektör ile dezavan 
tapı kesimler arasın
da bir bağ oluşturul

ması ve bu şekilde 
işbirliğinin arttırıl
masının sağlan
masıdır. Proje kabul 
edilirse Gemlik’te 
ikamet eden 
engellilik oranı %40’ı 
geçmeyen fiziksel 
engelli kişilerin ihti 
yaçları tespit edi 
lerek çeşitli konular
da eğitim verilecek
tir. İkincil olarak, 
engellilik oranı yük
sek olan ve kendi 
kişisel bakımlarını 
yapamayan 
engellilere evde 
bakım hizmetinin 
sağlanması için her
hangi bir işte çalış
mayan bayanların 
bu hizmeti sağlaya
cak şekilde eğitime 
tabi tutulması plan
lanıyor.

Vergi
24 Şubat - 2 Mart 
2014 tarihlerinin 
Vergi Haftası olması 
nedeniyle Gemlik 
Vergi Dairesi Müdü 
rü Serdar Çıta, dün 
haftanın başlaması 
üzerine, Atatürk 
Anıtı’na personeli ile 
çelenk koyarak 
saygı duruşunda 
bulundular.
Çıta, burada yaptığı 
konuşmada, vergi 
haftası kutlamasın
daki amacın her ke 
simde vergi bilinci 
nin oluşturulması, 
verginin ödenmesin 
de gönüllülüğün 
sağlanması 
olduğunu söyledi. 
Vergi ödemenin bir 
vatandaşlık ve anaya 
sa görevi olduğunu 
söyleyen Çıta, "Vergi 
yükünün adaletli ve 
dengeli dağılımı 
Maliye politikasının 
sosyal amacıdır. 
Ülkemizde petrol, 
doğalgaz gibi enerji 
kaynaklarının yeter
siz oluşu verginin 
önemini arttırmak
tadır. Yol, su, elek
trik gibi zaruri yatı 
nmların yapılması, 
istihdamın art-

Haftası haşladı

malar yapıyoruz." 
dedi.
Çıta, 436 milyar lira 
olan bütçede, 86 mil
yarlık bir dilimin 
vergi geliri olduğu 
nu, bunun sağlan
ması içinde vergi 
ödemeyi teşvik edici 
çalışmalar yapacak
larını söyledi. Çıta, 
2012 yılında 192 
milyon olan Gem 
lik’teki tahsilat raka 
minin 2013 yılında 
182 milyona düştü 
ğünü ancak 2014 
için hedeflerinin da 
ha da ileriye dönük 
olduğunu söyledi.

tırılarak işsizliğin 
azaltılması, milli 
savunma sanayinin 
geliştirilmesi, milli 
eğitim gibi gençliği 
mizin iyi yetişmesi, 
insanımızın yaşam 
standartının iyileşti 
rilmesi adına vergi 
m izi tam ve zamanın 
da ödemeliyiz” dedi 
Çıta ve bazı perso 
nel daha sonra 
Kaymakam Cahit 
Işık’ı makamında 
ziyaret ettiler.

TİCARET ODASINI 
ZİYARET
Gemlik Ticaret ve

Sanayi Odasını 
ziyaret eden Vergi 
Dairesi Müdürü 
Serdar Çıta, vergi 
haftası kutlamaları 
kapsamında Başkan 
Kemal Akıt ve diğer 
yöneticilerle bir 
araya geldi.
Kemal Akıt, başkan 
yardımcısı Nurettin 
Hocaoğlu, sayman 
üye Ergin Erenoğlu 
ve üye Şefik Yılmaz 
ile görüşen Serdar 
Çıta, "Mükellefleri 
mizin vergisini 
gönüllü ödeme 
konusunda teşvik 
etmek için çalış
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Başkanlık görevinden istifa eden Fatih Mehmet Güler, Duyarlı Gemlikliler ile biraraya geldi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler(g)hotmail. com

Güleri dinlerken...
Sivil toplum kuruluşlarının demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu söyleyen eski 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Belediye Başkanı görevinden istifa ettiğinde 
Başkanvekilinin yerinde kalmaması iddiasını tekrarlarken, Bursa Valisinin ve Gemlik 
Kaymakamının suç işlediğini iddia ederek, "Belediyeler Kanununu iyi okusunlar, iyi yorum
lasınlar. Bana göre nüfuslarını kötüye kullanıyorlar.” dedi.

Dernek Lokali, Kayıkhane mevkiine taşınmış. 
İçeride ortam biraz soğuk da olsa, dernek kala

balıklaşınca üşüme hissim kayboldu.
Dernek yöneticileri, üyelerine elektronik posta 

ve facebook üzerinden mesajlar göndererek top 
lantıyı duyurmuş.

100 vpkın üve oşlmisfi toplantıv/ı.
Fatih Mehmet Güler’de kardeşi eski CHP İlçe 

Başkanı Cem Güler ile aejdiler.
Gemlik Duyarlılık ve Dayanışma Derneği yöneti

cileri, toplantıda yerel seçimler öncesi diğer der 
nekler gibi, siyasi partilerden listelerde yer pazar 
lığı yapmadıklarını, yapmayacaklarını belirttiler.
“Yerel seçimler öncesi tarafsızlığımızı bir kez 

daha ilan etmek istedik. Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği, Gemlik halkına hizmet için 
kurulmuş bir dernektir. Hiçbir siyasi yönümüz 
yok. Hiçbir siyasi partiye yakınlığımız da yok. Biz 
yaşanılır bir Gemlik istiyoruz." dediler.

Güler’i evinde ziyaret ederek başından geçen 
süreçle ilgili bilgiler aldıklarını, kendisinin de 
iade-i ziyaret talebinde bulunduğunu belirterek, 
toplantının düzenlendiği hatırlatıldı.

Güler’i çok rahat gördüm.
Sanki istifa ederek üzerinden bir yük gitmiş 

gibiydi.
Sivil toplum kuruluşlarının güçlü olması gerek

tiğini hatırlatan Güler, dernek yöneticileri kutladı. 
“ Derneğiniz, seçimlerden sonra da gücüne güç, 
saygınlığına saygınlık katacaktır" dedi.

Derneği, siyasi partiye yaklaşarak yerel'seçim
lerde sıralamada yer istemediğini, bir pazarlığın 
içinde görmediklerini söyledi.

“İyi şeyler nerede varsa dernek yanında olmalı, 
kötü şeyler varsa dernek karşısında olmalıdır." 
diyen Güler, “Bu, bugüne kadar Gemlik’te görül 
memiş bir şeydir." dedi.

İstifasının 17 Şubat’ta kabul edildiğini, ancak 
Başkanın istifa etmesine karşın, Başkanvekili 
sıfatı ile yıllardır belediye başkanlığı koltuğunu 
işgal etmiş olan kişinin yerinde oturduğunu belir 
terek aynen şunları söyledi:

“Sayın Kaymakam benim açıklamalarıma cevap 
vermiş, tekrar ediyorum.

Kaymakam Bey, Vali Bey suç işliyorsunuz suç.
Hukukçu arkadaşlarımız da var. 5303 sayılı Bele 

diye Kanunu’nu lütfen doğru okuyun. Suç işliyor
sunuz. Siz kendi nüfusunuzu kötüye kullanarak 
bir siyasi partinin belediye başkan adayına yarar 
sağlıyorsunuz, menfaat sağlıyorsunuz.

Bu"iühCVeza'hanununun''ZSü. ma'abesınae 
tanımlanan suçtur." dedi.

Bunu kendinden başka dile getiren olmadığını 
söyleyince: “Ben getirdim, köşemde yazdım” 
yanıtını verdim.

Güler, siyasi partilere sitem ettiği konuşmasında 
"Siyasi partilerden bir hamle göremiyorum. Ben 
den niye istifa etmemi istemişlerdi. Bu adam baş 
kanlık makamını kullanmasın, haksız rekabet 
olmasın diye.

Haksız rekabetin önünü kesmek için bu hamleyi 
yapıyoruz, bir haftadır herkes sus pus içinde.

Bu konu siyasi bir konu mudur? Bu konu Fatih 
Mehmet Güler’in konusu mudur? Gemlik’in konu 
su mudur? Gemlik’in konusuysa, niye kimse sesi
ni çıkarmıyor. Ben açıkça söyleyeyim, bu konuda 
da suç duyurunda bulunacağım."

Güler burada yerden göğe haklı.Çığhklarını dün 
de bugün de duyan olmuyor.

Siyasiler seçim havasına girmiş, ama gereğini 
yapmıyorlar.

Yarın Güler’in istifası üzerine belediye başkanı 
seçilecek.

Seçime 35 gün kala da olsa Yılmaz gidecek. 
Bu kez alevere dalavere yapamayacaklar. 
O’na seçim atmosferinde belediye imkanları kul

landırılmayacak.
Ama o, son anâ Kâaaf küııanıyct n’aıa...

Daha önce kendisini 
ziyaret eden siyasi 
parti ve sivil toplum 
kuruluşlarına ziyaret
lerini sürdüren eski 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
bu kez de Gemlik 
Duyarlılık ve Daya 
nışma Derneği’nin 
konuğu oldu, 
önceki akşam 
Kayıkhane Mevkiin 
deki dernek lokalinde 
1OO’e yakın dernek 
üyesiyle sohbet 
toplantısı yapan 
Güler, Belediye 
Başkanı seçildikten 2 
ay sonra odasında 
dinleme cihazı bulun
duğunu söyledi. 
Görevden alınma 
sürecinin bu zaman 
başladığını belirten 
Güler, uzaktan 
dinlemelerin başlatıl 
dığını, bunun savcı 
lık sorgulamasında 
anladığını belirtti: 
“Ne zaman ayağa 
kalktığımı ne zaman 
oturduğumu bile 
biliyorlardı” dedi. 
Sivil toplum kuru
luşlarının demokrasi 
nin olmazsa olmazı 
olduğunu söyleyen 
Fatih Mehmet Güler, 
“Sivil toplum kuru
luşları ne kadar çok 
olursa demokrasi o 
kadar gelişir. Sizin 
Derneğiniz uyuşturu
cuya karşı Gemlik’ te 
verdiği mücadele ile 
kendini gösterdi. 
Gemlik’te kent kon
seyi yeniden oluştu
rulduğunda da bu 
konular ele alınmalı. 
Sivil toplum kuru
luşlarının güçlü 
olması halinde de 
mokrasi de gelişir, 
gücüne güç katar” 
dedi.
Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği 
yöneticileri, “Diğer 
dernekler gibi, yerel 
seçimlerde hiçbir 
partiye bizim şu 
kadar gücümüz var, 
bize de meclis sıra 
larında seçilecek yer
lerde yer verin” 
demediklerini deme 
yeceklerini, yalnız 
Gemlik ile ilgili konu
lar iyi şeylerden 
yanayız.

Bu konuda hiç bir 
korkumuz yok.” 
dediler.
17 Şubat 2014 tari
hinden sonra daha 
da rahatladığını 
belirten Fatih 
Mehmet Güler;
“Belediye Başkanı 
görevinden istifa 
ettiğinde, başkan 
vekili yerinde kala
maz. Kalmamalı.

Kaymakam Bey, Vali 
Bey suç işliyorsunuz 
suç.

Hukukçu arkadaşları 
mız da var. 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nu lüt
fen doğru okuyun. Suç 
işliyorsunuz. Siz kendi 
nüfusunuzu kötüye kulla
narak bir siyasi partinin 
belediye başkan adayına 
yarar sağlıyorsunuz, 
menfaat sağlı yorsunuz.

Bu Türk Ceza Kanunu 
nun 250. maddesinde 
tanımlanan suçtur." dedi. 
Bu konularda benim 
istifamı isteyen 
siyasi partilerden ses 
çıkmıyor.
Öyleyse neden 
benim istifamı 
istediler?
Gemlikliler de 
seslerini çıkarmıyor
lar. Bunun için 
Duyarlı Sivil Toplum 
kuruluşları önemlidir. 
Ben bu konuda 

savcılığa suç duyu
rusunda bulunaca 
ğım. Belediye 
Başkanvekili hakkın
da 8-9 tane suç du 
yurusunda bulun
dum. Ama benden 
başka suç duyuru 
sunda bulunan 
olmadı.
Şimdi aday değilim. 
Doğru olduğuna 
inandığım şeylere 
her yerde söylüyo
rum. Bir milletveki 
linin işyerinde 
derenin doldurul
duğunu ve haksız 
hazine arazisinin 
işgal edildiğini 
şikayet etti. Buna 
mevcut Belediye göz 
yumdu. Bu durum 
siyasi hamle olarak 
algılandı. Belediye 
Başkanı olduğum 
için mi siyasi hamle 
sayıldı. Yoksa o şir
ketin ortakları mil
letvekili ve yakınları 
olduğu için mi siyasi 
hamle oldu. Bunlar 
basında yazıldı. O 
konuda ne yapıldı?" 
dedi.
Refik Yılmaz’ın 35 ay 
süreyle haksız ve 
hukuksuz olarak 
belediye başkanvekil- 
liği yaptığını 
söyleyen Güler, 3 
ayrı konu ile suç

landığını, 8 ayrı 
konuda sorgu
landığını belirterek, 
“Bu sürede 
400 bin lira Refik 
Yılmaz’ın cebine para 
girdi. Başkanvekili 
olmasaıydı bu para 
cebine girecek 
miydi? Diğer 2 
belediye başkanvekil- 
lerinin cebine giren 
150-200 bin lirayı da 
unutmayın. Bunların 
adı siyasi rüşvettir. 
Buradan sesleniyo
rum.
Bundan sonra 
seçilen belediye 
başkanlarını bu tür 
oyunlar oynanmasın. 
Ben istifa ettim.
Benim yerime getiri 
ten kişi hala koltukta 
nasıl oturur. Kimse 
sesini çıkarmıyor” 
dedi.
Güler, hakkında 
açılan davaların 2015 
yılında biteceğini 
sandığını, Gemlik tar
ihinde bir belge 
kalması açısından 
hukukçuların 
incelemesi açısından j 
yaşadıklarını kitap 
haline getirdiğini 
söyledi. Fatih 
Mehmet Güler, daha 
sonra kendisine 
sorulan soruları 
yanıtladı.
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Gemlik Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi
Enes Aktaş, birinci oldu

HUBiımt Talan, işçilerle yemek yedi

17 - 21 Şubat 2014 
tarihinde Bursa’da 
ilki gerçekleştirilen 
“Bursa Mesleki ve 
Teknik Eğitimde 
Eğitim Günleri” 
kapsamında Gemlik 
Ticaret Meslek 
Lisesi, ilçemizi 
başarı ile temsil 
etti. Etkinlik kap
samında düzenle
nen F Klavye yarış
masında ise Gemlik 
Ticaret Meslek 
Lisesi öğrencisi 
Enes Aktaş, 1 
dakikada 474 net 
vuruş yaparak 
Bursa Büyükşehir 
Belediye sınırları 
içerisinde yer alan 

HEMŞİRE 
ORHANGAZİ’DE 

BULUNAN GÜRSEL 
ŞENSOY OSGB’DE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
HEMŞİRE ARANIYOR 

05415731882 
02245731882

tüm Ticaret Meslek 
Liseleri arasında 1. 
olarak büyük başarı 
elde etti. Borusan 
Holding adına 
Borçelik Personel 
ve İdari İşler Yöneti 
cisi Serdar Özkale 
li'nin de konuşmacı 
olarak katıldığı 
çalıştayda aktif 
görev alan Gemlik 
Ticaret Meslek 
Lisesi tarafından 
hazırlanan görseller 
ve özellikle de 
öğrenciler tarafın
dan çalınıp söyle
nen Ticaret Lisesi 
şarkısının yer aldığı 
klip de büyük 
beğeni topladı.

CHP Belediye 
Başkan adayı İbra 
him Talan ve 
Belediye Meclis 
Üyesi adayları seçim 
çalışmalarına 145 
Nolu TIR Kooperatifi, 
Serbest Bölge civarı, 
esnaf, Gümrük ve 
bölge lojistik 
yazıhaneleri 
ziyaretinde bulundu. 
Talan, daha sonra 
Baktât işçileri ile 
öğle yemeği yiyerek, 
ziyaretlerini 
sürdürdü.

SÎZLERİ 
SAVUNACAK SİZLE 
OLACAK BİR 
BELEDİYE BAŞKANI 
OLACAĞIM

S.S. 145 Nolu 
Kooperatifi ziyaret 
eden İbrahim Talan 
burada yaptığı 
konuşmada 
“Sorunlarınızı bili 
yoruz. Gemlik’te 
büyük firmalann 
fazlalığı bizim TIR ve 
kamyoncu kardeşle 
rimizi zorda bırakı 
yor. Gerek yolların 
kötü durumu, gerek 
se imar planları bu 
bölgenin problemli 
hale gelmesine 
neden oluyor.
Bu problemlerin 
giderilmesi nok
tasında yapılan 
çalışmalarda daha 
önceki belediye 
başkanları nakliye 
cimizin yanında 
olsaydı, bu sorunlar 
bu boyuta gelmezdi. 
Bizler göreve 
geldiğimizde nakliye 

DELEDİYE MECLİSİNDE ANDIMIZI OKUYAN 
İP LİLERE SORUŞTURMA ACİLDİ

işçi Partisi İlçe Başka 
nı Muarrem Çelik ve 2 
partili arkadaşı, Beledi 
ye Meclisinin toplan 
dığı bir sırada içeri 
girerek Meclis üyeleri 
nin ayağa kalkmasını 
istediler ve Andımızı 
okudular. İP liler daha 
sonra salonu terk 
ederken Mustafa 
Kemalin Askerleriyiz, 
Kahrol sun AKP faşiz- 
mi riyebağırdılar. 
İP’lilerin eylemi üze 
rine savcı lık 3 İP’li 
hakkında soruturma 
başlattı. Savcılığın 
açtığı soruşturma

ci dostlarımızla hep 
beraber bu problem
leri çözeceğiz.” dedi. 
BAKTAT 
İŞÇİLERİYLE 
YEMEK YEDİ 
Daha sonra 
BAKTAT’ta işçiler ile 
öğle yemeğinde 
beraber olan İbrahim 
Talan, burada da 

üzerine dün İP ilçe 
Başkanı Muharrem 
Çelik ve partililer, ilçe 
Emniyet Müdürlüğün 
de çağrılarak ifadeleri 
alındı, ilçe Emniyet 
Müdürlüğü önünde 
basın açıklaması 
yapan Muharrem 
Çelik, şunları söyledi: 
“Olay, Halka açık 
meclis oturumunda 
ekim ayında 4 arka 
daşımızla beraber 
toplantıya katıldık. 
Toplantı başlamadan 
2 dakika önce ilçe baş 
kanı olarak ayağa 
kalkarak 11 yıldır AKP 

şöyle konuştu: 
“İşçinin halinden 
herkes anlamaz. 
İşçinin halinden, 
o tulumu bir kere 
terletip, o atölyeler
den, o tamirhaneler
den gelmiş biri 
olarak sîzlerden biri 
olan ben anlanm. 
Sorunlarınız bizim 

hükümetinin milli 
bayramlanmız, 
TC'mizi, And'ımızı 
yasaklıyor. Hepinizi 
ayağa kalkarak 
And'ımızı okumaya 
davet ediyo
rum,diyerek, And'ımızı 
okuduk. Ne Mutlu 
Türküm Diyene, Mus 
tafa Kemal'in Askerle 
riyiz! sloganlanyla 
bitirdik. Ancak AKP 
diktatörlüğünün And'ı 
mızı yasaklamasını 
tanımayan Gemlik İşçi 
Partisi üyeleri hakkın
da 5 ay sonra savcılık 
talimatıyla soruşturma 

sorunlarımızdır. 
Sizin sorunlannız, 
bizim sorumlulu 
ğumuzdur. Bu 
sorunları çözmek 
için hep birlikte 
mücadele vereceğiz. 
Çocuklannızın, 
gençlerimizin yarın
ları için yanınız
dayız.” 

açılmıştır. AKP hükü 
m et i 11 yıldır milli 
bayramlanmız milli 
değerlerimizi yok 
etmeye çalışmaktadır. 
HSYK 'yı da kendile 
rine bağlasalar, 
TSK'ye de kumpas 
kursalar, MİT'i de 
kendilerine 
bağlasalar, yurtse 
verleri de zindanlara 
atsalar yıkılacaklar, 
yıkılıyorlar.
AKP'nin cenazesini, 
kaldırmaya az kaldı'. 
Hep birlikte 
AKP'nin cenazesini 
kaldıracağız."
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Kalıp Tasarım 
Tefcnoloiisi Calıstavı 
Bursa’da Yapılacak

MHP Kureunlu İrtibat Bürosu acılılı
Ulusal Kalıp Üretici
leri Birliği (UKUB), 
2014 Türk-Alman 
Bilim Yılı kapsamın
da kalıpçılık sek
töründe teknolojik 
gelişmelerin ele alı
nacağı iki günlük 
çalıştay düzenliyor. 
Mayıs ayında 
Uludağ Üniversitesi 
işbirliği ile gerçek
leştirilecek, ‘Türk- 
Alman Endüstriyel 
Kalıp Tasarım ve 
Inovativ İmalat 
Teknolojileri 
Paylaşım Çahştayı’ 
etkinliğine 
TÜBİTAK da maddi 
destek verecek. 
UKUB Başkanı 
Şamil Özoğul, 
Türkiye ile Almanya 
arasında bilim, 
teknoloji ve yenilik 
alanlarında işbirliği 
potansiyelinin yük
sek olması 
nedeniyle 2014 
yılının Türk-Alman

Bilim Yılı ilan 
edildiğini, bu kap
samda TÜBİTAK’ın 
toplantı, seminer, 
çalıştay gibi bilim
sel etkinliklere 
maddi destek kararı 
aldığını dile getirdi. 
Uludağ Üniversitesi 
ile işbirliği 
içerisinde 
düzenleyecekleri 
çalıştay için 
TÜBİTAK’a başvuru 
yaptıklarını ve 
destek taleplerinin 
kabul edildiğini 
belirten Özoğul, 8-9 
Mayıs tarihleri 
arasında Bursa’da 
düzenlenecek çahş- 
taya yurtiçi ve yurt- 
dışındaki üniver
sitelerden 
akademisyenlerin 
katılarak, kalıpçılık 
sektöründeki 
teknolojik 
gelişmeleri ve yeni
likleri anlatacağını 
kaydetti.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Dr. Adnan 
Bıyıklı, Kurşunlu ve 
Kumsaz ziyaretleri 
gerçekleştirdi.
KURŞUNLU DA 
İRTİBAT BÜROSU 
MHP Adayı, 
coşkuyla karşı
landığı Kurşunlu 
ziyaretinde, MHP 
Seçim irtibat büro
sunun da açılışını 
yaptı. Açılış son
rasında esnaf gezisi 
yapan Bıyıklı, 
Kumsaz’ı ve Pazar 
günü kurulan halk 
pazarını da ziyaret 
etti. Ziyaretler son
rasında konuşan 
Bıyıklı, 30 Mart son
rasında Gemlik’in 
hak ettiği yeri bula
cağını söyledi. 
Bıyıklı sözlerinin 
devamında;
“Gemlik’in doğal 
güzellikleri ve 
potansiyeli ne yazık 
ki doğru kullanılmı

yor. Biz Gemlik için 
güzel şeyler hayal 
ediyoruz, güzel 
şeyler yapacağız. 
Bizim öncelikli pro
jemiz inşan. 
İnsanların fikirlerini 
ciddiye önemse 
yerek yolumuzu 
çizecek, çahşmala 
rımızı buna göre 
yapacağız. Gemlik’te 
konuyu ciddiye alan 
çok sayıda sivil 
toplum örgütünden 

bu konuda destek 
gördük” diyen MHP 
adayı, seçim son
rasında mutabakatın 
tamamlanacağını 
vurguladı.
ANKETLERDE 
FARKI AÇIYORUZ 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ise, •, 
tüm anketlerde 
MHP’nin Dr. Adnan 
Bıyıklı ile önde 
olduğunu ve farkı 
git gide açtığını 

ifade ederek; “30 
Mart’a kadar farkı 
daha çok açacak ve 
Mecliste en az 
20 üye ile temsil 
edileceğiz.
Liste, konusunda 
öne çıkan yine biz. 
olduk, her kesimi 
kucaklayan, 
donanımlı bir 
listeyle, Gemlik’te 
çok önemli 
hizmetlere imza ata
cağız” dedi.

ELEMAN
DENEYİMLİ 

FORKLİFT ELEMANI
ALINACAKTIR

05301488083 
0 224 52475 24

ELEMAN
ŞİRKETİMİZ 

BÜNYESİNDE 
GEMLİK’TE ÇALIŞACAK 

SIHHİ TESİSAT 
USTALARI VE 

ÇIRAKLAR ARANIYOR 

05075803121
02245133313

MUHASEBE 
ELEMANI

MUHASEBE 
KONUSUNDA 

EN AZ 3 YIL DENEYİMLİ 
ERKEK ELEMAN 
ALINACAKTIR 

514 14 53 
ogun@gungorelit.com

SATILIK
SATILIK 2007 MODEL Fİ AT PUNTO 1.3 MULTI JET

OTOMOBİL SAHİBİNDEN SATILIK 0 537 475 49 23

SATILIK UMURBEY’DE BAHÇELİ 4+1 
LÜKS 180 METREKARE MASRAFSIZ LÜKS DAİRE
DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK 0 535 37818 00

ı .‘Gemlik Körfez’ vyww.gemlikkorfezgazetest.pom

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA 

05356312517

mailto:ogun@gungorelit.com
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AYRINTI
Erhan İZGi

OLMADI BEYLER, OLMADI EFENDİLER!
Zaman zaman 

insanı üzen, kahre
den davranışlara 
tanık oluyoruz. 
Türkiye gün 
geçtikçe tuhaflıklar 
ülkesi oluyor.
Yoksul, yardıma 
muhtaç insanlar 
kendini bilmez, 
onursuz kişiler 
tarafından siyasi 
malzeme yapılıyor. 
Bu içler acısı 
durum gerçekten 
halkın yüreğini 
dağlıyor.

Basından 
öğreniyoruz. AKP 
inanılması zor; 
hatta imkânsız bir 
olaya imza atma 
ilkelliğini gösteri 
yor. Engelli bir 
vatandaşımıza 
akülü bir araç ve 
rilecek; fakat 

bunun için bir tö 
ren düzenleniyor. 
Belediye ve 
yardımseverlerin 
katkısıyla ihtiyaç 
sahibi özürlü bir 
kadına aküyle 
çalışan engelliler 
için hazırlanmış bir 
araç teslim edilme
si iyi bir davranış; 
ancak törene 
gerek var mı?

Demek ki var! 
Muhteremler yap
tıkları iyiliği kişinin 
yüzüne vuracaklar. 
Böylesine basit bir 
olaydan oy devşir 
me peşindeler.
Utanma, sıkılma 
olmayınca 
söylenecek söz de 
kalmıyor geriye.
Sorun bu aracın 

teslimi sırasında 
düzenlenen kur

deleli açılış töreni. 
AKP Giresun İl 
başkanı Hasan 
Aydın, AKP Merkez 
ilçe başkanı 
Aytekin Şeni i k- 
lioğlu, Belde 
Belediye başkanı 
AKP’li Murat 
Kılıçaslan, 
üstünde engelli 
kadının oturduğu 
akülü engelli aracı
na gerilen kurde
leyi hep birlikte 
ellerinde makaslar
la büyük bir zevkle 
keserek büyük bir 
iş başarmanın 
keyfini yaşıyorlar. 
Bu görüntüler 
basında çarşaf 
çarşaf yer alıyor. 
Fotoğrafı 
gördüğüm zaman 
insanlığımdan, 
yapanlar adına 

utanıyorum, 
insanın bu kadar 
alçalabileceğin! 
hayal bile edemi 
yorum.

Bu olaydan daha 
büyük utanmazlık 
olur mu? Bu nasıl 
insanlık? Sözde 
yardımcı 
olduğunuz kişinin 
onurunu iki paralık 
ettiniz. İslam’da 
alan el de veren el 
de görünmemeli, 
bilinmemeli. 
Eskiden yardıma 
muhtaç insanlara 
gönderilen yardım
lar, gece karan
lığında kapılarının 
önüne sessizce 
bırakılır gidilirmiş. 
Veren de bilinmez, 
alan da kimseler 
tarafından 
görülmediği için 
onuru inçin- 
mezmiş. İslâm’da 
ihtiyaç sahiplerine 
yardım etmek 
temel bir kuraldır; 
ancak bunu 
toplumun gözüne 
sokarak gazete ve 
televizyonlarda 
göstererek değil, 
kimselere göster
meden yapmaktır 
önemli olan.

Yardım alan 
kişinin yerine ken
dinizi koyun. Siz 
yardıma muhtaç 
olsanız, herkesin 
gözü önünde size 
yardım edilse onu
runuz incinmez 
mi? Pek çok yok
sul; ama onurlu 
insan gururuna 
düşkün olduğu 
için ihtiyacı olan 
yardımları kabul 
etmiyor.

Sosyal devletin 
temel görevi yardı
ma muhtaç vatan
daşların 
ihtiyaçlarını 
karşılamaktır. 
Türkiye Cumhu 
riyeti devleti; 
demokratik, laik, 
sosyal bir hukuk 
devleti olarak 
tanımlanır. Burada 
sözü edilen sosyal 
devlet demek ki 
görevini yerine 
getiremiyor. 
Kendini bilmez 
bazı zırtabozlar 
yardıma muhtaç 
vatandaşların 
onurlarıyla 
oynayıp tören 
düzenleyerek kur
dele kesebiliyorlar.

Utanması 

gerekenler, yaptık
ları işten büyük 
gurur duyuyorlar. 
Dünyanın hangi 
ülkesinde böyle bir 
durumu gördünüz, 
bırakın görmeyi 
böyle bir olayı 
duydunuz?

Bu durum utan
mazlığın, soysuz 
luğun dik âlâsıdır. 
İnsan kişiliği ve 
onuruyla bağdaş
mayan bu davranı 
şı sergileyenleri 
lanetle kınıyorum.
Türkiye genelinde 

ve yerelde buna 
benzer olayları 
sıkça görmekteyiz. 
Gerçekten çok 
çirkin, insan onu
runa yakışmayan 
bu olayların 
sergilenmesinden 
lütfen uzak 
duralım.

Böylesine 
yardımların Allah 
katında da bir 
değeri yoktur. 
Yardım yapacak
sak insan onuruna 
yakışır bir şekilde 
yapalım, böyle 
yapmayacaksak 
yardım etmekten 
vazgeçelim.

ijMtrhiıltoımfehiMierehrtmafcaiMiBsaro
Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı Gemlik 
Şubesi’nin yaptığı 
eğitim faaliyetlerine 
katkı koymak 
amacıyla Gemlik’te 
sahneye çıkan 
Nilüfer Belediyesi 
Kadın Korosu, “Türk 
Sanat Müziğinden 
Roman Havasına” 
konserinde coştu, 
coşturdu.
Şef. Dr. Aysel Gürel 
yönetimindeki kon
serleriyle Bursa’da 
farklı bir yer edinen 
Nilüfer Belediyesi 
Kadın Korosu, 
Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı 
(ANAÇEV) Gemlik 
Şubesi yararına 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde 
unutulmaz bir 
konser verdi.
Nilüfer Kadın 
Korosu, “Türk Sanat 
Müziğinden Roman 
Havasına” adını, 
verdiği farklı reper- 
tuvarı alkış topladı.

Zorlubaş solist 
olarak görev yaptı

Hülya Veziroğlu 
“Roman kadın”

İki bölümden oluşan 
konserin ilk 
bölümünde Türk 
sanat müziğinin 
sevilen şarkılarını 
seslendiren koro, 2. 
bölümde ise özel 
kostümleriyle 
Roman şarkılarını 
icra etti.
Eray Asarlı-Selin 
Kılcıoğlu çifti vals 
gösterisiyle etkinliğe 
renk katarken, birin
ci bölümde Ayten 
Güvenoğlu, Filiz 
Büyükçoban, Safiye 
Kurtaraner ve 
Gülten Kaçmaz, ikin
ci bölümde ise 
Müşerref Şen, Aynur 
öztani Figen 
Şenyüz, Nesrin 
Çavuşoğlu ve Yünel

skeci, Zümrüt Sanlı 
ise “Hamamcı 
Teyze”deki perfor
mansıyla büyük 
alkış toplarken, 
Gemlik ANAÇEV

Başkanı Meziyet 
Tunah gecenin 
sonunda Koro Şefi 
Aysel Gürel’e çiçek 
vererek, teşekkür 
etti.
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Reçeleye günde 40 
million lira ftarcaBdı Heıpıt Manila am leltMliı

Türkiye'de geçen 
yılın ocak-kasım 
döneminde, reçete 
fatura işlem tutarı 
2012'nin aynı döne
mine göre yüzde 
6,6 artışla 13 milyar 
506 milyon 100 bin 
lira oldu, günde 
ortalama reçete 
işlem tutarı 40,4 
milyon lira olarak 
gerçekleşti. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) veri
lerinden derlenen 
bilgiye göre, geçen 
yılın ocak-kasım 
döneminde Genel 
Sağlık Sigortası 
(GSS) kapsamında 
primi devlet tarafın
dan ödenenler için 
reçete sayısı, 
2012'nin aynı döne
mine göre yüzde 
0,6 düşüşle 305 
milyon 879 bin 

KfiŞ€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

adede geriledi. 
Geçen yılın ilk 11 
ayında reçete başı
na ortalama maliyet 
44,16 lira oldu, bu 
rakam 2012'nin 
aynı döneminde 
41,16 lira olarak 
kayıtlara geçti. 
Fatura işlem tutarı 
geçen yılın aynı 
döneminde yüzde 
6,6 artışla 13 milyar 
506 milyon 100 bin 
liraya yükseldi, 
günde ortalama 
reçete işlem tutarı 
40,4 milyon lira 
oldu.
En fazla fatura 
işlem tutarı 1 milyar 
298 milyon 665 bin 
lirayla kasımda, en 
az fatura işlem 
tutarı ise 1 milyar 
85 milyon 52 bin 
lirayla ağustosta 
gerçekleşti.

Türkiye Ziraatçılar 
Derneği (TZD) Genel 
Başkanı İbrahim 
Yetkin, yağışların 
azalmasının meyve 
üretimini etkileye
bileceğini ifade 
ederek, "Önümüzde
ki günlerde meyve 
fiyatlarında yük
selme olabilir” dedi. 
Yetkin, yaptığı açık
lamada, özellikle 
meyve üretimi 
açısından kuraklığın 
büyük risk oluştur
duğunu, yeterli sula
ma olmadığı 
takdirde üretimin 
bundan olumsuz 
etkileneceğini söyle
di. Türkiye'de son 
dönemlerde iklim 
değişikliklerinin art
tığını ifade eden 
Yetkin, "Geçtiğimiz 
haftalarda Türkiye

Hizmet sektörüne güven arttı
Hizmet sektörü 
güven endeksi, 
şubatta aylık bazda 
yüzde 0,5 artarken, 
perakende ticaret 
sektörü güven 
endeksi yüzde 1,6, 
inşaat sektörü 
güven endeksi ise 
yüzde 5,8 azaldı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
şubat ayına ilişkin 
mevsim etkilerinden 
arındırılmış Sektörel 
Güven Endekslerini 
yayımladı.
Buna göre, mevsim 
etkilerinden

yağışlı bir dönem 
yaşamıştı. Meyve 
üretimi için de son 
derece önemli olan 
bu yağmurlar, yerini 
sıcak havaya bırakın 
ca kuraklık endişele 
rimiz arttı" dedi 
Sıcaklıkların artması 
ve yağışların azal
masının meyve üre

arındırılmış hizmet 
sektörü güven 
endeksi şubatta 
yüzde 0,5 arttı. Bu 
yılın ocak ayında

103,9 olan hizmet 
sektörü güven 
endeksi 104,3 değe 
rine yükseldi.
Hizmet sektörü

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4808 

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)

timini, dolayısıyla 
fiyatlarını da etk
ileyeceğine işaret 
eden Yetkin, 
"Önümüzdeki gün
lerde meyve fiyat
larında yükselme 
olabilir. Özellikle sık 
tükettiğimiz elma, 
kiraz, kayısı, şeftali 
gibi ürünler başta 

olmak üzere meyve 
fiyatlarının 
genelinde yükselme 
görebiliriz. Havalar 
ısınınca ağaçlar 
erken çiçek açtı. 
Havaların tekrar 
soğuması bunları 
kötü etkiler" değer
lendirmesinde 
bulundu.

güven endeksindeki 
artış, son üç aylık 
dönemde iş durumu 
değerlendirmesinde
ki yüzde 0,7'lik 
ve son üç aylık 
dönemde 
hizmetlere olan 
talep değer
lendirmesindeki 
yüzde 1,1’lik 
iyileşmeden 
kaynaklandı. 
Gelecek üç aylık 
dönemde hizmetlere 
olan talep beklentisi 
alt endeksi ocak 
ayına göre yüzde 
0,2 azaldı.

EffllIlIlHlttİ
IMS SİNEMASI 

EYVAH 
EYVAH 3: 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15 

DÜĞÜN DERNEK 
12:00-14:15- 

16:30-19.10-21.15 
ÇILGIN DERSANE 

3:11.30-13.30- 
15.30-17.30-20.30

5133321
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Bu kadarı da olmaz: 
Yılmaz ın reklamım «auaaııazeie 

ııe dergiııigider atak» 
altında zabıtaya dağıttırdılar

Belediye Başkanve kili Refik Yılmaz’ın 
makamındaki son gün öncesi, dün 'İnşa 
na bu kadarı da olmaz” dedirtecek tür
den bir ayıp daha gerçekleşti. 2’de

İnternete düşen Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın konuşmaları şok yarattı

Ma Bata "30 miluıın enıo kalılı"
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Etme bulma dünyası...
İnternet üzerinden Youtube de yayınlanan 

ses kayıttan dün lüık'ıyeyi sarih.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu 

Bilal Erdoğan’ın yasa dışı dinlenen koruşmala 
n doğru ise, cumhuriyet tarihinin en büyük 
devlet soygunun He karşı karşıyayız.

Bu, Kemal Kılaçdaroğlu’nun deyimi ile dev 
tefini soyan bir başbakan dünyada ilk kez 
görülüyor.

Bence ilk değil, dünyada bu tür yüzlerce 
soyğuncu devlet adamı var.

Ama, demokratik bir ülkede, başbakan ve 
bakanlarıyla devletini soyan az ülke var. 4’de

Türkiye, dün gündeme bomba gibi düşen 
Başbakan Recep Tayyin Erdoğan ve oğlu Bilal 
Erdoğan’ın ses kayıtlarını konuştu.

Youtube yüklenen ses kaydında Başbakan İI& 
oğlunun 17 Aralık 2013 operasyonu günü yaptı 
ğı iddia edilen konuşmalar yer alıyor.

Konuşmalarda; operasyon olabileceği samla 
rak, Başbakan oğlu Bilal Erdoğan’a, elindeki 
paraları kaybettirme iddiaları yer alıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kıhçdaroğlu, dün 
grup toplantısında yaptığı konuşmada, ses 
kayıtlarını birkaç uzmana incelettiklerini ve 
gerçek olduğunu belirterek, grubuna dinletti.

17 Aralık günü Başbakan Erdoğan ile oğlu 
Bilal Erdoğan’ın 5 kez görüşerek, ellerinde bulu
nan paraların aile bireylerince elden çıkartılması 
konusu ele alınıyor. Kıhçdaroğlu, konuşmalara 
dayanarak, Cumhuriyet tarihinin en büyük soy
gununun gerçekleştirildiğini, Başbakanın ya 
yurdu terketmesini ya da istifa etmesi gerektiği
ni söyledi. Başbakan Erdoğan ise konuşmaların 
montaj olduğunu ileri sürdü. Başbakan konuş
masında dinlendiklerini, paraların çok çabuk 
elden çıkartılması gerektiğini söylüyor.

BetedMiimtto 
bugün seçiyor

Gemlik Belediye 
Meclisi bugün, 30 
Mart 2014 tarihine 
kadar görev yapa 
cak yeni belediye 
başkanını seçecek. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, 17 Şubat 
2014 günü, 
Belediye başkanve 
kili Refik Yılmaz’ın 
seçim öncesi beledi 
ye imkanlarını ken
disi için kullan
masını önlemek için 
istifa etmişti. Bursa 
Valisi Münir Karaoğ 
lu, 26 Şubat günü 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin saat 
14.oo toplanarak 
Belediyeler Yasa 
sı’nın 45. madde
sine göre Başkanı

k

. X________ V
Necdet Ersoy

seçmesi için 
toplanmasını istedi. 
Bugün yapılacak 
seçimlerde CHP 
grubu Necdet 
Ersoy’u aday 
gösterecek.
MHP Grubu ise dün 
akşam toplanarak 
kararını verecek.
AKP’nin aday çıkar
ması beklenmiyor.

*

TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ DİKKATİ
1 ARALIK -1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA 
KIŞ LASTİĞİ KULLANMAK ZORUNLUDUR.

Solaksubaşı
Yaratıcı Lastik ve Servis Çözümleri

Küçük Sanayi Sitesi

KIŞ LASTİĞİNDE 
CEBİNİZİ YAKMAYACAK 

FİYATLAR
235 65 R16 C SYRON EVEREST 290.00 ₺ 
21575R16CFALKENHS437 275.00 ₺ 
20570R15CMARSHALKC11 225.00 ₺ 
195 75 R16 C MAXX1S MALAS 245.00 ₺

B Blok No: 13-14 GEMLİK i
Tel: 0 224 524 74 01 ^StEBICA'

good^cah

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Günahın Sitesi nde kentsel dönüşüm haslaflı
Kentsel Dönüşüm 
Yasası’nın çıkmasın
dan sonra ilçe 
mizdeki yapılardaki 
beton değerleri ve 
demir değerlerinih 
ölçümünde sağlıksız 
çıkan yapıların 
yıkılarak yerine yeni
lerinin yapılması 
çalışmalarına ilçe 
mizde hız verildi. 
Manastır da bulunan 
100 daireli Günaydın 
Sitesi site yöneti 
mince alınan karar 
ile kentsel 
dönüşümden yarar
lanılması için dün 
yıkım çalışmaları 
başlatıldı.
100 maliki bulunan 
sitede, 8 kişi, 
kentsel dönüşüm

yasasından yarar
lanmak istemezken, 
sitenin boşaltılan 1 
nolu bloğunda 
müteahhit firma 
Vizyon Yapı blokun 
yıkılması için ilk 
kepçeyi vurdu.

POLİS 
GELDİ 
Bu sırada polise 
yapılan bir ihbar 
sonucu, bir polis- 
memuru yıkımı 
süren siteye 
gelerek, binada tari
hi eser olduğunu, 
bunun inceleneceği
ni söyledi.
Polis fotoğraf ve 
kamera ile binanın 
değişik yerlerinden 
çekimler yaptıktan

sonra yıkım çalış
maları sürdü 
Dairelerini boşaltma

yarak evlerinde otur
mayı sürdüren 8 aile 
direnişlerini sürdü

rürken, Vizyon Yapı 
firması ortaklarından
Ferhat Kurt,

“Kentsel dönüşüm 
Yasası gereği, 
evlerini boşaltmayan 
daire sakinlerinden 
7’sine 8 Mart tari
hine kadar süre 
tanındı.
Bu süre bitiminde 
dairelerini boşaltıl
ması zorunludur. 
Amacımız biran 
önce, site genel 
kurulunun kabul 
ettiği projeyi 
gerçekleştirerek 
maliklere deprem 
yönetmenliğine 
uygun sağlıklı 
konutlar yapmaktır. 
Bugün boşaltılan 
1 nolu blokta buna 
başladık. Hayırlı 
olmasını diliyorum.” 
dedi.

Bu kadarı da olmaz:
Yılmazın reklamını yapan gazete 

ve dergiyi gider ayak yağmur 
altında zabıtaya dağıttırdılar

Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz’ın 
makamındaki son 
gün öncesi, dün 
“İnsana bu kadarı da 
olmaz” dedirtecek 
türden bir ayıp daha 
gerçekleşti.
Gemlik Belediye 
si’nde görevli Zabıta 
Memurları dün Salı 
Pazarının Ilıca 
Caddesi’nde bir el 
arabasında seçim
lere 34 gün kala, 
belediyenin parasıy
la bastırılan dergileri 
ve Bursa Kent 
Gazetesi ’nde yapılan 
bir ropörtaj da 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ın 
boy boy fotoğrafla 
rının bulunduğu ve 
reklamının yapıldığı 
eki dağıttı.
Belediye Zabıtası 
nın görevinin 
pazarcı esnafını 
denetlemek olması
na karşın, bu görev 
yerine, zabıta 
memurlarına kendi 
propagandasının 
yapıldığı dergi ve 
gazeteyi dağıtması 
tepki yarattı.
Yağmurda ıslanan 
dergileri kucağına 

alan zabıta memur 
lan bir kısmini^ 
yoldan geçenlere 
verdi, bir kısmını da 
pazarcı esnafına 
dağıttı.

EMİR 
KULUYUZ 
Gazetemizin, “Bu 
görev, zabıtanın 
görevleri arasında 
mı?” sorusunu; 
yanıtsız bırakan 
zabıta memurları: 
“Biz, emir kuluyuz. 
Yapmazsak ekmeği 
m izden oluruz.” 
dediler.
Dergi ve gazeteleri 
alan vatandaşlar, bir 
süre sonra aldıkları 
gazete ve dergileri 
sağa sola atmaya 
başladılar.
Belediye bütçesin
den karşılanan para 
larla bastırılan bin
lerce dergi ve Refik 
Yılmaz ile yapılan 
röportajı içeren Kent 
Gazetesinin binlerce 
sinin satın alınarak 
dağıtılması, Yüksek 
Seçim Kurulu 
Yasakları kapsamın
da bulunuyor ve 
propağanda aracı 
s% ılıyor.
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Marmara'nın İncisi
Gemlik'e Hoşgeld iniz
Tabelasını Asmak İçin

GELIYORU
hra İMn

CUMHURİYET HALK PARTİS

l T /İbrahim.talan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Etme bulma dünyası...

ftDI niinetinıi CHP'yi ziyaret etti
Youtubeye düşen ses kayıtlan bize bazı gerçek

leri anımsattı.
Başbakan Erdoğan’ın 17 Aralık operasyonu 

dediği olayda, 4 Bakan’ın çocuklarının evlerinde 
bulunan milyon dolarlar, Halk Bankası Genel 
Müdürü’nün evinde ayakkabı kutularına saklan
mış milyon dolarlar ve eurolar, para sayma maki- 
naları, çifter çifter çelik para kasaları bu işin yal
nız bakanlar ve oğullarıyla sınırlı kalmadığını, 
başbakanın kendisine de sıçrayabileceğini anla 
dığını gösterdi.

Feryatları, paralel devlet, devlet içinde devlet 
feryadları ondan.

Yayınlanan ses kayıtları gereçekse, Başbakanın 
telaşı ve korku imparatorluğu kurmaya çalışması, 
MİT yasasını ani değiştirmesi, internete sansür 
getirmesi, polislerin, savcıları, hakimler ve HSYK 
yasasını değiştirmesi bundandır.

Korkunun ölüme faydası olmaz.
Korku içindeki insanlar, sürekli hata yaparlar.
Evlerinde sakladıkları milyon dolar ve euroları 

saklayacak yer bulamazlar.
CHP Genel Başkanı dünkü grup toplantısında 

bu ses kayıtlarını dinletti.
Başbakan Erdoğan ses kayıtları konusunda 

kendini aklamahdır.
Bunun yolu Demirtaş’ın dediği gibi basittir.
Gider TÜBİTAK’a seslerini kayda aldırır, sonra 

internetteki seslerle karşılaştırılır.
Hatta bu işi TÜBİTAK’a değil, Uluslararası 

bâğımsıi bit Kuruma yapııhım'aılaır.
Bir ülkenin Başbakanı bu ayıp ile görev yapa

maz.
bunban'KUhûımiıın ve âktın yöıu’oıröır. 
Başkalarına çamur ile bu ayıp kapatılamaz.
Türkiye’yi bu ayıbı işleyenler yönetemez, yönet

memen.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, “Aynı kök, aynı ağacın dallarıyız. 
Atatürkçü olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Atatürkçü Düşünce 
Derneği’ni çok önemsiyoruz. Atatürkçü düşüncenin konuşulduğu, 

tartışıldığı ve geliştirildiği yer haline getirilmesi noktasında her türlü 
desteği vereceğimizden emin olabilirsiniz.” dedi

BUGÜN BAŞKAN SEÇİMİ VAR...
Bu da olur mu demeyin.
Gemlik Belediyesinde başlatılan yolsuzluk 

soruşturması sonunda görevinden hukuksuz ve 
haksız olarak uzaklaştırılan belediye başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 17 Şubat 2014 günü istifa 
etti.

Belediye Yasası, bu sdurumda 45. maddenin 
işletilmesini emrediyor.

Belediye meclis üyeleri bugün saat 14.oo de 
yapılacak seçimlerde, Gemlik Belediyesi'ni 34 
gün yönetecek başkanın/ seçecek.

Bu kez seçimlerde alavere dalavere yapılması 
mümkün görülmüyor.

2 kez başkanvekili için yapılan seçimlerde, 
meclis üyesi satın alarak makama oturan kişi 
yarın aday değil.

Aday olmadığını dün akşam Olay Tv. de de 
tekrarladı.

Görülen o ki, AKP’den aday çıkmayacak.
Yılmaz’ın AKP meclis üyesi Aydın Bayraktar’ 

dan aday olmasını istediği, ancak, Bayraktar’ın 
“Beni meclisine layık görmedin, Başkanlığa mı 
aday gösteriyorsun. Kendin aday ol” dediği 
söyleniyor.

Görülen o ki, MHP’de aday göstermeyecek. 
Mecliste 2 üyesi olan MHP’nin 2 üyesi de seçim
lerde meclis üyeliğine aday gösterilmedi.

Bu nedenle CHP adayı olan Necdet Ersoy’a 
MHPTı Suat Laçinok ve Metin Şanlı’nın da oy 
vereceğini sanıyorum.

AKP’lilerden de oy çıkacak bu kez Ersoy’a 
Gecikmiş bir hak, sahibine verilmiş olacak. 
Halkın sandıkla emanet ettiği, ancak AKP'lilerin 

rüşvetle elinden aldığı bir hak, 35 ay sonra bugün 
sahibe aide edilecek.

Böylece seçimler öncesi Refik Yılmaz’ın elinden 
belediyenin imkanları alınmış olacak.

Bugüne kadar yapılan adaletsizilik, geç de olsa 
giderilmiş olacak. Pislikleri ortaya çıkacak.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği yeni yöneti
cileri, CHP Gemlik 
İlçe Başkanlığını 
ziyaret etti. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Başkanı 
Emrah Murat Tacar 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, CHP Gemlik 
ilçe başkanlığını 
ziyaret etti.
İlçe başkanı Mehmet 
Sertaslan ve yönetim 
kurulu üyelerinin 
katıldığı ziyarette 
Dernek Başkanı 
Tacar, ülkemizin çok 
önemli dönemden 
geçtiği bu günlerde 
siyasi partileri, 
demokratik kitle 
örgütlerini ziyaret 
edeceklerini söyledi. 
İlk ziyaretlerini Ata 
türk’ün kurmuş 
olduğu partiye yap
maktan dolayı çok 
memnun olduklarını 
dile getirdi.
Dernek Başkanı 
Tacar; “Atatürkçü 
düşünce sistemi altı 
ok üzerine kurulmuş 
bir sistemdir. 
Bizler, bunun bir 
sembol olmadığını 
anlatmak ve bu siste
mi geliştirmek adına 
sizlerden özellikle de

2 DP’li SP’ye katı im
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
2014 Yerel Seçimleri 
öncesi yeni katılım
larla moral buldu. 
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe Teşkila 
tı’ndan Nevzat 
Elikesik ve Türker 
Göral düzenlenen 
katılım töreni ile 
Saadet Partisi rozeti 
taktılar.
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilat 
binasında gerçek
leştirilen törende, 
İlçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, 
meclis üyeleri 
katıldılar.
Törende konuşan 
Saadet Partisi 
Gemlik ilçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız; partilerine 
katilen Nevzat

gençlerden destek 
istemeye geldik. 
Amacımız, herkesi 
kapsayacak şekilde 
faaliyetlerimizi 
gerçekleştirip, tüm 
ön yargıları kırmak, 
Atatürkçü düşünce 
Sistemini herkese en 
doğru biçimde benim 
setmek ve bu uğurda 
yılmadan mücadele 
vermektir.” dedi.
CHP İlçe Başkanı 
Sertaslan, “Aynı kök, 
aynı ağacın dalları 
yız. Atatürkçü olmak
tan onur ve gurur 
duyuyoruz.
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’ni çok önem
siyoruz. Atatürkçü

Elikesik ve Türker 
Göral’a hoş geldiniz 
derken; “Yerel 
seçimler öncesi par
timize katılımlar 
artarak devam edi 
yor. Her geçen gün 
daha da güçleni 
yoruz. Sayın 
Elikesik ve Göral’ı 
aramızda görmekten 
büyük mutluluk 
duyuyoruz. İnşallah 
seçimlerde ipi gö 
ğüsleyerek Gemlik 
halkına hiz met 
etmek bizlere nasip 

düşüncenin konuşul
duğu, tartışıldığı ve 
geliştirildiği yer 
haline getirilmesi 
noktasında her türlü 
desteği vereceğimiz
den emin olabilir 
siniz. Son dönem
lerde Atatürk’ün ciddi 
anlamda istismar 
edilmesi bizleri çok 
rahatsız ediyor. 
Derneğin kuruluş 
amacı doğrultusunda 
çalışılması halinde 
dernek çok aktif hale 
gelecektir.
Atatürk’ü her 
anlamda biliyor 
olmamız gerekir. 
Sistemi anlatmak, 
yaymak için 

olacak” dedi 
Demokrat Parti 
Bursa il ve Gemlik 
ilçe yönetimlerinde 
teşkilatlanma baş 
kanı olarak görev 
yapmış olan Nevzat 
Elikesik Saadet 
Partisi ve Milli 
Görüş’ü seçmesinin 
en önemli sebe
binin; doğruluk, 
dürüstlük ve haktan 
yana olan istikrarlı 
ve değişmez tavrı 
olduğunu kaydetti. 
İşçi Emeklileri 

kime, kimlere, nasıl 
anlatacağımız çok 
önemlidir.
Hareket noktamız 
aynı. Oluşan haksız 
yargıların nereden 
geldiğini düşünme 
m iz ve bu doğrultuda 
çalışmamız gerek
mektedir.
Atatürkçü düşünceyi 
yıpranmış algılardan 
kurtarmak en büyük 
amacınız olmalıdır.
Çıktığınız bu yol 
hayırlı uğurlu 
olsun.
Kurmuş olduğunuz 
yeni yönetime 
başarılar diliyorum.” 
şeklinde duygularını 
belirtti.

Derneği’nde ikinci 
Başkanlık görevini 
üstlenen Türker 
Göral ise katılım 
töreninde yaptığı 
konuşmasında; “Biz 
Merhum Necmettin 
Erbakan’ı hayır ile 
)rad eden bir nesiliz, 
şçi emeklileri 

bugün; 54. Hükümet 
zamanında Erbakan 
Hoca’nın verdiği 
zamlar olmasa idi 
çok daha kötü bir 
durumda olurlardı.” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Ticaret Borsası yöneticileri, 
19-22 Şubat günlerinde açılan- 21. ANFAŞ FOODPOD- 

UCT 21. Uluslararası Gıda Fuarından döndü UCBSML öğrencilerinılen miniklere
ağızvedişsağliBieftiHliği

Gemlik Ticaret 
Borsası geleneksel 
hale getirdiği 
Antalya’daki 
Uluslararası Gıda 
ihtisas Fuarına 
katılan Gemlik 
Ticaret Borsası, 
Fuarda yöremiz 
ürünlerini tanıttı. 
Borsa Başkanı İlhan 
Acar Başkanlığında 
19-22 Şubat 2014 
tarihleri arasında 
Antalya da yapılan 
AN FAŞ FOOD 
PODUCT 21. 
Uluslararası Gıda 
Fuarı’na katılan 
Gemlik heyeti eski 
ilçemiz Kaymakamı 
Mehmet Baygül

ttiBiıattHMlıııılıııII II II

Engürücük Mahalle 
si Muhtarı Osman 
Çelik’in 30 Mart 
2014 günü yapılacak 
olan yerel seçim
lerde adaylığını 
koymayacağını açık
laması üzerine, 
Mahalle Muhtarh 
ğına adaylığını 
Cevat Bilgiç koydu. 
Bilgiç’in azalan 
arasında, Erdal Avcı 
Mehmet Yıldırım, 
Muarrem Can, 
Mustafa Aydın, ilyas 
Canayaz, Hüseyin 
Işcan, Erkut Birkan, 
Bülent Doğru 
bulunuyor. 
Engürücük Mahalle 
sİ Muhtar adayı 
Cevat Bilgiç, Gem 
lik’e en yakın mahal
lelerden biri olduk
larını, yakın bir gele
cekte, Gemlik ile 
Engürücük’ün bir
leşeceğini

tarafından karşılan 
dı.
Fuar süresince 
Gemlik Ticaret 
Borsası heyetini yal
nız bırakmayan 
gece de Antalya 
Valisi ile birlikte 
yemeğe götüren 
Baygül’ün ilgisi 
Borsa yöneticilerini 
mutlu etti.
Gemlik Ticaret Bor 
sası, başta Gemlik 
zeytini olmak üzere 
yöremizin gıda ürün
lerini 3 gün süren 
Fuarda başarılı bir 
şekilde tanıtımını 
gerçekleştirdi. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 

belirterek; "Her yer 
gibi bizimde istek
lerimiz ve beklenti
lerimiz var. Ben 
uzun yıllar mahalle 
mize muhtarlık ya 
pan Osman Çelik 
ten görevi devralır
san, mahallemizi 
güzelleştirmek ve 
Gemlik’teki mahalle 
lerde neler varsa

Ilhan Acar, Antalya 
Gıda Fuarı’nda 
Gemlik Ticaret 
Borsası standını çok 
sayıda ziyaretçinin 
gezdiğini, stadda 
yöremiz ürünlerini 
tanıttıklarını söyledi. 
Bursa Vali Yardım 
cısı Hüseyin 
Cevheroğlu, eski 
Kaymakamımız 
Döşemealtı Kayma 
kamı Mehmet Bay 
gül, Türkiye Esnhaf 
ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu 
Başkanı Bendevi 
Palandöken de 
Gemlik Ticaret 
Borsası standını 
ziyaret etti.

Engürücük’te de 
olması için girişim
lerde bulunacağım. 
Devlet ve Belediye 
ile mahallemiz ara 
sında köprü görevi
ni olacağım.
Engürücük, Gemlik 
’in en eski yerleşim 
birimlerinden biridir. 
Her şeye layıktır." 
dedi.

Umurbey Celal 
Bayar Sağlık Meslek 
Lisesi öğrencileri, 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlk ve 
Ortaokulu veli ve 
öğrencilerine 
eğlenceli eğitim ve 
seminer verdi.
Ergenleri Hayata 
hazırlama projesi 
gerçekleştiren ve 
TKY çalışmalarına 
hız veren Kalite 
ekibi, Ergen 
Hemşire öğrencile 
rine ergenlik eğitimi 
vermelerini sağladı. 
Ailelerden beklenti
lerini sıralayan 
ergen öğrencilerin, 
velilerle kurduğu 

MKS MARMARA 
ENTEGRE KİMYA SAN. A.Ş.

Eleman Aranıyor
Fabrikamız kazan dairesinde Kepçe operatörü olarak görev yapacak Endüstri Meslek Lisesi mezunu (Tercihen Metal İşleri Bölümü Mezunu) B sınıfı ehliyeti ve şoförlük tecrübesi olan (Tercihen iş makinesi ehliyeti olan) 2 yıl iş tecrübesi bulunan .(Tercihen işletme veya iş makinesi operatörü olarak) 27 yaşını geçmemiş Gemlik'te ikamet eden 3 vardiyalı çalışabilecek Takım çalışmasına uygunİş başvurusu yapmak isteyen adayların, hafta içi mesai saatleri içinde aşağıdaki numaradan randevu almaları gerekmektedir.Tel: 0 224 519 03 00 (4 Hat)-.

empati ve iletişim 
takdirle karşılandı. 
Öğrencilerin ve 
öğretmenlerin 
sunumu velilerde 
memnuniyetle karşı
landı.
Velilere memnuniyet 
anketi düzenleyen 
öğrenciler dönüt- 
leriyle mutlu oldular. 
Ergen eğitiminin 
dışında, diğer ATT 
ve Hemşire adayı 
öğrenciler tüm 
sınıflara Ağız ve 
diş sağlığı semineri 
ile hijyen eğitimi 
verdi. Bir çok 
sorumluluğa imza 
eden Sağlık Meslek 
Lisesi öğrencileri 

ilginç istatistiklere 
de ulaştı. 119 öğren
ciye yapılan tarama
da, çürük dişi 
olmayan sadece 38 
öğrenci olduğu 
görüldü.
Çürük dişi olan 
81 öğrencinin 

toplam 201 adet 
çürük dişi olduğu 
tespit edildi. 
Hijyen eğitimi de 
veren Sağlık meslek 
lisesi öğrencileri, 
gerek ergen eğitim 
gerekse hijyen ve 
ağız sağlığında 
başarılı davranış ve 
yarattıkları farkın- 
dalıkla takdir 
topladılar.
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Işıklar Askeri Hava 
Lisesi ni gezdiler

11 Eylül Ortaokulu 
8. sınıf erkek 
öğrencileri, okul 
müdür yardımcısı 
Yaşar Karakaş ve 
okul rehber öğret
meni A.Gonca 
Karakaya Oluk’un > 
eşliğinde Bursa 
Işıklar Askeri Hava 
Lisesi’nı ziyaret 
ettiler, öğrenciler, 
Bursa Işıklar Askeri 
Hava Lisesi tanıtım 
filmini izlediler. 
Ardından program
da görevli okul 

komutanı Askeri 
Lise giriş koşulları 
Ve sınavlarıyla ilgili 
öğrencilerin soru
larını yanıtladı. 
Programın sonunda 
Askeri Lise Orkest 
ra ekibi öğrencilere 
konser verdi. Okul 
rehber öğretmeni 
A. Gonca Karakaya 
Oluk öğrencileri 
mizin meslek seçim 
terine yardımcı olan 
mesleki rehberlik 
gezilerine devam 
edeceğini belirtti.

II

Öğretmenler bugün greve gifliyir
Türk Eğitim-Sen 
ve Eğitim-Sen 
üyeleri, Türkiye 
genelinde yarın 
ortak iş bırakma 
eylemi yapacak. 
Türk Eğitim-Sen 
ve Eğitim-Sen 
üyeleri, Türkiye 
genelinde bugün 
ortak iş bırakma 
eylemi yapacak. 
Milli Eğitim Kanunu 
ile bazı kanun ve 
kanun hükmündeki 
kararnamelerde 
değişiklik yapılması
na dair kanun 
tasarısı Milli Eğitim 
Komisyonu'ndan 
geçti. Bursa'da 
Türk Eğitim-Sen 
üyeleri, karara tepki 
göstermek için 
Şehreküstü 
Meydam'nda top
landı.
Alınan kararı 
kınadıklarını belirten 
Turk Eğitim-Sen

Bursa Şubesi 
Başkanı Selçuk 
Türkoğlu, "Bu 
yasayı asla kabul 
edemeyiz. Eğitim 
baştan sona 
yeniden dizayn 
edilmeye çalışılıyor. 
Bu kanuna tepki için 
en doğal hakkımız 
olan grevi kul
lanacağız. Çocuk- 

lannızı okula gön
dermeyin. Biz Türk : 
Eğitim-Sen olarak 
bu yasa tasansının 
geri çekilmesi için 
26 Şubat 2014 
tarihinde de Eğitim- 
Sen ile bütün 
Türkiye genelinde 
ortak iş bırakma 
eylemi yapacağız. 
İş bırakma 

eylemine üyemiz 
olsun ya da olmasın 
bütün eğitim 
çalışanlarımız 
davetlidir" 
ifadelerini kullandı.
Konuşmaların 
ardından üyeler, 
Ak Parti Bursa İl 
Başkanlığı önüne 
siyah çelenk 
bıraktı

ELEMAN
DENEYİMLİ 

FORKLIFT ELEMANI 
ALINACAKTIR

05301488083 
022452475 24
SATILIK 

OTOMOBİL
2007 MODEL Fİ AT PUNTO 1.3 MULTI JET 

SAHİBİNDEN SATILIK 0 537 475 49 23

ELEMAN
ŞİRKETİMİZ 

BÜNYESİNDE 
GEMLİK’TE ÇALIŞACAK 

SIHHİ TESİSAT 
USTALARI VE 

ÇIRAKLAR ARANIYOR 

05075803121 
02245133313

KAYIP
GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNCE 

ONAYLI 08.01.2014 TARİH ve 
14160400EX001169 SAYILI GÜMRÜK 

ÇIKIŞ BEYANNAMESİ ZAYİ 
OLMUŞTUR.HÜKÜMSÜZDÜR.

KUZU FLEKS METAL HORTUMSAN. 
VE TIC. A.S.

SATILIK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA 

05356312517
SATILIK 

LÜKS 
DAİRE

UMURBEY’DE BAHÇELİ 4+1
180 METREKARE MASRAFSIZ LÜKS DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIK 0 535 37818 00 Tr-ftaa ▲ “suyunu boşa 
WIA £ HARCAMA"

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

wwvy.gernlikkorfezgaz^tesi.com

tesi.com
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Dololı lıaretetilef, 12 nida 1928 martalya kaıanaı
ilçemizde faaliyet 
gösteren Dojo 
Karate Spor 
Kulübü’nden yapılan 
açıklamada 2002 
yılından bu güne 
kadar karetecilerinin 
1928 madalya 
alarak, katıldıkları 
şampiyonalardan 
başarıyla çıktıkları 
belirtildi.
Dojo Karate Spor 
Kulübü antrenörü 
Gökhan özler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, sporcu
larının var gücüyle 
çalıştıklarını, 
Gemlik’in adını 
katıldıkları yarış
malarda duyurduk
larını söyleyerek, 
destek veren kurum 
ve kuruluşlara 
teşekkür etti.

■ •

• . 2:
78 SPORCU BİR 
ÜST KUŞAĞA 
GEÇTİ
Dojo Karate Spor 
Kulübü’nde 
geçtiğimiz hafta

sonunda yapılan 
kuşak sınavında 78 
sporcu bir üst 
kuşağa geçmek için 
ter döktü.
Dojo Karate Spor

Kulübü’nde yapılan 
kuşak sınavında bir- 
birleriyle yarıştılar. 
Sınav, 4. Kademe 4. 
Dan antrenör 
Gökhan ÖZler ve 

yardımcısı Göktay 
Özler tarafından 
yapıldı. 78 sporcu
nun da bir üst 
kuşağa geçtiğini 
söyleyen Gökhan

Özler, çalışmalarının 
devam ettiğini, 
çocukların ve genç
lerin spor yapmaya 
yönlendirilmesini 
istedi.

HEMŞİRE
ORHANGAZİ’DE

BULUNAN GÜRSEL 
ŞENSOY OSGB’DE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
HEMŞİRE ARANIYOR 

05415731882 
0 22457318 82

Başarılı sporculara alan verildi

K RŞ€D€ BEKLEMEK VOK
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 3595

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin aldığı 
karar üzerine ilçenin 
adını Türkiye ve 
Dünya Şampiyon
alarında duyuran 
sporculara 
altın verildi.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Gemlik’in 
Gururu” dediği 
başarılı sporculara 
meclis kararı 
gereği ödül olarak 
alınan altınların 
dağıtılmasına baş
landığını açıkladı. 
Bu kapsamda 4 
Uluslararası, 2 
Dünya, 1 Avrupa 
ve 1 Türkiye 
Şampiyonasında 
derece elde eden 
DO-JO Karate Spor 
Kulübü eğitmeni 
başarılı sporcu 
Gökhan Ozler’e üç 
Cumhuriyet, bir 
yarım, bir de çeyrek 
altın verildi. Aynı 
kulüpten 2 ulus
lararası müsabaka
da derece elde eden 
Ali Kemal Akyıldız’a 
da iki yarım altın

hediye edilirken, 
yine aynı kulübün 
dünya üçüncüsü 
sporcusu Müzeyyen 
Kıhçarslan’da 
çeyrek altınla ödül
lendirildi. Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
makamında sporcu
lara altınlarını 
hediye eden 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, her birini bir 
kez daha kutlayarak 
başarılarının 
devamını diledi. 
Gemlik Belediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, başarılı 
sporculara altın 
dağıtımının

önümüzdeki gün
lerde de devam ede
ceğini sözlerine 
ekledi.

‘{Gemlik Körfez’ www.gemlikkqrfe^gazetesi.com
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EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

POSTANE KARŞISI / GEMLİK

TEL: O 224 513 09 99

MİLTON
DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ
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rimıMa 
iıtint 
Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen Sendikası 
üyesi öğretmenler iş bırakıp, demokratik 
hakları için yürüdü... Haberi sayfa 5’de

Refik Yılmaz, Mehmet Çelik ve Brütüs lakaplı Bülent Dalkılıç Meclise gelmeyerek seçimlerden kaçtılar

Meclis, Mel Mıı Win Başkam setli
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

35 aylık saltanat sona erdi...
30 Mart yerel seçimler öncesi belediye kasa 

sından kendi reklamını yapan AKP adayı 
Refik Yılmaz, dün Belediyedeki görevinden 
uzaklaştırıldı.

Kendisi ve rüşvetle oylarını aldığı Mehmet 
Çelik ve Brütüs Bülent, dün Meclise gelme 
cesaretini gösteremediler.

Yerlerine, gazladıkları ve aday olmasını iste
dikleri, yardakçısı Muarrem San’yı temsilen 
Meclis’e gönderdiler.

San, mecliste AKP’nin adayı olarak ortaya 
çıktı. Ama baktı ki kendine gaz verenler orta
da yok, çekildiğini söyledi. Devamı 4’de

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in istifası 
üzerine dün yapılan Belediye Başkanlık seçim
lerinde CHP adayı Necdet Ersoy 3. turda 15 oyla 
başkan seçildi. MHP grubu CHP adayını destek
lerken, Turhan Alkış ve Fevzi Ayyıldız da Er soy’a 
oy verdi. 3. turda tamamlanan Başkanlık seçim
lerinde aday olmadığı halde Refik Yılmaz’a AKP 
grubunun oy verdiği görüldü. Birinci turda, kul
lanılan oylardan birinde, Refik Yılmaz, Necdet 
Yılmaz, Bülent Arınç ve Celalettin Torun’a oy 
verilirken bir kişi de Refik Yılmaz, Necdet 
Yılmaz ve Zafer Işık’a oy verdi. Sayfa 2’de

taertlsailiiwlaiialipa
İbrahim Akıt Caddesinde bulunan Irmak İletişim sahibi 
Süleyman Irmak adlı şahıs devraldığı fatura ödeme 
merkezinde vatandaşlardan ödenmek üzere topladığı paralarla 
kaybolduğu öğrenildi. Dün haberin duyulması üzerine ödeme 
yapan vatandaşlar, polise giderek suç duyurusunda bulundu, 
l'rmak’ın ‘1 milyon liraya yakın para ile kaçtığı sanılıyor.

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Refik Yılmaz, Mehmet Çelik ve Brütüs lakaplı Bülent Dalkılıç Meclise gelmeyerek seçimlerden kaçtılar.

M, M Mı Wiıt Başkanı seçti
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in isti
fası üzerine dün yapılan Belediye Başkanlık 
seçimlerinde CHP adayı Necdet Ersoy 3. 
turda 15 oyla başkan seçildi. MHP grubu 
CHP adayını desteklerken, Turhan Alkış ve 
Fevzi Ayyıldız da Ersoy’a oy verdi.

3. turda tamamlanan Başkanlık seçimlerinde 
aday olmadığı halde Refik Yılmaz’a AKP 
grubunun oy verdiği görüldü. Birinci turda, 
kullanılan oylardan birinde, Refik Yılmaz, 
Necdet Yılmaz, Bülent Arınç ve Celalettin 
Torun’a oy verilirken bir kişi de Refik Yılmaz, 
Necdet Yılmaz ve Zafer Işık’a oy verdi.

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in istifa etmesi 
üzerine, toplanan 
Belediye Meclisi, 
CHP adayı Necdet 
Ersoy’u Belediye 
Başkanı seçti. 
Belediye Meclisi dün 
saat 14.oo de yeni 
belediye başkanını 
seçmek için toplan 
dı.
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz’ın 
toplantıya gelmeme
si üzerine Meclis 
Birinci Başkanı 
Fikret Çolakoğlu, 
Meclis toplantısını 
yönetti.
Çolakoğlu, Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler’in istifası 
üzerine Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu’nun 
Belediye Meclisinin 
toplanarak başkan 
seçmesini istediğini, 
bu nedenle toplan 
dıklarım söyledi. 
Meclis Divan katip
liklerini Arzu Karataş 
ve Ayfer Ağırbaş’ın 
yaptığı Meclis 
toplantısında yapılan 
yoklamada, Refik 
Yılmaz, Mehmet 
Çelik ve Bülent 
Dalkılıç’ın katıl
madığı görüldü.

“DURDU, MHP 
NECDET ERSOY’U 
DESTEKLEYECEK

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin dün yapı 
lan başkan seçim 
toplantısı başlama 
dan önce MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu yaptığı açıkla
mada, MHP üyele

rinin CHP’nin 
göstereceği adayı 
destekleyeceğini 
söyledi. Durdu, 
şöyle konuştu: 
“Gemlik halkı adına 
bugün belediye 
meclisi çok verimli 
bir karar verecek. Bu 
süreçte Gemlik halkı 
çok yoruldu.
Bu süreçte Gemlik 
Belediye Meclisi de 
itibar ve itifa kaybına 
uğradı. Bugün bura
da seçilecek olan 
belediye başkanı bir 
icraatçı başkan ola
mayacak.
Bir temsili başkan 
olacak.
Yaklaşık 20-25 gün
lük bir belediye 
başkanı olacak.
Biz, burada belediye 
meclisinin itibarını, 
sağlamak adına ve 
halkın iradesinin 
tecellisi adına yaptı 
ğımız istişarede, 
CHP’nin gösterdiği 
belediye başkan 
adayı Necdet 
Ersoy’u destekleme 
kararı aldık.
Duyuruyoruz. ” dedi.

CHP ADAYI

NECDET ERSOY 
ve MUARREM SARI 
ADAY OLDU

CHP adayının 
Necdet Ersoy 
olduğunu Mahir 
Gencer’in açıkla
masından sonra 
AKP adayı olduğunu 
söyleyen Başkan 
vekili Muarrem Sarı, 
aday olduğunu açık
ladı. Ancak Sarı; 
“Beni aday göste 
renler gelmemişler 
adaylıktan çekiliyo
rum.” dedi?'1’” 
Bunun üzerine 
Başkan seçimlerine 
geçildi.
Birinci tur seçimleri 
ne 22 meclis üyesi 
katıldı. Yapılan 
sayımda Necdet 
Ersoy 15 oy alırken, 
bazı AKP’lilerin 
meclis toplantısına 
gelmeyen Refik 
Yılmaz’a 4 oy verdiği 
görüldü.
1 oy boş çıkarken, 1 
oy ise Necdet 
Yılmaz, Refik Yıl 
maz, Bülent Arınç ve 
Cemalettin Torun’a 
çıktı.
1 oy pusulasında ise

Necdet Yılmaz, Refik 
Yılmaz ve Zafer 
Işık’ın adı çıktı.
Bu, 3 oy iptal edildiV' 
3/2 oy sağlanama 
dığı için 2. tur 
seçimlere geçildi. 
Bu turda yeşil oy 
pusuları kullanıldı. 
Oy pusulaları açıldı 
ğında, Necdet 
Ersoy’a 16 oy, Refik 
Yılmaz’a 5 oy, 
çıkarken, 1 oy da 
boş çıktı.
Yine 3/2 çoğunluk 
olan 17 oy sağlana
madığı için 3. tur 
seçimlere geçildi.

NECDET ERSOY 
BAŞKAN 
SEÇİLİYOR

Meclis Başkanı 
Fikret Çolakoğlu, bu 
seçimlerde yasaya 
göre salt çoğunluk 
aranacağını belir 
terek oylamayı 
başlattı.
Oy pusulalarının 
ayrımında Necdet 
Ersoy’a 15 oy, Refik 
Yılmaz’a 6 oy ve 
rildiği görüldü.
1 oy da boş çıktı. 
Böylece 30 Mart

2014 tarihine kadar 
geçen sürede 
Gemlik Belediye 
Başkanlık görevini 
CHP adayı Necdet 
Ersoy yürütecek. 
Belediye 
Başkanlığına seçilen 
Necdet Ersoy yaptığı 
ilk konuşmada şun
ları söyledi: 
"Şu andan itibaren 
bir aylık süre zarfın
da belediye başkan
lığında bulunaca 
ğım. Bu sürenin 
içinde büyük şeyler 
yapmanın olanaklı 
olmadığını sizler de 
takdir edersiniz. 
Ancak bu süre 
zarfında, bir yarış 
var 30 Mart tarihinde 
yerel yöneticilerimizi 
seçeceğiz. Bu süreç 
te bütün partilere 
eşit mesafede kala
cağım.
Ve bu çalışmalarda 
yanlı bir şekilde 
davranmayacağımı 
sizlerin huzurunda 
söz veriyorum. 
Gönül isterdi ki 
geçmişte yaşanan 
olaylar hiç yaşan
masın. Sayın Fatih 
Mehmet Güler halk 

oyuyla başkan seçil
di. Daha sonra 
göreve iadesi uzun 
süre ertelendi.
Çeşitli bize yakış
mayan oyunlarla 
yine bir el değiştirdi. 
Ama seçimlere 1 ay 
kala hak yerini 
buldu.
Hepinize teşekkür 
ediyorum.” dedi.
Necdet Ersoy ve 
CHP Belediye meclis 
üyeleri daha sonra 
belediyeye giderek 
Kaymakamlığa gön
derilecek olan 
Meclis toplantısı 
sonuçlarını yazıl
masını istedi.
Ersoy, “Biz onların 
yaptığını yapmaya
cağız. 17 Mart 2011 
tarihin de çeşitli 
oyunlarla Belediye 
başkanvekiliği 
koltuğuna hemen 
oturdular. Bu süreç
leri unutmadık.” 
dedi.
Necdet Ersoy, 
bugün saat O9.oo da 
Meclis grubu 
arkadaşlarıyla 
Belediyeye giderek 
görevine başlaya
cağını söyledi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

35 aylık saltana! sona erdi...
Dünkü meclis toplanarak yeni başkamın seçti.

35 aydır sahte peygamber gibi Gemlik’i yöneten
lere seçim öncesi ders verildi.

Bu olayda bunca aydır her türlü sıkıntıyı çeken 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler'in payı 
büyük.

Güler’e teşekkür etmek gerekir.
AKP, dün mecliste satın alacak adam bulamadı.
Yılmazlar önce belediye meclis üyesi yapma 

tenezül etmedikleri Aydın Bayraktar’a adaylık 
götürdüler. Olmadı.

Sadık adamları Muarrem Sarı, buna dünden 
razıydı.

35 ay önce CHP içinde başkanvekili olmak için 
çevirdiği dümenleri unuttu, gönüllü olarak aday 
lığı kabul etti. Ama Sarı baktı ki aday ol diyenler 
ortada yok. Yani önce kendisi partisini sattı, şimdi 
de onu aday gösterenler Sarı’yı sattılar...

Etme bulma dünvşsı bu olsa agrek...
Dün, Refik Yılmaz’a karşı olan bir AKP grubu ile 

muhalefet, Meclis’te seçimlere kadar belediyeyi 
yönetecek başkanı belirlemek için toplandı.

CHP yine Necdet Ersoy’u aday gösterdi.
MHP Ersov’u desfekleveceaiiy duvyrdu.
AKP’den kopan Fevzi Ayyıldız ve Turan Alkış da 

Ersoy’u destekledi dün.
3 turlu seçimlerde ,11 üyesi bulunan CHP adayı, 

bir kez 15, bir kez 16 oy aldı.
Son turda ise 15 oy alarak Başkan seçildi.
İşin ilginci, AKP’H üyeler, meclise gelme cesa 

retini bile gösteremeyen Refik Yılmaz’/ aday gös
terdiler, oy verdiler.

Böylece, kendilerini meclis üyeliğine layık gör 
medikleri için Yılmaz’ı küçük düşürmek istediler.

Bunda da başarılı oldular.
AKP takımı 1 fire verdi.
O da boş oy attı.
Bana göre boş oyu veren Gökay Bilir olabilir.
Asıl 1. tur seçimlerde çıkan 2 oy ilginçti.
Aday gösterdiği kişiler şunlar:
Refik Yılmaz, Necdet Yılmaz, Bülent Anne, 

(Başbakan Yardımcısı) Cemalettin Torun (İl Baş 
kanı)

Bir başka oydan çıkan isimlerde ilginç:
Necdet Yılmaz (İlçe Başkanı), Refik Yılmaz 

(Belediye başkan adayı), Zafer Işık (İlçe Başkan 
Yardımcısı)...!

AKP’nin içine düştüğü bu durum içler acısı...
Bunları yapanlar, AKP’nin Belediye Meclis 

üyeleri...
Necdet Yılmaz’ın hiç durmadan tüm meclis 

üyelerini disipline verip, bu kişilerin ihracını 
istemesi gerekir.

AKP oylan bir protestodur.
Tabii anlayana...
AKP adayı kendi meclis üyeleri oylarıyla 

protesto ettiler dün.
Sıra halkta...
Necdet Ersoy, 32 günlük Belediye Başkanlık 

görevine bu sabah başlayacak.
Onların yaptığı gibi, koşa koşa gidip koltuğa 

oturmadı.
Arkadaşlarıyla durum değerlendirmesi yaptı. 32 

gün uzun bir zaman dilimi değil ama, bence önce 
yapmaları gereken şeylerin başında, şehrin her 
yanına belediye parasıyla asılmış Yılmaz reklam- 
larını toplatmak olmalı.

Sonra zaten İnceleme komisyonunda devam 
eden alım satımları, adam gibi denetlemeleri...

Bir de sümsüklerin belediyeden hemen ilişkileri
ni kesmeleri gerekir.

Ersoy’un neler yapacağını birlikte izleyeceğiz.

CHP Belediye başkan adayı İbrahim Talan, Gemlik Ticaret 
Borsası’nı ziyaretinde Gemlik’in marka değeri olan zeytin 

için ellerinden gelen herşeyi yapacağını söyledi.
CHP Belediye 
Başkan adayı 
İbrahim Talan, ziya 
retlerinde durmak 
bilmiyor.
Salı günü toplanan 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nı ziyaret 
eden Talan, Borsa 
yöneticileriyle bir 
araya geldi.
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar, ziyaret 
sırasında yerel 
yönetimlerden 
mesleki kuruluş 
olarak beklentilerini 
Talan’a anlattı.
Belediye Başkan 
Talan yaptığı konuş
mada, “Biz, Gemlik’i

Gemliklilerle birlikte 
yöneteceğiz.
Gemlik’in problem
leri ile ilgili çözüm 
önerilerimiz mevcut
tur. Ancak altını 
çizerek söyleyelim

ki "ben yaptım 
oldu” mantığı ile 
hiçbir probleme 
yaklaşmayacağız.
Başka bir 
Gemlik yok. 
Sîzlerin sorunları

bizim de 
sorunumuz. Gemlik 
zeytinin marka 
değerini korumak 
için elimizden ne 
geliyorsa 
yapacağız.” dedi.

MteMalıMlııiMiite

MKS MARMARA
ENTEGRE KİMYA SAN. A.Ş.

Eleman Aranıyor
Fabrikamız kazan dairesinde Kepçe operatörü olarak görev yapacak Endüstri Meslek Lisesi mezunu (Tercihen Metal İşleri Bölümü Mezunu) B sınıfı ehliyeti ve şoförlük tecrübesi olan (Tercihen iş makinesi ehliyeti olan) 2 yıl iş tecrübesi bulunan (Tercihen işletme veya iş makinesi operatörü olarak) 27 yaşım geçmemiş Gemlik'te ikamet eden 3 vardiyalı çalışabilecek Takım çalışmasına uygunİş başvurusü yapmak isteyen adayların, hafta içi mesai saatleri içinde aşağıdaki numaradan randevu almaları gerekmektedir.Tel: O 224 519 03 00 (4 Hat)

Gemlik Ülkü Ocaklan 
Hocalı Soykırımı’nın 
yıl dönümünde, 26 
Şubat’ı unutturma
mak adına yazılı açık
lama yaptı. Gemlik 
Ülkü Ocaklan Kartal 
Gülmez’in açıklaması 
şu şekilde; "Büyük 
acılar, eziyetler ve 
zulümler çekmiş Aziz 
Türk Milletinin bir acı 
gününde derdine 
ortak olmak, kamu 
oyunu bilgilendirmek 
ve bu soykınmı unut- 
turmamayı kendimize 
görev kıldık. Ülkü 
Ocaklan Eğitim ve 
Kültür Vakfı olarak 
bizim isteğimiz 
T.B.M.M ve dünya 
kamuoyunda Hocalı 
da yaşanan bu 
ermeni mezalimini 
"Soykırım" olarak 
kabul edilmesidir. 
Zira kabul edilmediği 
takdirde Hocalı'da 
katledilen çocuklann, 
kadınların, soy
daşlarımızın hakkını 
nasıl vereceğiz? 
"Dünyanın neresinde 
bir Türk varsa, o Türk 
bizim ilgi alanımız- 
dadır." ülküsüyle 
Hocalı'da kaybet
tiğimiz soydaşlarımızı 
rahmet, minnetle 
anıyor; dualarla yad 
ediyoruz.”



İH Şubat 2014 Perşembe Gemlik KHrfez
OBMLİK'İH İLK OOHLOK IİVAEİ GAZETESİ

Sayfa 5

Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen Sendikası üyesi öğretmenler iş bırakıp, demokratik hakları için yürüdü...

M ı sıfatta teıınItlıiM ■IHI

eğitim iar 1
R KM TEMffGI *1

Eğitim Sen ve Türk 
Eğitim Sen Sendika 
lan Gemlik Temsilci 
ligi üyeleri, dün 
Ahmet Dural Meyda 
nı’nda buluşarak ilk 
kez biraraya gelip 
Milli Eğitim Yasasını 
protesto ettiler. 
Dün, saat 11.oo de 
CİUS AVM önünde 
toplanan Eğitim Sen 
ve Türk Eğtim Sen 
üyesi öğretmenler 
burada sloganlar 
atarak Atatürk Anıtı 
na kadar yürüdüler. 
Öğretmenler “Hırsız 
varrrr..”, “AKP al 
yasanı başına çal”, 
“Alo Bilal kaç lira 
var” “Hırsız AKP 
halka hizmet vere
cek”, “Vur vur inlesin 
AKP dinlesin”, “Her 
yer Taksim her yer 
direniş”, “Memleketi 
soymuşlar, kutulara 
koymuşlar”, 
“Emekçiler burada, 
hırsızlar nerede” 
“Yasasın sendika 
daşanışmamız”, 
“Hırsız var”, 
“Hükümet al yasanı 
başına çal” şeklinde 
sloganlar attılar.
Atatürk Anıtı önünde 
toplanan sendikalı 
öğretmenler adına 
önce Türk Eğitim 
Sen Şube Başkanı 
Cemal Eser konuştu. 
Eser, Milli Eğitim 
Temel Kanunu ile 
Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı Milli 
Eğitim Komisyonun 
da kabul edildi. Bu 
yasa tasarısının çok 
tehlikeli olduğunu

anlatmamıza, 
komisyonda sakın
calarını bir bir dile 
getirmemize, 
değiştirilmesi 
gereken hususları 
gündeme taşımamıza 
rağmen Hükümet 
yine bildiğini 
okuduğunu söyledi. 
Eser, konuşmasında 
4 yılı dolduran okul 
yöneticilerinin görev
lerinin sona 
erdirilmesi yönetici
lerinin kaderlerinin 
valilerin, il milli 
eğitim müdürlerinin 
iki dudağı arasında 
bırakılması, yönetici
lerin atanmasında 
siyasi partilerin etkili 
olmasını, iki yıl önce

değiştirilen Milli 
Eğitim Merkez 
Teşkilatı’nın yeniden 
değiştirilmesini, sta- 
jer öğretmenlere 
getirilen uygulamalar 
ile AKP iktidarının 
kendi yandaşlarını 
öğretmen olarak ata
masının önünü aça
cağını söyledi. 
Eser, “Eğitimde 
korkunun hakim 
kılınması okulların 
siyasallaştırılması, 
sindirilmiş baskılan
mış, ezilmiş eğitimci 
ordusunun yaratıl
ması Bakanlık teftiş 
kuruluna düşmanca 
yaklaşımlarda 
bulunulması il eğitim 
denetmenlerinin tale-

plerinin karşılanma
ması, sosyal statü
lerinin ellerinden 
alınması asla kabul 
etmeyeceğiz. Bu 
yasa tasarısını şiddet 
ve nefretle kınıyoruz” 
dedi.
Milli Eğitimde kıyım 
yaşanacağını iddia 
eden Cemal Eser, 
okul yöneticilerine 
getirilen sınav uygu
lamasının tasarı ile 
kaldırılacağını 
belirterek, “Adil 
olmayı kul hakkı 
yememeyi ehliyeti 
liyakati, hayatın 
merkezine alan hiçbir 
kimsenin kabul 
etmeyeceği bir 
durumdur” dedi

Eğitim Sen Şube 
Sekreteri ise yaptığı 
konuşmada, 
11 yıl içinde genel 
olarak kamu 
hizmetinde özel 
olarak da eğitim 
hizmet alanında 
içerik ve işlev açısın
dan piyasa odaklı 
politikaların hayata 
geçirildiğini, eğitimin 
temel ilkelerinin 
göz ardı edilerek 
sayısız yasala 
değişiklikler 
yaparak eğitim 
emekçilerinin 
yaşadığı sorunları 
daha da ağırlaştıra
cağını söyledi. 
Dershanelerin özel 
okula dönüştürülme
si sürecinde gün
deme gelen ancak 
içeriği değişiklikle 
eğitim sisteminde 
büyük bir alt üst 
yaşatması kaçınılmaz 
olan milli eğitimin 
temel kanunu ve 
kanun hükmündeki 
kararnamelerde 
değişiklik yapılması
na dair kanun 
tasarısının eğitimde 
yaşanan sorunları 
daha da derinleştire-

ceğini belirtti. 
Konuşmacı; “AKP 
iktidarı meclisten 
hızla geçirmek iste
diği bu yasa tasarısı 
ile ataması yapıl
mayan binlerce 
öğretmenimizi bir 
kez daha güvensi
zliğe mahkum etmek 
istemektedir. Binbir 
zorlukla eğitim fakül
telerinden mezun 
olan öğretmenlere 
KPSS yetmezmiş gibi 
şimdi de yeni bir 
sınav getirilmek 
istenmektedir. İktidar 
öğretmen atımlarında 
ve yönetici ata
malarında bile 
kendinden olmayana 
tahammül etmemek
te, kendisine koşul
suz itaat edecek 
insanlarla çalışılmak 
istenmektedir” dedi 
Eğitim Sen Yasa 
Tasarısıyla piyasa 
merkezli ve siyasal 
kadrolaşmaya dayalı 
dönüşümü tamamla
mak istediğini iddia 
etti.
öğretmenler daha 
sonra sloganlar 
atarak, Atatürk Anıtı 
önünden dağıldılar.
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Şiir Köşesi
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin yeni 
yönetimi ziyaretleri
ni sürdürüyor.
ADD Yönetim 
Kurulu üyeleri, MHP 
Gemlik İlçe 
Teşkilatını MHP 
Seçim Bürosunda 
ziyaret etti 
ADD heyeti, MHP 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu, Belediye 
Başkan Adayı 
Adnan Bıyıklı ve 
diğer partililer 
tarafından karşı
landı.
Ziyarette konuşan 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
Atatürk'ün 
Türkiye'nin önemli 
bir değeri olduğu 
gibi MHP'nin ve 
MHP İllerinde en 
büyük değeri 
olduğunu belirterek, 
‘‘Atatürk’e hep bir
likte sahip çıkmamız 
gerekiyor.” dedi.

Adnan Bıyıklı ise 
konuşmasında 
Atatürkçü Düşünce

güçlü oluruz.” şek
linde konuştu.
Atatürkçü Düşünce

istediğini söyledi. 
MHP yönetiminden 
bir MHP’li gencin

Derneği Yönetimine
ziyareti için 
teşekkür etti. 
Bıyıklı, ‘‘Hepimizin 
ülkemizin şuan 
ki durumunda 
ayrılıklara değil, 
birleşmeye 
ihtiyacı var.
Biz birlikte olursak,

Derneği Gemlik
Şube Başkanı 
Emrah Murat Tacar 
ise konuşmasında, 
ADD olarak Gemlik 
Gençlik Kolunu kur
mak istediğini ve 
gençlik kolunda her 
siyasi görüşten 
gençlerin olmasını

ADD Gemlik Gençlik
kollarına katılması 
konusunda yardım 
istedi.
MHF İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve 
Adnan Bıyıklı 
konuyla ilgili 
destek vereceklerini 
söyledi.

Tarık TANIŞ

GECE
Ömrün vok saatlerinden yazıyorum sana 
Akşamın intihar zamanlarında, 
Ziyan sebil karanlıklara sırtımı yaslayıp 
Bir geceyi daha kurşunlanıyorum 
Yelkovan namlusuna dayanıyor şakağım. 
Gece, 
Kadranın nabzında atıyor 
Ağırlaşıyor şehrin nefesi
Yıldızlar düşüyor tek tek, sıcak bebek 
döşeklerine.
Ben kademsiz zamanlar sancılarındayım 
Sırtımda çuval dolusu çivi
Hangi yöne dönsem yüreğime batıyorum. 
Nüzul yemiş şafakları bekliyorum 
Kasıklarımda Şubat ayazı avuçlarım 
Böğrümde zifirleşen yoksunluğun 
Zehir içiyorum sevgili 
Nikotine, milyon tane sen sarıp 
Tütün kokularında arıyorum 
Ten kokunu...
Ömrün vok saatlerinden yazıyorum sana 
Akşamın intihar zamanlarında..

ELEMAN
DENEYİMLİ 

FORKLİFT ELEMANI
ALINACAKTIR

05301488083
02245247524
SATILIK 2007 MODEL Fİ AT PUNTO 1.3 MULTI JET

OTOMOBİL SAHİBİNDEN SATILIK 0 537 475 49 23

SATILIK 
LÜKS 
DAİRE

ELEMAN
ŞİRKETİMİZ 

BÜNYESİNDE 
GEMLİK’TE ÇALIŞACAK 

SIHHİ TESİSAT 
USTALARI VE 

ÇIRAKLAR ARANIYOR 

05075803121 
0 224 513 3313

UMURBEY’DE BAHÇELİ 4+1 
180 METREKARE MASRAFSIZ 

ŞÖMİNELİ - ÜÇ TARAFI BAHÇELİ 
LÜKS DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK 

O 535 378 18 00

KAYIP
Gümüşhane Torul Nüfus 

Müdürlüğünden almış olduğgum 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. HAYRİYE BAŞ

KAYIP
Adıma bastırmış olduğum Seri A 

2501-2600 nolu 2 cilt Perakende Satış 
Fişi, Seri A 4001-4050 nolu 1 cilt 
fatura, Seri A 14451-14600 sıra 

nolu 3 cilt Sevk İrsaliyesi ciltlerim 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

MEHMET AVCI

SATILIK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 1500 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK TARLA

05356312517
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TEŞEKKÜR
Biricik Annemiz, Değerli İnsan

Sayın Lütfiye GÖNEN'in
17 Şubat 2014 tarihinde vefatı sebebiyle 

maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, acımızı paylaşan 
BORÇELİK ÇELİK SAN. A.Ş. Genel Müdürü Sayın Erkan KAFADAR’a, 

Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sinan SÖZEN’e, 
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mesut Rifat GÜNEY’e, 

MTH Müdürü Sayın Alper Cenap KILIÇ’a, 
Satış Müdürü Sayın Atilla Murat ÖZKAN’a, 

İnsan Kaynakları Müdürü Sayın Okan ERMETİN’e, 
Muhasebe Müdürü Sayın Zafer ERGUN’a, 

Teknik Servisler Müdürü Sayın Salih ÇALGIN’a, 
Üretim Planlama Satın Alma Müdürü Sayın Tolga DEMİRKIRAN’a, 

İhracat Müdürü Sayın Ersun ÖZDEMİREL’e, 
Finishg Müdürü Sayın Yaşar ÖZDEN’e, 

Yönetim Sistemleri Müdürü Sayın Hakan USTA’ya, 
Finans Yöneticisi Sayın Arif Kamil AKÇILLAR’a, 

İnsan Kaynakları Yöneticisi Sayın Serdar ÖZKALELİ’ye, 
İnsan Kaynakları Yöneticisi Sayın Çisil GÜLER’e, 

Bütçe Geliştirme Birim Yöneticisi Sayın Elif TUĞRUL’a, 
Kalite Sistemleri Birim Yöneticisi Sayın Elife Günay’a, 

İş Güvenliği Uzmanı Sayın Melih SARIBAŞ’a, 
BORÇELİK ÇELİK SAN. A.Ş. ailesi ve tüm çalışanlarına, 

bizleri yalnız bırakmayan bizzat gelerek ve 
telefon ederek acılarımızı paylaşan 

dost ve akrabalarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

BORÇELİK SAN. A.Ş. İşyeri Hekimi 
Dr. Selahattin GÖNEN ve Ailesi



DÜĞÜN SALONU

GemlikKsrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

3 GEMLİK BALIKÇISI
İZy İÇKİSİZ AİLE LOKANTASI

GÜNLÜK TAZE BALIK SATIŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR 
HAMSİ KAYGANA & KALAMAR & ÇİROZ & KARİDES 

LAKERDA & DENİZ BÖRÜLCESİ & JUMBO & PAVURYA 
IZGARA BALIK ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

POSTANE KARŞISI / GEMLİK

TEL: 0 224 513 09 99

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA HU

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN F ^11
GÜZEL ANLARINIZI J M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giy dirine
Çerez İViKahMasası

■
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Sürpriz gösteri/er
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Binlerce şirkete son
bir şans daha tanındı ■M i milm w l İlin İMİM
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Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati 
Yazıcı, sermayeleri
ni 14 Şubat 2014'e 
kadar artırmadıkları 
için münfesih duru
ma düşen şir
ketlere, durumlarını 
gözden geçirmeleri 
için 2 ay süre tanı
nacağını bildirdi. 
Bakan Yazıcı, yazılı 
açıklamasında, mün 
fesih duruma düşen 
şirketlere tebligat 
yapılarak faaliyete 
devam etmek 
isteyip istemedik
lerinin sorulacağını 
ifade etti.
Yeni Türk Ticaret 
Kanunu'na göre, 
sermayelerini belir
lenen asgari ser
maye tutarına yük
seltmeyen şirket
lerin münfesih 
duruma düştüğünü 
anımsatan Yazıcı, 
şunları kaydetti: 
"Anonim ve limited 
şirketler için ön 
görülen asgari ser
maye tutarları limit
ed şirketler için 10 
bin lira, anonim şir
ketler için 50 bin 
lira. Şirketlerimize 
sermayelerini bu 
tutarlara yükselt
meleri için verilen 
süre bakanlığımız 
tarafından farklı tar
ihlerde çıkarılan 
tebliğler ile uzatıldı, 
ancak intibak için 
11 yıla yakın süre 
verilmiş olmasına 
rağmen şirketlerim
izin sermayelerini 
yükseltmedikleri 
görüldü. Sermayele 

rini söz konusu 
asgari tutarlara yük
seltmeyen şirket
lerin sayısı yaklaşık 
70 bin. Bu şirket
lerin, 34 bin 
100'ünü ser
mayelerini 5 bin 
liraya yükseltmeyen 
limited şirketler, 4 
bin 530'unu 50 bin 
liraya yükseltmeyen 
anonim şirketler 
oluşturuyor. 31 bin 
350'sini ise ser
mayelerini 14 
Şubat'a kadar belir
lenmiş yeni alt 
sınıra yani 10 bin 
liraya yükseltmeyen 
limited şirketler 
oluşturuyor." 
Sermaye artırımı 
yapamayan şir
ketlere intibak için 
kanunda öngörülen 
sürenin uzatılma- 
masına yönelik 
eleştirilere de deği
nen Yazıcı, "Hem 
geçmiş tecrübeler 
hem de sayısal ver
iler, bu şirketlerin 
önemli bir bölümü 
nün verilecek yeni 
süre içinde de bu 
şartları yerine 
geti rmey ecekleri n i 
gösteriyor. Süre 
uzatımı yapılmış 
olsaydı, 14 Şubat 
2014 tarihinden 
sonra sermaye artı 
rımı yapamadığı 
için münfesih ola
cak önemli sayıdaki 
şirket, 1 Temmuz 
2014 tarihine kadar 
yürürlükte olan 
avantajlardan yarar
lanma imkanlarını 
kaybetmiş olacak

Sosyal güvenlik 
alanında köklü 
adımlar atan 
hükümet, yaklaşık 5 
milyon Bağ- 
Kur'luya prim 
müjdesi verdi. 
Bu kişilerin sağlık 
hizmetlerinden 
düşük primle yarar
lanmasının önü 
açılıyor. Bağ-Kur'a 
borcu olanlar, geliri 
olduğu halde Genel 
Sağlık Sigortası kap
samında primini 
yatıramayanlara af 
getiren tasarı 
Bakanlar Kurulu'nda 
imzaya açıldı. 
TAŞERONA KIDEM 
HAKKI 
Tasarıya eklenen 
sürpriz düzenle
meyle prim gün

Konut sektörü yüzde 20 daralacak
SKB Gayrimenkul 
Değerleme AŞ Genel 
Müdürü Makbule 
Yönel Maya, bu yıl 
gayrimenkul sek
töründe yüzde 20'ler 
civarında daralma 
yaşanabileciğini 
belirtti.
Sektördeki beklenti
leri değerlendiren 
Maya, gayrimenkul 
sektörünün son 10 
yılda ciddi bir yük
selme trendine 
girdiğini, 2013 yılın
da konut satışlarının 
1 milyon 157 bin 190 
olarak gerçekleştiği
ni anlattı.
Diğer yıllara oranla 
bu kadar keskin bir

sayısı ve sigortalılık 
koşullarını doldurup 
da emeklilik için 
yaşı bekleyenler 
işsiz kaldığında 43 
lira yatırarak sağlık 
hizmeti alacak. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan 

yükselişin olmasını 
hem borçlanma 
maliyetlerinin tarihin 
en düşük seviyeler
ine inmesine hem 
de Ocak 2013'ten 
itibaren ruhsatı alı
nan konutlara uygu
lanacak olan KDV 
oranlarındaki artışın 
talebi öne 
çekmesinin sebep 
olduğunu belirten 
Maya, 2014 yılında 
ise bir önceki yıla 
göre daralma ola
cağının öngörüldü 
ğünü kaydetti. 
Bu yıl, yüzde 20'ler 
civarında bir daral
ma olabileceğini 
belirten Maya, şöyel 

hğı'nca hazırlanan 
yasa taslağı ile 
Genel Sağlık 
Sigortası borçlarının 
yeniden yapılandırıl
ması sağlanıyor. 
Tasarı ile emeklilikte 
yaşı bekleyenlerin 
yanı sıra taşeron 

devam etti: "2014 
yılında siyasetin 
ekonominin önüne 
geçecek bir yıl olma 
ihtimali giderek 
güçleniyor. Konut 
piyasasının da en 
önemli tetikleyicisi 
olan gösterge faizler 
tekrar ne zaman 
2013 yılı 2'nci 
çeyreğindeki düzeye 
iner tahmin etmek 
şu an için zor. Bu 
durum son günlerin 
moda deyimi ile 
konut balonunu orta 
ya çıkarır mı soru 
sunu akla getiriyor. 
Ama esas soru 
ekonomi balonunun 
olup olmadığı

işçiler için de müj 
deli haber yer alıyor. 
Taşeron işçilerin 
asgari sözleşme 
süreleri de üç yıla 
çıkarılıyor. Böylece, 
taşeron işçiler de 
kıdem hakkına sahip 
olabilecek.
BAŞVURU 
GEREKMİYOR
İmzaların tamamlan
masının ardından 
muhalefet parti
leriyle uzlaşı ara
narak tasarı Meclis'e 
gönderilecek. Tasarı 
ile 2008'in öncesine 
ait 5 yıllık prim 
borçları silinecek. 
Bunun için herhangi 
bir başvuru yapıl
ması gerekmiyor. 
SGK otomatik olarak 
gerçekleştirecek 

olmalıdır. Tamamen 
satın alma gücü ve 
faizlere endeksli bir 
sektör konut 
piyasası ve ekono
minin iyiye doğru 
gitmesi, sürdürüle 
bilir olması çok 
önemli. Son beş 
senenin konut satışı 
ortalaması ve yapı 
ruhsatı ortalamasına 
baktığımızda, kafa 
kafaya gittiklerini 
görüyoruz. 2013 
yılındaki sıçrama 
önemli ancak bunu 
sürdürülebilir kıla
mazsak konut 
stokunda artıştan 
söz etmeye başlaya
biliriz."

DENİZ OTOBÜSÜn GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELERini İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.

110 Telefon Arıza 121 Bursa 256 77 84

m

155
156

513 10 55

UEDAŞ ARIZA
UEDAŞ İşletme 
Statyum

186
513 45 03
514 00 95

Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslanm Polis Karakolu 513 18 79 Orm.Böl.Şef.

Milli Eğt Md.
Halk Kütüphane

513 12 86 binlenme Tes. 513 23 94
Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK 513 13 53

Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

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

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

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28M 513 10 95

513 37 42 OTOBÜSn ULAŞIM özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 261 54 00

flC Pamukkal*
DENİZ UÇAÖI

612 OO 26
613 66 13 Otobüs Terminali (18 Hat)

Pagaaus Akınla Seyahat 
METRO 613 12 12

613 20 77
Gümrük Md. 524 85 86

513 1O 39 DAMITICILAR

llEl SOzar Turizm
KanbaroQIu-Eaaday
Anıttır
Kamil Koç

612 1O 72

614 47 71
612 O1 S3

İlçe Tarım Müd. ' 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95

ı:ı HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58

R Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE Ergaz 513 88 43

Ipragaz 513 22 59M
E

Mer.Sağ. Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral
Başkanlık

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

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 31
Bütünler Likltgaz 513 bo 00TAKSİLER

Zabıta 
BUSKİR Körfez Taksi 

Çınar Taksi
513 18 21
513 24 67

İtfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25 
513 45 21-182

Akçagaz 514 gg 7g
Totalgaz 514 ^7 Oo

i* Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Ma^autır Taksi

513 32 40
513 23 24

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol 
_____ »îJ «

517 33 94 Beyza Petrol s-13 01 oa
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Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markâşı, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve marketlerde 
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ÇİMTAŞla 
sertifika töreni 
Argon Kaynakçısı ve CNC 
Torna Tezgahı Operatörü kurs 
larını başarıyla tamamlayan 
kursiyerler sertifikalarını aldı.

Haberi sayfa 5’de

32 gün süreyle Gemlik Belediyesi’ni yönetecek olan CHP’li Necdet Ersoy dün göreve başladı...

Ersoy, miihürü teslim alili
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmait.com

Güne Bakış

^ğc/MbdşKan...
Belediye Başkanlık mühürünü dün Refik 

Yılmaz’dan alan CHP’li Belediye Başkanı 
Necdet Ersoy, 32 gün görev yapacak.

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu’nun Mec
lis Salonu’nda yaptığı basın açıklamasında 
söylediği gibi Ersoy, icraatçı bir Belediye 
Bakanı değil, Gemlik Belediyesi’ni seçime 
götürecek bir Belediye Başkanı olacak.

Ersoy, seçildiği gün, AKP’lilerin yaptığı gibi 
koşa koşa Başkanlık koltuğuna oturmadı.

Melis sonuçlarının Kaymakamlığa gönde 
rilmesini bekledi.

Yasal süreç böylece başlamış oldu. D.4de

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in isti
fası sonucu önceki gün yapılan Belediye 
Başkanlık seçimlerinde Belediye Başkanlığını 
kazanan CHP adayı Necdet Ersoy, dün sabah 
saat O9.oo da Meclis üyeleriyle Belediye’ye 
gitti. Refik Yılmaz’ın gelmesini bekledi.
Yılmaz, Ersoy’a Belediye Başkanlık mühürünü 
teslim ederek başarılar diledi. Sayfa 2’de

CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı İbra 
him Talan, Kumla İskele Mevkii Çınarlı 
Kahvehanesi karşısında seçim bürosu açı 
hşını yaptı.
Açılışta konuşan CHP adayı Talan, "Kum 
lalıların desteğini bizden esirgemeyece 
ğine şüphemiz yok. Kumlatılan öyle çok 
seviyorum ki, bir tane kızı mı bile Kumla’ya 
gelin verdim." dedi. 4’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmait.com
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32 gün süreyle Gemlik Belediyesi’nî yönetecek olan CHP’li Necdet Ersoy dün göreve başladı...

Ersoy, mühürü teslim aldı
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in istifası sonucu önceki gün yapılan Belediye Başkanlık 
seçimlerinde Belediye Başkanlığını kazanan CHP adayı Necdet Ersoy, dün sabah saat O9.oo da 

Meclis üyeleriyle Belediye’ye gitti. Refik Yılmaz’ın gelmesini bekledi.
Yılmaz, Ersoy’a Belediye Başkanlık mühürünü teslim ederek başarılar diledi.

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in 17 Şubat 
2014 günü görevin
den istifa etmesi 
üzerine, Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu 
Gemlik Belediye 
Meclisi’ni toplantıya 
çağırarak, yeni 
Belediye Başkanını 
seçmesini istedi. 
Önceki gün yapılan 
seçimlerde, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi adayı Necdet 
Ersoy’un başkan 
seçilmesi üzerine 
dün devir teslim 
töreni düzenlendi.

YILMAZ MÜHÜRÜ 
TESLİM ETTİ

26 Şubat 2014 
Çarşamba günü saat 
14.oo’de toplanan 
Belediye Meclisi’nde 
yapılan seçimlerde, 
Necdet Ersoy’un 
belediye başkanı 
seçilmesi üzerine 
Ersoy o gün göreve 
başlamadı.
Meclis tutanaklarının 
Kaymakamlığa 
iletilmesinden sonra 
dün sabah saat 
09.00’da Belediye’ye 
giden Necdet Ersoy 
ve CHP’li belediye

meclis üyeleri, 
Belediye Başkanlık 
mühürünü teslim 
edecek olan Refik 
Yılmaz’ı beklediler. 
Yılmaz, saat 09.30 
sıralarında 
Belediye’ye gelerek, 
Necdet Ersoy’a 
Başkanlık mühürünü 
teslim ederek, görevi 
nin hayırlı olmasını 
diledi.
Bir süre başkanlık 
odasında sohbet 
eden Yılmaz, daha 
sonra Belediyeden 
ayrıldı.
Necdet Ersoy, daha 
sonra başkanlık 

koltuğuna oturarak, 
meclis üyelerinin 
kutlamalarım kabul 
etti.
Ersoy, dün ilk 
olarak ilçenin 
değişik yerlerinde 
bulunan Belediye’ye 
ait Refik Yılmaz’ın 
propagandasını yap
tığı araçlar, bilboard- 
lar ile bez afişlerin 
kaldırılmasını ve 
Refik Yılmaz’ın 
belediye araçlarına 
kendi resmini. 
koydurduğu 
belediye 
araçlarındaki resim
lerin kaldırılmasını

emretti.
Necdet Ersoy, görev 
İİ olduğu Belediye 
Hesap ve İnceleme 
Komisyonu’ndan 
ayrılacağını 
belirterek, 
5 Mart 2014 
Çarşamba günü 
yapılacak olan 
Belediye Meclis 
toplantısının 
gündemine bu 
konuyu aldıracağını, 
yerine bir üyenin 
seçilmesi için 
gündeme madde 
konulacağını 
söyledi.

MÜDÜRLER İLE 
TOPLANTj 
Belediye Başkanı 
Necdet Ersoy, 
Başkanlık Makamına 
oturduktan sonra 
dün daire müdürleri 
ile yaptığı toplantıda, 
30 Mart 2014 tarihine 
kadar birlikte çalışa
caklarını hatırlata 
rak, “Bu süre içinde 
Gemlik’e hizmete 
devam edeceğiz. 
Görevini layıkıyla 
yapan yerinde kala
caktır. Yapmayan ise 
gidecektir" diyerek 
belediye görevlile 

rinin vatandaşa 
saygılı davranma 
sim, işlerini hemen 
halletmesini istedi. 
Dün, Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Mehmet Çelik ile 
Muarrem Sarı ve 
Basın Bürosu çalı 
şanı Cemal Kırgız’ın 
görevine gelmediği 
görüldü.
Necdet Ersoy’un 
bugün Belediye 
Başkan yardımcıları 
Mehmet Çelik ve 
Muarrem Sarı’yı 
görevinden alması 
bekleniyor.

KıalaifılaıiMteMlisaııılalııe
Türk Kızılayı Gemlik 
Şubesi engellilere 
olan desteğini 
sürdürüyor.
Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Gökhan 
özler, yardımsever 
Gemliklilerin 
desteğiyle 
engellilerin kul
lanacağı tekerlekli 
sandalyeyi ihtiyacı 
olan engelli bir 
vatandaşa verdik
lerini söyledi. 
Gökhan özler, 
“Hedefimiz, teker
lekli sandalye 
sayısını 100’e çıkar

maktır. Gemlik’te 
engelli 40 kişi daha 
tekerlekli sandalye 
yardımı bekliyor. 
Unutmayalım ki, 
hepimiz engelli 
adayıyız. Bunun için 

engellilere desteği 
mizi sürdürmeliyiz” 
dedi 
Özler, Körfezim 
Zeytinleri, Baytaş 
İnşaat, Fehmi 
Arslan’a verdikleri 
tekerlekli sandalye 
destekleri nedeniyle 
engelliler adına 
teşekkür etti. 
Diğer tekerlekli san
dalye bekleyen 
engelli vatan
daşlarımızın unutul
mamasını isteyen 
özler, yardımsever 
vatandaşlardan 
destek bekledikleri
ni söyledi.

Yazar Sinan Yagınm Yefleşlıe’ıle 
öğrenciler ile buluşlu

Yazar Sinan 
Yağmur, Gemlik 
Belediyesi Kültür 
etkinlikleri kap
samında Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi Hukuk 
Fakültesi Topluluğu 
öğrencilerinin işbir- 
liğiyle dün seven
leriyle buluştu.
Dün saat 15.oo’de 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen etkin
liğe, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak katıldı.

Aşkın Gözyaşları 
seri kitapları ile tanı
nan Sinan Yağmur, 
söyleşisine Aşkın 
Gözyaşı şiiri ile 
başladı. 
Şiir okumasının 

ardından söyleşi 
yapan Yağmur, 
izleyenlerin soru
larını da yanıtladı. 
Etkinliğe 150 ye 
yakın öğrenci 
katıldı.



HUuıılıkKSrfez

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

32 günlük Başkan...
32 günlük Baştan olur mu demeyin.
Burası Gemlik...
Türkiye Belediyeler tarihinde, 2009-2014 yıl

lan arasında yaşananlar, yerel yönetimler tari
hi kitaplarında önemli bir yer tutabileceği 
gibi, üniversite öğrencilerine tez konusu da 
olur. Halkın oyuyla seçilen bir başkanın gö 
revden uzaklaştırılması için öyle seneryolar 
kuruldu ki, akıl almaz.

Gırtlağa kadar borç içinde olan meclis üye 
leri, seçimle belediyeyi elde edemeyen AKP’ 
yi belediye ye yarleştirmek için kirli ilişkilere 
girerek, koltuk sahibi oldular.

Sanırım borçları kalmamıştır.
Çocuklanna Borusan da işe sokup kendile 

rinin de, onlann da geleceklerini de garanti 
altına almışlardır.

Tam 35 ay sonra, CHP’Hlerin elinden alına 
rak gasp edilen hakları, gaspçı meslisçe 
geçte olsa CHP’ye iade edildi.

Çünkü koşullar değişti.
O gün, Refik Yılmaz’a kalkan parmaklar, ön 

çeki gün Necdet Ersoy’a kalktı.
O gün, meclisi terk eden MHP grubu, önceki 

gün, CHP adayını destekledi.
Ne değişti?
Halkın iradesi mi?
Hayır...
Koltuğa oturttukları Refik Yılmaz hakkındaki 

beklentileri değişti.
Birçok konu kişisel sorun haline geldi.
Sonuçta, haklının hakkı, sahibine iade edil

di.
Bu arada olanlar Belediye Başkanı Fatih 

Mehmet Güler’e oldu.
Fatih Mehmet Güler’i yolsuzluğa göz yum

makla suçlayanlar, öyle büyük yolsuzluklar 
batağına düştüler ki, üzerlerindeki lekeyi kim 
se çıkaramaz...

Fatih Mehmet Güler’in hesaplarında, çocuk
larında, yakınlarında tapudaki kayıtlarında 
görev süresince bir artış olmadığı görüldü.

KKsıne, 'oorç'ıu o'ıöuğu saptandı.
Ama bunların çocuklarının evlerinde para 

kasaları, milyon dolarları, ayakkabı kotaların
da paramın, havuzlarda toplanan paraları, ev 
deki paraları sıfırlayın diyen babaları, Türk 
kamu oyu sesleriyle duydular.

Bu kir onlara yeter.
Başkalanna çamur atanlar, öylesine kire 

bulandılar ki, temizlemeleri mümkün değil.
Necdet Ersoy, dün sabah görevine başladı. 
32 günde ne yapılabilir ki?
Ersoy birşey yapmak için değil, Fatih Meh 

met Güler’in istifasındaki gerekçede olduğu 
gibi, Belediye’yi elinde bulunduranların, bele 
diye imkanlarını kendileri için kullanmalarını 
önlemek için göreve geldi.

Bu yolu, eski başkan Güler istifasıyla açtı.
Kirli ilişkilerle koltuk sahibi olanlar, Meclise 

gelmedikleri gibi, dün Çelik ve Sarı, Belediye 
ye de gelmedi.

O’nların yardakçısı kalemlerde ortalıkta gö
rünmedi.

Ersoy’un görevi, belediyeyi kendi partisi 
için değil, Gemlik halkı için yönetmek olmalı.

Bu arada, öncelikle, bu kirli ilişkilerde parti
lerini satanları görevden uzaklaştırmalı, ka 
temlerini satanları da... Kimsenin haberi ol 
madan yapılan ihaleleri de durdurmalı...

30 Mart günü halkın oyunu kim kazanırsa, 
gelsin kendi düzenini belediye de kursun.

Talan. Kumla'tla seçim bürosu açlı
Küçük Kumla iskele mevkiindeki Çınarlı Kahvehane karşısında 

seçim bürosu açılışında konuşan İbrahim Talan, “Kumlalıların desteğini 
bizden esirgemeyeceğine şüphemiz yok. Kumlalıları öyle çok seviyorum ki, 

bir tane kızımı bile Kumla’ya gelin verdim” dedi
Mustafa Emre 
ÖZGEN ~ 
CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı İbrahim 
Talan, Kumla İskele 
Mev kii Çınarlı 
Kahveha ne 
karşısında seçim 
bürosu açılışını 
yaptı.
Çok sayıda partili 
nin ve belediye 
Meclis adaylarının 
katıldığı açılışta 
vatandaşlara çay ve 
kuru pasta ikramı 
yapıldı.

PENCERE AÇILDI 
BİLAL OĞLAN

Açılışta konuşan 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, "Hepi 
mizin çok iyi bildiği 
bir türkü vardır, 
"Pencere açıldı Bilal 
oğlan” diye.
Pencere açıldı, ses 
kayıtları ortaya çıktı, 
ampül patladı.

Ben, bir vatandaş 
olarak, başbakan ve 
oğlunun yaptıkları 
yolsuzluğun belge 
lerini nasıl kaçır

maya çalıştıklarını 
dinleyince hayretler 
içinde kalıyorum” 
dedi.
Belde belediyeleri

MKS MARMARA
ENTEGRE KİMYA SAN. A.Ş.

Eleman Aranıyor
Fabrikamız kazan dairesindeKepçe operatörü olarak görev yapacak Endüstri Meslek Lisesi mezunu (Tercihen Metal leri Bölümü Mezunu)B sınıfı ehliyeti ve şoförlük tecrübesi olan (Tercihen iş makinesi ehliyeti olan)2 yıl iş tecrübesi bulunan (Tercihen işletme veya iş makinesi operatörü olarak) 27 yaşını geçmemişGemlik'te ikamet eden3 vardiyalı çalışabilecekTakım çalışmasına uyguntş başvurusu yapmak isteyen adayların, hafta içi mesai saatleri içinde aşağıdaki numaradan randevu almaları gerekmektedir.T>J:0 224 519 03 00 (4 Hat)

nin kapatılmasıyla 
vatandaşların hiz 
met alma noktasın
da çeşitli zorluklarla 
karşılaştıklarına

। değinen Sertaslan, 
"CHP iktidarında 
belde belediyelerini 
yeniden açarak 
hizmetin vatan
daşlarımızın ayağı
na gelmesini sağla 
yacak, beldelerin 
adını yaşatacağız”

TALAN; BELDELER 
BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Kumla’nın Gemlik 
için önemli bir 
turizm noktası 
olduğuna değinen 
CHP Belediye 
Başkan adayı 
İbrahim Talan, 
“Kumla için bir çivi 
çakan herkes bizim 
için kıymetlidir. 
Geçmiş belediye 
başkanlarını saygıy
la anıyorum.
Bir çok projemiz 
var.
Beldemizin 
turizmde hak ettiği 
yere ulaşması için 
Çok çalışacağız. 
Kumlalıların 
desteğini bizden 
esirgemeyeceğine 
şüphemiz yok. 
KuKilalıları öyle çok 
seviyorum ki, bir 
tane kızımı bile 
Kumla’ya gelin 
\verdim. ” şeklinde 
konuştu.
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Argon Kaynakçısı ve CNC Torna Tezgahı Operatörü kurslarını başarıyla . 
tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı

ÇIMTflS’ta sertifika töreni
Maşallah, Maşallah

Maşaallah, Maşaaallah! 
On iki yılda 1928 madalya. 
Bu başarı Gemlik için az gurur mu? 
Dojo Karate Kulübümüzün bu büyük 

başarısını ilçede kaç kişi biliyor.
Gazetemiz Gemlik Körfez yazmasa, 

böylesi büyük başarıyı ben de dahil kaç 
kişi biliyordu ki yüz bin nüfuslu ilçe 
mizde.

Bilinen spor futbol, yeni yeni basket
bol ve de son zamanlarda yelken 
sporu.
Yelkencilerimiz de yüzümüzü 

güldürüp, onurlandırdı halkımızı.
Dojo Karate Kulübümüzün antrenörü 

ve sporcusu Gökhan Özler, yapılan 
müsabakalarda uluslararası, 2. Dünya, 
Avrupa ve Türkiye Şampiyonasında 
derece elde etmiş bulunuyor. Yine 
kulübün sporcusu Ali Kemal Akyıldız 
uluslararası müsabakalarda derece 
almış. Müzeyyen Kılıçarslan ın da 
dünya üçüncülüğü bulunuyor.

Bu derece yoğun sportif faaliyet 
gösteren Dojo Karate Kulübü giderleri
ni nasıl karşılıyor dersiniz?

Sporcular kendi olanaklarıyla müsa 
bakalara katılıyorlar.

Ferdi sporlar sporların en zorudur. 
Yiyeceğine, içeceğine uykuya özen 
ister. Başarıya götüren kişisel enerji ve 
bilgi ve geliştirdiği yetenektir sporcuyu.

Böylesi başarılı, ilçemizi dünyaya ve 
yurdun her yöresine duyuran Dojo 
Karate Kulübümüze son bir iki yıldır 
belediyeki araç v.s. gibi katkılarından 
başka maddi destek veren yok sanırım.

Gemlik’te sanayi, ticari, Denizcilik 
işletmeleri var. Marmarabirlik, Ticaret 
Borsası, GTSO yardım eli uzatmalıdır.
Ticaret Borsasının, Ticaret ve Sanayi 

Odasının eğitime katkı fonu yasa öneri 
si nispetinde bütçelerine konuyor. 
Sporda eğitimdir. Bedenin eğitimi, 
ahlakın geliştirilmesi, görgü ve bilginin 
artırılması sporda amkaçtır. Amaca 
ererek olgunlaşmak, ülkesine yararlı 
olmak, onur kazandırmaktır. Bu yüce 
değerler olmasa spor yapan mı olur?

Sosyal Yardımlaşma Vakfı Gemlik 
Şubesi spor yapan kulüplerimize katkı
da bulunmalıdır.

Kulüplerimiz bilindiği gibi amatör. 
Bizler için çabalıyor, yoruluyor, ter 
döküyorlar. Çocuklarımızı spora yön
lendirmek, avarelikten, kötü alışkanlık
lardan uzaklaştırmak hepimizin görevi 
dir.

Dojo kulüp antrenörü Gökhan Özler, 
gazetemize verdiği demeçte maddi 
destek veren kurum ve kuruluşlara 
teşekkür etme nezaketini göstermiş.

Sanmam ki Belediyenin haricinde 
kulübe el uzatan olsun.

Varsa açıklasınlar. Toplum bilsin. 
Firmayı kuruluşu bedava reklam etmiş 
oluruz.

Sevgili Gökhan özler, seni ve başarılı 
sporcdıannızı'Kdtıuyorum.

Hepinizin gözlerinden öpüyorum.
Sağlıklar, başarılarınızın artarak 

devamını diliyorum.

İstihdamı arttırmak 
ve işsizlere mesleki 
nitelik kazandırmak 
amacıyla İş Kurumu 
projeleri devam 
ediyor.
Bu kapsamda Çim- 
taş Boru imalattan, 
İş Kurumu ve Uzman 
laşmış Meslek 
Edindirme Merkezi 
işbirliğiyle gerçek
leştirilen Argon 
Kaynakçısı ve CNC 
Torna Tezgahı Opera 
törü kurslarını başa 
rıyla tamamlayan 30 
kursiyere sertifika 
lan törenle verildi. 
Törene Çimtaş Boru 
Genel Müdürü Cem 
Geyik, İş Kurumu

Gemlik Hizmet 
Merkezi Müdürü 
Mustafa Volkan 
Yıydırım, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ve

Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi 
Müdürü Hüseyin Er 
katıldı. ÇİMTAŞ’ta 
düzenlenen törene 
katılanlar, sertifika

töreninden sonra 
Çimtaş çalışma 
sahasını gezerek 
fabrikanın üretim 
kapasitesi hakkında 
bilgilendirildi.

îiiıt Melalden sağlı! anlaşması
Türk Metal Sendikası 
Gemlik şubesi, 
Yalova Özel Atakent 
Hastanesi ile indirim 
anlaşması imzaladı. 
Sendika Üyelerine 
özel indirim 
anlaşması sağlık 
hizmetlerinin 
tamamını kapsıyor. 
Sendika binasında 
imzalanan anlaşma 
kapsamında ayakta 
müdahaleden, yatış 
ve ameliyat 
konusunda pek çok 
hizmette indirim 
sağladığını belirten 
özel Atakent 
Hastanesi İşletme 
Müdürü Cengiz 
Akın; “Önümüzdeki 
dönemde 20 bin 
metrekare kapalı 
alan üzerinde 150 
yataklı bir hastane 
yapacağız. Tüm 
hizmetleri kap
samasını plan
ladığımız hastane 
bölgenin en önemli 
sağlık merkezi ola
cak" dedi.

Türk Metal Sendikası 
Gemlik Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz; “Üyeleri 
m ize pek çok kurum
dan aldığımız 
indirimde önemli 
birini daha ekledik. 
Daha önce de anlaş
mamız olan özel 
Atakent Hastanesi 
ile daha iyi şartlarda 
yeni bir anlaşma 
oldu" şeklinde 
konuştu.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

ÇATIRDAYAN BİR İKTİDAR!
Uzun zamandır 

ülkemizde yaşanan 
yolsuzluk ve rüşvet 
olayları telefon 
konuşmalarıyla 
deşifre edilince 
kumpasın yerini 
montaj aldı. 
Doğruluğunu yan
lışlığını biz bileme 
yiz; ancak uzmanlar 
doğru olduğu 
konusunda hem 
fikirler.

CHP lideri 
Kıhçdaroğlu, 
Erdoğan için 
yalancı, başçalan 
şimdi de hırsız 
demekten kendini 
alamıyor.

Yalancı ve hırsız
dan başbakan 
olmaz diyor.

Elinde birtakım 
bilgi ve belgeler 
olmasa bunları 
söylemez herhalde.

Sayın Erdoğan için 

söylenen hırsız ve 
yalancı sözleri yenir 
yutulur cinsten 
değil. Ne hikmetse 
bu konuda Kılıçdar 
oğlu mahkemeye 
verilip ona tazminat 
davası açılmıyor. 
Daha önceleri Sayın 
Erdoğan, kendisiyle 
ilgili en küçük 
eleştiri yazan 
gazetecileri mahke
meye verip tazminat 
davası açmaktan 
geri durmuyordu.

Siyasi iktidarın 
kirli çamaşırları biri- 
leri tarafından 
ortaya çıkarıldıkça 
bakanlar, çocukları, 
başbakan ve ailesi 
şaşkınlık içinde ne 
yapacağını bilemez 
durumda.

Yeni yasalar 
çıkarıp ya da tehdi
tle ve baskıyla her 
şeyi örtbas edeceği

ni sanan sayın 
başbakan, sonunda 
çaresizliğini yaşa
mak zorunda kah 
yor.

AvrupalI devlet 
adamları sayın 
başbakanı eskisi 
gibi dikkate almıyor. 
Eski gücünü 
koruyamadığı 
anlaşılıyor. Sadece 
ortaya sürülen yol
suzluk ve rüşvet 
konuşmalarının 
montaj olduğunu 
söylemekle yetini 
yor.

insanlar geçim 
derdiyle uğraşırken 
bazılarının, 
evlerindeki paraları 
sakladıkları halde 
30 milyon evro gibi 
küçük bir miktarını 
koyacak yer bula
mamaları ne tuhaf 
değil mi?

Sizler hiç hayatınız 

boyunca bir milyon 
evronun hayalini 
kurdunuz mu?

Ben kuramadım; 
çünkü bu kadar 
paramın olacağına 
hiçbir zaman inan
madım.

iddia olduğu ifade 
edilen son telefon 
konuşmalarının 
(başbakan ve oğlu 
Bilal’le ilgili) 
çözümü başka 
dillere çevrilerek 
Dünya’ya servis 
ediliyor. Yabancı 
basın günlerdir 
Türkiye’de yaşanan 
rüşvet ve yolsuzluk 
olaylarını dikkatle 
izliyor, iktidar men
suplarının yap
maları gerekli olan 
istifa eylemini yer
ine getirmemelerini 
bir türlü anlamıyor
lar. Çünkü onlar, 
hukuka, adalete ve 
demokrasiye inanı 
yorlar.

Çağdaş ülkelerde 
yöneticiler herhangi 
bir yolsuz luğa 
bulaşmışsa o 
görevde bir saniye 
bile kalamazlar. 
Söylentisi bile istifa 
etmelerine yeter de 
artar.

Basını ve "siyasileri 

yakından izliyor
sanız önümüzdeki 
günlerde sadece 
telefon konuşmaları 
değil, bunları 
destekleyen görün
tüler de piyasaya 
sürülecek.

Asıl cümbüşün, 
kaset savaşlarının 
Mart ayı içinde, 
seçime yakın gün
lerde gerçekleşe
ceği kanısındayım. 
AKP iktidarı şu an 
kendini savunamaz, 
köşeye sıkışmış bir 
kedi gibi sağa sola 
saldırmakla meşgul, 
inandırıcı olmayan 
söylemler toplumu 
tatmin etmiyor, aklı 
başında insanları 
inandıramıyor. 
Batakta debe
lendikçe batıyor. 
Rüşvet ve yolsuzluk 
imparatorluğunun 
yıkılışının sesleri 
çok uzaktan duyulur 
olmaya başladı.

Siyasi iktidar, 
önümüzdeki gün
lerde büyük güç 
kaybına uğrayacak
tır.

AKP’nin iktidar 
gemisi bu fırtınaya 
dayanacak gibi 
görünmüyor. 
Yapılacak seçim

lerde kayalara 
çarparak siyasi tari
hin karanlıklarında 
yerini alacak gibi bir 
görüntü çiziyor. 
Gelecekte rüşvet ve 
yolsuzluk sonucu 
yıkılmış bir iktidar 
olarak yeni kuşak
lara anlatılacağın
dan hiç kuşkum 
yok.

AKP’nin hangi yol
larla ve kimler 
tarafından kurul
duğunu ve iktidara 
getirildiğini Namık 
Kemal Zeybek bir 
zamanlar açık
lamıştı.

Böylesi iktidarların 
yine aynı şekilde 
iktidardan gideceği 
bir gerçektir. 
Hükümet bu hızlı 
gidişi durdurmak 
için her türlü yola 
başvursa da başarılı 
olamıyor.

Artık ok yaydan 
çıkmıştır. Kullanma 
süresi dolan bir par
tinin işlevi bitmiş 
demektir.

Acil önlemler ağır 
hastanın düzelmesi 
için yeterli olmaya
cak, suni teneffüs 
ile de eski 
sağlığına kavuşa
mayacaktır.

■MWÎİlWlMlto«ll|lllllll Halk Eğitlm’de 
Forklift Kursu

Umurbey Celal 
Bayar Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi, ergenlik 
konusunda evlerde 
eğitim veriyor.
Ergenlik 
döneminde yaşanan 
sorun ve çözüm 
önerilerini yaşamda 
kalite ekibi olarak 
okuldaki eğitimler
den daha etkili 
olduğunu gördüğü 
evde ergen eğitim
lerine hız verdiler, 
öğrenci ve Öğret
menlerin gayretleri 
ile olan projenin tüm 
okullara, Bursa iline 
ve Türkiye'ye örnek 
olması gerektiğini 
düşünen veliler 
memnuniyetlerini 
ifade ettiler.
Okulun Yaşamda 
Kalite Ekibi olarak, 
sosyal sorumluluk 
projesi ve okulun 

4 iyileştirmeye açık 
alanlarından 
"Ergenleri Hayata 
Hazırlama, Ergenlik 
Sorunları ve Çözüm 
yolları" adı altında 
Evlerde Velilere

yönelik Eğitimlere 
devam ediyor. 
Ergenlik dönemini 
daha yoğun 
yaşayan öğrenciler, 
velilere Ergenlik ile 
sorunlarını, istekleri
ni anlatıp yaşadık
larını anlıyorlar. 
Velilere sunulan, 
yapılması gereken
ler ile ilgili empati 
kurarak velilerin ve 
kendilerinin farkın- 
dahğını sağlıyorlar. 
Hem Ergen öğrenci
lerin hem de Ergen 
öğrencileri olan 
velilerin uygula

madan son derece 
mutlu oldukları 
gözlendi.
Umurbey Celal 
Bayar Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi, Umurbey'de 
ikamet eden 
velilerin, Nermin 
Gedik adlı velinin 
isteği üzerine, 
ergenlik dönemi 
sorunları ve 
çözümleri ile ilgili 
seminerin öğrenci 
ve öğretmenler 
tarafından verilmesi, 
Gemlik'te tüm 
seminerleri takip 

eden Fadime 
Keçeci adlı 
veli projenin evlerde 
uygulanmasının 
muhte şem bir 
zenginlik olduğunu 
ifade etti.
Umurbey Celal 
Bayar Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi, Yaşamda 
Kalite Ekibi üyeleri, 
velilerin yoğun 
istekleri doğrul
tusunda bu projenin 
uygulama alan
larının genişleti 
lerek devam ede
ceğini söylediler.

açılıyor

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
Forklif kursu açıla
cağı bildirildi.
Gemlik HEM’den 
yapılan açıklamada, 
işsizlere, iş arayan
lara, işinde kendini 
geliştirmek isteyen

KAYIP
GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
07/12/2011 TARİH VE 201140026024 

YEVMİYE NOLU 0294348 SIRA NUMARALI 
1.859.00 LİRALIK VE 11/10/2011 TARİN 

20110021316 YEVMİYE NOLU 0293011 SIRA
NUMARALI 841.05 LİRALIK ALINDI 

BELGELERİM KAYBOLMUŞTUR.
HÜKÜMSÜZDÜR. NUSRETMUTMAN

lere Mart ayında 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi’nde Forklift 
Kursu açılacağı 
belirtilerek, müra
caatların şahsen 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü’ne yap
maları istendi.



İÇKİSİZ AİLE LOKANTASI

GÜNLÜK TAZE BALIK SATIŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR 
HAMSİ KAYGANA & KALAMAR & ÇİROZ & KARİDES 

LAKERDA & DENİZ BÖRÜLCESİ & JUMBO & PAVURYA 
IZGARA BALIK ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MILTON
DÜĞÜN SALONU

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

POSTANE KARŞISI / GEMLİK

TEL: 0 224 513 09 99

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

îfysfy Piyanist r
Meşrubat Saten Sanfatye d uy dirine
Çerez JVikahMasas/

İnternetten Canb %ıpn 

Sahne - Işıhgösferisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz göster Her
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MANASTIR EMLAK
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DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

vvww.manastiremlakqemlik.oom
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