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YSK’nun karan ile dün yapılan seçimlerde Yalova’da CHP, Ağrı’da BDP kazandı

Kadri GÜLER
| kadri_guler@hotmail.com

1 Haziran seçimleri...
Haziran ayının ilk günü Türkiye de bazı il ve 

ilçelerde seçmenler yine sandık başına gittiler.
Oysa, 30 Mart günü yapılan yerel seçimlerde 

ahnan sonuçlar vardı।
Bunlardan en kritiği Yalova seçimleriydi.
Yalova'da önce AKP adayının Kazandığı açık

landı, buna CHP itiraz etti.
Yeniden yapılan sayımlarda, CHP bu kez birinci 

parti çıktı.
AKP, sonuçlara 'engellilere oy kullandırıldı' 

dtye itiraz etti.
YSK bu itirazı yerinde bularak, seçimlerin 

yenilenmesine karar erdi. Devam sayfa 4'de

lığını BDP adayı Sırrı Sakık kazandı. 4’de

Üstelik herkese 
tişört hediye!

ioo/Vur

4 Goodyear’a 
1BMW

4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520i ile sürme şansı yakalayın!

E3 Facobook/ao<xiy.»r.turt<iy« Q TWttor/goodyearturkiyo 07 Ntoan 2014-30 Haziran 2014 tarihleri aralında, Türkiye genelindeki tüm Ooodyear aalıyı olan yerlerden 4 adet.Goodyear markalasllk alımı kofuluyla tokjato^Wllw^an^teMI^ ______ M 8al*l ueritocektlr (hor 400 TL>o1çokllto hakkı). Ikramlyo tesliminde llşvoyafalura aslının İbran zorunludur. 10 yaşmdıın kllçUklor kam^

Küçük Sanayi Sitesi B B|ok No; 1 GEMLİK Tel; 0 224 524 74 01 GSM 0 533 924 18 98
KampenyalMoen-30 Haziran 2014 tarihleri arasında geçerlldlr. World Business kartlar, banka kartanveWortdpuankullanilarakyaptlanaliywIglarkan^^

Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazlar 
üzerine tekrarlanmasına karar verilen Yalo 
va, Ağrı ve diğer belediye seçimlerinde ke 
sin olmayan sonuçlar belli oldu. Nefes ke 
sen çekişmeyle geçen Yalova seçimlerini 
CHP adayı Vefa Salman kazandı. Sandık 
ların açılmasının ardından CHP Grup Baş 
kanvekili Muharrem İnce seçimi 206 oy fark
la kazandıklarını ilan etti. Ağrı da ise AKP 
hezimete uğradı. Ağrı da belediye başkan

Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin resmi açılışını

2013 Eylül ayında eğitim-öğretim haya tına 
başlayan 24 derslikli Roda Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nin resmi açılışı, Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç tarafından 
cumartesi günü düzenlenen törenle 
yapıldı. Haberi sayfa 2’de

GOOD^YEAH
MADE TO FEEL GOOD
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Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin resmi açılışını 8 ay sonra Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yaptı

M İmam HMHıt W ilil tf Giilüen Ergen J 
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2013 Eylül ayında 
eğitim-öğretim haya 
tına başlayan 24 
derslikli Roda 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nin resmi 
açılışı, Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Annç tarafından 
yapıldı. 
Cumartesi günü 
saat 15.oo de yapı 
lan açılışa Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu, 
Wietvdk'rti İsmail 
Aydın, hayırsever 
Ergün Kağıtçıbaşı, 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz ve 
öğrenci velileri ile 
davetliler katıldı. 
Açılış konuşmaları 
öncesi meslek dersi 
hocası Süleyman 
Yedek tarafından 
Kur'an-ı Kerim okun
du.
Törende, konuşan 
Roda Yönetim Kuru 
lu Başkanı Ergün 
Kağıtçıbaşı, "Roda 
olarak 24 derslikli 
okulumuzu eğitim 
ordusunun hizme
tine sunduk. Çağı 
mızda olaylar sosyal 
ve ekonomik olarak 
gelişiyor. Dünyada 
bunlar baş döndürü 
cü bir şekilde 
gelişmektedir. Düne 
kadar kıtalar arasın
da yaşanan yanş, 
bugün ülkeler arası, 
hatta şehirler arasın
da cereyan ediyor. 
Bu bakımdan 
okullarımızda iyi eği 
tim verilmesi, hem 
öğrencilerimizin 
hem de ülkemizin 
geleceği için önem
lidir" dedi.

YARDIMSEVERLER 
335 MİLYON 
LİRALIK OKUL 
YAPTI

Başbakan Yardımcı 
sı Arınç yaptığı 
konuşmasında, 
"Roda İmam Hatip 
Lisesi, Gemlik'in en 
güzel yerinde çok 
geniş bir alana yapıl 
dı. Yolda gelirken 
görünce bizim bile 
içimizi açan bir 
görüntüye sahip. 
'Eğitime Yüzde 100 
Destek' kampan 
yamızda Bursa ilk 
3'te yer alıyor. 2003- 
2014 yılları arasında 
335 milyon TL, eski 
para ile 335 trilyon 
hayırseverlerden 
destek geldi. Roda 
İmam Hatip Lisesi 
ise 7 bin metrekare 
bir alan üzerinde 4 
bin metrekaresi 
kapalı olan, 24 ders
likli ve içinde her 
türlü donanıma 
sahip örnek bir okul. 
Gemlik'i yeniden 
inşa ederken eğitim 
için daha büyük im 
kanlar tahsis et me 
ye devam edeceğiz" 
dedi..

HAKİMLER 
SAVCILAR İMAM 
HATİP’TE 
YETİŞECEK 
Arınç, şöyle devam 
etti: “Büyükşehir ve 
merkezi hükümet 
desteği ile daha iyi 
şeyler yapacağız. 
İmam hatip liseleri 
ne her dönem ilgi 
olmuştur. Sadece bir 
dönemde, EML'ler 
ile birlikte adaletsi
zliğe uğramıştır. Bu 
haksız uygulama 
sonrasında eşit reka 
bet ortamı ile yine 
imam hatipler büyük 
ilgi görmüştür. 
Önümüzdeki dönem 
terin hakimleri, savcı 
lan ve iş adamları 
Roda İmam Hatip Li 
sesi'nden yetişecek
tir" 
"Ülkemizin en büyük 
gücü genç nüfusu 
dur" diyen Arınç 
şunları söyledi: 
"Bu bizim için bü 
yük bir servet. Bizim 
imam hatip lisele 
rinden beklentimiz, 
saygılı, sevgili, 
vatan perver ve 
başarılı gençler 
yetiştirmeleridir. Geç 
de olsa açılışına 
yaptığımız okulda

inanıyoruz ki hiçbir 
ailenin gözü arkada 
kalmayacak, çünkü 
çocukları emin 
ellerde."
Okula destek veren 
Roda yetkililerine 
Arınç tarafından 
plaket verildi.
Öğrenciler ve Arınç 
tarafından kurdele 
kesilerek okulun 
açılışı yapıldı.
24 derslikten oluşan 
800 öğrenci kapasi 
teli Roda Anadolu 
İmam Hatip Lise 
sinde 5-6-9-10 ve 11. 
sınıflar olmak üzere 
211 öğrenci eğitim 
görüyor.

Ünlü sanatçı Gülben 
Ergen'in kurucusu ve 
başkanı olduğu 
Çocuklar Gülsün Diye 
Demeği, ihtiyacı olan 
yerlere ana okulu 
kazandırmaya devam 
ediyor.
Daha önce Trabzon, 
İstanbul, Mardin, 
Tokat, Erzurum, 
Sinop, Hatay, Aydın, 
Zonguldak, Van, 
Sivas, Manisa, Çanak 
kale, Kars, Tekirdağ, 
Şanlıurfa, Kahraman 
maraş ve Konya'da 
ana okulları açan, 
Çocuklar Gülsün Diye 
Demeği, yeni okulunu 
dün ilçemizde yeni bir 
anaokulu açtı.
Okul yapımını Ersin 
Ailesi'nin üstlendiği, 
"Çocuklar Gülsün 
Diye- Nafiz Ersin Ana 
okulu" yapılan açılış 
töreniyle eğitim 
hayatına başladı. 
Ersin Ailesi'nin 
babaları adına yaptır 
dığı "Çocuklar Gülsün 
Diye-Nafiz Ersin 
Anaokulu" nun açılış 
törenine, Çocuklar 
Gülsün Diye Dernek 
Başkanı Gülben Er 
gen, Başkan Yardım 
cısı Elvan Oktar, Ersin

KfiŞ€D€ İ)€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Ailesi'nin yanı sıra, 
Bursa Vali Yardımcısı 
Eyüp Sabri Kartal, 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, II Milli 
Eğitim Müdürü Muşta 
fa Bilici, İlçe Emniyet 
Müdürü Ramiz Erçetin 
de katıldı.
Okulda emeği geçen 
lere teşekkür eden 
Çocuklar Gülsün Diye 
Deme ği Başkanı 
Gülben Ergen, 
"Çocuklar Gülsün 
Diye Ana okulu'nun 
21.sini Bursa'ya he 
diye etmiş olmaktan 
çok mutluyuz. Çocuk
lar Gülsün Diye Der 
neği olarak daha çok ’ 
köye okul öncesi 
eğitim imkanı sağla
mak için tüm gücü 
müzle çalışmaya de 
vam edeceğiz.
So m a'da yaşanan 
maden faciasında 
madencilerimiz 
adına büyük üzüntü 
yaşadık. Bundan son
raki ilk anaokulunu 
Soma'da açmayı 
hedefliyoruz" dedi. 
Milli Eğitim Bakanlığı' 
na bağışlanan okul, 
100 öğrenciye okul 
öncesi eğitim olanağı 
sunacak.
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Gazhane Caddesin de elektrik kablolarını yer altına 
alma çalışmaları sırasında, iş makinası kazı 
yaparken, doğalgaz borusunu patlattı. Korkulu 
anların yaşandığı olayda 6 kişi hastanelik oldu.

Cumartesi günü 
Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Caddesi’n 
de elektrik kablo
larını yer altına alma 
çalışmaları sırasın
da, iş makinası kazı 
yaparken, doğalgaz 
borusunu patlat
ması, korkulu 
anların yaşanmasına 
ve 6 kişinin hastane
lik olmasına neden 
oldu.

EKİP GELİYOR

TEDAŞ’ın elektrik 

tellerini yer altına 
alınması işini alan 
müteahhit firma iş 
makinası operatörü, 
Gürçay Aparmanı 
karşısında 
çalışırken, kepçenin 
bir konuta giden 
doğalgaz borusunu 
patlatması sonucu, 
gaz açığa çıktı. 
Bir anda Gazhane 
Caddesi’nde doğal 
gaz kokusu yayıldı. 
Evlerinde oturanlar 
dan pencerelerini 
kapamaları istenir 
ken, Aksa Gemlik

Doğal Gaz Dağıtım 
firmasına haber 
verildi.
Teknik ekip gelene 
kadar çevreye yayı 
lan gazdan 6 kişinin 
etkilendiği ve 
Muârtimer Âğım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldrılan Melih K, 
Eda K, Yeliz A, Tahir 
Ü, Deniz A. ve Naife 
C.'ye oksijen 
tedavisi uygulandığı 
öğrenildi.

KAÇAK ONARILDI 
Aksa GEMDAŞ tek

nik ekibinin 
kaçak doğalgazı

112 Acil Ambulansı 
ile 6 kişi Devlet

uzaklaşmalarını ve 
sigara içmemelerini

kesmesinden sonra 
hat olarıldı. 
Gaz kaçağı 
sırasında çevrede 
bulunan esnaf ve 
konutlarda oturan
ların evlerine giren 
gazdan çocukların 
etkilendiği, bir süre 
sonra fenalaşmalar 
meydana gelince

Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Gazhane Caddesi’ 
nde korkulu anlar 
yaşanırken, 
elektrik kablosu hattı 
açan firma da 
çalışanlar, gaz 
kaçağı sırasında 
caddeden geçeler! 
uyararak

istediler.—
Aksa Gemdaş ekibi 
nin işini bitirmesin
den sonra çevre 
deki oturan ve 
çocukları hafif 
zehirlenen vatan
daşlar, işi yapan fir
madan şika 
yetçi olacaklarını 
söylediler.

SIRENA MARINE

Üretimde görevlendirilmek üzere Polisaj, Trim, Laminasyon, 
Montaj işlerinde çalışacak

ÜRETİM OPERATÖRLERİ 

aranmaktadır.

Adayların 2-6 Haziran 2014 tarihleri arası Sirena Marine 
Güvenlik kapısına başvurmaları rica olunur.
2 Haziran P.tesi günü gelen adaylarla saat 14:00’de mülakat 
yapılacak, diğer günlerde gelen adaylar daha sonra 
değerlendirilecektir.

Sirena Marine Denizcilik San.He. A.Ş.
Çeltikçi Köyü Han Yeri Mevkii
Orhangazi - Bursa
T 4£0 224 275 76 00
F 490 224 275 Z* 76

E Euphoria ✓\ZLR== ZK3E İ L-IT
Y AG M T ft 

OflCtol Doolor

ELEMAN
TECRÜBELİ VEYA 

TECRÜBESİZ 
TEMİZLİK İSLERİ 
YAPACAK BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR
MÜRACAAT 

0554862 18 91 
0 546 907 03 25
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Güne Bakış Yaioıra Clhin Huri BDFnin
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

1 Haziran seçimleri
Bir kritik seçim de Ağrı da yaşandı.
Ağrı seçimlerini BDP adayı Sırrı Sakık 

kazandı.
AKP Ağrı depreminden sonra burada 

depremzedelere binlerce konut yaptı.
Ağrı'yı almaları gerektiğine inanıyor

lardı.
Sonuçlara itiraz ettiler.
YSK, AKP'nin iktirazını yerinde buldu.
BDP adayı Sakık, bunun adaletsiz bir 

karar olduğunu, ama seçimlerin yenilen
mesinden kaçmayacakları duyurdu.

Dün seçmen sayısı birbirine yaklaşık iki 
ilde yapılan seçimlerde sonuç değişmedi.

Van aa BDP farkı büyüktü.
Yalova'da ise kırar kırana bir seçim 

yaşandı.
İktidarın bütün gücünü arkasına alan 

AKP adayı, Başbakanın mitingine karşın 
seçimleri kazanamadı.

Dün seçim sonuçlarını televizyonda 
izlerken, CHP Belediye Mtedis grup 
sözcüsü Av. Özgür Aksoy'un Yalova daki 
hukuk oluşumunda görevli olduğunu bile 
rek, kesin sonuçların alınıp alınmadığını 
sordum.

O da net bir şey söyleyemedi. __
O sıralarda CHrli Muharrem İnce, karne 

ralar karşısına geçerek, seçimleri kazm 
dıklarmı duyurdu.

Türkiye Yalova seçimlerinin kesin 
sonuçlandı Bekliyordu.

Çok geçmeden tüm sandıkların sonuçları 
belli oldu.

CHP, 30 Martta bileğinin hakkıyla aldığı 
seçimleri, iktidara karşın oylarını arttıra 
rak yeniden aldı.

Ağustos ayında Türkiye yeni Cumhurbaş 
kanı'nı seçecek.

AKP'nin adayı Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan..

Bunu yetkili ağızları son günlerde yap
tıkları toplantılarda açıklıyorlar.

bunun gizlisi sddıısı ydn.
Ama, Başbakan Erdoğan Gül gibi bir 

cumhurbaşkanı olmak istemiyor.
Başbakanlıktaki yetkileri elinde bulun

duran bir cumhurbaşkanı olmak istiyor.
Aslında gönlünde yatan Başkanlık siste

mi.
Ama buna mevcut Anayasa izin vermi 

yor.
Ana muhalefet ve MHP adayını açıkla

madı.
Çatıda buluşacakları bir Cumhurbaşkanı 

adayı arıyorlar.
1 Haziran seçimlerinin büyük etkisi ol 

masa da, kazanan partilere moral açısın
dan yararı olacağını sanıyorum.

Asıl mücadele, Cumhurbaşkanı seçim
lerinde yaşanacak.

ABONE OLDUNUZ MU?
■nanaM abone olun okuyun okutun

Yalova'da 30 Mart'ta 
yapılan ancak itiraz 
üzerine Yüksek 
Seçim Kurulu 
tarafından iptal 
edilen ve dün 
yenilenen Yalova 
Belediye Başkanlığı 
seçimini gayri resmi 
sonuçlara göre, 
CHP adayı Vefa 
Salman kazandı. 
CHP Grup Başkan 
Vekili Muharrem 
İnce, seçimi 206 oy 
farkla kazandıklarını 
açıklayarak, "Bu Bir 
hakkın geri verilme
si oldu. Bir mağ
duriyetin giderilmesi 
oldu" dedi, 
AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Abdülhamit Gül de, 
Yalova halkının ver 
diği karara saygılı 
olduklarını belirte 
rek, "Şu anda ilgili 
avukat arkadaşları 
mız seçim kurulun
da gerekli itirazları 
yapıyorlar. 800-900 
civannda oyla ilgili 
itirazımız var. Gerek 
sandık esnasında 
gerekse seçim kuru
lunda baki olan itira
zlarımız var. Kesin— 
sonuçlan Seçim 
Kurulu paylaşacak" 
dedi. Yalova'da 30 
Mart'ta olduğu gibi 
yarış kıran kırana 
geçti. Yüzde 95'i 
açılan sandıklardan 
CHP'nin adayı Vefa 
Salman'a yüzde 
47.9; AK Parti'nin 
adayı Yakup Koçal'a 
ise 47.6 oranında oy 
çıktı.
Aradadaki oy fark, 6 
oya kadar düşmüş 
ken daha sonra ise 
CHP lehine 206'ya 
kadar çıktı. Bir oy 
farkla sonuçlanan 
ve itiraz sonucu 
yenilenen Yalova 
Belediye Başkanlığı 
seçimlerinde benzer 
bir sonuç ortaya 
çıktı, CHP açılan 
sandıklarda 206 çyla 
önde gidiyor.
Şu ana kadar oyların 
yüzde 94.6'sı sayıldı. 
CHP 27 bin 712 oyla 
oyların yüzde 
47.9'unu aldı. AK 
Parti şu ana kadar 
27 bin 506 oyla 
oyların yüzde 47.5'i 
m aldı. Yalova'da 
seçmenler oylarını 
AK Parti ve CHP'de 
birleştirdi diğer par
tiler oy alamadı. 
MHP 702 oy ve 
oyların yüzde 
1.3'ünü, HDP 618 oy 
ve yüzde 1.2'sini 
aldı. Yalova seçim
lerinde ilk sandıklar
dan itibaren müthiş

bir yarış oldu. 
AK Parti ve CHP 
arasında oy farkı 
uzun süre 20 oyun 
altında kaldı. CHP 
Grup Başkanvekili 
Muharrem İnce, 
Yalova'da belediye 
başkanlığı seçimini, 
resmi olmayan 
sonuçlara göre, 
adayları Vefa 
Salman'ın kazan 
dığını açıkladı. CHP 
Grup Başkanvekili 
Muharrem İnce,. 
Yalova'da belediye 
başkanlığı seçimini, 
resmi olmayan 
sonuçlara göre, 
adayları Vefa 
Salman'ın 
kazandığını açıkladı. 
İşte ilk sonuçlar: 
Toplam Sandık: 245 
Toplam Seçmen : 
75813
Açılan Sandık: 232 
Açılan Sandık Oranı 
% 94.69 
Kullanılan Oy: 
58689
Geçerli Oy: 57836

PARTİ ADI ALDIĞI 
OY ORANI % 
DSP 1 0.001 
DYP 1 0.001 
BBP 13 0.022 
AK PARTİ 27506 
47.558 
DP 15 0.025 
MP 1 0.001 
SP 25 0.043 
HAK-PAR 0 0.000 
LDP 0 0.000 
BTP 2 0.003 
İP 0 0.000 
HDP 662 1.144 
CHP 27712 47.914 
HEPAR 0 0.000 
MHP 792 1.369

BDP Ağrı Belediye 
Başkan Adayı Sakık: 
"Bizim Şuanda 5 
Binin Üzerinde Oy
Farkımız Var AK
Parti ilSm

Barış Ve Demokrasi

Partisi (BDP) Ağrı 
Belediye Başkan 
Adayı Sim Sakık, oy 
sayımının yapıldığı 
salon önünde yap
tığı açıklamada, 
"Bizim şuanda 5 
binin üzerinde oy 
farkımız var Ak Parti 
ile aramızda" dedi. 
Oy sayımlarının 
yapıldığı 15 Nisan 
Kapalı Spor Salonu 
önünde basın men
suplarına açıklama 
yapan BDP Ağrı 
Belediye Başkan 
Adayı Sırrı Sakık, 
kendilerini sevin
diren tek şeyin 
kentte huzurlu bir 
seçim süreci yaşan
ması olduğunu 
belirti. Seçim 
sürecinde çok 
kuşkulan, endişeleri 
olduğunu ama kaza
sız ve belasız bir 
seçim kazandığını 
ifade eden Sakık, 
"Biz 30 Martta 
aldığımız seçimi bu 
kentin selameti için, 
Ağn'nın kanama
ması için, Türki 
ye'nin kanamaması 
için Ağn'ya armağan 
etmiştik. Banş 
sürecini çok önem
siyoruz. Ağn 
kanamış olsaydı 
barış süreci de 
kanatılacaktı. Tüm 
Türkiye kanayacaktı. 
Biz aldığımız seçimi 
halkımıza ve banş 
sürecine armağan 
etmiştik. İyi ki de 
yaptık. Ak Partiye 
buyurun gelin 1 
Haz i ran'da seçim
lere gidelim dedik 
ve yeniden seçim
lere katıldık. Bugün 
halkımız iradesini 
tekrar ortaya koydu. 
Biz bu çahşmalan 
sürdürürken bir tek 
gün Ağrılılardan oy 
talep etmedik. 
Çünkü Ağrılılar 
zaten iradelerini

ortaya koymuşlardı. 
Hala açılmayan 
birkaç sandık var, 
sonuçlan bize ulaş
mayan o sandıklann 
seçim sonucunu

r

etkileme şansı yok. 
Bizim şuanda 5 
binin üzerinde oy 
farkımız var Ak Parti 
ile aramızda. Aslın 
da bu seçimi 
kazanan Türkiye' 
deki yaşanan banş 
sürecidir. Ağn halkı 
barışı çok çok 
önemsiyor. Kürt 
halkı barışı çok çok 
önemsiyor. 30 yıldır 
bu topraklarda çok 
acı yaşandı. Bu top 
ra kİ ar acının coğraf 
yası. Biz geldik bu 
acının coğrafyasını 
hep birlikte banşın 
coğrafyasına nasıl 
dönüştürebiliriz. 
Halkımızla bunlan 
konuştuk, bunlan 
tartıştık. Seçimlerde 
kazanan tek şey 
banş olmuştur. 
Onun için bu banş 
sürecini çok çok 
önemsiyoruz. 
Burada hiç kimse 
bir zafer, bir yenilgi 
asta burada eğeı-------
gerçekten banşı 
önemsiyorsak ve bu» 
barışın aktörleri 
burada yanşmışlar 
sa ve burada da 
kazanan banş 
olmuşsa herkes bu 
pencereden değer
lendirmelidir.
Bundan sonra da 
siyaseti bu şekilde 
dizayn etmelidirler. 
Merkezi hükümete 
çağnmız budur. 
Kürt hareketi de 
eminim bu sonuçlan 
iyi okuyacaktır. 
Sayın Öcalan'ın 
2013 nevruzunda 
silahlar sussun, 
demokratik siyaset 
hayat bulsun ve 
demokratik siyaseti 
işaret etme sinden 
sonra ben bu kente 
geldim. Bu gün 
demokratik siyaset 
burada ha yat buldu. 
Merkezi hükümet 
demokratik 
siyasetin önündeki 
engelleri bir an önce 
kaldırmalıdır.
Banşı sağlamhdır. 
Artık bu topraklarda 
silah, ölüm, kan, 
gözyaşı nın yerine' 
demokra tik 
siyasetin esas alın
ması gerektiğini 
zaten Kürt tarafının 
da istemi bu şekil 
dedir. Merkezi 
hükümette bu 
düzenlemeleri bir 
an önce yapmalıdır" 
dedi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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fiğaoğlu- Yılport ortaklığı Kalamış 
Yat Limanı ihalesini alamadı

Türkiye'nin en büyük 
marinası olan 
Kalamış yat limanı 
ihalesi tamamlandı. 
Koç Grubu'na 
bağlı Tek-Art ile Safi 
Gayri menkul arasın
da kıran-kırana 
geçen ihaleyi Koç 
Grubu kazandı.
Son teklif 664 milyon 
dolar oldu.
Fiyatı bir anda 570 
milyon dolardan 600 
milyon dolara 
çıkaran Ağa oğlu- 
Yılport ortaklığı 
üçüncü turda ihale
den çekildi. 
Türkiye'nin en 
büyük yat limanı 
ihalesinde dakika- 
dakika gelişmeler: 
"İhale Komisyonu 
Başkanı Ahmet 
Aksu: Tüm yatırım
cılara başarılar 
diliyorum. Teklifler 
peşin esasına göre 

verilecektir. Kapalı 
zarf içerisinde 
başlayacağız. Sonra 
3 elemeli tur yapıla
cak. Elemeli turlarda 
en düşük teklifler 
eşit çıkarsa eşitlik 
gidene kadar turlar 
devam edecektir.
"Nihai pazarlık 
görüşmelerine 
işadamı Ali 
Ağaoğlu'nun da 
katıldığı görüldü. 
"Söz konusu liman 
Türkiye Denizcilik 
Işletmeleri'ne bağlı. 
"Zarflardan çıkan en 
yüksek tutar 376 
milyon dolar oldu. 
"İhale bedelinin 
yüzde 20’si peşin 
olarak ödenecek. 
Türkiye’nin mavi 
bayraklı 11 tane yat 
limanı var.
"Akın Holding A.Ş.- 
Edip Gayrimenkul 
Yatırım Sanayi ve

Ticaret A.Ş. 
ihaleden çekildi. 
"En yüksek tutar 
424 milyon dolar. 
"Tepe-Kaya Ortak 
Girişim Grubu çekile
ceğini belirtti fakat, 
ihale komisyonu yine 
de bir rakam ver
meleri gerektiğini 
söyleyerek gruptan 
zarfa rakam yaz
malarını istedi. 
"İkinci elemeli turda

Taş Yapı İnşaat 
elendi.
İkinci elemeli turda 
en yüksek tutar 469 
milyon dolar oldu. 
"En düşük telfini 
veren Dati Yatırım 
Holding A.Ş oldu 
üçüncü turda ve 
ihaleye veda etti. 
"Açık artırma bedeli 
495 milyon dolar 
oldu. 1 milyon dolar 
artırım aralığı olacak.

"Tepe-Kaya Ortak 
Girişim Grubu ihale
den çekildi.
"İhalede tutar 
510 milyon dolan 
geçti. Akdeniz- 
Yılport bir mola aldı. 
"Teklif sahipleri 1'er 
Ter milyon dolar 
fiyat artınken, 
Akdeniz-Yılport 
bir anda 30 milyon 
dolar arttırdı.
"Bir anda 570 milyon 

dolardan 600 milyon 
dolara çıkaran 
Akdeniz İnşaat ve 
Eğitim Hizmet leri 
A.Ş. (Ağaoğlu) 
-Yılport Holding 
A.Ş. Ortak Girişim 
Grubu ihaleden 
çekildi.
"Molayı Koç 
Grubu'na bağlı Setur 
yetkilileri aldı.
"ihale, Tek-Art 
(Setur) ile Safi 
Gayrimenkul arasın
da sürüyor. Fiyat 620 
milyon dolan aşmış 
durumda.
"Açık artırma 650 
milyon dolan 
geçince Koç Grubu 
ikinci kez mola 
almak üzere salon
dan ayrıldı.
"İhaleyi 664 milyon 
dolarla Koç Grubu 
kazandı.
Grup son 15 yıldır 
limanı işletiyordu.
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Gemlik Gücüm Spor 
Kulübü 2013-2014 
sezonunda aldığı 
başarılı sonuçların 
karşılığında ilçemizi 
ve ilimizi 2014-2015 
sezonunda Türkiye 
Basketbol 3.liginde 
temsil etme onurunu 
yaşatan gerçek kah 
romanlarına teşek 
kür etti.
Bursa Sheraton 
Otel’de düzenlenen 
yemekte Bursa Vali 
Yardımcısı Bilal 
Çelik, Bursa Büyük 
Şehir Bid. Yrd. 
Abdullah Karatağ, 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Gemlik 
Belediye Bşk. Yrd. 
Nazmi Koçak, 
Gemlik Gençlik 
Hiz.ve Spor İlçe 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, Borusan 
Holding adına 
Mustafa izgi, Gemlik 
Gübre adına Ali 
Galip Küreksiz, 
Roda Port adına Ali 
Açıl, Aktaş-1 Lojistik 
adına Faik Aktaş, 
Akran Nakliye adına 
Sayın Ayhan 
Korkmaz, 145 Tır 
Koop. adına Recep

Akgün, Gemlik 
Esnaf ve Sanatkarlar 
odası adına İsmail 
Beki, Tomakay adına 
sayın Ertan Okay, 
Güngör Zeytincilik 
adına Emin Güngör, 
Aydın Madencilik 
adına Ceyhan Aydın, 
Yılmazlar İnşaat 
adına Tevfik Yılmaz, 
Okay Zeytincilik 
adına Mehmet 
Okay, Gemlik Spor 
Yönetim Kurulu, 
Gemlik Çotanak 
Spor Kulübü 
Yönetim Kurulu, 
Gemlik Amatör Spor 
Kulüpleri adına 
Fatih Keke, Kumla 
Spor Yönetim kuru
lu, Faruk Ağdemir 
Nakliye adına

Osman Ağdemir, 
Peynirci Baba adına 
Salim Karataş’ın bir 
araya geldiği gecede 
Gemlik Gücüm Spor 
Kulübü Yönetim 
Kurulu 2013-2014 
sezonun da yapılan 
tüm aktiviteleri kısa 
bir slayt ile gerçek 
destekçilerine 
teşekkür etti. 
Bursa Vali 
Yardımcısı Bilal 
Çelik, Gemlik 
Gücüm Spor’un 
sportif ve sosyal 
projelerle Gemlik'in 
ismini iyi şekilde 
temsil etmesi ilçe 
adına önemli olduğu 
nu, genç nesillerin 
önlerinde rol ve 
model oluşturacak 

bir takımın olması 
nın çok önemli 
olduğunu, Gemlik 
Gücüm sporun 
başarılı bir sezon 
geçirmesinden dola 
yı sporcu velilerine 
ve destekçilere 
teşekkür etti. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık konuş
masında Okul 
sporları, Bireysel 
sporlarda ve Gemlik 
Gücüm spor’un 
başarıları ilçemiz 
adına gurur verici 
olduğunu belirterek, 
“Gemlik’in gençler
ine sahip çıkılğığın- 
da başanlı sporcu
ların milli takımlarda 
boy göstermesi ve 
alacakları başarılı 

sonuçlarla ilçemizi 
en iyi şekilde temsil 
edeceklerine inancı 
mız tamdır. Gemlik 
Gücüm Spor’un 
yakaladığı bu başarı 
da pay sahibi olan 
tüm destekçilere 
teşekkür ederim” 
dedi 
Bursa Sheraton 
otelde konuşmaların 
artından Gemlik 
Gücüm Spor Kulübü 
yöneticileri 2013- 
2014 Sezonunda 9 
Yönetici, 273 
Sporcu, 7 Antrenör, 
5 Teknik Personel, 5 
Branş, 8 Sosyal 
Proje, 2570 Saat 
Antrenman, 28 
Hazırlık Müsabakası, 
67 Resmi Müsabaka, 

9000 Seyirci 899 740 
okuyucuya ulaşan 
Yerel ve Ulusal 
Basın da 1494 Haber 
ve www.gucumspor 
.com ‘da 405 090 
ziyaretçi ve Tüm 
Branşlar da Hazırlık 
ve Resmi Müsabaka 
larda 11 farklı ilde 
yaklaşık 27500 km 
mesafe14 Gün 
Konaklama 1200 
Yemek 14500 Su ve 
8 Sosyal proje ile 
1100 bireye ulaşarak 
Gemlik’in Türkiye’ye 
Açılan Penceresi 
olacaklarını 
belirterek samimi 
ortamda geçen gece 
geç saatlere kadar 
devam etti.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
■ ■ I

DAVETİYELERİ en uygun fiyatlarla ...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

■ ■ _ ___ 1- • ’ . ", 

GÜNDE DAVETİYE DASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...

GÜNLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83

http://www.gucumspor
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Muratoba’da Kiraz Festivali coşkusu
Gemlik Belediye 
si’nin Kültürel 
Etkinlikler Projeleri 
kapsamında Murat 
oba Mahallesinde 24 
yıl sonra uygula
maya koyduğu Kiraz 
Festivali, coşkuyla 
kutlandı.
Bursa Milletvekili 
İsmail Aydın, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Garnizon 
Komutanı İbrahim 
Altınbaş, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Cum 
huriyet Başsavcısı 
Mehmet Ayaz, Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz ve 
çok sayıda davetlin
in katıldığı Kiraz 
Festivaline Gemlik 
lilerde yoğun ilgi 
gösterdi.
Muratoba Köyü ile 
özdeşleşen ancak en 
son 1990 yılında 
yapılan Kiraz

Festivalinin Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz tarafın
dan yeniden yaşama 
geçirilmesi, coşkuy
la karşılandı. 
Muratoba Mahallesi 
Muhtarı Hüseyin 
Sukuşu, Gemlik 
Belediyesi öncülü 
ğünde yeniden yaşa
ma geçen ve büyük 
özlem duyulan kiraz 
festivalini önümüz 
deki yıllarda, kiraz 
ve zeytin festivali 
olarak kutlayacak
larını söyledi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’da, Muratoba 
Mahallesinin sulama 
sorununu bildiklerini 
belirterek, yaşama 
geçirilecek önemli 
bir projenin müjdesi
ni verdi.
Çoğ Göleti’nin DSİ 
tarafından yapıla
cağını anlatan Refik 

Yılmaz, Orhanga 
zi’nin iki ve 
Gemlik’in de 
Muratoba Mahallesi 
başta olmak üzere 
6 mahallesinin sula
ma sorununun 
bu gölletin tamam
lanmasıyla son bula
cağını açıkladı. 
Muratoba 
Mahallesine yeni 
futbol sahası sözünü 
de veren Refik 
Yılmaz, alkışlandı. 
Kuran Tilaveti ve 
ilahilerle başlayan 
Kiraz Festivalinde 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve İlçe 
Müftüsü Muammer 
Turan’da kuran 
okudu.
Kiraz, zeytin, peynir, 
lokum ve ayrandan 
oluşan ikram pro
tokol üyelerine ve 
davetlilere dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi kuruluşu 
olan BURULAŞ’ın 
İstanbul Şehir 
Hatları A.Ş.’den 
satın aldığı 'Hamdi 
Karabasan' yolcu 
gemisi, Mudanya- 
istanbul Büyükada 
hattında ilk seferini 
yaptı. Dün, saat 
8.30’da Mudanya 
Iskelesi’nden 230 
yolcusuyla hareket 
eden geminin ilk 
yolcularını 
BURULAŞ Genel 
Müdürü Levent 
Fidansoy uğurladı. 
1980 yılında Haliç 
tersanesinde inşa 
edilen 56 metre

uzunluğunda, 10,5 
metre genişliğindeki 
bin 500 yolcu taşıma 
kapasitesine sahip 
geminin uzun yıllar 
İstanbul Şehir Hatla 
rı’nda görev yaptığı 
nı ifade eden Levent 
Fidansoy, BURULAŞ 
bünyesindeki Bursa 
Deniz Otobüsleri 
Işletmesi'nin 
(BUDO) hizmet ağı 
na eklediği Büyük 

ada turlarının ilk 
etapta Pazar günleri 
düzenleneceğini, 
isteğe göre seferlere 
Cumartesi gün
lerinin de eklene 
bileceğini belirtti. 
Geminin düğün, 
toplantı gibi her 
türlü organizasyon 
için de kiraya ve 
rilebileceğini kayde
den Fidansoy, en az 
üç saatlik kiralama

sistemiyle hizmet 
verecek olan 
organizasyonlarca 
saat ücretinin 900 
TL olarak belirlendi 
ğini, bu hizmetlerde 
ister körfez turu 
atılabileceğini, 
istenirse de bir nok
taya demir atılabile
ceğini söyledi. 
BÜYÜKADA 20 LİRA 
Bu arada Mudanya- 
Büyükada arasında 
ilk seferler 
dolayısıyla 20 TL 
olarak belirlenen 
kampanyalı gidiş- 
dönüş ücretinin 22 
Haziran'a kadar 
devam edeceği 
öğrenildi.

ELEMAN
OTELİMİZDE ÇALIŞACAK 

BİLGİSAYARDAN 
ANLAYAN EMEKLİ

RESEPSİYON GÖREVLİSİ 
ARANIYOR 
MÜRACAAT 

GÜRLE OTEL-GEMLİK

ADD’den Gezi Parkı yıldönümü açıklaması
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Emrahm Murat Tacar 
tarafından açıklama
da gezi parkı olay
larının yıldönümü 
olduğu belirtilerek, 
şu görüşlere yer ve 
rlldı: "Tam bir yıl ön 
ce İstanbul Taksim - 
Gez/ Parkı’ndakl 
ağaçların kesil 
memesi İçin İş

makinelerinin önüne 
geçen yurttaşların 
direnişiyle başlayan, 
ancak hükümetin 
son yıllarda artarak 
devam eden baskıcı 
ve yasakçı tutumu 
ve kolluk kuvvet
lerinin sert müda
haleleri nedeniyle bir 
anda tüm yurda 
yayılan "Haziran 
Direnişi" nln birinci 
yıldönümündeyiz

29 Ekim 2012'de 
derneğimiz öncülü 
ğünde Ulus meyda 
nında gerçekleştir 
diğimlz ve barikatları 
yıkarak Anıtkabir’e 
koştuğumuz gün, 
korku duvarlarının 
yıkımının başlangı 
cıdır. Ardından gelen 
sayısız eylem ve 
toplantıda hep 
mücadele karar
lılığımızı vır'!

ve nihayet Haziran 
ayında Cumhuriyet 
tarihimizin en büyük 
halk hareketi mey
dana çıktı. Siyasal 
iktidarın üniversite 
leri, yargıyı, basını 
ve genel olarak tüm 
halkı baskı altına 
aldığı günlerde, 
bağımsızlık ve öz 
gürlük talebiyle mil 
yonlarca yurttaşımız 

hükümetin Atatürk 
çü Düşünce’ye, in 
san haklarına, 
bilime, doğaya ve 
sana ta karşıt uygu
lama larını protesto 
etmişlerdir.
Başbakan Erdoğan, 
eylemler sırasında 
halkın taleplerini 
dinlemek ve anla
mak yerine, milyon
larca yurttaşı çapul
cu olarak nite
lendirmiş, hatta ken
disini destekleyen 
kitleleri kastederek, 
‘yüzde elliyi zor

tutuyorum” diyerek 
halkı açıkça tehdit 
etmiştir
Bilmeliyiz ki, Taksim 
Gezi parkı eylemleri 
demokrasi tari
himizin dönüm 
noktalarından 
biridir. Yaşam 
hakkına müdahaleyi 
kabullenmeyen 
milyonlarca yurt
taşın ortak sesi, 
benzer olayların 
yaşlandığı ülkelere 
de esin kaynağı 
olmuştur.”
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ELEMAN
DEMİRCİOĞLU METAL 
FORM & MAKİNE'DE 
(ALIŞACAK TORNA 
VE FREZE USTASI 

ARANIYOR
Müracaatlara) şahsen yapılma» rica olunur. 

Sanayi Sitesi 8. (d. 9.8lok 
No: 160rhanqazi/BURSA

Tel: 0224 586 01 31

ELEMAN
DENEYİMLİ 

tir$ofMve 
mlnoPEMröıü 

ARANIYOR 
Müracaat 

05301411013

ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE 

(ALIŞACAK SRCLİ 
KONTEYNER ŞOFÖRLERİ 

ARANIYOR 
DORUKDAN NAKLİYAT 

LOJİSTİK LTD.ŞTİ
Müracaat Tel:

0 532 467 30 66

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA

ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞJnL
YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 

ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ.
İLETİŞİM: 514 28 06

SATILIK ZEYTİNLİKSATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 

4+1180 
METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
05353781800

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIS SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

BAYAN ELEMAN
ABONE İTHALAT İHRACAT

OLDUNUZ MU? BÖLÜMÜNDE
ÇALIŞACAK OFİS

ABONE OLUN PROGRAMLARINI
OKUYUN OKUTUN İYİ KULLANABİLEN

TFMA|
BAYAN ELEMAN
ALINACAKTIR

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından VERONA MERMER
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama” kampanyasına 
si içTn siz de katılın TEL: 514 20 21

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Taşeron yasasının detayları Belli oldu
Yeni yasa ile 
taşeronlar 
maaşlarını düzenli 
ve tam alacak. Şirket 
maaş yatırmazsa, 
asıl işveren ödemek
le yükümlü olacak. 
Önceki gün Meclis’e 
sevk edilen yasa 
tasarısının detayları 
belli olmaya başladı. 
Maden işçileriyle 
ilgili düzenlemelerin 
yanında taşeron sis
temi de tasan ile 
yeni bir döneme 
girecek, 
özellikle maaş, 
kıdem tazminatı ve 
izin sorunu yaşayan 
taşeron işçilerin 
sıkıntıları bitirilecek. 
Taşeronluk uygula
masının kanuna

aykırı kullanılması 
halinde, taşeron işçi
lerine ödenecek 
ücret ve sağlanacak 
diğer sosyal haklar, 
asıl işverenin emsal 
işçisine veya benzer 
işi yapan işçiye öde
nen ücret ve 
sağlanan sosyal 
haklardan az ola
mayacak.
MAAŞLAR 
EŞİTLENECEK 
Böylece taşeron işçi 
asıl işi yapan 
kadrolu eleman ile 
aynı maaş ve hak
lara sahip olacak. 
İşverenler, taşeron 
şirketlere iş ver
meleri halinde bun
ların işçilerinin 
ücretlerinin ödenip

ödenmediğini işçinin 
başvurusu üzerine 
veya resen kontrol 
etmekle yükümlü 
olacak. Varsa öden
meyen taşeron işçi 
ücretleri, taşeron şir
ketin hak ediş
lerinden kesilerek 
işçilerin banka 
hesabına yatırılacak. 
Bu uygulama sadece 
kamu kuruluşlarında 
değil özel sektörde 

de geçerli olacak, 
özel sektör de 
yanında çalıştırdığı 
taşeron işçinin 
maaşının tam yat
masından sorumlu 
olacak.
TAZMİNAT VE 
İZİN HAKKI 
Taşeron işçilerin 
kıdem tazminatları 
da maaşları gibi 
devlet güvencesi 
altına alınacak. Buna 

göre taşeron işçi
lerin hak ettiği 
kıdem tazminatları 
ilgili kamu kurum ve 
kuruluşu tarafından 
doğrudan işçinin 
banka hesabına 
aktarılacak. İşçinin 
bağlı bulunduğu 
taşeron şirket 
değişse bile, kıdem 
tazminatı hesabında 
çalıştığı kurumdaki 
yılların toplamı 
geçerli olacak.
Aynı şekilde taşeron 
işçilerin izin haklan 
da korunuyor. 
Taşeron şirket 
değişse bile izin 
süresi o işçinin 
çalıştığı kurumdaki 
toplam süreye göre 
hesaplanacak. Asıl 

işveren yanında 
çalışan taşeron işçi
lerin izinlerini kul
lanıp kullanmadığını 
kontrol etmek ve 
bunu uygulamakla 
yükümlü olacak.

HER İŞÇİ İÇİN 
2 BİN TL CEZA 
Alt işverenlere 
kanuna aykırı 
iş verilmesi veya alt 
işverenin düşük 
ücrette taşeron 
çalıştırması gibi 
kanuna aykırı 
hallerde, hem 
işverene, hem 
taşeron şirkete hem 
de işveren vekiller
ine her bir işçi için 2 
bin TL para cezası 
verilecek.

Maliye'den indirim müjdesll
Maliye'de KDV oran
lan ile ilgili indirim 
çalışması başlatıldı 
Cari açığa yönelik 
taksit ve vergi önlem
leri alan hükümet, 
son dönemde hem 
vergiyi yüksek bul
duğu için hem de 
vergide sadeleştirme 
adına KDV indirimi 
hazırlığına başladı. 
KDV’den oluşabile
cek kayıplar için ilk 
etapta ÖTV oran- 
lannın artırılması 
gündemde.
Bu müjdeyi önceki 
gün düzenlenen 
Maliye Hesap 
Uzmanlan Vakh’mn 
panelinde konuşan 
Meclis Plan Bütçe 
Komisyonu Başkanı 
ve AK Parti Manisa

Milletvekili Recai 
Berber verdi.
Berber, Katma Değer 
Vergisi’ndeki kayı
pların vergi oranların
daki yükseklikten 
kaynaklandığını ifade 
ederek Maliye 
Bakanlığı’nda bu 
doğrultuda KDV’nin 
düşürülmesini 
öngören bir çalışma 
yapıldığını açıkladı. 
Berber, yüksek vergi
lerin vergi kaçağına 
neden olduğunu dile 
getirerek “Ben vergi 
oranlannın 
düşürülmesinden 
daha liberal poli
tikaların uygulan
masından yanayım” 
diye konuştu.
HANGİ ÜRÜNLERİN 
KDVSİ İNEBİLİR

-Gündemde olan KDV 
indirimi ile KDV’si 
yüzde 1 olan ürünlere 
dokunulması beklen
miyor. Bu ürünler 
buğday, ekmek, 
üzüm, fındık, zeytin, 
patates, soğan gibi 
yiyecekler ile gazete, 
buhar kazanları ve 
bazı makinelerden 
oluşuyor.
-KDV oranı yüzde 8 
olan ve yüzde Te 
indirilmesi veya 
yerinde kalması bek
lenen ürünler tekstil 
ürünleri, sinema, tiya
tro, kitap, dişçilik 
malzemeleri, tarım 
makineleri, otel kon
aklama hizmet
lerinden oluşuyor. 
İndirimli orandan 
yararlanmayanlar ise 

lüks konutlar, 
mobilya, beyaz eşya, 
bilgisayar.
MİLYONDAN MİL
YARLARA 
Cumhuriyet’in ilk yıl
larında toplam gelir
leri 66 milyon dolar 
olan Türkiye bugün 
yılda en az 200 milyar 
dolara yakın gelir 
elde ediyor.
‘YENİ EVLENENDEN 
BİN 800 LİRA İSTİY
ORUZ’
Berber, Katma Değer 
Vergisi Kanunu’nda 
zaten vergi oranının 
yüzde 10 düzeyinde 
olduğunu ve 
Bakanlar Kurulu’na 
oranı 4 katına kadar 
artırıp yüzde Te 
kadar indirmeye yetki 
verilmesi nedeniyle

KDV’nin yüzde 18’e 
kadar çıkarılmış 
olduğunu kaydederek 
“Benim önerim yüzde 
1.8 ve 18 olan 
KDV’nin yüzde 10 ve 
yüzde 1 şeklinde 
belirlenmesi. KDV’yi 
yüzde 18’den yüzde 
10’a indirilen ürün
lerdeki vergi kaybını 
ise bir süre ÖTV 
oranlarını artırarak 
telafi edebiliriz.
Örneğin beyaz eşya
da ÖTV oranı yüzde 
6.7. Bu oranı yüzde 
10’a çekersiniz. 
KDV’yi de yüzde 
18’den yüzde 10’a 
indirirseniz gelir 
kaybı azalır” dedi. 
Bazı ürünlerdeki KDV 
oranlarının yüksek
liğini mobilya örneği 

ile anlatan Berber, 
“Gençler yeni 
evlenirken 10 bin 
liralık mobilya alıyor. 
Biz de diyoruz ki bin 
800 lira da bana ver. 
Bu böyle olur mu?” 
dedi.
‘1.6 trilyon $ aldık bu 
sürdürülemez’ 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı 
son 11 yılda bütçe 
gelirlerinin 
toplamının 1.6 trilyon 
dolar olduğunu 
belirterek, “Kamu 
borcunu düşürüyoruz 
ama, çok yüksek 
vergi alıyoruz. Borcu 
azalttık ama bu 
vergiler sürdürülebilir 
değil” dedi. Ardından 
da çalışma müjdesi 
verdi
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İtfaiye 
Poll» İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Poll» Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 08

■ KAYMAKAMLIKL 
i

Kaymakamlık 
C-Savcılıfiı 
C.Savcı Yrd.
Emnlyat Müd.____

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28
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DENİZ UÇAÖI
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MBTRO
Aydın Turtam
SOs*r Turtam
Kanberoğlu-«Md»|
An nur
Ksmtt Koç _________

•13 •• 13

•13 20 77•12 1O 72

•12 O1 ••
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Devtst Hastanesi 
Sahil Dav. Haat 
Mar.Sag.Ocağı 
Tomokny Tomografi 
Konur Ttp Mrk.

617 14 00
611 21 20
511 10 66
611 65 20
514 60 65

_________ TAKSİLER

Körfez Takal 
Çınar Taksi 
Güven Takal 
Gemlik Taksi 
Manaatır Takal

613 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm 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 813 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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yani Llkltgaz 
BP Gaz 
BOtdnler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Patrol 
MAR-PET
Tuncay Otogar 
Baysa Patrol

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
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :41 SAYI: 4887 

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)

GIİIHIİIN
VENÜS SİNEMASI

GODZILLA (3 
BOYUTLU TÜRKÇE) 

11.30-14.00-16.30-
18.45-.21.00 

BAY PEABODY VE 
MERAKLI SHERMAN 

11.30-13.30-15.30-
17.30-19.30 

CİN 12.00-14.00- 
16.00-18.15-20.30

5133321
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HER TURLU 2. EL ARAÇ ALINIR SATILIR 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

KREDİ KARTI İLE SATIŞ İMKANI 
% 50 PEŞİN 24 AY VADE...

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...

ARAÇ

ff/ İ77 IWW

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 28 GEMLİK Tel : 0 224 514 25 25 - Fax: 0 224 514 25 26

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
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' Ztt Kozmetik Ürünler■

KAVLAK». ^DQCAMX KATINIM *■

1 ’'AıyUnya#.

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK gnarkası, IU 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri^ restoran, otel've marketlerde1 
tüketicinin güven' ve beğenisi kazanmıştır.* y- Tek 512 0 512

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gerplik (İstiklal Cad.') * Yalova Yofû Sajış.Mağazamı ^'.Orhangazi (Gedelek) www.kavlak.com.tr
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Sağanak yağışlar Kumla çay bahçelerinin önünü göle çevirdi

İM MIH Mİrt Mil rt
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

lagıriur yağınca...
Geçtiğimiz kış Türkiye'ye fazla kar düşmedi.
Rar yağmayincb, ropraK aoymazmış.
Kar ve yağmur yağışlarının mevsimine göre 

yetersiz olması, bu yıl barajların dolmamasına, 
susuz bir yaz geçirileceğine İşaret ediyor.

Yağışsız geçen Şubat, Mart, Nisan aylarına 
nispet Mayıs ayı ve Haziran ayının İlk günleri 
sağanak yağışlara tanın oluyoruz.

Pazar günü öğleden sonra bastıran yağmura 
sokakta yakalanmışsanız yandınız demektir.

Dün de saat İ7.oo sıralarında bastıran 
sağanak ortalığı yıktı geçti. Devamı syf 4'de

Dün öğleden sonra saat 17.oo sıraların
da meydana gelen sağanak yağmur, 
Küçük Kumla sahilinde etkili oldu. 15 
dakikada sahildeki çay bahçelerinin önü 
adeta göle döndü. Sağanak yağışlar, 
Gemlik’te de etkili oldu. Yollarda yağışa 
yakalananlar saçaklar altına veya işyer
lerine sığınmak zorunda kaldılar.

GMD Yönetimi TİMFED Genel Kurulundan döndü

Tellioğlu;
“Türkiye’fle 7 milyon 

çürük yapı var”

Gemlik Müteahhitler Derneği ve delegas 
yonu TİMFED Genel Kurulu'na katıldı.
Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu 
(TİMFED) Genel Başkanı ve İnşaat Müteah 
hitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı 
Tahir Tellioğlu, Türkiye’de 7 milyon civa 
rında çürük yapı olduğunu belirterek, 
müteahhitlik sektörünün en önemli sorun- 
lanndan birinin çürük yapı stoku olduğu 
nu söyledi. Haberi sayfa 2’de

» 4 Goodyear’a
X 1 BMW I

Üstelik herkese 
tişört hediye!

4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520i ile sürme şansı yakalayın!

Facebook/floodyear.turklye Twlttor/goodyoarturklyo

Solaksubaşı

07 Nisan 2014-30 Haziran 2014 tarihleri arasında, Türkiye genelindeki tüm Goodyear satışı olan yerlerden 4 edel Goodyear
hakkı verilecektir (her 400 TL’ye 1 çekiliş hakkı). İkramiye tesliminde llş veya ahıra aslının İbrazı zorunludur. 18 yaW"A<an Wilder kampanyaya katılamaz,raurnış ve -2704 sayılı İzniyle 
İkramiyeleri teslim edilmez. KDV ve ÖTV hariç tüm yasal yükümlülükler talihli sorumilulufiundadir. Bu kampanya, MPİ'nln 27.03.201İtericom 
düzenlenmiştir. Tişört hediyesi sadece yetkili Goodyear bayileri taralından verilecektir. Ürünler stoklarla sınırlıdır. Detaylı bilgi İçin, www.goodyear.com ır www w >

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 1 GEMLİK Tel: 0 224 524 74 01 GSM 0 533 92418 98
MADE TO FEEL. GOOD

Kampanya 1 Nisan-30 Haziran 2014 tarihleri arasında geçerildlr. World Business kartlar, banka kartları ve Worldpuan kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. YapıKredlveGoodyearkampanyakoş değişti

1

http://www.kavlak.com.tr
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.goodyear.com
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GMD Yönetimi TİMFED Genel Kurulundan döndü

Tellioğlu; “Türkiye’de 
7 milyon çürük yapı var”

HEMde 600 kişi 
hijyen eğitimi

Gemlik Müteahhitler 
Derneği ve delegas 
yonu TİMFED Genel 
Kurulu'na katıldı. 
Tüm inşaat Müteah 
hitleri Federasyonu 
(TİMFED) buluş
masında, kentsel 
dönüşüm ve sektör 
sorunları konuşuldu. 
Türkiye’deki binler 
ce üyesini 30 
dernek çatısı altında 
buluşturan TİMFED, 
Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinden 300 
delegesiyle 5. Ola 
ğan Genel Kurulu’nu 
gerçekleştirdi.
İnşaat Müteahhitleri 
Konfederasyonu 
(İMKON) bünyesin
deki 52 birlikte üye 
olan müteahhitlerin 
temsilcilerinin de 
katıldığı genel kurul 
TOBB Kuleleri 
Konferans Salonun 
da gerçekleştirildi. 
Tüm inşaat Müteah 
Tulleri Federasyonu 
(TİMFED) Genel 
Başkanı ve İnşaat 
Müteahhitleri 
Konfederasyonu 
(İMKON) Başkanı 
Tahir Tellioğlu’nun 
ev sahipliğini yaptığı 
Genel Kurul’a Çevre 
ve Şehircilik Bakanı 
İdris Güllüce, Çalış
ma ve Sosyal Güven 
lik Bakan Yardımcısı 
Halil Etyemez, TOBB 
Genel Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu 
katıldı.
Genel Kurula hita 
ben bir konuşma 
yapan Çevre ve 
Şehircilik Bakanı 
İdris Güllüce, Dünya 
üzerinde İnşaat sek
törünün 12 trilyon 
dolarlık bir hamulesi 
olduğunu ve Türk 
inşaat sektörünün 
dünya İkincisi konu
munda bulun
duğunu belirtti. 
Bakan Güllüce: 
"Kentsel dönüşü 
mün eksikleri yok 
mu? Daha farklı 
olmalı mıydı? Modeli 
var mı? Bunların 
hepsi tartışılabilecek 
şeyler. Model oluş-

turulabilir mi? Zor. 
Çünkü her yerin 
özellikleri çok farklı 
farklı, belki böyle 
gruplaştınlabilir “A” 
grubu, “B” grubu, 
“C” grubu diye, ama 
İstanbul’da yapaca 
ğınızla Kars’ta yapa 
cağınızla Ardahan 
’da, Yozgat’ta yapa 
cağınızla, Çorum’da 
yapaca ğınızla, 
Ankara da yapacağı 
nız; bunların bir- 
biriyle benzemeyen 
o kadar farklılıkları 
var ki bir model 
oluşturamazsınız. 
Gruplaştırabilirsiniz 
belki. Sıkıntıları çok 
olan, çok zor yapıla
bilen bir şey ama 
buna rağmen yap
mak zorundayız ve 
bu yolda ilerleye
ceğiz.” dedi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ 
TÜRKİYENİN 
LOKOMOTİFİ

TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, 
İnşaat sektörünün 
Türkiye ekonomi 
sinin lokomotiflerin 
den birisi olduğuna 
değinerek milli 
gelirin %6’sını oluş
turan ve 2 milyon 
kişiye istihdam sağ 
layan sektörün Tür 
kiye’de geleneksel 
sermaye birikiminin 
en büyük halkası 
olduğunu belirtti. 
Dünya ekonomisinin 
%13’ünü teşkil eden 
müteahhitlik sek
töründe Türk müte 
ahhitlerin ikinci sıra
da yer aldığını ifade 
etti.

TİMFED Genel Baş 
kanı Tahir Tellioğlu, 
Türkiye’de 7 milyon 
civarında çürük yapı 
olduğunu belirterek 
“Müteahhitlik sek
törünün en önemli 
sorunlarından biri 
olan Çürük yapı 
stokunu biriktiren 
sebepler neyse, 
bunların aktörleri de 
kim ise bu aktörlerin 
gerekli ıslahı yapıl
madan aynı aktör, 
aynı kapı, aynı man- 
talite ile bu işin çök' elti
sağlıklı yürümeye
ceği de ayrı bir 
önem konusudur.*’ 
dedi. Bu aktörlerin 
müteahhitler olduğu 
nu belirten Tellioğlu, 
“Bu müteahhitler 
kim?” diye bana 
sorulduğunda ben 
tanımlamakta zor
lanıyorum. Meslek 
olarak 0 ile 100 
arasında bir stan
dartta müteahhitler 
var. Bu standartsız 
hk içinde bir tanım
lama yapmakta zor
lanıyorum” dedi.
Kentsel dönüşümün 
en önemli aktörlerin 
den olan müteahhit
lerin yasal bir mev 
zuata kavuşturul
ması, mesleki tanımı 
mn yapılması, 
kısaca aralarındaki 
çürüklerin ayrılması 
gerektiğini söyleyen 
Tellioğlu, 600 milyon 
nüfusa sahip 27 
Avrupa ülkesindeki 
müteahhit sayısının 
100 bine varmadığı 
m, Türkiye’de ise bu 
sayının 300 bin 
olduğunu belirtti. 
Tellioğlu; Aktif ve 

faal olan ve ciddi 
anlamda bu işi 
yapan 150 bin civa 
rında müteahhit 
olduğunu, 50 bin 
civarında da iyi 
niyetli ve bu işi yap
maya meyilli olan 
meslektaşları bulun
duğunu, kalan 100 
bin müteahhitin ise 
tamamen mesleğin 
ayıbı olduğunu ve 
bu meslekteki olum
suz tabloya sebep 
olduklarım” ifade

Gemlik Müteahhitler 
Derneği TİMFED 
Genel Kurulu'na 
Hamza Aygün 
başkanlığında Halit 
Uslu, Burhan Bütün, 
Tevfik Yılmaz, Alp 
Aslan İnan, Ahmet 
Ergen, Aziz Taş, 
Ahmet Barutçuoğlu, 
Ferhat Kurt'tan 
oluşan heyet katıldı. 
Genel Kurul'a 
katılımları hakkında 
bilgi veren GMD 
Başkanı Hamza 
Aygün; “Gemlik 
Heyeti olarak çok 
önemli ve verimli bir 
toplantıya katıldık. 
Ankara'da sektör 
temsilcileri ve üst 
düzey yetkililerle ile 
temaslarda bulunup 
karşılaştığımız 
sorunları ve çözüm 
yollan hakkında 
kendi görüşlerimizi 
aktarma fırsatı bul
duk. Yakın zamanda 
çıkacak olan 
Müteahhitlik Kanunu 
ve Odalaşma 
faaliyetleri ile inşaat 
sektörü daha sağlık
lı bir yapıya ulaşa
caktır” dedi.

5 Temmuz 2013 tari
hinde yürürlüğe 
giren Hijyen 
Yönetmeliğine göre 
yönetmelik kap
samındaki işyer- 
lerininin sahipleri 
ve işletenlerinin 
yönetmenliğin 
yürürlüğe girmesin
den sonral yİ içinde 
çalışanların hijyen 
eğitimi almaları 
gerekiyor. 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi, hijyen 
yönetmenliğine 
uyan kurslar açarak 
bugüne kadar 600 
kişiiye eğitimoden 
geçirdi.
İş yerlerinin sahip
leri ve işletenlerin 5 
Temmuz 2014 tari
hinden itibaren 
cezai işleme maruz 
kalmamaları için 
eğitim almaları 
gerektiğini hatırla
tan İlçe Tarım 
Müdürlüğü ilgilileri, 
5 Temmuz tarihine 
kadar, belgesi 
olmayanların; bir an 
önce Merkeze ge 
lerek eğitim için 
şahsen başvuruda 
bulunmaları gerek
tiğini söyledi. 
Sektörün farklı 

KAŞ6D6 BCKLCMCK 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

aiMI ABONE OLDUNUZ MU? 
abone olun okuyun okutun

kesimlerine çeşitli 
başlıklar altında 
açılan eğitimlerde, 
bir grupta 12 başvu
ru olması halinde 
kurslar hemen 
açılıyor.
Bu güne kadar yak
laşık olarak 25 grup 
eğitim açıldığını ve 
yaklaşık olarak 600 
kişinin, eğitimlerden 
geçirilerek belge- 
lendirildiğini 
belirten Halk 
Eğitim Merkezi 
Yetkilileri; bundan 
sonrada kursların 
aynı hızla açıla
cağını belirttiler. 
Hafta içi 2 akşam 
saat 18.oo ile 21.15 
arasında 8 saat 
olarak gerçekleşen 
kurslar sonrası, 
katılımcılara bel
geleri verilmektedir. 
1 yıllık geçiş 
süresinin uzatılma 
yacağı dikkate 
alındığında belge 
almak için sürenin 
azaldığı ve bir an 
önce ilgililerin, 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğüne 
gelerek başvuru
larını yapmalan 
gerekmekliği öğre
nildi.

m Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 08.01.2013 tarih ve IM001217, 09.01.2013 
tarih ve IM001461, 05.08.203 tarih ve IM041966, 07.10.2013 tarih ve 

IM053898 riümara ile onayli Gümrük Giriş beyannameleri zayi olmuştur. 
Hükümsüzdür. BLACKTECH OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

TrM > A “SUYUNU BOŞA 
I CIVI A HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de kadim
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Bursa’da bir çocuk, 
babasının el frenini 
çekmeyi unuttuğu 
aracın altında 
kalarak hayatını kay
betti.
Acılı babanın, 13 
gün evvel, tekerleğe 
sıkışan küçük bir kız 
çocuğunun resmini 
facebook hesabında 
paylaşıp, bütün 
sürücüleri dikkatli 
olmaları hususunda 
uyardığı, ancak çok 
geçmeden böyle bir 
acı kazanın ken
disinin başına

Giiııenlii alillerine silahlı sanırı
Bursa’da şüpheli 
şahıslar üzerinde 
araştırma yapan 
polis ekiplerine 
silahlı saldırı 
gerçekleştirildi. Olay 
yerine özel harekat 
ve çok sayıda polis 
ekibi sevk edilirken 
şahıs yada şahıslar 
kaçmayı başardı. 
Olay merkez 
Yıldırım ilçesi 
Değirmenönü 
Mahallesi'nde dün 
akşam saatlerinde 
meydana geldi.

Sahte para operasyonu
Bursa’nın Karaca 
bey ilçesinde, polis 
tarafından düzenle
nen operasyonda 97 
bin 200 TL 
değerinde sahte 
para ele geçirildi. 
İman bilgiye göre, 
piyasaya sahte para 
sürme hazırlığında 
olan T.D.’nin (30) 
evine operasyon 
düzenleyen Asayiş

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

o SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
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geldiği ortaya çıktı. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Fatih Sultan Mehmet 
Mahallesi Turgut 
özal Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. İnşaat işinde 
çalıştığı öğrenilen 
Ekrem Uysal (28), 16 
FB 155 plakalı 
aracını evinin 
önünde yıkadı. 
İşini bitiren Uysal, 
aracını evinin 
önünde park etti. O 
sırada orada

Edinilen bilgiye 
göre, uygulama 
yapan polis ekipleri, 
şüpheli gördükleri

şahısları durdurmak 
istedi.
Bunun üze 
rine şahıs yada

Büro Amirliği ekip- leri, evde yaptıkları

oynayan 3 yaşındaki 
Rabia, babasının el 
frenini çektiği 
minibüsün altında 
kaldı. İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
112 ekipleri, ilk 
müdahalenin ardın
dan küçük kızı 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ne 
götürdü. Minik kız, 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı. 
Kızının ölümüyle 
yıkılan Ekrem 
Uysal'ın, 13 gün 

evvel facebook say
fasında, otobüsün 
lastiğine sıkışan bir 
çocuğun fotoğraflını 
paylaşarak, bütün 
sürüceleri, 
"Arabalarınızı 
hareket ettirmeden 
kontrol edin. Bu 
resmi paylaşın" 
diye uyardığı ortaya 
çıktı. Rabia’nın 
cenazesinin Ağrı’nın 
Patnos ilçesinde 
toprağa verileceği 
öğrenildi. Polis, 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

şahıslar polis 
ekiplerine ateş 
açarak olay 
yerinden kaçtı. 
Olay sonrası polis 
telsizinden "ateşe 
maruz kaldık" 
anonsu üzerine olay 
yerine çok sayıda 
takviye kuvvet sevk 
edildi.
Mahalleye giriş 
çıkışlar kapatılırken, 
yapılan operas 
yonda zanlı yada 
zanlılar yakalana
madı.

aramalarda 
486 adet 200 
liralık banknotlardan 
oluşan 97 bin 200 
TL değerinde sahte 
para ele geçirdi. 
Paralara el konu
lurken, ifadesi 
alındıktan sonra 
adliyeye sevk edilen 
T.D., çıkarıldığı 
mahkemece 
serbest bırakıldı.

Kazaya lansan 
sürücü şaşkına 

çevirin
Bursa’nın Gürsu ilçesinde trafik kazasına 
karışan sürücü, 161 promil alkollü çıktı. 
Yıldırım ilçesinde de vatandaşlann ‘trafik
te tehlikeye sebep oluyor’ diyerek ihbar 
ettiği sürücüde 207 promil alkol tespit 
edildi. Gürsu’da meydana gelen trafik 
kazası sonrası olay yerine gelen Gürsu 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazaya 
karışan G.E. isimli sürücüyü alkol testine 
tabi tuttu. Yapılan kontrolde G.E. isimli 
sürücü 161 promil alkollü çıktı. Trafik 
polisleri alkol alarak direksiyon başına 
geçip kazaya karışan sürücü G.E. hakkın
da "Alkollü araç kullanarak, trafik güven
liğini tehlikeye sokma" suçundan işlem 
yaptı. Kazada herhangi bir can kaybı 
olmaması yüreklere su serpti. Öte yandan 
Yıldırım ilçesinde devriye gezen Işıklar 
Sönmez Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 
vatandaşların ‘Trafikte tehlikeli araç kul
lanıyor’ şeklindeki ihbar üzerine A.D.’nin 
kullandığı aracı durdurdu. Sürücü 
A.D.’nin yapılan alkol kontrolünde 207 
promil alkollü olduğu ortaya çıktı. A.D. 
hakkında ‘Alkollü araç kullanarak trafiği 
tehlikeye düşürmek’ iddiasıyla soruştur
ma başlatıldı.

Bagajda yolcuîuk 
komaya soktu

Yalova'da, ı 
içersinde yedi 
kişinin bulunduğu 
hafif ticari araca 
arkadan otobüs 
çarptı., Kazada 
aralarında aracın 
bagajında yolculuk 
yapan 13 yaşındaki 
Ayça Ömür 
Taşdemir'in de 
bulunduğu 6 kişi 
yaralandı.
Can pazarının 
yaşandığı kazada 
durumu ağır olan 
Ayça, ambulans ile 
Yalova Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, olayın 
şokunu üzerinden 
atamayan 
yaralıların yakınları 
sinir krizi geçirdi. 
Bursa’da yaşayan 
Taşdemir ailesi dün 
akşam Yalova'da 
oturan bir akra
balarının düğün 
törenine katıldılar. 
Saat 24.00 sıraların
da Bursa'ya dönen 
ve içersinde 7 
kişinin bulunduğu, 
Servet Yıldız'ın (39) 
kullandığı 16 L 
0238 plakalı araç,

Yalova çıkışında 
iddiaya göre 
benzin istasyonun
dan kontrolsüz 
çıkan ve plakası 
alınamayan araca 
çarptı. Bu araç 
durmadan yoluna 
devam ederken, 
Yıldız'ın hemen 
yolun kenarına 
çekitği ticari araca 
arkadan gelen, 50 
DK 854 plakalı 
yolcu otobüsü 
çarptı. Kazanın 
etkisiyle, ara)arında 
hafif ticari aracın 
bagaj bölümünde 
oturan Ayça Ömür 
Taşdemir ile aracın 
içersinde bulunan 
Bilal Yıldız (11), 
Suna Yıldız (5), 
Hatice Yıldız (36), 
Ümit Yıldız (24) 
Yasemin Taşdemir 
(40) yaralandılar. 
Yaralılardan duru
mu ağır olan Ayça 
ömür ambulans ile 
Yalova Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken sinir 
krizi geçiren yakın
ları güçlükle sakin
leştirildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Yağmur yağınca...
İstiklal Caddesi'nde Turkcell 

Bayiinden karşıya geçebilmek için 
önce cesaret edemedim.

Elimde Büyükşehir Belediyesine ait 
bir yanı kırık şemsiyem olmasına 
karşın, bir şiire bekledim.

Yoldan geçen herkes bir yere sinmiş. 
Bekliyorlar yağmur dinsin diye.
Akbank'ın önündeki ATM'lerin altı 

full dolu, kaldırımlara düşen damlalar 
bile pantolonunuzun paçalarını anında 
sırılsıklam yapıyor.

Kaldırımdan adım atmanın imkanı 
yok.

Yol çoktan sele dönmüş..
Suyun ötesine zıplamak için cesaret 

lazım.
Araçların lastiklerinden sıçrayan 

sular size isabet ederse, tepeden tır
nağa yıkanırsınız.

Sağanak azalacağına çoğalıyor. 
Gökyüzü kapkara...
İç sıkıcı bir durum.
Bir fırsatını bulup karşı kaldırıma 

geçmeliyim.
Yağmurun duracağı yok.
Suyun az aktığı, benim zıplayarak 

karşıya geçebileceğim bir yer arıyo
rum.

Gurup Fastfood önünden sıçrıyorum 
karşıya...

Araçlardan sıçrayan suya aldır
madan kendimi karşı kaldırıma, 
Akbank'ın önüne atıyorum.

Bir elimle cep telefonumdan birkaç 
kare fotoğraf çekmeye çalışsam da 
başarılı olamıyorum.
30 dakika sürene yağış, bir anında 

Gemlik'i felç etti.
Yalnız Gemlik'i mi?
Küçük Kumla'dan atılan fotoğraflar

da oranın Gemlik'ten daha kötü 
olduğunu görüyoruz.
Metrekareye ne kadar yağmur 

düştü bilmiyorum ama bu yağışlar 
birkaç saat devam etse Gemlik'te 
hayat felçe uğrar.

Yağmur dediğin böyle yağmah.
Kış aylarında yağmayan yağmur, 

yaza girerken acısını çıkartırcasma 
yağarak, kuraklığın önüne geçeceğe 
benziyor.

İnşallah tarlalarda zarara yol 
açmaz.

Her şeyin normali en iyisidir.

GTSO Olağan 
Meslek Komite 
toplantısı sabah 
kahvaltısı eşliğinde 
yapıldı.
Tüm Meslek Komite 
Üyelerinin katılım 
gösterdiği toplantı
da söz alan Oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt 
"Siz değerli Meslek 
Komite Üyelerimizle 
böyle bir faaliyette 
bulunmaktan büyük 
mutluluk duydum. 
Meslek Komiteleri 
Camiamızın en 
önemli organların
dan biri konu
mundadır. Sizler 
ne kadar çok 
çalışır, ne kadar çok 
sorun tespit eders
eniz bizi er de o 
doğrultuda daha çok 
çalışır daha çok 
soruna çare 
buluruz. Hepimiz, 
başta üyelerimiz 
olmak üzere böl
gemize, milletimize 
hizmet ediyoruz. 
Bu hizmetlerin 
kalitesi hepi mizin 
koordineli çalışması 
ile daha da artacak
tır. Katılımınızdan 
dolayı hepinize 
çok teşekkür 
ederim.” dedi.
Ardından söz alan 
Oda Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir, 
“Çok değerli 
Meslek Komite 
Üyelerimiz. Böyle 
güzel bir organı 
zasyonda birlikte 
olmaktan çok 
büyük mutluluk 
duydum. Umarım

ABONE OLDUNUZ MU?
MWHIIIIIIMM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Tru A A “SUYUNU BOŞA I 
HIR £ HARCAMA”

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

Yağışlar 1 Hafta Daha Devam Edecek
Eskişehir Meteo 
roloji 3. Bölge 
Müdürlüğü görevli 
Meteoroloji Uzmanı 
Belgin Tarınç, saha 
larında bulunan 
Eskişehir, Bursa, 
Bilecik ve 
Kütahya'da görülen 
yer yer sağanak 
yağışların 1 hafta 
daha süreceğinin 
tahmin edildiğini 
söyledi.
Tannç, bölgenin, 
geçtiğimiz hafta 
başından bu yana 
bahar mevsimine 
uygun olarak gök

bundan sonraki 
süreçlerde de güzel 
projelere hep birlikte 
imza atanz.
Odamızın gelişmesi, 
hizmet standar 

gürültülü sağanak 
şeklindeki kararsı
zlık yağışlarının et 
kişinde bulun
duğunu hatırlatarak, 
mayıs ayı içerisinde 
bölgenin büyük 
bölümünde uzun 
yıllar yağış ortala
malarına yakın 
yağışlar meydana 
geldiğine dikkat 
çekti.
İçinde bulunduğu
muz haftaya ilişkin 
hava tahminlerini 
açıklayan Tarınç, 
"Yapılan son meteo
rolojik değer

dımızın yükselmesi 
hepimizin ortak 
çalışmasına bağlıdır. 
Katılımınız için 
hepinize tekrar 
teşekkür ederim.” 

lendirmelere göre 
gök gürültülü 
sağanak yağışların 
bugün de Bursa 
ve Bilecik 
çevrelerinde yer yer 
kuvvetli olmak üzere 
bölge genelinde 
devam edeceği bek
lenmektedir. Yarın 
bölgemiz genelinin 
akşam saatlerine 
kadar çok bulutlu 
olarak geçmesini, 
akşam saatlerinden 
itibaren yeni bir 
yağışlı sistemin etk
isi altına girmesini 
bekli

dedi.
Ardından Meslek 
Komite üyeleri 
talepleri ve 
faaliyetleri hakkında 
bilgiler alındı.

yoruz.
Çarşamba günün
den itibaren ise tüm 
bölgemizde kuvvetli 
sağanak ve yer 
yer gök gürültülü 
sağanak yağışların 
görülmesi beklen
mektedir.
Hafta başına kadar 
bölgemizde yağışlar 
aralıklarla devam 
edecek. Rüzgarlar 
Kuzey ve Batı 
Yönlerden orta 
kuvvette yağış 
anlarında ise 
yer yer kuvvetlice 
esecek" dedi.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

ÜLKE ÇIPLAK- KRAL ÇIPLAK

“Kral çıplak” diye 
anlatılan çocuk 
masalını bilmeyen 
yoktur sanırım. 
Yaşadığımız 
toplumsal koşullara 
öylesine uygun 
düşen bir masal 
ki...

Gezi olaylarının 
yıldönümünde 
Sayın Erdoğan 
ilginç bir saptama
da bulunuyor.

Gezi anmasına 
davette bulunan 
Tank Akan, Şebnem 
Sönmez ve Genco 
Erkal gibi 
sanatçılara sert 
çıkıyor.

“Artist, sanatçı 
görünümünde bir
takım müsveddeler; 
yeni acılar, yeni 
ölümler yaşansın 
diye isyan çağrılan 
yapıyorlar.” diyor.

Benim bildiğim 
sanatçılar bir 
ulusun yol gösteri
ci, ışık saçıcı 
kılavuzlarıdır. O 
ülkenin harcı, yapı 
taşlarıdır. 
Haksızlıklara ve 
adaletsizliklere 
karşı oldukları 
kadar acı, gözyaşı 
ve ölümlere de 
karşıdırlar. 
“Sanatsız kalan bir 
millet hayat damar
larından birini kay
betmiş demektir.” 
Sözü boşuna 
söylenmemiştir.

Kep “Bütün 
çağlarda sanatçının 
soylusu ezilenden, 
soysuzu ezenden 
yanadır.” diyor. 
Gerçekten bir Tarık 
Akan, Genco Erkal 
ve Şebnem Sönmez 
bu toplumun soylu 

sanatçılarıdır. 
Binlerinin dediği 
gibi müsvedde 
değil; Türk tiyatro
su ve Türk sine
masının köşe 
taşlarıdır.

Gerçek sanatçı 
kolay mı yetişiyor? 
Dünya çapında bir 
Fazıl Say, Mehmet 
Ulusoy, Nuri Bilge 
Ceylan dünden 
bugüne gökten 
zembille mi indi? 
Bir zamanlar 
Türkiye’nin gururu 
Fazıl Say’ı 
neredeyse bir 
öldürmediğiniz 
kaldı.

Heykellerine 
ucube deyip yık
tığımız Mehmet 
Ulusoy’ a bundan 
daha ağır hakaret 
olabilir mi? Katıldığı 
bir festivalde “Altın

Palmiye” ödülü 
alan Nuri Bilge 
Ceylan: “ Bu ödülü 
Gezide hayatını 
kaybedenlere adı 
yorum.” dedi. 
Anlayana sivrisinek 
saz anlamayana 
davul zurna...

Büyük insan 
Atatürk bakınız 
sanatçılar konusun
da ne diyor: 
“Efendiler; hepiniz 
milletvekili ola
bilirsiniz; bakan da 
olabilirsiniz; dahası 
cumhurbaşkanı da 
olabilirsiniz.

Ama sanatçı ola
mazsınız.
Hayatlarını büyük 
bir sanata adayan 
bu çocukları seve
lim.”

Ey muhteremler, 
siz ayda kaç kez 
tiyatro, bale, opera, 

konser ve sinemaya 
gidersiniz?

Resim sergilerini 
dolaştığınız olur 
mu? Hobileriniz 
arasında sanatsal 
uğraşlar var mıdır? 
Sanatın ekmek ve 
su kadar gerekli 
olduğuna gerçekten 
inanıyor musunuz? 
Sanat sizin için boş 
bir uğraş, beyhude 
bir çaba mıdır?

Sayın Erdoğan 
Gezi eylemcileri 
için bakın neler 
diyor: “Onların bir 
dikili ağaçları, bir 
fikirleri yok.” Doğru 
söze ne denir? Gezi 
eylemcilerinde daha 
başka olmayan 
şeyler de var: 
Evlerinde milyon 
dolarlar yok, para 
sayma makineleri 
yok.

Bunların villaları 
da yok. Hırsızlık, 
yolsuzluk yaptıkları
na dair kanıtlar da 
yok. Ya ne var bu 
Gezicilerde: Yurt 
sevgisi, doğa 
sevgisi ve hepsin
den önemlisi insan 
sevgisi, daha ne 
olsun sizde 
olmayan her şey 

onlarda var. Acaba 
ey muhteremler 
sizde ne var? 
Diliniz varmaz de 
meye. Kin, öfke ve 
nefretten başka 
neyiniz var?

Gerçekten AKP 
iktidarı büyük bir 
başarıya imza attı. 
Polis devleti 
yaratarak halkla 
polisi karşı karşıya 
getirme başansı 
gösterdi.

Polisler de bu 
halkın çocukları; 
ama gel gör ki üç 
kuruş maaş için 
içinden çıktıkları 
yurttaşlara görev 
aşkı adına baskı, 
şiddet ve zulüm 
uyguluyor, hatta 
ölümlerine sebep 
olabiliyorlar.

Oysa yürekleri 
dağlayan bu durum
dan herkes ders 
çıkarmalı ve gereği
ni yapmalı. Yoksa 
“Âlimlerin, korkak 
olduğu bir ülkede 
zalimler cüretkâr 
olur.” Atasözünü 
geçerli kılmış olu
ruz. Birinin ülkenin 
çıplak olduğunu 
söylemesi gerek
miyor mu?

KÖFTECİ ®JSUF

TAKIM ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

BAY ve BAYAN

KASİYER 
GARSON 

KOMİ 
KASAP 

IZGARACI 
BULAŞIKÇI

TEMİZLİKÇİ 
REYON ELEMANI 
ARAÇ ve 
MOTORLU 
KURYE

Şahsen veya 
insankaynaklariOikofteclyusuf.com 
adresimizden tüm şubelerimiz için 

başvuruda bulunabilirsiniz...

NOT: KENDİ MOTOSİKLETİ İLE GİZLERLE ÇALIŞMAK 
İSTEYEN KİŞİLERE DOLGUN MAAŞ ÖDENECEKTİR.

I J

z/K LEZZET HATTI 
(L J444 61 62

www.kofteciyusuf.com

ELEMAN
OTELİMİZDE (ALIŞACAK 

BİLGİSAYARDAN 
ANLAYAN 

RESEPSİYON GÖREVLİSİ 
ARANIYOR
MÜRACAAT 

GÜRLE OTEL - GEMLİK

ELEMAN
Otelimizde çalışacak 

ascı yardımcıları aranmaktadır.
Müracaatların şahsen 

yapılması gerekmektedir

Otel Familia -Orhangazi
Muradiye Nah. No: 91OMANGAZİ

M ABONE OLDUNUZ MU?
SinQQOB ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

insankaynaklariOikofteclyusuf.com
http://www.kofteciyusuf.com
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Ali Kütük ortaokulu 
ana sınıfı öğrenci
leri yıl sonu gösteri
leriyle okullarına 
veda ettiler.
Etkinlik öncesi 
konuşma yapan 
okul müdürü 
Tuncay ÖZKAN 
okul öncesi eğitimin 
önemini vurgula
yarak konuşmasına 
başladı.
Konuşmasında bir 
çocuğa yapılabile
cek en büyük 
yatırımın onu en 
güzel şekilde eğit
mek ve yetiştirmek 
olduğunu söyle- 
di.Öğrenci ve öğret

menlerine teşekkür 
ederek konuşmasını 
bitirdi.
Gösteride öğrenci
lerin mutluluğu ve 
heyecanı gözlerden 
kaçmıyordu.

İNGİLİZCE ŞARKI 
YARIŞMASI 
Ali Kütük 
Ortaokulunda 
öğrenciler arası 
İngilizce şarkı 
söyleme yarışması 
düzenlendi.
Öğrenciler .öğret
menleri A.Arhan 
Pakna ve Esin 
Tez’in katkılarıyla 
hazırladıkları yarış

mada onbir 
İngilizce şarkı 
seslendirdiler. 
Yarışma sonunda 
birinci Aydan Betül 
Cesur, ikinci A.Ata 
Güngör ve üçüncü 
de Nazhcan 
Kızılarslan oldu. 
Ödül töreninde bir 
konuşma yapan 
okul müdürü 
Tuncay Özkan, 
öğretmenlerine ve 
öğrencilerine 
teşekkür etti. 
2014-2015 yılında 
bu tür etkinliklere 
daha geniş katılımla 
ve daha sık yer ve 
rileceğini söyledi.

YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Gökhan Çetin 
saya yeni yatay 
geçiş ve çift anadal 
sistemi hakkında 
yaptığı değer
lendirmede, 
“Merkezi sınav sis
teminin eksiklikleri
ni gidermek amacıy
la tasarlandı. Hayat, 
gerçekten de 160 
dakikadan ibaret 
değil. Üniversite 
giriş sisteminin 
dönüşümü projesi 
neyi amaçlıyorsa bu 
yeni sistem de onu 
amaçlıyor” dedi. 
Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) 
Başkanı Prof. Dr. 
Gökhan Çetinsaya, 
yükseköğretim 
alanında akademik 
reform niteliği 
taşıyan adımlara 
ilişkin özel açıkla
malarda bulundu. 
Yeni düzenlemeyle 
öğrencilere sunulan 
yatay geçiş 
olanaklarının arttırıl
ması ve bölümler 
arasında çift anadal 
yapabilmelerine 
yönelik değer
lendirmelerde bulu
nan YÖK Başkanı

Çetinsaya lise eğiti
mini tamamlayan 
öğrenciler ile sınava 
giriş yapan kişiler 
arasındaki sayı 
farkına dikkat çekti. 
Çetinsaya, “Liseden 
800 bin öğrenci 
mezun oluyor ama 
sınava 2 milyon 
öğrenci giriyor. Biz 
bunu analiz 
ettiğimizde giren
lerin yüzde 40’a 
yakınının bir yük
seköğretim pro
gramına kayıtlı 
olduğu halde çeşitli 
sebeplerle mutlu 
olamayıp tekrar 
sınava girdiklerini 
gördük. Sistem 
üzerindeki bu 
baskıyı kaldırarak 
‘bu arkadaşlarımıza 
nasıl bir yol açabili
riz?’ diye 

düşünürken, başarı 
ve adalet çıtasını da 
indirmeden mevcut 
yatay geçiş uygula
masının yanı sıra 
yeni bir yatay geçiş 
uygulaması 
önerdik. Bu yeni 
uygulamada adayın 
merkezi yerleştirme 
puanlan çok önem
li. MF puanından 
program kazanmış 
bir öğrenci TM 
puanında bir yere 
geçmek istiyorsa 
biz onun merkezi 
puanına bakacağız. 
O puan oluşmuş ise 
ve o puanla sınava 
girdiği yıl hangi 
üniversitede hangi 
bölümü kazanabili 
yorsa belli prose 
dürler çerçevesinde 
ona geçiş hakkı 
tanıyacağız” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN..

GÜNDE DAVETİYE DAĞILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83
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Uludağ'ın Yeni Teleferilt Haltımla Seferler 1 Haziran’üa Başlıyor
Kayak ve kış
turizminin önemli 
merkezlerinden 
Uludağ ile Bursa 
arasında ulaşımı 
sağlayan ve 50 yıllık 
direklerle telleri 
sökülerek yeniden 
yapılan teleferik hat
tında seferlerin, 7 
Haziran'da başlaya
cağı bildirildi. 
Büyükşehir 
Belediyesinden 
yapılan açıklamaya 
göre, Teferrüç 
Istasyonu'ndaki 
çalışmaları yerinde 
inceleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, teleferiğin 
çalışmalarının 
tamamlanma aşa
masına geldiğini 
ifade etti.
Altepe, 29 Ekim 
1963'te açılan ve 
yaklaşık 50 yıldır 
Bursa turizmine 
hizmet veren telefer
iğin yarım asır 
boyunca BursalIları

ve Bursa'ya gelen 
misafirleri Uludağ'a 
taşıdığını belirterek, 
son dönemde o tele
ferikle pek çok sıkın
tıyla hizmet verdik
lerini, 2013 yılında 

söküp yerine mod
ern sistemiyle yeni 
teleferiği 
kazandırdıklarını 
söyledi.
Bursa merkezinden 
Sarıalan'a kadar 

giden 2 istasyonlu 
mevcut hattın tama
men yenilendiğini 
anlatan Altepe, 
"Mevcut hatta tüm 
istasyon direkleri 
değişti ve hat 
yepyeni ve modern 
bir hat haline geldi. 
Yeni sistemle birlikte 
eskiden zor ve sıkın
tılı olan seyahat 
şartları yerini çağ
daş şartlara bıraktı. 
Yeni sistemle birlikte 
aerodinamik olan ve 
özellikle rüzgardan 
da en az etkilenen 
araçlar sisteme dahil 
edildi. Daha önceki 
araçlar 40 kilometre 
rüzgar hızında sef
ere çıkamıyorlar, 
devre dışı kalıyor
lardı. Şimdi ise tele
ferik 80 kilometre 
rüzgara kadar 
çalışabilecek" diye 
konuştu.

"Her 19 saniyede 
8'er kişilik kabinle 
rimiz yola çıkacak'

Altepe, bundan 
sonra seferlerde 
sıkıntı yaşanmaya
cağını vurgulayarak, 
"Her 19 saniyede 
8'er kişilik kabinler
imiz yola çıkacak. 
Daha önceki sisteme 
göre kapasitemiz 
tam 12 kat artmış 
oluyor. Eskiden 
vatandaşlar 
saatlerce sıra bek
leyip teleferiğe bine
miyor veya 35 kilo
metrelik karayoluyla 
bu yolu kat ediyor
lardı. Şimdi artık sıra 
beklemek zorunda 
kalmayacaklar. Bu 
modern teleferik 
istasyonundaki yeni 
kabinlerle Bursa'nın 
güzelliklerini seyred
erek yaklaşık 13 
dakikada Uludağ'a 
varmış olacaklar. 
Vatandaşlarımız 
panoramik manzaralı 
yolculukla, seyir 
zevkiyle Uludağ'a 
varacaklar" ifadesini 
kullandı.

- "Artık herkes 
güven ve huzurla 
yolculuk 
yapabilecek" 
"Yeni teleferik, çok 
daha rahat koşullar
la ve konforlu bir 
yolculukla, yükseklik 
korkusu olanların da 
rahatlıkla yararlan
abileceği yeni bir 
sistem oluyor" diyen 
Altepe, "Artık herkes 
güven ve huzurla 
yolculuk yapabile
cek. Fiyatlara da 
zam yapılmadı. En 
uygun şartlarda 
halkımızı Uludağ'a 
taşıyalım, dünyanın 
en güzel dağı olan 
Uludağ'da bu 
güzellikleri herkes 
yaşasın istiyoruz.
7 Haziran Cumartesi 
günü Bursa'nın yeni 
teleferiği hizmete 
girecek. Bursa'ya da 
bir renk katacak, 
Bursa turizmine de 
büyük değer kata
cak" açıklamasını 
yaptı.

Çocuk Senliği nin geliri Somali 
çocuklar için kullanılacak

Bursa’da bu sene 
7'ncisi düzenlenecek 
Çocuk Şenliği’nin 
geliriyle Soma’daki 
maden faciasında 
hayatını kaybeden 
işçilerin çocuklarına 
tiyatro gösterisi ve 
eğitimi verilecek. 
Bursa Aile ve Sosyal 
Politikalar il 
Müdürlüğü ile ruh
satlı özel kreş ve 
gündüz bakım 
evlerinin işbirliğinde 
organize edilecek 7. 
Çocuk Şenliği 
tanıtım toplantısı 
Özgen Çay 
Bahçesi’nde yapıldı. 
Etkinliğin Aile ve 
Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü ve bağlı 
kuruluş olan özel 
Kreş ve Gündüz 
Bakım Evleri işbir
liğinde yapılacağını 
belirten İl Müdürü 
Sunay özkul, okul 
öncesi eğitimin 
çocukları hayata 
hazırlamak için 
önemli bir faktör 
olduğunun altını

çizdi.
“Okul öncesi eğitim 
kurumlan çocukları 
eğitim hayatına 
hazırlanması aşa
masında büyük katkı 
sağlayan yerlerden 
biridir.” diyen özkul, 
“Çünkü çocukların 
zihni 5 yaşına kadar 
çok açıktır ve zihin
sel gelişimin yüzde 
60’da bu dönemde 
gerçekleşir, özellikle 
günlük aktivasyon- 
ları ve gelecek 
dönemlerde eğitim 
hayatına katkı koya
cak bütün ön bilgi
lerin temeli burada 
atılmış oluyor.” dedi. 
Okul öncesi eğitim 
kurumlarının çalışan 

kadınların aile için
deki yükünü azal
tarak sosyal hayat
larına katkı 
sağladığını vurgu
layan Özkul, “Okul 
öncesi eğitim 
kurumlarının çocuğa 
sonraki dönemde 
eğitim hayatına ve 
günlük aktivasyon- 
larının 
öğretilmesinde 
sağladığı katkı ile 
çalışan kadınların 
sırtından ciddi bir 
yük almaktadır. Okul 
öncesi eğitim bu 
anlamda çalışma 
hayatına katılan 
kadınların sosyal 
hayata kazandır
masında büyük

önem taşıyor.” diye 
konuştu.

Şenliğin içeriği 
hakkında bilgi veren 
Özel Kreş ve 
Gündüz Bakım 
Evleri Temsilcisi 
Yasemin Kartal, 
‘Çocuk Şenliği’ ile 
okul öncesi eğitimi 
alamayan çocukların 
ailelerine okul önce
si eğitiminin farkın- 
dalığını sağlamayı 
amaçladıklarını 
belirtti. Kartal, bu 
senenin ayrı bir 
amacı olduğuna 
işaret etti. Soma’da 
yaşanan maden faci
asının Türkiye 
genelindeki tüm 
kurum ve kuru
luşların yaraları 
sarma adına yaptık
ları çalışmaların 
altını çizen Kartal, 
“Bu yıl şenlikte elde 
edeceğimiz gelir ile 
‘Tiyatroya gide
meyen çocukları, biz 
tiyatroya götürelim’ 
projesini hayata 

geçireceğiz. Bu 
doğrultuda Soma’da 
yaşamlarını yitiren 
işçilerimizin çocuk
larına tiyatro göster
isi ve tiyatro eğitimi 
vereceğiz. Bu çok 
önemli bir ayrıntıdır. 
Bu nedenle 8 
Haziran Pazar günü 
Kültü rpark’ta 10.00- 
19.00 saatleri arasın
da yapılacak olan 
şenliğimize tüm 
BursalIları davet 
ediyorum.” dedi. 
Şenliğin Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Müfürlüğü’nün işbir
liği ile Kültürpark’ta 
bulunan Lunapark’ın 
üst alanında gerçek
leştirileceğini 
belirten Kartal, şöyle 
devam etti: “Şen
liğimize Bursa, 
İnegöl, Gemlik ve 
Mustafa 
Kemalpaşa’daki 57 
ruhsatlı özel kreş 
katılacaktır.
Kreşlerin yanı sıra 
bazı belediyeler ve 
firmalar şenliğe 

sponsorluklarıyla 
destek verecek. Her 
kreşin standında 
değişik el becerile 
rine yönelik etkinlik
ler şenliğe gelen 
çocuklara yaptırıla
cak, ayrıca anne- 
baba-çocuk yarış
maları, animatörler, 
müzik, şişme oyun
caklar gibi etkinlik
lerle aile ve çocuk
ların güzel bir gün 
geçirmeleri 
sağlanacaktır. Şen
liğin ilk yıllarında 
elde edilen geliri 
Orhaneli’nde bir 
kreşe bağışlayarak 
onların ihtiyaçlarına 
yönelik destek 
olduk. Geçtiğimiz 
yıllarda ise şenlikten 
elde edilen gelirle 
‘Tiyatroya gide
meyen çocukları, biz 
tiyatroya götürelim’ 
projesi ile maddi 
imkanı olmayan 
ailelerin çocuklarına 
tiyatro gösterisi ve 
tiyatro eğitimi 
verdik.”
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ELEMAN
DEMİRCİOĞLU METAL 
FORM & MAKİNEDE 

ÇALIŞACAK TORNA 
VE FREZE USTASI 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Sanayi Sitesi 8. Cd. 9.Blok 
No: 160rhanqazi/BURSA

Tel: 0224 586 01 31

ELEMAN
TECRÜBELİ VEYA 

TECRÜBESİZ
TEMİZLİK İSLERİ 
YAPACAK BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR

MÜRACAAT 
0 554 862 18 91 
0546 90703 25

ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE 

(ALIŞACAK SRCLİ 
KONTEYNER ŞOFÖRLERİ 

ARANIYOR 
DORUKDAN NAKLİYAT 

LOJİSTİK LTD.ŞTİ
Müracaat Tel: 

05324673066

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ. 
İLETİŞİM: 514 28 06

SATILIK

UMURBEY’DE
BAHÇELİ 
4+1180

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
05353781800

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

‘Gemlik MCörfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

BAYAN ELEMAN
ABONE 

OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUNOKUTUN

MERMER 
SEKTÖRÜNDE 

DENEYİMLİ 

PAZARLAMA 
ELEMANI 

ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL :514202i

TFMAâ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından . 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama" kampanyasına 
su tüketiminin önlenme 
sİ için siz de katılın

ikkorfezgazetesi.com
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Alkol reklamı olan tabelalar kaldırılacak
Alkol yasaklarını 
içeren kanunun bir 
maddesi daha 10 
gün sonra yürürlüğe 
giriyor.
Market, büfe, bakkal, 
lokanta gibi alkol 
satılan yerlerin, iç ve 
dış mekanlarında 
bulunan ve içki 
reklamı olan 
tabelalar kaldırıla
cak. Yasağa 
uymayanlara para 
cezası verilecek. 
11 Haziran 2013 
günü yürürlüğe 
giren ve gece 
22.00'den sonra içki 
satışını yasaklayan 
6487 sayılı kanunda, 
"Alkollü içkilerin her 
ne surette olursa 
olsun reklamı ve 
tanıtımı yapılamaz, 
içki satışı yapılan 

yerlerin tabelaları, 
bir yıl içinde buna 
uygun hâle getirilir' 
düzenlemesine yer 
verildi. Bir yıllık süre 
11 Haziran 2014'de 
sona erecek. Bu tari
he kadar içki reklamı 
olan tabelalar 
kaldırılacak. Yasağa 
uymayan işletmelere 
5-200 bin lira arasın
da ceza verilecek. 
Geçen yıl çıkarılan 
ve tartışmalara 
neden olan yasa ile 
alkolde şu düzen
lemeler getirildi: 
REKLAM YASAK: 
Alkollü içkilerin 
reklamı ve tüketi
cilere yönelik 
tanıtımı yapılamaz. 
Bu ürünlerin kul
lanılmasını ve 
satışını özendiren

veya teşvik eden 
kampanya, pro
mosyon, etkinlik 
yapılamaz. Alkollü 
içkileri üreten, ithal 
eden ve pazarlayan
lar, hiçbir etkinliğe 
ürünlerinin marka, 
amblem ya da işaret
lerini kullanarak 
destek olamaz. 
TVlerdeki dizi, film 
ve müzik küplerinde 
alkollü içkiyi 
özendirici görün
tülere yer verilemez.

EŞANTİYON YASAK: 
Alkollü içkileri 
üreten, ithal eden ve 
pazarlayanlar teşvik, 
hediye, eşantiyon, 
promosyon veya 
bedelsiz olarak 
alkollü içki dağıta
maz. Alkollü içkiler, 
18 yaşını doldur
mamış kişilere 
satılamaz veya 
sunulamaz. 18 yaşını 
doldurmayanlar, 
alkollü içkilerin üre
tim, pazarlama ve 

satışında istihdam 
edilemez.
SATIŞ YASAĞI: 
Alkollü içkiler, 
otomatik satış 
makineleri veya 
basın-yayın yoluyla 
tüketicilere satıla
maz ve posta ile 
gönderilemez. 22:00 
ila 06:00 saatleri 
arasında perakende 
olarak satılamaz. 
Sunum izni verilen 
yerlerde açık olarak 
tüketilebilir. Bu yer
lerde tesis sınırları 
dışında tüketilmek 
üzere alkollü içki 
satışı yapılamaz. 
Alkollü içkiler, 
işletme dışından 
görülecek şekilde 
perakende olarak 
satışa arz edilemez.

KARAYOLLARINDA 
YASAK: Meskun 
mahaller ve konakla
ma yerleri hariç 
olmak üzere, otoyol 
ve devlet karayol- 
larındaki yapı ve 
tesislerde alkollü 
içki satışına ve tüke
timine izin verilmez, 
öğrenci yurtları, 
sağlık hizmeti ver
ilen yerler, spor 
müsabakası yapılan 
stadyum ve kapalı 
spor salonları, 
eğitim ve öğretim 
kurumlan, kahve
hane, kıraathane, 
pastane, bezik ve 
briç salonları ile 
akaryakıt istasyon
larının mağaza ve 
lokantalannda alkol
lü içki satışı yapıla
maz.

Çin malı oyuncaklara standart Beliyor
Çin kalite kontrol 
otoritesi, ülkede 
üretilen oyuncaklara 
yeni standartlar gele
ceğini bildirdi.
China Daily 
gazetesinin haberine 
göre, oyuncaklann 
üretiminde zehirli 
plastikleştirici mad
delerle ilgili sıkı 
düzenlemeler getirile
cek. Oyuncaklann, 
ses ve yanıcı mad
delerinde sınırlamalar 
yapılacak.
Oyuncaklann daha 
kaliteli ve zararsız 
olması konusunda 
yapılacak bir dizi 
standart, 2015

Haziran'a kadar uygu
lamaya konulacak. 
Çin'in iç pazarındaki 
oyuncaklarda zehirli 
plastikleştirici mad
delerde bir üst sınınn 
olmaması yerli tüketi
cilerde endişeye 
sebep olurken, üreti
cilerin uygulamayla 
yeni hammadde ve 
üretim hattı kurması 
gerekebileceği belir
tiliyor. Yetkililer, 
oyuncak üretiminin 
ülkede belirli bir stan
darda erişmesinin 
ardından üreticilerin 
gelişmekte olan 
ülkelere ihracatının 
da kolaylaşacağını

ifade ediyor.
AB ve ABD pazarına 
hali hazırda ihracat 
yapan oyuncak üreti

cilerinin bu uygula
madan yerel stan
dartları karşıladığı 
için çok fazla etkilen

meyeceği kaydedili 
yor.Çin'deki oyuncak 
sektörü, 2013 veriler
ine göre, 24,7 milyar

dolarlık üretim ve 
ihracatla dünyadaki 
oyuncakların yüzde 
70'ini karşılıyor.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4888 

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)

GENLİK SİNENİ İli

VENÜS SİNEMASI
GODZILLA (3 

BOYUTLU TÜRKÇE) 
11.30-14.00-16.30- 

18.45-. 21.00 
BAY PEABODY VE 

MERAKLI SHERMAN 
11.30-13.30-15.30-

17.30-19.30 
CİN 12.00-14.00- 
16.00-18.15-20.30

5133321
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kavlak
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[kavlak 
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■/mm Sıılnııi/

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markas.ı, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

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

[KAVLAKf 

ŞrrlM «B<3il

(KAVLAK]

■Kestane Şekeri ■ 
[Yöresel Reçelleri 
[Kozmetik Ürünle!

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)
TelF5T27T512

www.kavlak.com.tr
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Marmarabiıiik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 5 bin 400 ton ihracat yaptıklarını söyledi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Her gün yazmak!
Her gün yazmak, yazacak konu bulmak! 
Konunun bol olduğu bir bölgede yaşıyoruz. 
Siyasilerin atışmaları, günlük olaylar, cinayetler, 

kazalar, sosyal yaşam, siyasi olaylar, ekonomik 
durum, hava durumu uzat uzatabildiğin kadar...

Dün yazdığım yazanı bir okurum beğenmemiş.
Beğenmek zorunda değil. Blrllerl beğensin diye 

yazmıyorum.
Son yılların en büyük susuzluğunun yaşandığı bir 

yılı yaşıyoruz. Buna değinmek istemiştim. Akşam 
saatlerinde tüm haber ajansları bugün çamur 
yağacak diye manşetler atıyor.

Beyim beğenmemiş! Beğendiği yazarı okusun. 
Devamı sayfa 4'de

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 1 Ocak 2013 ile 1 Ocak 2014 
tarihleri arasında birliğin ihracatta yüzde 55 
büyüme ile toplam 5 bin 400 ton ihracat 
yaptığını söyledi. Asa, 2013-2014 yılı ürün 
atımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulu
nan Asa, "Bu bir yıllık sürede toplam 40 bin 
ton ve 130 milyon TL tuta rında ürün alımı 
gerçekleştirildi, önceki yıllara göre bütün 
kalibrelerde dengeli bir stok yapısı oluştu. 
Top lam 31 bin 500 ton hedefine ulaşılarak, 
ambalajlı zeytin satışında bir rekora imza 
atıldı. 1 Ocak 2013 ile 1 Ocak 2014 tarihleri 
arasında birliğimiz toplam 5 bin 400 ton 
ihracat yaparak, ülkeye 25 milyon dolar 
döviz girdisi sağladı.” dedi. Haberi syf2’de

flslınurdan
Bronz Madalya

Türkiye Judo Federasyonunun 2014 yılı 
faaliyet programında yer alan Yıldızlar 
Türkiye Judo Şampiyonası 30 Mayıs - 01 
Haziran 2014 tarihlerinde 68 ilden 927 
sporcunun katılımıyla yapıldı. Gemlik Bele 
diyesi Gençlik ve Spor Kulübü judoculann- 
dan Aslınur San, bayanlar 48 kg’da Yıldız 
lar Türkiye 3.sü olarak bronz madalyanın 
sahibi oldu. Haberi sayfa 7’de

i» 4 Goodyear’a
r 1 BMW

4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520I ile sürme şansı yakalayınl

MADE TO FEEL GOOD

ri--—-— a™——•• ssBOReaBSsaoss
X^,al<auba^‘ Küçük Sanayi Sitesi B Blok Not 1 GEMLİK Tel: 0 224 524 74 01 GSM 0 533 924 18 98

Kampanya 1 Maan-30 Hattan 2014 tarihleri arasındagaçerlldlr. World Business kartlar, banka kartları ve Worldpuan kullanılarak yapılan alıyıerlçKr kampanyaya dahil değildir. Yapı Kredi ve Goodyear kampanya koşullan™ değiştirme haklannı saklı tutar.

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 5 bin 400 ton ihracat yaptıklarını söyledi

Asa; “Siyah incide ihracat yüzde 55 haW’
UMURBEY KORO KONSERİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı Haftası etkinliklerinde 17 
Mayıs günü yapılacak olan 12 Mayıs’ta 
Soma maden faciasında yitirdiğimiz 301 
vatandaşımızın üzüntüsü nedeniyle erte
lenen Umurbey Belediyesi Kültür Sanat 
ve Turizm Derneği’nin Türk Sanat Müziği 
Konseri geçtiğimiz pazar günü akşamı 
Asım Kocabıyık Kültür Merkezi’nde veril
di. Büyük bir katılımla izlendi.

Umurbey tarihi bir yerleşim yerimiz.
Yüzyıl önce çoğu vilayetimizde bulun

mayan Medrese Umurbey’de eğitim ver
miş. İlim ve devlet adamı yetiştirmiş. 
Muhittin Baha Pars, Celal Bayar, Dr. Ziya 
Kaya, Av. Hüseyin Bayri ve subaylar, 
banka müdürleri, öğretmenler, Belediye 
Başkanları.

Dönem, dönem Gemlik’te söz sahibi 
olmuşlar, belediyeyi yönetmiş 
Umurbeyliler.

Şimdi de Sayın Mehmet Taşpınar öğret
menliği süresince yetiştirdiği yüzlerce 
öğrencilerine müzik sevgisini ve bilgisini 
verdiği gibi, emeklilik sonrası bu kez, 
Gemlik’in, Umurbey’in yetişkin insanına 
hizmet veriyor. Çocuk korosu, Gençlik 
korosu ve Yetişkinler Korosu Şefliğini 
büyük bir başarı ve dirayetle yapıyor. 
Yönettiği koro sazı-sözü ile tam bir uyum 
içinde eserleri icra ediyor.

sezonun sofi Konserinin sdzıarıhoa, 
kemanlarında Hasan Soysal, Anıl Yurttaş, 
Hüseyin Yenice, udlarda Kamuran Kaya, 
Nebi Tülek, İsmail Salman, kanunda 
Murat Yamangüç, Klarnette Işık Karhtepe, 
viyoloda Uğur Doğan, neyde Elif Kavran, 
Kızlım sazda YrecmTf hâiz yer drâı.

Konserıh' Dirıhöı'ööıufnuhae ıhan ur 
eserler, ikinci bölümünde karışık makam
lar yer aldı.

Konser Rauf Yekta Beyin mahur peşrevi 
ile başladı. Sırasıyla “Hala kanayan 
kalbimi”, “Düştün yine şuh-i sitemkare 
vay” “Hicranı açmıştır sinede yara”, 
“Yüce Dağdan eser rüzgar”, “İki gözüm 
sensin’’, “Şu güzele bir bakın”, “Ne 
doğan güne hükmüm geçer”, “Saba tarf-ı 
vefadan peyam yok mu”, “Ben güzele 
güzel demem”, “Ah şu dere yonca”, 
“Aşıkta Bağdat sorulmaz”, “Yemenimde 
hare var”, “Beyoğlu’nda gezersin” 
şafKİıarın ‘Koroca sedrentiıfIrtiı.

Konserin ikinci bölümü solistler 
geçidiydi.

Ali Rıza Uludağ “Böyle mi esecekti”, 
Nuran Orhan “Gökyüzünde yalnız gezen 
yıldızlar”, Özlem Ergun “Boğazımda 
düğümlenen”, Edanur Hocaoğlu “Seninle 
bir sonbahar”, Kamuran Kaya “Yaşamak 
yalan belki”, İbrahim Pehlivan “Aşkı 
seninle tattı”, Nevin Doğan “Gözyaşımda 
saklısın”, Berceste Eser “Gün ağarınca 
boynum bükülür”, Meltem Paker 
“Gözlerim uykuyla barıştı sanma”, Gamze 
Gezgin “Akşam oldu hüzünlendim ben 
yine”, Oğuzhan Keleş “Bu akşam bütün 
meyhanelerini”, Mehmet Fıçıcı “Duygular 
coşuyor çaldığın zaman”, Hasan Sivri 
“Dünyada ne günler yaşadım 
gördüm" şarkılarını seslendirdiler.

Işık Karlıtepe’nin klarnet, Hasan 
Soysal’ın keman, Murat Yemengüç’ün 
kanun taksimleri ile solistler ayakta alkış
landı. Koronun ellerinde Türk bayrakları 
ile söylediği Gençlik Marşını dinleyiciler 
hep birlikte katılıp söylediler. Konser 
çıçdkıefın sunumu'he son'odrâu.

Emeği geçenleri kutlarım.

Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 1 
Ocak 2013 ile 1 
Ocak 2014 tarihleri 
arasında birliğin 
ihracatta yüzde 55 
büyüme ile toplam 5 
bin 400 ton ihracat 
yaptığını söyledi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 1 Ocak 2013 ile 
1 Ocak 2014 tarihleri 
arasında birliğin 
ihracatta yüzde 55 
büyüme ile toplam 5 
bin 400 ton ihracat 
yaptığını söyledi. 
Hidamet Asa başkan 
lığında yeni seçilen 
Marmarabirlik yöne
tim kurulu üyeleri, 
ilk toplantılarını 
Avrupa bayileriyle 
yaptı. Almanya'da 
hafta sonu yapılan 
ve ticari faaliyetlerin 
değerlendirildiği 
toplantıya Danimar 
ka, İsviçre, İngiltere, 
Avusturya, Hol lan 
da, Belçika, Fransa 
ve Almanya'da bulu
nan toplam 16 bayi 
temsilcisi katıldı.

Sanat Sokagı’na renkli açılış
Gemlik TSO Gazi 
Ortaokulu Görsel 
Sanatlar Öğretmeni 
ve Ressam Reyhani 
Akan rehberliğinde 
organize edilip 
öğrenciler tarafın
dan hazırlanan 
"Sanat Sokağı" ve 
"Resim- Fotoğraf 
Sergisi" sanatsever
lerle buluştu.
Hamidiye Mahallesi 
Okul Arası sokağın 
ismi de Sanat Soka 
ğı olarak değişti. 
Gemlik Belediye 
si’nin kültürel proje 
ler kapsamındaki 
destekleriyle hazır
lanan Sanat Sokağı 
mn açılışını 
Kaymakam Cahit 
Işık ve Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz birlikte yaptı. 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Emniyet Müdürü 
Ramiz Erçetin, Bele 
diye Başkan Yardım 
cısı Vedat Büyükgöl 
cügezli ve Belediye 
Meclis Üyesi Hulusi 
Gandar’ın da katıldı 
ğı Sanat Sokağı ve 
Resim Fotoğraf 
Sergisi renkli ve

Birlik Başkanı Hida 
met Asa, bir süre 
önce Avrupa'da tek 
distribütörlük yerine 
çoklu bayilik sistem
ine geçtiklerini ve 
bunun sağladığı 
katkıyı kısa zaman
da aldıklarını 
belirterek, "Ülkemize 
döviz girdisinin 
artınlmasını, ortak
larımızın menfaat
lerinin korunmasını 
ve daha fazla ürün 
alınmasını, siz değer 
li bayilerimiz ile de 
ticaret hacmimizin 
daha da artınlmasını 
hedefliyoruz" dedi.

25 MİLYON 
DOLARLIK İHRACAT 

2013-2014 yılı ürün 
atımlarıyla İlgili 
değerlendirmelerde 

coşkulu görüntülere 
ev sahipliği yaptı. 
Görsel Sanatlar 
öğretmeni ve Res 
sam Reyhani Akan, 
Sanatsal ve kültürel 
etkinliklerini sosyal 
sorumluluk projesi 
kapsamında düzen
lenen projenin ama 
cinin, Yetenekli 

bulunan Asa, "Bu 
bir yıllık sürede 
toplam 40 bin ton ve 
130 milyon TL tuta 
rında ürün alımı 
gerçekleştirildi. 
Önceki yıllara göre 
bütün kalibrelerde 
dengeli bir stok 
yapısı oluştu. Top 
lam 31 bin 500 ton 
hedefine ulaşılarak, 
ambalajlı zeytin 
satışında bir rekora 
imza atıldı. 1 Ocak 
2013 ile 1 Ocak 2014 
tarihleri arasında 
birliğimiz toplam 5 
bin 400 ton ihracat 
yaparak, ülkeye 25 
milyon dolar döviz 
girdisi sağladı. Bu 
ihracat, tarihimizin 
en yüksek miktar ve 
tutandır. Hedefimiz 
önümüzdeki yıllarda 
bu rakamı 30 milyon 

öğrencileri keşfet
mek, sanatı 
sevdirmek, hep bir
likte çalışarak temiz 
çevre ve sağlıklı 
yaşam alanı oluştur
mak olarak açıkladı. 
Reyhani Akan, 
“öğrencilerde sos 
yal bilinci geliştir 
mek, çocukların

dolara çıkarmaktır. 
Kaldı ki, 2014 yılının 
ilk 5 ayında da bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 17 oranında 
artışla 14 bin ton 
satış gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz.
Birliğimizin
2014 yıl sonu hedefi 
ise 6 bin ton 
ihracattır. Geçen yıl 
ihracatta yakalamış 
olduğumuz yüzde 
55 büyümeyi 
sürdürüle bilir 
kıldığımız takdir de 
hedeflerimize ulaş
mamız mümkün 
olacaktır.
Görüldüğü üzere 
satış rakamları 
açısından parlak bir 
yıl geçirmiş 
bulunuyoruz" diye 
konuştu.

zamanını pozitif 
yönde değerlendire 
rek güzel ahlak edin
melerine yardımcı 
olabilmek böylelikle 
öğrencinin başarı, 
kalite ve değer ölçüt 
lerini yükseltmeyi 
hedefliyoruz" dedi, 
öğrenci ve öğrenci
lerin de katıldığı 
Sanat Sokağı, Resim 
ve Fotoğraf Sergisi 
Gemliklilerin de 
büyük ilgi gösterdi. 
Kaymakam Cahit 
Işık ve Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
Grafiti sanatının 
inceliklerini okul 
duvarına çizdikleri 
resimler ile göster
diler. Gitar, Keman, 
Saz ve Flüt konser
leri, Hacivat-Karagöz 
oyunları renklenen 
Sanat sokağının tüm 
okullar ve çevresi 
için örnek olmasını 
dileyen Yılmaz, 
emeği geçen öğret
men ve öğrencilere 
teşekkür etti.
Kaymakam Işık’ta 
sanat sokağı, resim 
ve fotoğraf sergisi 
nin hayırlı uğurlu 
olmasını dinledi.
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İli araç wiarai iullanılamaz hale şelli
iki otomobil, elektrik 
donanımından çıkan 
yangınlarda, kul
lanılmaz hale geldi 
Merkez Osmangazi 
İlçesi Akpınar 
Mahallesi Halay 
Caddesi'nde 27 
yaşındaki Ahmet 
Yavuz yönetiminde
ki 16 P 5303 plakalı 
otomobil, dün 17.00 
sıralarında yolda 
giderken alev aldı. 
Sürücü aracı durdu
rup inerken, 
çağrılan itfaiye ekibi

ilatahmk Kavası kanlı hini
İnegöl ilçesinde 
yaşanan kavgada 
kazayla silahla ken
disini vuran şahıs 
ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, saat 20.00 
sıralarında Muratbey 
Caddesi üzerinde 
Recep D. ile 
arkadaşı Ender G. 
arasında alacak- 
verecek davası 
nedeniyle tartışma 
çıktı. Büyüyen 
tartışma kavgaya 
dönüştü. Recep D.,

ifcimMmıiMiıateıiıııiMi
Bursa’da, uygulama 
yapan polis ekipleri
ni görünce aracın
daki uyuşturucu 
bonzai maddesini 
yol kenarına atan 
şüpheli, polisleri 
olay yerinden uzak
laştırmak için *155 
Polis İmdat Hattı’nı 
ayarak ‘silahlı çatış
ma var, ölü ve 
yaralılar bulunuyor* 
ihbarında bulundu. 
İhbar üzerine 
harekete geçen 
polis ekipleri, 
gerçeği kısa sürede 
ortaya çıkardı. 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde meydana 
gelen olayda K.K., 
aracıyla seyred
erken ilçe girişinde 
uygulama yapan 
polis ekiplerini fark 
etti. Bunun üzerine 
K.K., aracında bulu-

LPG'li otomobildeki 
yangını söndürdü. 
Aracının yanışını 
üzüntü içinde

izleyen sürücü 
Ahmet Yavuz, olay 
haber vermesiyle 
olay yerine gelen

belinden çıkardığı 
silahı arkadaşı

Ender G.'ye doğrult
mak istediği sırada

nan 9 adet bonzai 
uyuşturucu paketini 
yol kenarına attı. Bir 
süre sonra uyuştu
rucu haplarını almak 
isteyen K.K., asılsız 
ihbarla polisleri 
uygulama noktasın
dan uzaklaştırarak 
yol kenarına attığı 
uyuşturucuyu almak 
istedi.
Mustafakemalpaşa 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 155 Polis 
İmdat Hattı’nı 
arayan K.K., "Dere 
kenarında silahlı 
çatışma var, burada 

ölü ve yaralılar var." 
şeklinde ihbarda 
bulundu. İhbar üzer
ine harekete geçen 
Mustafakemalpaşa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, kısa sürede 
ihbarın asılsız 
olduğunu, ihbarı 
yapan kişinin K.K. 
olduğunu belirledi. 
Gözaltına alınan 
K.K., yol kenarına 
attığı uyuşturucu 
maddeyi alabilmek 
için polisleri uygula
ma noktasından 
uzaklaştırmak için 
ihbarda bulun-

annesini sakin
leştirmek için çaba 
harcadı. Bursa'da 
özel bir okulun 
önüne geçen pazar 
akşamı park edilen 
16 FR 426 otomobil 
de ilk belirlemelere 
göre elektrik siste
mindeki arıza 
nedeniyle yanmaya 
başladı. Gelen itfa 
ekibi alevleri 
söndürürken otomo
bil kullanılmaz hale 
geldi.

silah ateş aldı. 
Silahtan çıkan 
kurşunla Recep D. 
sol karın boşluğun
dan yaralandı. Yaralı 
şahıs, kavga ettiği 
arkadaşı Ender G. 
tarafından özel 
araçla İnegöl Devlet 
Hastanesi’ne 
götürüldü. Yaralının 
sağlık durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu, olayla 
alakalı tahkikatın 
sürdüğü bildirildi.

duğunu itiraf etti. 
Gözaltına alınan 
K.K. hakkında, 
"Uyuşturucu veya 
uyarıcı madde imal 
ve ticareti yapmak" 
suçundan işlem 
yapıldı. Olayla ilgili 
cumhuriyet savcılığı 
soruşturma başlattı, 
öte yandan, Yıldırım 
ilçesinde uyuşturu
cu satıldığı ileri 
sürülen evde 
mahkeme kararıyla 
yapılan aramalarda 
ise 116 gram bonzai 
maddesi, 44 gram 
esrar maddesi, 533 
tane de ecstasy 
uyuşturucu hap ele 
geçirildi. Olayla ilgili 
A.S., 'Uyuşturucu 
veya uyarıcı madde 
imal ve ticaretini 
yapmak' iddiasıyla 
gözaltına alındı.

2 Bin Paket 
Sigara Çaldılar

Bursa'da bir iş yerinden binlerce liralık 
sigara çalındı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Nilüfer 
ilçesindeki bir iş yerinde meyldana geldi. 
T.U.'ya ait bir iş yerinin kapı kilitleri ve 
reyon kafes demirlerinin asma kilitlerini 
kıran kimliği meçhul kişiler, yaklaşık 10 
bin lira değerindeki 2 bin adet sigarayı 
çalıp kayıplara karıştı. Sabah iş yerine 
gelen T.U., dükkanını açık ve dağınık 
halde görünce polise müracaat etti. Polis, 
olayla alakalı tahkikat başlattı

Korkutan kazada
ölümden döndü

Orhangazi ilçesinde 
meydana gelen 
kazada bir kişi 
yaralandı
Yalova istikametine 
doğru seyreden 
Melike Karaharman 
(41) idaresindeki 34 
EL 0666 plakalı oto
mobil, göl yolu 
kavşağında kırmızı 
ışıkta durdu. Bu 
sırada aynı 
istikametten süratle 
gelen Salih

Knş€l>€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞ E ■- E K 
UYGUN FİYATLARLA 

GON İÇİNDE TESLİM EDİLİR

cOi_er a~jans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Karaman (38) 
idaresindeki 16 
HAV 66 plakalı araç, 
kavşakta durama
yarak kırmızı ışıkta 
bekleyen otomobile 
çarptı. Çarpışmanın 
etkisiyle yaralanan 
Salih Karaman, 112 
ambulansıyla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Her gün yazmak!
Gemlik Körfez yerel bir gazete. 
Kendi çapında Gemlik'e hizmet 

veriyor.
Bu işi tam 41 yıldır sürdürüyoruz.
16 Haziran günü 42. yaşımıza 

gireceğiz.
Az bir zaman dilimi değil.
Ben, zatı muhterem, kendimi 

bildim bileli yazıyorum.
Elimizden geldiğince yerel yaz

maya çalışıyorum.
Yereli yazan yok bu ilçede.
Kimi Kralı yıllardır giydirememiş, 

kimi kafayı bir siyasi partiye tak
mış her gün aynı sakız.

Kimi yalnız bana sövmek için 
yazıyor.

Kimi sevgililerini, dostlarını, kafayı 
çekip nasıl boşaldığını, maaşını 
aldığı belediye başkanını nasıl gök
lere çıkarırım diye takla atışlarını 
yazıyor.

Ben de kafama ne takılırsa yazı 
yorum.

Bakın dünkü gazetemizde Gazhane 
Caddesinde yapılan elektrik tellerini 
yer altına alma çalışması sırasında 
doğalgaz borusunun patladığını 
haber yapmıştık.

Bugün, Aksa Gemlik Doğal gazdan 
açıklama geldi.

Ne 'diyor ye'fıciiiıefı:
Kurumlar yapacakları kazılar 

sırasında bize bilgi verseniz, biz 
çalışmanın yapılacağı yerlerde doğal 
gaz borusunun olup olmadığını 
kendilerine bildirelim.
Yani söylemek istedikleri şu:
Kazılar sırasında uyarılara karşın 

kimse bize nereden doğalgaz geçi 
yor diye sormuyor ve istenmeyen 
kazalar meydana geliyor diyor.

Bu yalnız doğal gaz konusunda 
geçerli değil.

Kazılan yerde su boruları da var, 
Kanalizasyon Doruları, 
Telekominikasyon boruları da var.

Hangi kazının yanında bu kurma
ların teknik elemanlarını gördünüz.

Bırakın o kuramların elemanlarını, 
kazıya alan müteahhitlerin teknik 
eıemariıan'Di'ıe yo*K.

Sorun yalnız yağmur da değil.
Basit gibi görülen birçok konu 

büyük olay haline her zaman 
dönüşebilir.

Bakın bugün ne yazacağım diye 
düşünürken yine bir şeyler çıktı 
yazmak için.

Ama birileri beğenmiyormuş. 
Beğenenler okur, olur biter...

TY||* ▲ “SUYUNU BOŞA | IflA 11 HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de kafalın

HIM mi» Win kajınıansı
Aksa Gemlik Doğal 
Gaz, geçtiğimiz gün
lerde Gemlik’te elek
trik altyapı çalış
maları kapsamında 
yapılan kazı sırasın
da meydana gelen 
gaz sızıntısı ile ilgili 
olarak yaptığı açıkla
mada, ilgili kurum 
ve kuruluşlara 
yapılacak tüm 
kazılar öncesinde 
Aksa Gemlik Doğal 
Gaz’a mutlaka haber 
verilmesi gereği 
konusunda bilgi 
verildiği ve konunun 
önemine dikkat 
çekildiği hatırlatıldı. 
Buna karşın 
kazıların kuruma 
bildirilmediği 
belirtildi.
Aksa Gemlik 
Doğalgaz’dan 
yapılan yazılı açıkla
mada şu görüşlere

yer verildi:
“Doğal gaz, doğru 
kullanıldığında en 
güvenli yakıttır. Yine 
Aksa Doğal Gaz 
dağıtım bölgeleri 
arasında yer alan 
Van’da geçtiğimiz 
senelerde yaşanan 
büyük depremde 
bile doğal gaza bağlı 
bir sorun yaşan
madığı kamuoyunun 
bilgisi dahilindedir. 
Doğal gazda kamu 
güvenliği şirketimiz 
için vazgeçilmez bir 
öneme sahiptir. Bu 
nedenle, gerek yerel 
yönetimler, gerek 
kamu kuruluşları ve 
gerekse de özel şir
ketler tarafından 
yapılan tüm kazı 
çalışmalarında 
doğal gaz dağıtım 
şirketlerinin bilgilen 
dirilmesi kamu gü

Htlffılen sanayi 
sektörü Mn kurs
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü, 
Endüstri Meslek 
Lisesi Müdürlüğü 
ve Borçelik 
İşletmesi arasında 
yapılan üçlü pro
tokol kapsamında 
25 Mayıs 2014 tari
hinden itibaren 6 
grup halinde ve 
toplamda 67 kişiyi 
bulan katılımcılara 
yönelik eğitimler 
başladı.
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 
“Özellikle sanayii 
kesimlerine yönelik 
alınması gereken 
bu eğitimlerin 
zorunlu olduğu ve 
iş güvenliği yasası 
gereği bir an önce 
alınması gerektiği 
belirtildi. Isıl İşlemci 

Elemanı, Talaşlı 
imalat, Lojistik 
Elemanı, Sınai ve 
Tıbbi Gazlarda, Üre
tim, Dolum ve Depo 
lama başlıklarında 
kurslar açılmıştır. 
Tehlikeli ve Çok 
Tehlikeli İşlerle ilgili 
eğitimlerin işletme 
lerin talepleri doğ 
rultusunda plan
lanacak. Kurslar 
işletme merkez
lerinde açılmakta 
olup, Kursların 
tanımlanması ve 
katılımcıların belge
lendirilmesi Halk 
Eğitim kayıt sistemi 
üzerinden gerçek- 
leştirilmekte, ders 
öğretmenleri 
Endüstri Meslek 
Lisesi tarafından 
sağlanmaktadır.” 
denildi

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

venliği için büyük 
bir önem arz etmek
tedir.
Bizler, acil ekipleri 
mizle 7 gün/24 saat 
görevimizin başın
da, vatandaşların 
doğal gazla ilgili 
yaşayabilecekleri 
her tür olası riski 
ortadan kaldırmak 
için görev başın
dayız.
Geçen gün yaşanan 
sızıntı, doğal gaz 
acil müdahale ekip
lerimizin hızlı müda
halesiyle hemen 
kontrol altına alın
mıştır.
Ancak ilgili tüm 
kurum ve kuru
luşlarının, şehir 
merkezinde yapacak 
lan tüm kazı çalış
maları öncesinde 
doğal gaz dağıtım 
şirketine haber ver-

meleri konusunu bu 
vesileyle bir kez 
daha hatırlatmak 
durumundayız. 
Bu konuda bize 
yapılan başvurulan 
derhal işleme 
koyup, kazı yapıla
cak bölgede hat 
bulunup bulun
madığı bilgisini kazı 
yapacak şirketle 
paylaşmak ve hat 
bulunuyorsa kazı 
esnasında gerekli 
önlemleri almak 
konusunda son 
derece hassas 
davrandığımızın 
bir kez daha bilin
mesini isteriz.” 
Öte yandan, dün 
Çevre Yolunda 
yapılan bir çalışma 
sırasında yine 
doğalgaz borusu 
patlatıldığı 
öğrenildi.

ELEMAN
OTELİMİZDE ÇALIŞACAK 

BİLGİSAYARDAN 
ANLAYAN 

RESEPSİYON GÖREVLİSİ 
ARANIYOR
MÜRACAAT 

GÜRLE OTEL-GEMLİK

M ABONE OLDUNUZ İlil?
■namnınsM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Körfez de mani yolculuk keyfi başladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesince vatan 
daşları sahillerle 
buluşturmak mak
sadıyla düzenlenen 
Mudanya-Armutlu- 
Fıstıklı-Kumla arası 
ücretsiz "mavi tur" 
seferleri başladı. 
Mavi tur seferlerinin 
başlaması dolayısıy
la Mudanya BUDO 
iskelesinde tören 
düzenlendi. Bu yıl 
6’ncısı düzenlenen 
mavi tur, vatan
daşlara hizmet vere
cek. Bursa Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Recep Altepe, 
mavi tur ile bu 
zamana kadar 80 bin 
kişiyi gezdirdiklerini, 
bu rakamın her yıl 
giderek artacağını 
söyledi. 17 ilçeden 
450 kişinin her gün 
deniz gezisine 
katılacağını vurgu
layan Altepe, “Bursa 
mızın 17 ilçesinin 
değişik bölgelerin 
den halkımızı deniz 
le buluşturduğumuz 
mavi tur seferlerinin

bu yıl altıncısını 
düzenli yoruz. 
Halkımız Bursa’daki 
bu güzellikleri 
görsün ve yaşasın 
istiyoruz. Halkımızın 
büyük çoğunluğu 
mahallerinden 
çıkamıyor. Yüzde 50 
gibi nüfusumuz 
mahallelerde okuyor 
ve oradan çıkamıy
or. Bugüne kadar 80 
bin kişiyi mavi tur 
ile gezdirdik. Her yıl 
rakamları daha da 
artıracağız” dedi. 
Mudanya Belediye 
Başkanı Hayri 
Türkyılmaz ise, 
“Bugün Bursa 
Büyükşehir Beledi 

yesi ve Mudanya 
Belediyesi olarak 
uyum içerisinde 
yaptığımız faaliyet 
terden bir tanesini 
hayata geçirdik. 
Bundan sonraki 
süreçte Mudanya ve 
Bursa için ülkemizin 
ve vatandaşlarımızın 
menfaatleri doğrul
tusunda hizmetle 
rimiz devam ede
cek” diye konuştu. 
Konuşmalarının 
ardından izzet 
Kaptan gemisinin 
maketinden oluşan 
pasta kesildi.
Ardından vatandaş 
lar gemiye binmeye 
başladı

KÖFTECİ ®USÜF

TAKIM ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

Zamansız yağışlar kiraza yaramaılj
BAY ve BAYAN

KASİYER 
GARSON

KOMİ
KASAP 

IZGARACI 
BULAŞIKÇI

TEMİZLİKÇİ 
REYON ELEMANI 
ARAÇ ve 
MOTORLU 
KURYE

Şahsen veya
Insankaynaklari9kofteclyusuf.com 
adresimizden tüm şubelerimiz için 

başvuruda bulunabilirsiniz...

NOT: KENDİ MOTOSİKLETİ İLE DİZLERLE ÇALIŞMAK 
İSTEYEN KİŞİLERE DOLGUN MAAŞ ÖDENECEKTİR.

z/K LEZZET HATTI 
(LJ444 61 62 
* www.kofteciyusuf.com

Son günlerde Yağan 
yağmurlar ayçiçeği, 
pancar, patates, 
domates, biber ve 
fasulye yetiştiren 
çiftçilerin yüzünü 
güldürürken, kira
zlar zarar gördü. 
Yağmurun ardından 
güneşi gördükçe 
kirazların çatlamaya 
başladığını ifade 
eden İnegöl Kulaca 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Ahmet Uğur, 
"İnegöl'de tarım 
sanayi olsaydı, çat

layan kirazlar meyve 
suyu olarak işlenip 
çiftçinin zarar 
etmemesi sağlan
abilirdi" dedi.
Tarımın, her 
üreticinin sigorta 
yaptırması gereken 
bir iş kolu olduğunu 
belirten Uğur, 
"Tarımda garanti 
yoktur. İklim şartları 
çok önemlidir. 
Atalarımız, 'Çiftçi 
kuraklıktan kork
maz, yağıştan 
korkar' derdi. 15-20 
gün öncesinde 

kadar ülkemizde 
kuraklık var diye 
gündem oluşturdu
lar. Herkes feryat 
etti. Halbuki 
mevsimler geriye 
kaydı. Geçen yıl da 
bunu gördük. Erken 
çiçek açan mahsul 
zarar görüyor, geç 
kalanlar yağmurdan 
etkileniyor. Şu anda 
yaz mahsulünün 
yüzde 80'i yağmur
dan istifade etti. 
Ama yağmurla 
beraber bazı böl
gelere dolu düştü.

Dolunun büyük 
zararı var. Rüzgarla 
birlikte yağmur uzun 
saplı olan buğday
ları yatırdı. Son yıl
larda İnegöl'de yeni 
buğday çeşitleri 
ekilmeye başlandı. 
Kalın saplı, samanı 
biraz az olmakla bir
likte kardeşlenmesi 
fazla, başağı yüksek 
olan buğdaylar zarar 
görmedi, hatta yağ
mur fayda sağladı. 
Çiçeğini döktü, 
tanenin gelişmesine 
fayda sağladı.

ABONE OLDUNUZ MU?

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Teli (0.224) 513 96 83 Fax .' (0.224) 513 35 95

Insankaynaklari9kofteclyusuf.com
http://www.kofteciyusuf.com
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fiWasim Hflşgeldin, Yaz
Turnesine Bursa'dan haşlıyor

Dünyaca ünlü Solo Türk 
BursalIlarla buluşuyor

20.000'i aşkın izleyi
ciyi kahkahaya 
boğan "Arkadaşım 
Hoşgeldin" şimdi de 
BursalIları güldür 
meye hazırlanıyor! 
İstanbul ili dışında 
yaşayan, 
"Arkadaşım 
Hoşgeldin" fanlarını 
sevince boğan Yaz 
Turnesi'nin başla
masına sayılı günler 
kaldı! Turnenin ilk 
ayağıysa Bursa! 
Takipçi sayısı 4 
Milyonu aşan 
"Arkadaşım 
Hoşgeldin" resmi 
Facebook sayfası 2 
haftadır Tolga Çevik 
ve Özer Atik'in sür
priz “Yalan Sanırım" 
düetiyle çalkalanıy
or. Şarkının dinlen
me sayısı daha ilk 
haftadan 800 000'i 
aştı! Tolga Çevik, 
resmi Twitter say
fasından "Bu kayıt 
şamatası, yakında 
klibi de gelir inşal
lah." diyerek 
şarkının kayıt aşa
masından görün

tüler paylaşmış ve 
klibin müjdesini ver
mişti. Yaz sezonun
da, açık hava salon
larındaki izleyicileri 
kahkaha tufanına 
davet eden 
"Arkadaşım 
Hoşgeldin" Yaz 
Turnesi'nin ilk gös
terisi, 04 Haziran 
Çarşamba günü 
Bursa Açıkhava 
Tiyatrosu'nda 
gerçekleşecek. 
Turnenin diğer 
durakları ise sırasıy
la Adana, Mersin, 
Antalya, Denizli ve 
İzmir! 04 Haziran 
Çarşamba - Bursa / 
Açıkhava Tiyatrosu

13 Haziran Cuma - 
Adana / Çukurova 
Üniversitesi 
Açıkhava Tiyatrosu 
14 Haziran 
Cumartesi - Mersin 
/ Mersin Üniversite
si Amfi Tiyatro 16 
Haziran Pazartesi - 
Antalya / Antalya 
Konyaaltı Açıkhava 
18 Haziran Çarşam
ba - Denizli / Denizli 
Açıkhava Tiyatrosu 
20 Haziran Cuma - 
İzmir / Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu 
21 Haziran 
Cumartesi - İzmir 
zKüitürpârk 
Açıkhava Tiyatrosu

Solo Türk 8 Haziran 
Pazar Günü Işıklar 
Askeri Lisesi 
tarafından düzenle
nen şenlik kap
samında Yunuseli 
Havaalam'nda 
şov gerçekleştire
cek. Etkinliğe 
birçok kurum ve 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

kuruluş destek 
verirken, 
şenlikte planörler
den model uçaklara, 
yarasa adamdan 
paraşütle atlayışa 
kadar birçok gösteri 
meraklılarıyla 
buluşacak.
Saat 12:00'de 

başlayacak etkinlik
te dünyaca ünlü 
Türk akrobasi 
uçağının gösteri 
uçuşu gerçek
leşmesinin 
ardından Grup 
Gripin konseri ve 
havai fişek gösterisi 
yapılacak.

âK TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE DAĞILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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flslmur’ılan Bronz Madalya
Türkiye Judo 
Federasyonunun 
2014 yılı faaliyet 
programında yer 
alan Yıldızlar 
Türkiye Judo 
Şampiyonası 30 
Mayıs - 01 Haziran 
2014 tarihlerinde 
68 ilden 927 
sporcunun katılımı 
ile Karaman’da 
yapıldı.
Karaman’da yapılan 
Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonasına 
ilçemizden Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
adına Judo 
antrenörü Ahmet 
KILINÇ nezaretinde 
8 sporcu ile katıldık. 
Müsabakaların 2. 
gününde mindere 
çıkan madalya 
umudumuz geçen 
yılın Minikler 
Türkiye Şampiyonu 
ve Nisan ayında 
Orta okullar Türkiye 
Şampiyonu olan 
sporcumuz Aslınur

Celal Banar llnaılolu lisesi $iir re Miizilı Oinletisi
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nin Uludağ 
Üniversitesi konfer
ans salonunda ön 
çeki akşam düzen
lediği şiir ve müzik 
dinletisi büyük 
beğeni kazandı. 
Programı Gemlik 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık, ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Gençlik ve Spor ilçe 
Müdürü Adil Tunç, 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, ilçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, Okul Müdür 
leri, Okul Aile Birliği 
Başkanı Sabri Ars 
lan, Belediye Meclis 
üyeleri, öğretmenler 
ve veliler ve çok sa 
yıda öğrenci izledi. 
Okulun Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmen
leri tarafından hazır
lanan gecede öğren
ciler birbirinden 
tanınmış şairlere ait 
şiirleri birbirinden 
güzel okurken şiir 
ve türkülere okul 
korosu canlı müzik
le eşlik etti. 
Programda

SARI umutlarımızı 
yine boşa çıkarmadı 
ve bayanlar 48 
kg’da Yıldızlar 
Türkiye 3.sü olarak 
bronz madalyanın 
sahibi oldu.
Judo Antrenörü 
Ahmet KILINÇ yap
tığı açıklamada; 
“Katılımın çok yük
sek sayılarda

Rümeysa Eren, 
Sezai Karakoç’un 
Sürgün; Tuğçe Işık, 
Neşat Eraş’ın Veda; 
Safanur Bol, Cemal 
Süreya’nın Eylüldü; 
Serra Günay, Nazım 
Hikmet’in Ne güzel 
şey hatırlamak seni; 
Ezgi Çayeğili Atilla 
Ilhan’ın Ben sana 
mecburum; Emir 
Kaya, Gevheri’nin 
Kara Gözlüm; Razi 
ye Zeybek, Sezai 
Karakoç’un Yağmur 
Duası; Aleyna Yıl 
maz, Mevlana’nın 
Etme; Gülay Ziyaret, 
iclal Aydın’ın Uçak 
babama selam 
söyle; Tuba Yıldız, 
Ümit Yaşar Oğuz 
can’ın Güller ağlar 
içimde; Emir Kaya- 
Serra Günay- E. 
Gizem Turgut-

olduğu Yıldızlar 
Türkiye Şampiy
onasında mücadele 
eden tüm sporcu
larımızı göstermiş 
olduktan gayretler
den dolayı tebrik 
ederim. Yıldızlar 
kategorisinin en 
alt yaş grubunda 
olan Ashnur’un 
aldığı bronz

Zeynep Tetik,Türk 
Dili ve Edebiyat der 
si öğretmeni Meh 
met Taştekin, 
N.F.Kısakürek’in 
Sakarya Türküsü ve 
Matematik öğret
meni Arzu Altın 
Zülfü Livaneli’nin 
Mavi Sonsuzluk şiir
lerini okul korosu
nun canlı müzik eşli 
ğinde ustaca okudu
lar. Emir Kaya-Ebrar 
Gizem, Aleyna 
Yılmaz, Sare Serra 
Günay ve Zeynep 
Tetik Anadolu’nun 
çeşitli yörelerinden 
türküler seslendir 
diler. Programı şiir 
okuyan 9/A sınıfı 
öğrencisi Tuğçe 
Işık’ın velisi olarak 
da takip eden 
Kaymakam Cahit 
Işık programda

Endüstri Meslek 
Lisesi öğrencilerinden 

yıl sonu sergisi

madalya oldukça 
sevindiricidir.
Umuyorum 
ki önümüzdeki sene 
Aslınur ve diğer 
sporculanmızdan 
daha güzel 
başanlar gelecektir. 
Desteklerinden 
dolayı tüm yönetici
lerimize teşekkür 
ederim” dedi.

Gemlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
öğrencilerinin yıl sonu sergisi büyük ilgi 
topladı.
Ahmet Dural Meydanı’nda bulunan eski 
Özer Eczanesi’nin bulunduğu yere açılan 
sergide öğrencilerin Denizcilik, Bilişim, 
Kimya, Makine, Elektrik ve Elektronik 
Mobilya ve Metal Teknolojileri alanlarında 
yıl içinde çalışmalar sergilendi.
Serginin açılışına İlçe Kaymakamı Cahit 
Işık, İlçe milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Ercümen, okul müdürü, öğretmen ve 
öğrenciler ile davetliler katıldı.
İlçe Kaymakamı Cahit Işık, açılışta yaptığı 
konuşmada, Endüstri Meslek Lisesi’nin 
kabına sığmadığını, bu tür çalışmalarla 
ön plana çıkabileceğini söyleyerek, oku
lun ihtiyacı olan bir ek binanın yapılacağı 
konusunda ise görüşlerini bildirdi

emeği geçen öğren
ci ve öğretmenleri 
tebrik etti ve öğret
menler Neriman Er 
dem, Zeynep D. Arı, 
Şükrü Nişancı, Meh 
met Taştekin Muzaf 
fer Sosun ve Müzik 
öğretmeni Metin 
Yeşildal’a çiçek 
verdi. Şiir ve Müzik 
gecesinin en 
başarılı isimlerinden 
biri de okuduğu 5 
türkü ve bir şiirle 10 
D sınıfı Emir Kaya 
oldu. Oldukça 
başarılı bir perfor
mans gösteren Emir 
Kaya’yı program 
sonrası İlçe Kayma 
kamı Cahit Işık da 
tebrik ederek bir 
süre sohbet etti. 
Emir Kaya’yı sınıf 
arkadaşları da gece 
de yalnız bırakmadı. 
Programda 4 yıldır 
okul müzik korosun
da yer alan ve son 
kez programa çıkan 
12. Sınıf öğrencileri 
Utku Sezer Bircan 
ve Yılmaz Akın’a 
okul yönetimi 
tarafından ayrıca 
teşekkür edildi ve 
girecekleri sınavda 
başarılar dilendi.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

HM
omdırlu İli lOıılı sluıl outtul

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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ELEMAN
DEMİRCİOĞLU METAL 
FORM & MAKİNEDE 
ÇALIŞACAK TORNA 
VE FREZE USTASI 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Sanayi Sitesi 8. (d. 9.Blok 
No: 16 Orhangazi/BURSA 

Tel: 0224 586 01 31

ELEMAN
TECRÜBELİ VEYA 

TECRÜBESİZ
TEMİZLİK İSLERİ 
YAPACAK BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR
MÜRACAAT 

0 554 862 18 91 
0 546 907 03 25

ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE

ÇALIŞACAK SRC'Lİ 
KONTEYNER ŞOFÖRLERİ 

ARANIYOR 
DORUKDAN NAKLİYAT 

LOJİSTİK LTD.ŞTİ 
Müracaat Tel: 

0532467 3066

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ. 
İLETİŞİM: 514 28 86

SATIUKZEYTİNLİKSATILIK

UMURBEY'DE 
BAHÇELİ 

4+1180 
METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ 

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
05353781800

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATIUKZEYTİNLİK 

05435821578

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIS SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

BAYAN ELEMAN
ABONE 

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

MERMER 
SEKTÖRÜNDE 

DENEYİMLİ 
PAZARLAMA

ELEMANI 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

TEMAâ
“SUYUNU BOŞA

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafindan 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama” kampanyasına
si için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Maws am enflasyon rakamları açıklandı
TÜİK, mayıs ayı 
enflasyon rakam
larını açıkladı. 
Açıklanan rakamlara 
göre TÜFE aylık 
bazda yüzde 0,4 
oldu; yıllık bazda ise 
yüzde 9.66 oldu 
Mayıs ayında 
Tüketici Fiyat 
Endeksi yüzde 0,40 
arttı, Yurt İçi Üretici 
Fiyat Endeksi ise 
yüzde 0,52 geriledi. 
Yıllık enflasyon 
tüketici fiyatlarında 
yüzde 9,66, yurt içi 
üretici fiyatlarında 
da yüzde 11,28 oldu. 
Bu şekilde Nisan 
2012'den bu yana ki 
en yüksek enflasyon 
Mayıs 2014'te

görülmüş oldu. 
TÜFE’de (2003=100) 
2014 yılı Mayıs ayın
da bir önceki aya 
göre %0,40, bir 
önceki yılın Aralık 
ayına göre %5,38, 
bir önceki yılın 
aynı ayına göre 
%9,66 ve on iki aylık 
ortalamalara göre 
%8,23 artış 
gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış 
%9,19 ile giyim ve 
ayakkabı grubunda 
gerçekleşti 
Ana harcama 
grupları itibariyle 
2014 yılı Mayıs 
ayında endekste yer 
alan gruplardan 
lokanta ve otellerde

%1,11, eğitimde 
%0,99, sağlıkta 
%0,98, çeşitli mal ve 
hizmetlerde %0,49 
artış gerçekleşti. 
Aylık en fazla düşüş 
gösteren grup %1,35 
ile gıda ve alkolsüz 
içecekler oldu 
Ana harcama 
grupları itibariyle 
2014 yılı Mayıs ayın

da endekste yer 
alan gruplardan 
ulaştırmada %0,50, 
ev eşyasında %0,16, 
alkollü içecekler ve 
tütünde %0,15, 
haberleşmede %0,11 
düşüş gerçekleşti. 
Yıllık en fazla artış 
gösteren grup 
%14,11 ile gıda ve 
alkolsüz içecekler 

oldu.TÜFE’de, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre ulaştır
ma (%13,11), lokan
ta ve oteller (%12, 
88), eğitim (%9,57), 
ev eşyası (%8,91) 
artışın yüksek 
olduğu diğer ana 
harcama gruplarıdır. 
Aylık en yüksek artış 
%0,97 ile TR51 
(Ankara)’de oldu 
Istatistiki Bölge 
Birim Sınıflaması 
(İBBS) Düzey 2’de 
bulunan 26 bölge 
içinde, bir önceki 
yılın Aralık ayına 
göre en yüksek artış 
%6,68 ile TR22 
(Balıkesir, Çanakka 
le) bölgesinde, bir 

önceki yılın aynı 
ayına göre en yük
sek artış %11,12 ile 
TR22 (Balıkesir, 
Çanakkale) 
bölgesinde ve 
on iki aylık ortala
malara göre en yük
sek artış %9,58 ile 
TRC1 (Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis) 
bölgesinde gerçek
leşti. Mayıs 2014’te 
endekste kapsanan 
432 maddeden; 61 
maddenin ortalama 
fiyatlarında değişim 
olmazken, 279 mad
denin ortalama fiyat
larında artış, 92 
maddenin ortalama 
fiyatlarında ise 
düşüş gerçekleşti.

Elektrik tüketiminde 15. sıradayız
Çin'den sonra elek
trik tüketim talebi en 
çok artan ülke olan 
Türkiye, geçen yıl 
dünya genelinde 15. 
sırada yer aldı. 
Avrupa Birliği (AB) ile 
ABD ve Türkiye'nin 
enerji kuruluşlarının 
raporlarından 
derlediği verilere 
göre, dünyada her yıl 
yaklaşık 23.5 trilyon 
kilovatsaat elektrik 
enerjisi tüketiliyor. 
Dünyanın en hızlı 
büyüyen ekonomisi 
Çin, elektrik tüketi
minde 5.3 trilyon kilo
vatsaat ile ilk sırada 
yer alıyor. Tek başına 

dünyadaki elektriğin 
yaklaşık dörtte birini 
tüketen Çin'i, ABD 
izliyor. En gelişmiş 
ekonomiye sahip 
ABD, elektrik tüketi
minde 3.9 trilyon kilo
vatsaat ile ikinci sıra
da yer alıyor. Enerji 
kaynaklan dolayısıyla 
küresel enerji arzında 
söz sahibi Rusya ise 
1 trilyon kilovatsaat 
ile üçüncü sırada 
bulunuyor. Bu 
ülkeleri, 860 
milyar kilovatsaatle 
Japonya, 700 
milyar kilovatsaatle 
Hindistan takip 
ediyor.

AB, toplamda 3 trily
on kilovatsaat elek
trik kullanıyor. 
Avrupa'da en fazla 
elektrik tüketimini, 
583 milyar kilovatsaa
tle bölgenin lider 
ekonomisi Almanya 
gerçekleştiriyor.

Türkiye Elektrik 
İletişim AŞ'nın veri
lerine göre, 
Türkiye'de 2013'te 
elektrik tüketimi, bir 
önceki yıla göre 
yüzde 1,3 artarak 
245,4 milyar kilovat
saat olarak gerçek

leşti. Türkiye, 
2013'teki elektrik 
tüketimiyle dünyada 
15. sırada yer aldı. 
Türkiye'nin, bu yıl 
256.6 milyar kilovat- 
saate elektrik kul
lanacağı tahmin 
ediliyor.
- Elektrikte kömür 
egemenliği 
Dünya genelinde 
elektrik üretiminin 
kaynaklara göre 
dağılımı ince
lendiğinde ise yüzde 
40.5 ile katı yakıtlar 
ilk sırada bulunuyor. 
Katı yakıtları, yüzde 
22.3'le gaz, yüzde 
19.4'le yenilenebilir, 

yüzde 12.9'la nükleer, 
4.6 ile petrol ve 
yüzde 0.3 ile diğer 
çeşitli yakıtlar 
takip ediyor.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığının 
verilerine göre, 
Türkiye'de 2013'te 
elektrik üretimi, 
yüzde 44 ile doğal- 
gaz, yüzde 25'le 
HES'ler, yüzde 13'le 
yerli taş kömürü ve 
linyit, yüzde 12 ile 
ithal kömür, yüzde 
3'le RES'ler ve yüzde 
2 ile de petrol ve 
diğer kaynaklardan 
sağlandı.

vvww.gemlikkorfezgazetesi.com

G
E
M

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK

I
K

METROR

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

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

ULAŞIM

DENİZ UÇ Adi

AOısr Turizm

HASTANELER
Owlet Hastanesi

513 23 29

Tomokay Tomografi

TAKSİLER

E

B

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md.
Tapu Sld. Müd.
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53

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 18 46

BELEDİYE

E
R 
i

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

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

51345 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

(212) 519 12 12
---- ---- (226) B11 13 23 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT

Topçulı 
Esklhls

(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

DAMITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol
MAR-PET

Gemlik Körfez

261 54 00 
(18 Hat)

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4889 

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)

milli SİNEMA Mİİ
VENÜS SİNEMASI

GODZILLA (3 
BOYUTLU TÜRKÇE) 

11.30-14.00-16.30- 
18.45-.21.00 

BAY PEABODY VE 
MERAKLI SHERMAN 

11.30-13.30-15.30- 
17.30-19.30 

CİN 12.00-14.00- 
16.00-18.15-20.30

5133321

vvww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAKrrnarksteı, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

Türkiye'nin dört bir yanındaki şarküteri restoran^otel«ves Adetlerde 
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ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (istiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)
Tel: 512 0 512

www.kavlak.com.tr
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1GÜN SONRA...

Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısına Serbest Bölge civarındaki fay hattı güne damgasını vurdu

IKP'lilerin oylanyla lan mm denize w
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Fay hattı AKP'lilerîn 
oylarıyla değişti...

Gemlik Belediye Meclisi'nln her toplantısı 
çekişmeli ve tartışmalı geçiyor.

30 Mart günü yapılan seçimlerde Meclis 
çoğunluğu AKP'lilere geçtiği için, meclisten 
AKP'lilerîn her İstediği karar kolay geçi 
yor.

Dünkü meclise damgasını vuran tartışma, 
Sanayi Bölgesi'nden geçen fay hattı İle 
İlgiliydi.

Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan 
1 /5000 ölçekli planlarda fay hattı karada 
gözüküyor. Devamı sayfa 4'de

Gemlik Belediye Meçi i 
si’nin Haziran ayının 
dünkü toplantısına Ser 
best Bölge civarındaki 
sanayi kuruluşlarının 
özel bir firmaya yaptır 
diktan aktif fay hattı pro
jesi damgasını vurdu. 
2012 yılında Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 1/5000 ölçekli 
SİSMOTEK firmasına 
yaptırılan plan zemin 
çalışmalarında İznik 
Gölü’nden Yalova Yolu 
hattından geçen ve kara 
dan 200 metre genişli 
ğinde bir alanın yeşil hat 
olarak belirlenerek 
deprem bölgesi olarak 
belirlenmesi nedeniyle 
1/1000 ölçekli uygula
malı planlarında bu 
bölgedeki sanayi kuru
luşları herhangi bir 
yatırım yapamıyordu.

Sanayi kuruluşlarının 
belediyeye yaptıkları 
başvuru üzerine araların 
da topladıkları para ile 
yeşil hat üzerinde bulu
nan alanın jeolojik plan
ları jeodinamik yer bilim
leri mühendislik şirke
tine araştırması verildi. 
Firmanın yaptığı araştır
malarda Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaptırdığı 
hattaki deprem hattı 
karadan denize doğru 
gösterildi. Belediye 
Meclisi’nde CHP grubu 
Mayıs ayında Gemlik’in 
bütününün depremsellik 
durumunun yeniden ele 
alınması istenirken, MHP 
grubu da son yaptırılan 
incelemede deprem çiz 
gisinin Büyükşehir Bele 
diyesi’nin belirlediği ra 
porla çeliştiği belirtildi. 
Karada fay hattının 

denize doğru gitmesi 
konusu mecliste tartış
malara neden olurken, 
yapılan oylamada 
MHP rapora çekimser 
kalırken, CHP red 
oyu verdi.
Sanayi bölgesinde fay 
hattının yerinin denize 
kaydırılması kararı AKP 
oylarıyla geçti. Mecliste 
ayrıca Çarşı Cami inin 
yapımının gecikmesi 
konusu da muhalefet ile 
yönetim arasında tartış
malara neden oldu.
Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz, "Çarşı Camiinin 
yapımını geciktirenlerin 
Allah belasını versin” 
sözü tartışma yaratırken, 
buna MHP’liler “Sağlam 
binanın yıkılmasına 
neden olanların Allah 
belasını versin” sözleri 
mecliste havada uçuştu. 

Mecliste muhalefetin 
önergelerinin başkan 
tarafından okutturul
madan geçiştirilmesi 
sert tartışmalara neden 
oldu. Daha sonra 
önergeler okundu. 
Mecliste Soma faciası 
konusunda söz alan 
CHP sözcüsü Özgür 
Aksoy, faciaya iktidar ve 
muhalefetin ayrı gözle 
baktığını belirterek, 
ölenlere başsağlığı dile
di. Aksoy, ölüm, kaza 
gibi konuların Allah’ın 
emri olduğunu, ölümden 
kaçınılmayacağını, 
ölümünde kader oldu 
ğunu belirterek, “Evet 
kaza da kaderdir. Bir 
kaza göz göre göre 
geliyorum diyorsa, o 
kazadan kaçmak müm 
kündür. Bu da kader 
değildir.” dedi

Facobook/goodyoar.turklyo Twiltor/goodyoarturklyo 07 Nisan 2014-30 Haziran 2014 tarihleri arasında, Türkiye genelindeki tüm Goodyear satışı olan yerlerden 4 adet Goodyear martarlastlklalımı
hakkı verilecektir (her 400 TL’ye 1 çekiliş hakkı). İkramiye tesliminde fiş veya fatura aslının İhrazı zoronludur. 18 va1'"dSn. 2^951361-255 O? O2^O2o'27O4%ayih izniyle

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 1 GEMLİK Tel: 0 224 524 74 01 GSM 0 533 92418 98

Üstelik herkese 
tişört hediye!j» 4 Goodyear’a

* 1 BMW I
4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520i ile sürme şansı yakalayın!

GOOD-YEAR

Solaksubaşı
. Ytmıeı Lâitlh v« 9tnrla ÇMmlrrt

MADE TO F GOOD

Kampanya 1 Nisan-30 Haziran 2014 tarihleri arasında geçeriidir. World Business kartlar, banka kartlan ve Wortdpuan kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Yapı Kredi ve Goodyear kampanya koşullannı değiştirme haklennı saklı tutar.
World'e özel 9 taksit ı ■?

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mmhai Mmiwrtn Belt mew awnt
Dünya'da 38 ülkeden 
5876 proje içerisin
den, Liseler arasında 
Umurbey Celal 
Bayar Sağlık Meslek 
Lisesi Kolay Kelebek 
Projesi 1. oldu.
Uluslararası düzeyde 
Tasarım alanında 
olimpiyat şampiyonu 
ilan edilen Celal 
Bayar Sağlık Meslek 
Lisesi 11 A sınıfı 
öğrencisi Büşra 
Genç altın madalyası 
ve plaketi ile 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
etti.
Okul Müdür Vekili 
Muharrem Nazlı, 
Müdür Yardımcısı 
Yunus Emre Ünsal 
ve Alan Şefi 
Yasemin Uluç ile bir
likte Refik Yılmaz’ı 
ziyaret eden Büşra 
Genç, kendisine

getirdiğini bildirenliseler arası olim ve bilim alanında da
piyat şampiyon
luğunu getiren 
“Kolay Kelebek” 
proje ve tasarımını 
anlattı.
Damar yolu açarken 
yapıştırılan plaster
lerin bu tasarım ile 
ortadan kalktığını, 
daha kolay, hijyen ve 
pratik bir çözüm

Büşra Genç, Gem 
lik’i ve Bursa’yı başa 
rıyla temsil etmekten 
büyük mutluluk duy
duğunu söyledi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da 
Büşra Genç ve 
öğretmenlerini tebrik 
ederek, spor branşla 
rının ardından sağlık 

çağ atladıklarını 
ifade ederek, 
Gemlikli öğrencilerin 
her alanda ulus
lararası düzeyde 
yarışmasının onur 
ve gurur verdiğini 
kaydetti. Kolay
Kelebek Projesinin 
sağlık alanında ufuk 
açacağına inandığını 

açıklayan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“öğrencilerimizin 
başarılarından 
büyük mutluluk 
duyuyoruz. Onların 
bu başarılarının 
diğer öğrencileri 
mize ve okullarımıza 
da örnek olacağını 
biliyoruz. Yürekten 
kutluyorum" dedi. 
Öte yandan, 10. 
Uluslararası Tasarım 
Olimpiyatı finallerine 
kalan 126 proje 
Ankara'da sergilendi 
ve 12 Jüri üyesi 
tarafından değer
lendirildi.
Jüri üyeleri; Prof.Dr. 
George BURDEN 
(Stutgard/Germany), 
Prof.Dr.Abir MUL- 
LİCK (Amerika),
Prof.Dr. Eric ANDER 
SON (America), 
Prof.Dr. Mauro

Costa COUCEİRO
(Portugal), Prof.Dr. 
Ji Youn Lee IDAS 
(Korea), Prof.Dr. 
Janamyoung KİM 
(South Korea), 
Yrd. Doç.Dr. Emrah 
AKYOL (Ankara/ 
Türkiye), Engin 
ÇOBAN (Ankara/ 
Türkiye), Damla 
SOYER (Korea), 
Cihangir AYDIN 
(Türkiye) değerlen 
dilmelerinin ardın
dan Umurbey Celal 
Bayar Anadolu 
Sağlık Meslek Lise 
si'ni Liseler arası 
Olimpiyat Şampi 
yonu olarak ilan 
ettiler. Olimpiyatlara 
38 ülkeden toplam 
5876 proje başvu
rusu yapıldı.
Büşra Genç, 
ön elemeyi geçen 
126 pro je ile birlikte 
yarıştı.

IftlIllIlISMlIMIlİMtillBIl
30 Mart yerel seçim
lerinde mahalle 
muhtarlıklarına 
seçilen muhtarlar 
biraraya gelerek 
dostluk yemeği 
düzenlediler. 
Köfteci Yusuf ta 
biraraya gelen 
muhtarlar, sohbet 
ettikten sonra 
mahallelerinde 
yapacakları 
hizmetler için bilgi 
alışverişinde bulun
dular.
Türkiye Muhtarlar 
Demeği tarafından 
organize edilen 
dostluk yemeğinde 
konuşan Dernek 
Başkanı Necmettin 
Şanlı, seçimler son

rası muhtarlarımızı 
biraraya getirmenin 
mutluluğunu 
yaşadıklarını,

muhtarların 
kapılarının herkese 
açık olduğunu 
belirterek, dostluk

yemeklerinin sık sık 
tekrarlayacaklarını 
söyledi.

ELEMAN
OTELİMİZDE ÇALIŞACAK 

BİLGİSAYARDAN 
ANLAYAN 

RESEPSİYON GÖREVLİSİ 
ARANIYOR 

MÜRACAAT 
GÜRLE OTEL-GEMLİK

Karacaalililer kahvaltıda biraraya geldi
Karacaali halkı, 
Karacaali Muhtarı 
Göksal Noca’nın 
organizasyonu ile 
sabah kahvaltısında 
biraraya geldi. Noca, 
köylüleri biraraya 
getirerek, 1. Gelenek 
sel Karacaali Kahval 
tısını gerçekleştir 
diklerini, birlik ve 
dayanışma içinde 
güzel bir gün geçir 
diklerini söyledi.

KAYIP
NG KÜTAHYA SERAMİK 

PORSELEN TURİZM A.Ş. ADINA 
GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNCE 

TANZİMLİ 08.05.2014 TARİHLİ 
0057481 SAYILI VEZNE AUNDISI 

BELGESİ ZAYİİ OLMUŞTUR.
HÜKÜMSÜZDÜR

HM ABONE OLDUNUZ MU?
■OSffinH ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Otomobilin plaialarıııı çaldılar
Bursa’da park halin
deki bir otomobilin 
ön ve arka plakası 
çalındı, 
dinilen bilgiye göre 
olay, dün gece 
yarısı merkez 
Yıldırım ilçesinde 
meydana geldi. E.G., 
evini önünde park

halindeki otomo
bilinin ön ve arka 
plakalarının yerinde 
olmadığını görünce 
hemen durumu 
polise bildirdi.
Ekipler, plaka 
hırsızının yakalan
ması için soruştur
ma başlattı.

Çocuk hırsızlar 
şaşkına çevirdi

Irtalığı mıiı illim kim miiü
Bursa'da çocuklar 
arasındaki kavgaya 
büyükler de karışın
ca, toplanan yak
laşık 200 kişilik 
grup, Batmanh 
ailenin evine 
yürüdü. Polis yoğun 
güvenlik önlemi 
alarak, öfkeli 
kalabalığı dağıttı. 
Merkez Osman gazi 
İlçesi 
Elmasbahçeler 
Mahallesi Namık 
Kemal Caddesi'nde 
aldıkları eve geçen 
ay taşınan Batmanh 
ailenin çocukları, 
mahallede oturan 
başka bir ailenin iki 
çocuğu ile dün 
akşam kavga etti. 
İddiaya göre 
Batmanh ailenin 
çocukları, diğer 
çocuklan dövdü.

10 naşınJalti ttCMîa canıııı kacn
İnegöl ilçesinde oto
mobilin çarpıp 
kaçtığı 10 yaşındaki 
çocuk yaralandı 
İddiaya göre, 
Mahmudiye 
Mahallesi 
Dumlupınar 
İlköğretim Okulu 
önünde 
arkadaşlarıyla oyun 
oynayan Caner Pal'a 
(10) henüz plakası 
ve sürücüsü belir
lenemeyen bir oto
mobil çarparak 
kaçtı. Kaza sonrası 
arkadaşları tarafın
dan bisiklet ile 
Mahmudiye 
Mahallesi Latif 
Sokak'taki evine 
getirilen Pal, bir

Bunun üzerine 
çocukları dövülen 
aile fertleri ile 
mahallede toplanan 
yaklaşık 200 kişi, 
'Sizi burada istemi 
yoruz' diyerek 
Batmanh ailenin 
evine doğru 
yürüyüşe geçti. 
Mahallede gerginlik 
tırmanınca müda

süre sonra fenalaştı. 
Ailesinin haber ver
mesi üzerine eve 
gelen sağlık ekipleri 
yaralı çocuğu ambu

lans ile İnegöl 
Devlet Hastanesine 
götürdü.
Çocuğun sağlık 
durumunun iyi

olduğu, ayağında 
ve vücudunda 
ezilmeler 
meydana geldiği 
öğrenildi.

hale eden polisler, 
öfkeli kalabalığı dur
durmakta zorlandı. 
Bunun üzerine 
mahalleye Çevik 
Kuvvet ekibi sevk 
edildi. Batmanh 
ailenin evinin 
önünde yoğun 
güvenlik önlemi 
alan polisler, öfkeli 
kalabalığı eve yak

laştırmadı. Polisler, 
yaklaşık 1 saat 
süren çabanın 
ardından ikna 
ederek kalabalığın 
dağılmasını 
sağladı.
Mahallede çıkabile
cek olaylara karşı 
polis güvenlik 
önlemlerini 
sürdürüyor.

Bursa’da, kolunun 
kırıldığını söyledik
leri arkadaşlarını 
sağlık merkezine 
götürüp kendilerine 
yardım eden görev 
linin cep telefonunu 
çalan çocuklar 
kameralara yaka
landı.
Edinilen bilgiye 
göre dün öğle saat
lerinde merkez 
Yıldırım ilçesi Ulus 
Mahallesi Mesut 
Sokağı üzerinde bir 
sağlık merkezine 
gelen 5 çocuktan 
biri, kolunun kırık 
olduğunu söyley
erek yardım istedi. 
Hemen muayene 
odasına alınan 
çocuğa müdahale 
yapılmak istendi. 
Bu arada görevlinin 
muayene odasına 
girmesiyle boşalan 
salondaki cep tele
fonunu gözüne 
kestiren diğer 
çocuklar, cihazı 
almaya çalıştı.
Tedirgin hareket
leriyle dikkat çeken 
çocuklar, birkaç kez 
telefonu almaya 
yeltendi ama 
başaramadı. Daha 
sonra birinin 
cesaretini toplayıp 
telefonu alması 
kameralar tarafın
dan saniye saniye 
görüntülendi. Bir 
saat sonra telefo
nunun olmadığını 
fark eden görevli, 
hemen polisi ara
yarak yardım istedi. 
İncelenen güvenlik 
kamerası kayıtların
da hırsızların çocuk 
çıkması herkesi 
şoke etti. Çocuk
ların çaldığı bin 
binalık cep 
telefonunu 100 
liraya bir telefon
cuya sattıkları______ 

Ml ABONEOLDUNUZMU?
■MlMMllM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

belirlendi. Olayla 
alakalı soruşturma 
başlatılırken, sağlık 
merkezi sahibi 
Mehmet Yılmaz 
(35), “Kolunun kırık 
olduğu söylenen 
çocuk hemen 
muayene odasına 
alındı, içeride onun
la ilgilenirken 
arkadaşlarından 
biri şarja takılı olan 
cep telefonu çal
maya çalışıyor.
Herhalde hırsızlığa 
ilk adım atışları. 1-2 
kere yelteniyor ama 
alamıyor. Ondan 
biraz daha uzman 
olan bir çocuk 
onları yönlendin 
yor. İçeri geçip tele
fonun yerini 
gösteriyorlar. 
Çocuk da hemen 
cep telefonunu alıp 
cebine koyuyor” 
dedi. Kamera kayıt
larını incelediklerini 
ifade eden Yılmaz, 
“Hemen durumu 
polise haber verdik. 
Ekipler çocukların 
evlerine operasyon 
düzenledi. Telefonu 
bir kişiye sattık
larını söylediler. 
Hepsi suçunu itiraf 
etti. Bin liralık tele
fonu 100 liraya 
vermişler.
Çocuklar yaşları 
küçük olduğu 
için serbest 
bırakılacak. Olan 
vatandaşa olacak. 
Bu yaştaki 
çocuklar, 
burada 7/24 sağlık 
hizmeti veren bir 
merkezden hırsızlık 
yaptı. Bu olay 
benim kanımı don
durdu. Umarım 
buna bir çözüm 
bulunur ve bu 
çocuklar topluma 
kazandırılır” diye 
konuştu.
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Güne Bakis Dededen Toruna’Oyuncak Sergisi açılılı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Fay hattı AKP'lilerin 
oylarıyla değişti...

Uygulama planları olan 1/1000 ölçek 
II planların buna göre detaylı olarak 
yapılması gerîklyor.

Bölgedeki sanayi kuruluşlarının yatı 
rım yapabilmeleri 1 /5000 ölçekli plan
lara göre mümkün değil.

Bu planlarda fay hattı olarak 200 met 
reliki bir alan içinde karadan geçiyor.

Gemport, Gemlik Gübre ve Borusan 
gibi firmalar, 1/1000 ölçekli planlarda 
fay hattının bulunmadığını iddia ediyor
lardı.

Bunun için Belediye'ye başvurdular.
Belediye maddi sıkıntılardan söz etme 

si üzerine, bu bölgenin detaylı jeolojik 
etüdlerinin yapılması teklifini sanayi 
kuruluşları Belediye'ye talep etti.

Belediyenin yapmadığı hizmeti, özel 
kurumlar bir yetkili firmaya yaptırdılar.

Bu firimanın yaptığı incelemede, Büyük 
şehir Belediyesinin yaptırdığı 1 /500 
bölçeli planda görülen alandan fay hat
tının geçmediği, fay hattının denize doğ 
ru kaydığı görülüyor.

İnceleme yapan iki kurum da yetkili.
Biri fay hattını karada gösteriyor, diğe 

rî denize' doğru 'bir aiahda.
Bu rapor mecliste tartışmalara konu 

oldu.
CHP grubu, tüm Gemlik'in fay hafta

larını içeren incelemenin belediyece yap
tırılmasını önerdi.

Belediye Başkanı buna karşı çıktı.
"Ha biz yaptırmışız, ha sanayi kuru

luşları" dedi.
Sonunda, incelemeyi yapan yetkili bir 

jeoloji firmasıydı.
Olaya düz mantıkla baktığınızda 

doğru.
MHP'liler yıktırılan eski Belediye 

Binasına verilen raporu hatırlattılar.
Tartışma geçen aydan dünkü toplan

tıya yansıdı.
Komisyondan gelen rapor oylandığında 

CHP 'red*, MHP 'çekimser*, AKP ise 
'evet* oyu kullandı.

Böylece fay hattı karadan denize doğ 
ru gitti.

■ urKiye ae yaşıyoruz.
Bir kurum başka, bir kurumu başak 

rapor verebiliyor.
Hangisine inanalım?
Gemlik bir deprem bölgesinde diyoruz.
Bu bölgede, BP gibi 40 bin ton akar 

yakıt depolayan, Gemlik Gübre gibi 
Amonyak depolayan önemli iki kuruluş 
var.

Şüphe insanı kemirir.
Mehmet Turgut döneminde ciddi dep 

rem incelemeleri yapılat.
O dönemin raporlarına ne oldu?
Gemlik Belediye Meclisi AKP'lilerin 

oylarıyla depreme hattını değiştiren bir 
meclis olarak hatırlanacak.

Gemlik Borusan 
İlkokulu tarafından 
düzenlenen “4. 
Geleneksel Bahar 
Şenlikleri” etkinliği 
ilgi gördü, 
özel Eğitim Sınıfı, 
Ana Sınıfı ve İlkokul 
birinci sınıf öğrenci
lerinin gösterileriyle 
renklenen Bahar 
Şenliğinde Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz Hisar 
Mahallesine 
Ortaokul sözü verdi. 
“Dedemin El Emeği 

Sevgiyle Bağlar 
Geleceği" sloganı ile 
açılan oyuncak ser
gisi de davetlilere 
nostaljik anlar 
yaşattı.
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz ve 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen’de 
topaç ve çember 
çevirerek günün 
anlam ve öneminin 
yanı sıra coşkusuna 
da ortak oldular. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, öğren
cileri sanal ortam
dan u -zaklaştırıp,

Betilen GTSO'ıa ziyaret
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası 
Başkanı İsmail Beki 
iade-i ziyaretlerini 
sürdürüyor.
31 Mart’taki olağan 
kongre ile göreve 
gelen İsmail Beki, 
yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odasını 
ziyaret ettiler.

MO biiyüfc ozan Hazım Hikmet Han’ı andı
Atatürkçü Düşünce 
Derneği büyük şaiiri 
Nazım Hikmet Ran’ı 
51. ölüm yıldönü 
münde andılar.
ADD’den yapılan 
açıklamada, tari
himizin bir dönemi 
bu büyük insana 
haksızlık yapıldığını 
yıllar boyunca, 
mahkemeden mah 
kemeye, cezaevin-

sosyal bağlarını 
güçlendir mek için 
çocuk oyunları şen
liği organize ettik
lerini hatırlatarak, 
spor tesislerinin 
sayısını da artırarak, 
sanal yerine daha 
sağlıklı, ekip ruhunu 
pekiş tiren etkinlik
lerin teşvik edilmesi 
gerektiğini kaydetti. 
Hisar Mahallesinin 
ortaokul ihtiyacını

Ticaret ve Sanayi 
Odasında Başkan 
Kemal Akıt ve yöne
tim kurulu üyelerin 
ce karşılanan 
Beki oda başkanlığı
na seçilmesinin 
ardından iadei 
ziyaret gerçek
leştirdiğini ifade 
ederek, “Gemlik 
ve Gemlik esnafı 
için aralıksız çalış

den cezaevine gön- 
derdildiğini sürgün 
hayatına zorladığı 
mız bu dev şairin 
vatandaşlıktan çıka 
rılma kararını Türk! 
ye Cumhuriyeti 
Hükümeti 2009'da 
geri aldı. Ona ve ta 
rihe karşı işlenen 
hatanın bilincine 
vardığımızın böyle 
bir kararla ortaya 

bildiklerini de anla
tan Refik Yılmaz, 
imar planlarında 
ortaokul alanının 
belirlendiğini, hayır
sever bir vatandaş 
bulunduğunda 
mahallenin özlediği 
modem ortaokula 
kavuşacağı müjdesi
ni verdi.
Bu konudaki girişim 
lerin sürdüğünü de 
açıklayan Yılmaz, 

maya ekip 
arkadaşlarımla bir
likte devam 
ediyorum” dedi. 
GTSO Başkanı 
Akıt ve diğer yöne- 

konmasında bir neb 
ze teselli buluyoruz. 
O artık fikirleriyle, 
sevdalarıyla, aşkla 
nyla, ayrılıklarıyla, 
mutluluklarıyla, izdi 
roplarıyla, hayalleri 
ve hayalkırıklıklarıy- 
la, başarı ve hata
larıyla tarihe malol- 
muştur. özellikle 
ABD emperyaliz 
minin ve işbirlikçi-

Borusan okulu 
önünde tamamlanan 
hah sahanın da 
öğrencilere ve 
mahalle halkına 
hayırlı uğurlu 
olmasını diledi.

ödül törenlerinin 
ardından, protokol 
üyeleri topaç ve 
çember çevirdiler. 
Davetlilerden büyük 
alkış alan protokol 
üyeleri, öğrenciler 
ve aileleriyle de 
sıcak ortamda soh
bet etme imkânı bul
dular. “Dedemin El 
Emeği Sevgiyle 
Bağlar Geleceği” 
sloganı ile açılan 
oyuncak sergisi de 
büyük ilgi gördü. 
Kaymakam Cahit 
Işık ve Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, sergi de 
bulunan ahşap ara
baların yanı sıra, 
bilye, ok ve sapan 
ile oynayarak, nos
talji yaşadılar. 
Bahar Şenlikleri 
gelenekse etli pilav, 
ayran ve baklava 
sunumu ile son 
buldu.

tim kurulu üyeleri 
de Beki ve yönetimi
ni tebrik ederek, 
ortak hedef Gemlik 
ve Gemlik’te ticaret 
dediler.

lerinin, güzel ülke 
mizi bölmek ve 
kolay yönetmek 
için çeşitli ayak 
oyunları ile bizleri 
birbirimize kırdırdığı 
bu dönem de, 
Nazımı’ın “Bu 
memelket bizim” 
şiirini halkımızın ve 
tüm yöneticileri 
mizin okumasını 
istiyoruz.” denildi.

If AVID GEML/K NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIMI RHI İl KAYBETTİM. YENİSİNİ ÇIKARACAĞIMDAN ESKİSİNİN HÜKMÜ
--------------  YOKTUR. BURAK YAVUZER

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Celebi: “Kanun Değişti, Tarla Satışı Duracak”
Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi, önceki uygulamalarda bile mirasçıların kendi aralarında 
anlaşamadıklarına dikkat çekti. Kanunla birlikte kardeşler arasında mülkiyet hakkının zorunlu hale getirildi.
Emlakçılar, geçtiği 
miz 15 Mayıs’ta 
resmi gazetede 
yayımlanarak yürür
lüğe giren "6537 
Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı 
Kanunu’n da Değişik 
lik Yapılması Hakkın 
da Kanun"un arazi 
satışını yavaşlata
cağını öne sürüyor. 
Yönetmelik olma
masından bir dizi 
aksaklığın yaşandı 
ğım belirten Bursa 
Emlak Müşavirleri 
Esnaf Odası Başkanı 
Erdal Çelebi, "Yapı 
lan reform gayri
menkul ahm-satım 
piyasasındaki can
lılığı da durduracak
tır. Yatınmcılar bu 
tarz taşınmaz atımı
na yönelmeyecek- 
lerdir. Sadece büyük 
meblağ da imkanları 
olanlar bu taşınma
zlan alabileceklerdir. 
Küçük yatınmcılara 
olanak kalmaya
cağından bu da 
piyasa ve köylüyü 
ekonomik sıkıntıya 
sokacaktır." dedi. 
5403 Sayılı Toprak 
koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu’n 
da, 6537 sayılı 
kanun la yapılan 
değişiklikle asgari 
tarımsal arazi büyük 

lüğü ve yeter gelirli 
tarımsal arazi bü 
yüklüğü belirlendi. 
Yeni düzenlemeyle 
birlikte belirlenen 
asgari büyüklüğe 
erişmiş tarımsal 
araziler bölünemez 
eşya niteliği kazan 
dı. Yapılan değişiklik 
sonrası 25 Mayıs 
2014 itibariyle tapu 
ve kadastro bölge 
müdürlüklerine 
genelge gönderilme
sine rağmen kanun 
kapsamında henüz 
bir yönetmeliğin 
yayımlanmadığını 
belirten Bursa 
Emlak Müşavirleri 
Esnaf Odası Başkanı 
Erdal Çelebi, yapılan 
değişiklikle artık 
tarla satışının durma 
noktasına geldiğini 
öne sürdü. Tarım 
arazilerinin satışına 
ambargo geldiğini 
anlatan Çelebi, şun
ları kaydetti: "25 
Mayıs’tan itibaren 
Türkiye’de büyük 
sorunlar ve kaos 
ortaya çıkmıştır. 
Vatandaş gayrimen 
külünü satmak için 
tapu ve kadastro 
müdürlüklerine müra 
caat ederek bağlı 
olduğu belediyede 
mevcut yerin nazım 
imar planında olup 

olmadığının sordu 
ğunda gelen cevaba 
göre işlemi devam 
edecek. Olumsuz bir 
cevap geldiğinde 
tarım ilçe müdürlük
lerine sorulduğunu 
yalnız tarım ilçe 
müdürlüklerinin 
henüz daha tapu 
dairesinin sorduğu 
soruya cevap ver
medikleri açıktır. 
Cevap vermeme 
sebeplerinin henüz 
daha, tarım il ve ilçe 
müdürlüklerinde 
ilgili birimin oluştu- 
rulmamasıdır.
Yasanın yönetmelik 
çalışması devam 
ettiğinden mevzuatın 
şu anda net bir şek
ilde ortaya çıkma
masından dolayı 
kamuoyun da büyük 
sıkıntılar yaşatmak
tadır. Kanunu 
incelediğimizde bu 
yasanın artı ve eksi
leri bulunmaktadır. 
Biz şu anda doğal 
olarak eksilerin 
giderilmesini iste
mekteyiz."

KARDEŞLER 
ARASINDAKİ 
MÜLKİYET HAKKI 
DA ZORUNLU HALE 
GELDİ
Kanunla birlikte 
kardeşler arasında 

mülkiyet hakkının 
zorunlu hale geti 
rildiğini anlatan 
Emlakçılar Odası 
Çelebi, "Bu durum 
Anayasa, ulus
lararası sözleşmeler, 
Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşme 
si’ne ve Avrupa sos 
yal şartlarına uyma
maktadır. Anayasamı 
zın mülkiyet hakkı 
ihlal edilmiştir ve 
akabinde insan hak- 
lannın çiğnenmesine 
yol açılacaktır. 
Köylerde ikamet 
eden kendilerine 
tanm yönü ile istih
dam sağlayan vatan- 
daşlanmızın gayri
menkul satmak iste
diğinde zorunlu ola 
rak yeter gelirli tarım 
sal arazi büyüklük
leri altında kaldığı 
anda tüm gayrimen 
küllerini satmak 
zorunda kalacaktır. 
Bu sebeple köylü 
nün şehirlere nüfus 
ve göç akışı çok 
daha hızlı olacaktır. 
Bu nüfusun ve gö 
çün akışı ile vasıfsız 
iş gücü doğacaktır. 
Bunun peşi sıra reha 
bilitasyon süreci 
sıkıntılı ve sancılı 
gerçekleşecektir. 
Toprak koruma ve 
arazi kullanımı

kanunu Türkiye 
topraklarının ver
imliliği açısından 
düşünüldüğünde iyi 
bir kanun gibi gözük 
mektedir. Fakat aynı 
zamanda kişilerin 
hak ve özgürlükleri 
kısıtlayıcı nitelikte
dir." diye konuştu.

MİRASÇILAR 
ANLAŞAMAYACAK 
önceki uygulamalar
da bile mirasçıların 
kendi aralarında 
anlaşamadıklarına 
dikkat çeken 
Çelebi’ye göre; şu 
anki kanundan 
dolayı çok büyük 
anlaşmazlıklar çıka
cak. Gayrimenkul 
mirasçılarının sürek
li mahkemelerde 
sorunlarına çözüm 
arayacaklarını dile 
getiren Çelebi şöyle 
devam etti: 
"Mahkemeler kisa 
sürede sonuçlan
madığı için yine 
araziler kullanılma 
yacak ve mirasçılar 
arasında büyük 
sorunlar gündeme 
gelecektir. Geçmiş 
kanunlarla kişiler 
ihtiyaçları olduğun
da mallarını sata
biliyorlardı şimdi 
kişiler ihtiyaçlarını 
karşılayamayacak.

Gerekli olduğunda 
satamayacak. 
Bu gayrimenkul 
sahipleri çıkmaza 
düşeceklerdir. Bu 
tarz taşınmazlara 
yatırım yapan gayri
menkul alıcıları da 
taşınmazlarını 
değerlendiremeye- 
cektir. Reform, yeni
lik güzeldir. Fakat 
kişilerin ihtiyaçlarını 
karşılamayacak 
duruma getirilmeme
lidir. Yapılan reform, 
gayrimenkul ahm- 
satım piyasasında ki 
canlılığı da durdura
caktır. Yatınmcılar 
bu tarz taşınmaz 
alımına yönelmeye- 
ceklerdir. Sadece 
büyük meblağ da 
imkanlan olanlar 
bu taşınmazlan 
alabileceklerdir.
Küçük yatınmcılara 
olanak kal mayaca 
ğından buda piyasa 
ve köylüyü ekono 
mik sıkıntıya soka
caktır. Yönetmelik 
bir an önce açıklan
malı ve yaşanan 
sıkıntılann dikkate 
alınarak ivedilikle 
kamuoyunun yaranı
na olacak ve sorun- 
lan ortadan kaldınla- 
cak şekilde yönet
melik düzenlen
melidir."

V

TAKIM ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

Mola liselerimle ionienjan açığı ılmayacalı
BAY ve BAYAN

KASİYER 
GARSON 

KOMİ
KASAP 

IZGARACI 
BULAŞIKÇI

TEMİZLİKÇİ 
REYON ELEMANI 
ARAÇ ve 
MOTORLU 
KURYE

Şahsen veya
lnsankaynaklari@kofteclyusuf.com 
adresimizden tüm şubelerimiz için 

başvuruda bulunabilirsiniz...

NOTı KENDİ MOTOSİKLETİ İLE BİZLERLE ÇALIŞMAK 
İSTEYEN KİŞİLERE DOLGUN MAAŞ ÖDENECEKTİR.

z/K LEZZET HATTI 
(LJ444 61 62 
* www.kofteciyusuf.com

ORHANGAZİ ŞUBE
M#», //e I Cı

ŞUBELERİMİZ
İZNİK MERKEZ YALOVA ŞUBE

BURSAŞUBE1 BURSAŞUBE2 BURSA ŞUBE 3

GEMLİK ŞUBE BOZÜYÜKŞUBE

SUSURLUK ŞUBE FABRİKA

Bakan Avcı, düşük 
puan alan öğrenci
lerin bile Anadolu 
liselerine yerleşme 
şansı olduğunu 
belirtti
Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş 
Sistemi(TEOG) 
Anadolu liselerinde
ki boş kontenjan 
açığım kapatacak. 
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, bu yıl ilk 
kez uygulanacak 
yeni sistem sayesin 
de Anadolu liselerin 
deki kontenjan açığı 
nın kalmayacağını 
söyledi. Bakan Avcı 
düşük puan alan 
öğrencilerin bile 
Anadolu liselerine 
yerleşme şansı 
olduğunu belirtti. 
Anadolu liselerine 
yapılan yerleştirme 
ler sonucunda boş 
kalan kontenjanlara 
halen herhangi bir

okula kayıt yaptır
mayan düşük puanlı 
öğrenciler yerleşti 
rilecek. Bu sayede 
öğrencilerin evine 
yakın okula gitmesi 
ve düşük bir puanla 
iyi bir Anadolu lise
sine yerleşme şansı 
doğacak. Buna rağ
men yerleşemeyen 
ve meslek lisesine 
gitmek istemeyen 
öğrenciler ise Ana 
dolu liseleri veya 
meslek liseleri bün 
yesinde açılacak

. olan düz lise progra 
mı uygulayan sınıf 
lara yerleştirilecek.

Gazetelerin eğitim 
editörleriyle birara 
ya gelen Bakan Avcı 
eğitim sitemindeki 
değişiklikleri anlattı. 
Avcı, yaklaşık 1,5 
milyon aileyi ilgilen 
diren TEOG'la ilgili 
tüm merak edilen 
sorulara da açıklık 
getirdi.

TABAN PUAN 
KALKTI
Tüm okul türlerine 
yerleştirme işlem
leri, 6, 7 ve 8'inci 
sınıf yılsonu başarı 
puanlarıyla öğrenci
lerin 8'inci sınıfta

girmiş oldukları mer 
kezi sınav puanının 
değerlendirmesi 
sonucu elde edilen 
Yerleştirmeye Esas 
Puan (YEP) ile tek 
seferde ve tek 
takvimle yapılacak. 
Böylece 201 taban 
puan zorunluluğu 
da ortadan kalka- 
Câka
İKİ GRUPTA TERCİH 
Öğrenciler A ve B 
olmak üzere iki ayrı 
grupta tercih yapa 
caklar. A Grubunda, 
farklı okul türleri ara 
sından, okul adına 
göre 15 tercih 
yapılacak.
B Grubunda ise 
Fen, Sosyal Bilimler, 
Anadolu İmam 
Hatip, Anadolu, 
Meslek ve Teknik 
Anadolu liseleri şek
linde, sadece okul 
türüne göre tercih 
yapılabilecek.

mailto:lnsankaynaklari@kofteclyusuf.com
http://www.kofteciyusuf.com
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Ali Kütük Ortaokulu Birse 4^ii ıldu
GECE ŞARKILARI

gece şarkıları söyle bana 
ya da yol

götürsün koyup başımı kıl heybeye
vanp ta tükenmeyen o ses çalarken içimden 
hani rast karanlığın içini gömerken gül ağacı 
arşe, suskun çınarlara üflesin asi çığlığı

sedirlere yetişsin yeni dikim fidanların boyu 
kesilip yontulan ormanlara inat
bir iken çok olsun
çoğalsın gölgeler, hamaklar salın irken ay 
ışığında *
dudaklarımı ıslatan üzüm kokularını ez 
katliam mahsenlerinde
çıplak ayaklarını çiğneyerek

*
dudaklarımıza iliştirelim sarhoşluğumuzu 
kozalaklardan oyduğumuz kadehlerde 
çam kokulu berduşluk devirelim üç günlük 
çimenlere

*
ya da bir balıkçı ağına asalım gecenin baş 
dönmelerini
imbata düşerken şafak 
bir gece
koynumuza ölü gelelim.....

32 takımın katıldığı 
Bursa bölgesi 
Ortaokullar arası 
basketbol müsaba 
kalan tamamlandı. 
Büyük heyecana 
sahne olan final 
günü müsabakaların 
da ilçemizi temsil 
eden Ali Kütük 
Ortaokulu 3.maçını 
kaybederek kuru* 
luşunun ilk yılında 
Bursa 4.sü olarak ilk 
kupasını kazandı. 
Gurup maçlarında 
yendiği Karacabey 
Cumhuriyet 
Ortaokuluna çok 
çekişmeli geçen 
maçta 56-48 yeni 
lerek 4. Olan Ali 
Kütük Ortaokulu 
basketbol takımını 
Okul beden eğitimi 
öğretmenleri Burak 
GENÇTÜRK ve 
Bülent KARTAL 
önderliğinde 
maçlara hazırlandı. 
Takımının oyuncu 
kadrosu Erbatur 
KARA, U.Eray 
SÜMER, N.Berat 
ATAY, Cavit SAMAN
LI, Mert BİLGE, 
M.Talha TOKLU, 
Canpolat KURTIŞ, 
Kemal DURSUN,

Emrecan ÖZTURAN, 
M.islam UZUN KAYA, 
Alperen PANCAR 
‘dan oluştu. Okulun 
ilk kupasını alma 
heyecanını ve guru
runu yaşayan oyun
cuları ilk olarak okul 
müdürü Tuncay 
ÖZKAN tebrik etti ve 
seneye ilk üç 
kupadan birini okula 
getirmelerini istedi. 
İlçemizi başarıyla 
temsil eden okul 
takımı oyuncularını 
ve beden eğitimi 
öğretmenlerini kut-

layan okul müdürü,
daha sonra 4.lük ku 
pası ve takımın bü 
yük boy fotoğrafını

okula asarak bun-
dan sonraki yıllarda 
da başarılı olmaları 
m diledi

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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laMbıdii luslı (Hm kM
Bursa’yı pilot il 
olarak seçen 
Japonya 
Uluslararası İşbirliği 
Ajansı (JICA), 
İnegöl’de teknolojik 
afet, heyelan ve 
deprem araştırması 
yapacak.
Japon ekibi, 
Bursa’nın 7 ilçesi 
içerisinde yer alan 
ve 1. derece deprem 
bölgesi ve aynı 
zamanda da 3. 
derece heyelan böl
gesi olan İnegöl’ün 
deprem, heyelan ve 
teknolojik afet kri
tiğini çıkaracak. 
İnegöl’e gelen 
Japonya uzmanlar, 
Başbakanlık Afet 
Yönetim Merkezi 
görevlileri ile Bursa 
AFAD il görevlileri, 
Belediye Başkan 
Vekili Turgay Yel’i 
makamında ziyaret 
ederek, yapacakları 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Başkan 
Vekili Yel, Japonya 
Uluslararası İşbirliği 
Ajansı ve 
Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı

II ■ II V

Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi 
tarafından, başka 
okullara tayini çıkan 
Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmeni 
Nuray Ank, 
Matematik öğret
meni İsmail Canlı, 
Felsefe öğretmeni 
Mines Yılmaz, 
Bilişim Teknolojileri 
öğretmeni Mustafa 
Şadoğlu için veda 
yemeği düzenlendi. 
Gemlik Atatepe 
Sosyal Tesisleri’nde 
düzenlenen veda 
yemeğine Okul 
Müdürü Hüseyin Er, 
Müdür Başyardım 
cısı Selami özel, 
müdür yardımcıları 
ve öğretmenler 
katıldı.
Yemeğin ardından 
yaptığı konuşmada, 
meslektaşlarına, 
yeni görevlerinde 
başarılar temen
nisinde bulunan 
Okul Müdürü

tarafından Bursa’nın 
pilot il seçildiğini 
ifade ederek, 
İnegöl’de teknolojik 
afet, heyelan ve 
deprem araştırması 
yapılacağı bilgisini 
verdi. İnegöl’ün 
Türkiye’de 3. derece 
heyelan bölgesinde 
yer aldığının altını 
çizen Yel, “Bu 
bakımdan da hep
imizin bildiği gibi 
Fevziye, Turgutalp, 
Elmaçayır, Gülbahçe 
gibi mahallelerim
izde (köylerimizde) 
AFAD tarafından 
çalışmalar yapıldı. 
İnegöl şehir 
merkezindeki Afet 
Evleri söz konusu 
mahalleler için

Hüseyin Er, 
“Okulumuzda görev 
yaptıkları süre 
İçerisinde göstermiş 
oldukları başarı ve 
fedakârlıktan dolayı 
öğretmenlerimize 

yapıldı. Japonya 
Uluslararası İşbirliği 
Ajansı (JICA) ile 
Başbakanlık AFAD 
ortaklaşa bu çalış
mayı yapıyor.
Yaklaşık 4 yıl süre
cek bir çalışma. 3 
milyon dolarlık bir 
proje. Bursa AFAD 
ve belediyemiz bir
likte çalışacak ve 
bizde elimizden 
gelen gayreti 
göstereceğiz. 
İnşallah bu da 
İnegöl’ümüze hayırlı 
bir çalışma olur. Bu 
konuda bizlere 
destek olan Bursa 
AFAD Müdürlüğüne 
ve AFAD Genel 
Müdürlüğüne 
teşekkür ediyoruz” 

ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Yeni 
okullarında da aynı 
şekilde başarılı 
olacaklarına 
inanıyorum.
Biz öğretmen

dedi.
İnegöl’de heyelan 
incelemesi yapacak 
olan Yachiyo 
Mühendislik fir
masının heyelan 
uzmanı Nobuyuki 
lıjıma, “Burada daha 
evvel pek çok heye
lan olmuş. Burada 
heyelan ile ilgili 
yapacağımız 
kılavuzda, heyelan
dan gelecek zarar
ları asgariye istiy
oruz” dedi.
Konuşmaların ardın
dan heyet, ilk 
araştırmasının 
yapılacağı Gülbahçe 
Mahallesi'ne gitti. 
Daha sonra Hilmiye 
ile Meşruriye mahal
lelerinde de araştır
ma yapacak olan 
heyet, 17 mahallede 
teknolojik afet, 
heyelan ve deprem 
araştırması 
yapacak. Araştırma 
çalışmalarının 4 yıl 
süreceği 
bildirilirken, alı
nacak tedbirler 
hakkında birtakım 
tavsiyelerde 
bulunulacağı 
belirtildi.

Tohum Stok Merkezi, 
tohumları koruma 

altına alıyor

arkadaşlarımızla 
sadece resmî olarak 
ayrıldık. Kendilerine 
hem okulumuzun 
hem de gönlümüzün 
kapılan her zaman 
açıktır. Yeni neslimi 
zi yetiştirecek öğret
men arkadaşlarıma 
canı gönülden 
başarılar diliyor, 
saygılar sunuyo
rum." dedi.
Duygusal anların 
yaşandığı veda 
yemeğinde 
tayini çıkan öğret
menler de yaptıkları 
konuşmalarda 
çalışma 
arkadaşlarından 
helallik istedi.
Okul idarecileriyle 
okulda görev 
yapan öğretmen
lerin, tayini çıkan 
öğretmenlerle 
vedalaşmaları ve 
hatıra fotoğrafı çek
tirmelerinin ardın
dan veda yemeği 
sona erdi.

Bursa Orman Fidanlık Müdürlüğü'nce 
kurulan Tohum Stok Merkezi, 140 türde 
ağacın tohumlarını koruma altına alınıyor. 
Bursa Orman Fidanlık Müdürlüğü'nce 
kurulan Tohum Stok Merkezi, 140 türde 
ağacın tohumlarını koruma altına alınıyor. 
Her yıl toplanan 4 ton tohum soğuk hava 
depolarında saklanırken, ağaçlandırma 
çalışmalarında kullanılmak üzere bu 
merkezden alınan tohumlar yeniden 
fidana dönüştürülüyor.
Marmara Bölgesi'ndeki ağaçlann tohum 
ve gen kaynaklarını korumak için kurulan 
Tohum Stok Merkezi'nde her yıl 4 ton 
tohum toplanarak soğuk hava depoların
da saklanıyor. Bursa Orman Fidanlık 
Müdürlüğü tarafından kurulan depolar, 
fıstık çamı, Karaçam, çınar, ceviz, badem, 
kestane, dut, dişbudak, ladin, akasya ve 
yabanıl meyveli ağaç türleri gibi 140 
ağacın tohumlarını koruyor. Yangınların 
ardından yapılan ağaçlandırma çalış
malarında anında kullanılabilen tohumlar 
10 yıl boyunca 4 derece soğukluğundaki 
depolarda bekletiliyor.
Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet 
Koksal Coşkun, kapasitesi 8 tona kadar 
çıkan depolarda tohumların fidan ekim 
dönemine kadar tutulduğunu, ihtiyaç 
anında kullanıldığını söyledi. Gen kay
naklarını koruduklarını belirten Coşkun, 
merkezin Marmara Bölgesi için büyük 
önem taşıdığını kaydetti. Coşkun, 2013 
yılında muhtelif türlerde 4.1 ton tohum 
ürettiklerini bu yıl için 5 ton tohum üreti
mi hedeflediklerini bildirdi

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

J
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ELEMAN
DEMİRCİOĞLU METAL 
FORM & MAKİNEDE 
ÇALIŞACAK TORNA 
VE FREZE USTASI 

ARANIYOR
Mürocaatlann şahsen yapılması rica olunur. 

Sanayi Sitesi ! Cd. 9.Blok 
No:16Orhanqazi/BURSA 

Tel: O224 586 01 31

ELEMAN
TECRÜBELİ VEYA 

TECRÜBESİZ
TEMİZLİK İSLERİ 
YAPACAK BAYAN

ELEMAN ARANIYOR 
MÜRACAAT 

0 554862 1891 
0 546 907 03 25

ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE 

ÇALIŞACAK SRCLİ 
KONTEYNER ŞOFÖRLERİ 

ARANIYOR 
DORUKDAN NAKLİYAT 

LOJİSTİK LTD.ŞTİ 
Müracaat Tel: 

0 532 467 3066

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ.
İLETİŞİM: 514 28 06

SATILIK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 
4+1180

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK 
0535 378 18 00

SATIUKZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATIUKZEYTİNLİK 

05435821578

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

BAYAN ELEMAN

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

MERMER 
SEKTÖRÜNDE 

DENEYİMLİ 
PAZARLAMA 

ELEMANI 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

T MA A
“SUYUNU BOŞA

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama” kampanyasına
sİ İçin siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Trafik cezası olanlar ttikkai! Bırctınuz silinelıilir
TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu’nda 
bugün görüşülmesi 
beklenen yasa tekli
fi, 31 Aralık 2013 
tarihinden önce 
kesilmiş ancak 
vatandaşa 
bugüne kadar tebliğ 
edilmemiş 120 
liranın altındaki idari 
para cezalarının 
silinmesini de 
öngörüyor.

apalı alanlarda 
sigara içenlere 
kesilen cezalar affın 
dışında kalacak.
120 liranın altındaki 
trafik cezalan da 
dahil affa giren 
cezaların bir kısmı 
şöyle: Dilencilik, 
sarhoşluk, gürültü 
çıkarma, vatandaşı 
rahatsız ederek 
satış yapma, 
kaldırım işgali,

kimliği göstermeme, van kesimi, sokağa 
çevreyi kirletme, eski eşya atma, yasa 
uygunsuz yerde hay- dışı olmayan silahı

park, bahçe ve 
sokakta görünür 
şekilde taşıma. 
BORÇLAR KREDİ 
KARTIYLA DA 
ÖDENEBİLECEK 
Vergi ve prim 
borçlarının yeniden 
yapılandırılarak 36 
aya kadar vadeyle 
ödenmesini 
öngören yasadan 
yararlanan 
vatandaşlar 

borçlarını kredi 
kartıyla da ödeye
bilecek.
Bu amaçla Maliye 
Bakanlığı ile Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
bankalarla sözleşme 
imzalayacak.
Kredi kartıyla 
ödemelerde taksit 
ödeme tarihi, kredi 
kartının hesap 
kesim tarihine 
göre belirlenecek.

TAV CEO'su Sanl 
Şener, geçişlerin 
parmak iziyle yapıla
cağını söyledi. 
TAV Grubu Üst 
Yöneticisi (CEO) Sani 
Şener, havalimanları 
kontrol noktalarında
ki yoğunluğu azalt
mak amacıyla parmak 
izi kontrolüyle geçiş 
ve ilk girişlerdeki x- 
ray'lerin kaldırılması 
konusunda izinlerin 
çıktığını, çok yakında 
deneme çalış
malarının başlaya
cağını ve uygulamaya 
geçileceğini belirtti. 
TAV Grubu'nun viz 
yon ve misyonunun 
değerlendirildiği 
toplantıda konuşan 
Şener, global ölçekte 
ortaklan olmasına 
rağmen şimdiye 
kadar Türkiye ve 
Türkiye'ye yakın böl
gelerde iş yaptıklarını 
anlattı.

Türkiye'de ticari filo
nun 2000 yılında 162 
iken bugün 385'e, 
sektörde çalışanların 
65 binden 167 bine 
çıktığını, iç hat uçuş 
noktasının 26'dan 
52'ye, dış hat uçuş 
noktasının da 60'tan 
236'ya çıktığını anım

satan Şener, 
"Ulaştırma 
Bakanlığının liber
alleştirme politikası 
ve yerde havaliman- 
larıyla ilgili 
özelleştirme 
politikası bu işin 
önünü açmıştır” 
dedi.

Antalya'ya Mayıs'ta 
38 bin 19'u yerli 
olmak üzere 1 milyon 
506 bin 809 turist 
geldi.
Antalya İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 
verilerinden yaptığı 
derlemeye göre, 
Mayıs ayında kente 
gelen turist sayısı 
geçen yılın aynı ayına 
3öre yüzde 3,68 arttı.

Ike bazında ince
lendiğinde Mayıs'ta 
en fazla turist 592 bin 
164 kişi ile Rusya 
Federasyonu'ndan 
geldi. Bu ülkeyi 303 
bin 500 kişi ile 
Almanya, 79 bin 632 
kişi ile Hollanda, 57 
bin 749 kişi ile 
Ingiltere, 51 bin 980 
kişi ile Ukrayna ve 50 
bin 546 kişi ile İsveç 
takip etti. 
Oransal olarak geçen 
ay İran'dan gelen tur
ist sayısı yüzde 
350,18, ABD'den 
gelen turist sayısı

yüzde 61,08, 
Ermenistan'dan gelen 
turist sayısı yüzde 
45,83, Rusya 
Federasyonu'ndan 
gelen turist sayısı 
yüzde 16,26 arttı. 
Söz konusu ayda 
Ukrayna'dan gelen 
ziyaretçi sayısında 
yüzde 17,47, 
Almanya'dan gelen 
ziyaretçi sayısında 
yüzde 10,15, 
Norveç'ten gelen 
ziyaretçi sayısında 
yüzde 12,39, 
Fransa'dan gelen 
ziyaretçi sayısında 
yüzde 14,90, 
Ispanya'dan ziyaretçi 
sayısında yüzde

24,69, İtalya'dan 
gelen ziyaretçi 
sayısında yüzde 
37,14 azalma oldu. 
- 5 ayda yüzde 4'lük 
artış 
Ocak-Mayıs döne
minde Antalya'yı 2 
milyon 786 bin 
893'ü yabancı, 125 
bin 875'i de yerli 
olmak üzere toplam 
2 milyon 912 bin 768 
turist ziyaret etti. 
Beş aylık dönemde 
geçen yılın İran'dan 
gelen turist sayısı 
yüzde 454,71, 
İsrail'den gelen 
turist sayısı da 

yüzde 107,92 
arttı.

VERERtnHBVHtlV ILIMI UAIIUir

www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Polis Imdet
Jenderme Imdet 
Jenderme K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 13 79
513 12 06
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Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet MOd.

513 10 51

513 20 54
513 10 28

uumM
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HASTANELER

Sahil Dev. Meet.

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Tekel 
Manastır Tekel

613 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
Milli Eğt Md.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
ilçe 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

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

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Toa.

644 30 00
(212) 616 12 12
(226) 811 13 23

VAPUR - FERİBOT
(220) 614 10 20

Esklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN

VENÜS SİNEMASI

513 13 64
524 85 86
513 10 02
513 10 45
513 77 73
513 18 46

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

daAiticiuu
GEMDAŞ 
Aygaz

261 54 00 
(18 Hat)

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

51345 21-182
51345 21-111

Yalnız 185

Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

513 20 20
513 12 05
513 15 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
613 45 46
513 65 00
614 60 81
513 80 00
514 88 70

YIL :41 SAYI: 4890 
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

MAR-PET
Tuncay Otogaz
Beyza Petrol

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GODZILLA (3 
BOYUTLU TÜRKÇE) 

11.30-14.00-16.30-
18.45-.21.00

BAY PEABODY VE
MERAKLI SHERMAN

11.30-13.30-15.30-
17.30-19.30 

CİN 12.00-14.00- 
16.00-18.15-20.30

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GAYRİMENKUL 
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<tSıvı Silinin  ̂azevTiN reçblIİ

Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, ' 
Türkiye'nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve marketlerde1 

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

KAYJLAK1 JZeytinM^- 
--¥■Zeytinyağı'

[Kestane ŞekeriB
İYöresel Reçelle® 
"Kozmetik Ürünler

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

II
AKP II Başkanı Cemalettin Torun, müjdeli haberi televizyonda açıkladı ama:

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BÖLGE HASTANESİ...
AKP Bursa İl Başkanı Cemallerin Torun, 

dün Bursa OlayTv.de arkadaşımız Mustafa 
Özdal'ın konuğu oldu.

Cami yayın olarak gerçekleştirilen prog 
ramda konuşan Sayın Torun, AKP'nin Bur 
sa'ya yapacağı hizmetler* anlattı.

Sağlık hizmetlerini anlatırken, Gemlik'te 
Klacak 200 yataklı Bölge HastenesI'nin 

isinin de yapıldığını söyledi.
Bu güzel bir haber.
Ancak, Gemlik Bölge Hastanesi ihalesi 

30 Aralık 2013 tarihinde yapıldı.
Aradan geçen 5 ay 6 gün geçmiş.
Neden bir hareket yok. Devamı syff 4'de

Ak Parti İl Başkanı 
Cemalettin Torun, 
Olay TV’de Mustafa 
Özdal’ın sunduğu 
“Gündemin 
Getirdikleri’’ adlı 
programında, siya 
si olayları değer
lendirirken, Hükü 
metin Bursa’ya 
kazandıracağı 
yatırımları anlattı. 
Bursa yeni Adliye 
Binası’nın pro
jelerini Bakanlığa 
teslim ettiklerini 
söyleyen Torun, 
Gemlik, Karacabey 
ve Mustafakemal 
paşa’daki hastane 
yapma çalışmaları 
nın hızla devam

ettiğini belirtirken, 
“Gemlik Bölge 
Hastanemizin 
ihalesi yapıldı. 
Karacabey’deki 
projenin önümüz 
deki yıllara sarkma 
durumu var. Mus 
tafakemalpaşa ’da 
300 yataklı hastane 
yıl sonunda bite

cek. Gemlik Bölge 
Hastanesi ilçemizin 
doğusunda Cihatlı 
Köyü altlarında 
Hâzineye ait 30 
dönümlük bir alan
da yapılacak. 
Bununla ilgili plan 
değişikliği geçtiği 
miz yıl Gemlik 
Belediye Mecli

sinde kabul edil 
mişti. Gemlikliler 
200 yataklı Bölge 
Hastanesinin 
yapımını biran 
önce yapılmasını 
bekliyorlar.
Yapılacak Bölge 
Hastanesi projesi 
Sağlık Bakanlığın 
ca modern hasta
ne projelerinden 
esinlenerek 
hazırlandı.” dedi. 
Cemalettin Torun, 
hastanenin hangi 
firma tarafından 
ihalesinin alındı 
ğını açıklamazken, 
hastanenin 2015 
yılında bitirileceği
ni söyledi.

Üstelik herkese
tişört hediye!4 Goodyear’a

* 1 BMW r—
4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520i ile sürme şansı yakalayın!

Facebook/floodyear.turklyo |Q Twftter/goodyoarturklyo GOOD^YEAR

Solaksubaşı

Kampanya 1 Ntoan-30 Haziran 2014 tarihleri arasında geçerildlr. World Business kartlar,
ı ve Woridpuan kullanıla rakyapılanalışveırişler kampanyaya dahil değildir. Yapı Kredi ve Goodyear kampanya koşullarını değiştirme haklarını saklı tutar.

MADE TO FEEL GOOD

http://www.kavlak.com.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
OlayTv.de
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Katilli M Sulama MfcnfcıııııtaM
Kooperatifi kuruldu
Sınırlı Sorumlu 
Katırlı Köyü Sulama 
Sulama Kooperatifi 
kuruldu.
Katırlı Mahallesi 
arazilerinin sulanma 
sı için mevcut depo
larda toplanan 
sulann üreticilere 
dağıtımı düzenle
mek üzere Sınırlı 
Sorumlu Katırlı 
Köyü Sulama 
Kooperatifi kuruldu. 
Katırlı Mahallesi 
Muhtarı Ahmet Çak
mak başkanlığında 
kuruluş çalışmaları 
başlatılan Sulama 
Kooperatifin yöne
tim kurulunda 
Ahmet Çakmak, 
İsmail Uysal Başkan 
Yardımcısı, İbrahim 
Erten muhasip 
görevlerine getirildi. 
3 bin 200 lira ser
maye ile kurulan 
kooperatifin Katırlı

Köyü Tarımsal 
Kalkınma Kooperati 
fi birlikte Katırlı’nın 
üretiminin artmasını 
sağlamak için çalışa 
caklarını söyledi. 
Kooperatif Başkanı 
Ahmet Çakmak, 
“Sulama Koopera 
tifi’nin kurulmasında 
Köyümüzün Kalkın 
ma Kooperatifi

Başkanı Hulusi 
Bayrak bize destek 
oldu.
Bundan sonra 
bilhassa zeytinlik 
terimizin düzenli 
sulanması için 
çalışacağız.
Mevcut su depo
larımızın kapasite 
sini arttırmaya 
çalışacağız.” dedi.

Gemlik Erzurumlular 
Derneği Kültür ve 
Dayanışma Derne 
ği’nin yapılan gelen 
kurul toplantısında 
Kadir özaydın yeni 
den dernek başkan
lığına seçildi.
Geçtiğim hafta 
sonunda dernek 
lokalinde yapılan 
genel kurul toplan
tısında konuşan 
Özaydın, dernek 
olarak bütün etkin
liklere katıldıklarını, 
üyelerini sonunlarıy- 
la ilgilendiklerini ve 
resmi kurumlarla 

ilişkilerin düzenli 
olarak yürütüldü 
ğünü söyledi. 
Okunan çalışma 
raporun kabulünden 
sonra ise yönetim 
kurulu üyeleri 
aklandı.Yapılan 
seçimlerde Kadir 
özaydın (Başkan), 
Muammer Güreşçi, 
Sabri Aslan, Hüse 
yin Öner, Hayati Bin 
göl yönetim kurulu 
üyeliklerine seçildi. 
Geçtiğimiz yıllarda 
Gemlik Belediyesi 
öncülüğünde 
yapılan Hemşeri

Dernekleri Şenliğine 
Erzurumlular Deme 
ğinin bu yıl da 
katılacağını söyle 
yen Kadir Özaydın, 
“Bu yıl Belediyenin 
nakdi yardım 
yerine derneklere 
ayni yardım 
yapacağını demek
lere bildirmesi, 
derneklerin 
çoğunda olumsuz 
etki yaptı.
Biz, ayni veya nakdi 
olarak yardım yapıl
sın yapılmasın bu 
etkinliğe katıla
cağız” dedi.

Gemll KasiamoHulnIa! Demeği hnılılııVı

ASIM KOCABIYIKMESLEK
Gemlik Kastamo 
nulular Derneği 
kuruldu.
Yaklaşık 3 bin 
Kastamonulunun 
yaşadığı Gemlik’te 
Kastamonulular, 
Derneği kuruluş 
işlemleri tamamla
yarak çalışmalarına 
başladılar.
17 ilçede örgütlü 
olan Kastamonu 
lular artık ilçelerde 
de şubeler açıyor. 
Gemlik Kastamo 
nulular Derneği 
Yönetim kurulu 
kurucu başkanlığına 
Cafer Çevik, yöne
tim kurulu üyelikle 
rine Ekrem Acar, 
Mehmet Başpınar, 
Mustafa Başıdinç, 
Bayram Doğru, 
Fatih Karadağ, Sabri 
Ünlü seçildiler.
Konuyla ilgili açıkla
ma yapan Bursa 
Kastamonulular 
Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İsmail Tiftik;
“4 yılda 3 kez Bursa 
Kastamonu Günleri 
düzenledik.
Bursa Kastamonu 
evinin yapıma de 
vam ediyor.
Sayısız Kastamonu

geceleri, konserler, 
paneller, medya 
ödül törenleri, halk 
oyunları, tiyatro 
gösterileri düzen
ledik. En son 
3.Bursa Kastamonu 
Günlerine şehir 
dışından 3 bin şehir 
içinden 250 bin 
ziyaretçi gelmiştir..
5 gün süren etkinlik
lerde Kastamonu 
Bursa’da bir marka 
olmuştur.” dedi 
Kastamonulular 
Derneği kurucu 
Başkanı Cafer çevik 
ise; “Bursa Kasta 
monulular Derneği 
bizim yuvamız.
Bizim için bir okul 

oldu. Çok büyük 
tecrübeler kazandık. 
Şimdi yine Bursa 
Kastamonulular 
derneği öncülünde 
bayrağı Gemlik 
kanadında devral 
dik. Bursa’da nasıl 
Kastamonu bir 
marka olmuşsa 
aynısını Gemlik’te 
de başaracağız. 
Bursa Kastamonu 
lular derneğinin 
öncülüğünde çalış
malara başladık. 
En yakın zamanda 
buradaki faaliyetleri 
mizi ve sesimizi tüm 
Türkiye’ye duyura
cağız. Hayırlı uğurlu 
olsun.” dedi

YÜKSEK OKULU NDA
MEZUNİYET TÖRENİ

ELEMAN
OTELİMİZDE ÇALIŞACAK 

BİLGİSAYARDAN 
ANLAYAN 

RESEPSİYON GÖREVLİSİ 
ARANIYOR
MÜRACAAT

GÖKLE OTEL-GEMLİK

Uludağ Üniversite- 
si’ne bağlı olarak 
ilçemizde 2004 
yılında kurulan 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulunda 
mezunlar için 
tören düzen
lenecek..
Bugün saat 14.30 da 
yapılacak olan 
mezuniyet törenine 
2013-2014 eğitim ve 
öğretim yılında 
mezun olan prog 
ram öğrencileri 
diplomalarını ala
caklar.
Okul birincisi okul 
kütüğüne plaket 
çakacak.
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulunda Bahçe 
Tarımı, Bilgisayar 
programı, Deniz ve 
Liman İşletmeciliği, 
Dış Ticaret, Gıda 
Teknolojileri, Harita 
ve Kadastro, ve 
Makine bölümleri 
bulunuyor.
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lı Hra a^inaat itti aa
Bursa’da, liseli toru
nunun sevgilisini 
bıçaklayarak 
öldürdüğü iddia 
edilen 65 yaşındaki 
sanığın duruşmasın
da yine gerginlik 
yaşandı. Maktul 
yakınlarından biri, 
şahide tepki göster
ince, duruşma salo
nundan atıldı. 2 gün 
sonra ölen oğlunun 
doğum günü 
olduğunu ifade eden 
anne ise, “Ben bu 
sanığın çocuğumu 
öldürdüğünü düşün
müyorum. Olayın 
ardındaki sır perdesi 
aralansın” dedi.
1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
“kasten adam 
öldürmek” suçun
dan ağırlaştırılmış 
müebbet hapsi iste
nen 65 yaşındaki 
H.A.’nm yargılan
masına devam edil
di. 8 Ocak’ta mey
dana gelen olayda, 
Bursa Anadolu 
Sağlık Meslek Lisesi 
11. sınıf öğrencisi 
olan torunu N.K. (17) 
ile evlenmeyi 
düşündükleri iddia 
edilen 23 yaşındaki 
A.G.’yi çıkan tartış
mada bıçaklayarak 
öldürmekle 
suçlanan tutuklu 
anneanne H.A., 
mahkemeye ibraz 
edilen torununun 
tatil günlüğünün 
kendisine verilmesi-

tWilliOi
Bursa'nın İnegöl 
ilçesi'nde, 32 yaşın
daki Suriyeli Hasan 
Dabuul, kız 
kardeşine şiddet 
uygulayan eşi 28 
yaşındaki Mohamad 
Hıjazı'yı dövdü. 
Yarala Hıjazi, has
tanede tedaviye 
alındı.
Olay, Mahmudiye 
Mahallesi Fethiye

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

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

ni istedi. Mahkeme, 
bu celsede, sanığın 
kızının kiracı olarak 
oturduğu evin sahibi 
N.T.’yi şahit olarak 
dinledi. İşten geldik
ten sonra sesler 
duyduğunu anlatan 
N.T.’nin ifadesi mak
tul yakınlarının tep
kisiyle kesildi. 
Maktulün ağabeyi 
K.G, “Sen nasıl 
yaralı bir adamın 
yüzüne basarsın” 
diyerek şahide tepki 
gösterince, polisler 
tarafından duruşma 
salonundan dışarı 
atıldı. Tekrar söz 
alan şahit N.T. ise, 
maktulün yüzüne 
ayağı ile basmasının 
söz konusu 
olmadığını ifade 
ederek, “O kişi ben 
değilim. Ortada ölen 
bir genç var. Olayın 
aydınlatılması için 
buraya gelip ifademi 
verdim. Beni başka 
biriyle karıştırıyor
lar” diye konuştu. 
“BU SANIĞIN 
OĞLUMU 
ÖLDÜRDÜĞÜNÜ 
DÜŞÜNMÜYORUM” 
Duruşmaya müşteki

Sokak numara 4 
adresinde meydana 
geldi. İddiaya göre 
Suriyeli Mohamad 
Hıjazi, tartıştığı 
eşine şiddet uygu
ladı. Bu sırada 
eşinin ağabeyi 
Hasan Dabuul, 
kardeşine şiddet 
uyguladığını 
gördüğü Hıjazı'ye 
saldırdı.

olarak katılan anne 
N.G. (49), “Oğlumun 
cuma günü doğum 
günü. Acımız büyük. 
Onun bu gününü 
kutlamak verken 
yavrum kara toprak 
altında yatıyor. 
Oğlumu öldüren 
kişinin bu sanık 
olduğunu düşün
müyorum. Sanığın 
torunu geçtiğimiz 
günlerde benim kızı
ma sosyal paylaşım 
sitesinde olayı tüm 
çıplaklığıyla anlat
mış. Sanığın komşu
ları yaralanan oğlu
mun yüzüne vur
muş. Bu insanlığa 
sığar mı? Olay 
aydınlatılsın. Kızım 
şahit olarak din
lensin” diye konuş
tu. Bunun üzerine 
mahkeme, maktulün 
kız kardeşi N.G.’yi 
şahit olarak dinledi. 
İlk duruşmadan 
sonra N.K.’nin, 
ağabeyinin 
öldürülmesi olayıyla 
alakalı kendisine 
facebooktan mesaj 
attığını ifade ederek, 
“Ağabeyim yerde 
yatarken komşuları

Yüzü kanlar 
içerisinde kalan 
Hıjazi, kendisini evin 
kapısından dışarı 
atarak kurtulmaya 
çalıştı. Mohamad 
Hıjazı'nın sokağa 
kaçmasının ardın
dan Hasan Dabuul 
da evden ayrıldı. 
Evin önünde oturan 
yaralı Hıjazı'yı gören 
vatandaşlar sağlık 

yüzüne basmış. 
Bana bunları yazdı. 
Yazışmaların çık
tısını alıp mahkem
enize ibraz ede
ceğim” diye konuş
tu. Mahkeme heyeti, 
şahit N.G.’nin cep 
telefonundaki face
book yazışmalarını 
inceledi. Bu arada 
maktul yakınların
dan biri ise, N.K.’nin 
akrabaları olan mak
tul ile ilişkisinin 
kendi isteğiyle 
olduğunu ifade 
ederek, N.K.’nin 
evden kaçtıktan 
sonra tuttuğu gün
lüğü mahkeme 
heyetine teslim 
etti. Bunu gören 

yaşlı sanık ise, o 
günlüğün torununa 
ait olduğunu ifade 
ederek, kendisine 
teslim edilmesini 
talep etti.
Mahkeme heyeti, 
günlüğe incelemek 
üzere el koydu. 
Ayrıca sosyal pay
laşım sitesindeki 
yazışmaların 
îP’ierinin belirlen
mesi için Emniyet 
Müdürlüğü Bilişim 
Şuçlar Şube 
Müdürlüğü’ne yazı 
yazılmasına karar 
verildi. Sanığın 
tutukluluk halinin 
devamına karar 
veren mahkeme, 
duruşmayı eksik
lerin giderilmesi için 
erteledi.

ekiplerini aradı. İlk 
müdahalesi olay 
yerinde yapılan 
Hıjazi ambulansla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi acil servi
sine kaldırıldı. Bu 
sırada polis, Hasan 
Dabuul'u kaldığı 
evde gözaltına 
aldı. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor

Bursa’da uyuşturucu 
operasyonu

Bursa’da, polisin 
düzenlediği 
operasyonda çok 
sayıda uyuşturucu 
hap, bonzai ve 
esrar ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın 
Yıldırım ilçesinde 
E.M. isimli şahsın 
uyuşturucu sattığı 
istihbaratını alan 
polis ekipleri, 
operasyon düzenle
di. Cumhuriyet 
Başsavcılığından 
alınan izinle

arkaflaslarılaralındaı 
evinde ölü bululdu

Bursa”da yalnız 
yaşadığı evde bon
zai kullandığı öne 
sürülen bir genç 
arkadaşları tarafın
dan ölü bulundu 
Olay merkez 
Osmangazi ilçesi 
Selçuk Hatun 
Caddesi'nde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, bir 
süredir çalışmayan 
E.A.(28) psikolojik 
bunalıma girdi. 
Uyuşturucu kullan
maya başladığı ileri 
sürülen E. A. yalnız 
yaşadığı evde onu 
ziyarete gelen 
arkadaşları tarafın
dan ölü olarak 
bulundu. Olay 
yerine gelen 
arkadaşları E.ö. ve 
B.B. hemen polis 
ekiplerine haber 
verdi. Olay yerine 
gelen polis ve acil 
servis ekipleri 
E.A.”nın hayatını 
kaybettiğini tespit

E.M.'nin üzerinde 
ve evinde yapılan 
aramalarda 
102,4 gram esrar 
olduğu tahmin 
edilen bitki 
parçacıktan, cam 
kavanoz içerisinde 
4,2 gram bonzai, ve 
toplam 57 adet 
uyuşturucu hap 
yakalandı. 
Gözaltına alınan 
E.M., sorgusu 
tamamlandıktan 
sonra adliyeye sevk 
edilecek 

etti. E.A.”nın cansız 
bedenini bulan 
arkadaşlarından 
E.Ö. arkadaşlarını 
bırakması konusun
da uyardıklarını dile 
getirerek, “Yaklaşık 
3 aydır arkadaşlık 
yapıyorum. Kendisi 
bonzai kullanıyor
du. Birkaç sefer 
şahit oldum.
Kendisini ikaz ettim 
uyardım. Kendisi 
bırakacağını söyle
di. Kendini boşluk
ta hissediyordu. 
Psikolojik problem
leri vardı. Kendini 
bonzai ile ağutuyor- 
du. Geleni gideni 
çoktu. Kendini 
boşlukta hisseden 
kişiler tedavi 
olmalılar. Bonzai'ye 
bulaşmasınlar. Bu 
illet içten içe insanı 
bitiriyor. Para bula
madığı zaman 
insanı hırsızlık gibi 
farklı yönlere yön
lendiriyor” dedi.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

BÖLGE HASTANESİ

Sayın Torun'un açıklamasını duyun
ca sanki Bölge Hatenesinin ihalesinin 
yeni yapılmış gibi algıladım.

Bunun üzerine arşivlerimi bir yokla 
dim.

5 Ocak 2014 tarihinde Gemlik Kör 
fez Gazetesinde bu konuda Bele 
diye Baş kanı Refik Yılmaz'ın yap
tığı bir açıklamayı haber yapmışız.

Gemlik, bölgede hızla büyüyen bir 
ilçe..

Mevcut hastane, ihtiyaca yeterince 
cevap vermiyor.

Poliklinikler bir hastane projesine 
göre yapılmış değil.

Çok basık olan tavanları nedeniyle 
hastalar koridorlarda nefes alamı 
yor.

Hasta sayısı çok.
Bazı birimlerin olmaması nedeniyle 

hastalar Bursa ya sevek ediliyor.
Bilhassa yoğunu bakım bölümünün 

bulunmaması büyük bir eksiklik.
Bunların giderilmesi yeni ve daha 

kapsamlı bir hastane ile düzelir.
Gemlik Belediyesi imar planlarında 

yaptığı değişiklik ile Bakanlığa, 
Hâzineye ait Cihatlı Köyü Taş Ocak 
lan mevkiinde 30 dönümlük bir alan 
ayırdı.
30 Aralık 2013 günü yapılan ihale 

ye 18 firmanın katıldığını duyurmu 
şuz.

Aradan geçen zaman uzun.
Yılbaşından bu yana, 5 ay 6 gün 

geçti.
İhalesi yapılan hastane nereye 

takıldı.
Bütçede ödeneği mi yok?
Ödeneği olmayan ihale yapılmaz. 
Nedir beklenen?
Bu konuda Aralık ayında yapılan 

açıklamadan sonra, dün de bu kez 
ihalenin yapıldığını AKP II Başkanı 
'ndan duyduk.

Duyduk da, bu işi bir takip edip 
sonuca ulaştırmak lazım.

Gemlik halkı daha iyi sağlık hizmeti 
bekliyor.

Bu gecikmenin nedenini öğrenmek 
her Gemliklilin hakkı.

Belediye Meclisinin önceki günkü top 
lantısında Belediye Başkanı ile MHP 
sözcüsü Osman Doğan arasında geçen 
beddualaşmayı dün Kazım Bulut arka 
daşımız da köşesinde ele almış.

Geçtiğimiz ay bir köşe yazımda 
Bele diye Tv. kurmalı diye bir yazı 

yazmıştım.
Gemlik halkı, Gemlik Belediye 
Meclisi nde nelerin konuşulduğunu 

bilmeli ve görmeli.
Bu konudaki ısrarımı tekrarlı yorum.

Dey-fienc’liler tutuklu arkadaşları için
Istanhul’dan Bursa ya yürüdüler

Tutuklu olan 
arkadaşlarının 
serbest bırakılması 
için İstanbul'dan 
Bursa'ya yürüyen 
Genç-Dev'liler, dün 
akşam saatlerinde 
Orhangazi’ye 
geldiler. 
Istanbul-Bursa oto 
yolundan yürüyerek 
gelen 35 kişilik Dev- 
Genç grubu, akşam 
üzeri Orhangazi'ye 
ulaştı.
Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğü ve 
Bursa Terörle

Mücadele Şube 
Müdürlüğü'nden çok 
sayıda polis memu
ru, Süpürgelik 
mevkiinde güvenlik 
tedbiri aldı.

Güvenlik 
tedbirleri altında 
yağmura aldırış 
etmeden yürüyen 
grubun Gemlik'te bir 
gece konakladıktan

sonra bugün 
Bursa Kent 
Meydam'nda 
basın açıklaması 
yapacağı 
bildirildi.

Özbey Ailesi nin mutlu gecesi
İlçemiz eski İlçe 
Tarım Müdürü, 
Ziraat Mühendisi ve 
CHP eski ilçe 
Başkanı Dursun 
Özbey ile Ziraat 
Bankasından emekli 
olan eşi Oya 
Özbey’in güzel 
kızları İrem Özbey, 
geçtiğimiz hafta 
pazar günü akşamı 
yaşamını Ümit 
Korucuoğulları ile 
birleştirdi. 
Bursa Almira 
Hotel’de düzenlenen 
düğün törenine 
ilçemizin tanınmış 
simaları katıldı. 
Gecede Oya ve 
Dursun Özbey çifti 
kızlarının mutlu
luğunu dostlarıyla 
ve konuklarıyla 
paylaştılar.
İrem ve Ümit çifti ise 
mutlu günlerine 
katılanları tek tek 
dolaşarak ‘hoş gel
diniz’ dediler.
Gece boyunca 
davetliler müziğin 
eşliğinde bol bol

bol bol fotoğraf 
çektirdiler

eğlendiler. aralarına alan
Gelin ile damadı da konuklar

HflTEM Sağlık Meslek lisesi ni gezdiler
Şükrü Şenol 
Ortaokulu öğrenci
lerinden 32 öğrenci 
2 öğretmenle birlikte 
"Ortaöğretim 
Kurumları”nı tanıma 
kapsamında 
Gemlik Umurbey 
Celal Bayar 
Sağlık Meslek

Lisesini gezdiler. 
Gemlik Umurbey 
Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesinin 
idareci ve öğretmen
leri tarafından 
karşılanan 
öğrenciler, okul 
bölümleri tanıtılarak, 
bilgi verildi.

şıiH
r;

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Dünya Şairi Nazım Hikmet
Uluslarını 

Dünya’ya tanıtan
ların başında 
sanatçılar gelir. 
Bunların içinde şair 
ve yazarlar ön plan
dadır.

İşte Nazım Hikmet 
de bunlardan biridir. 
Yazdığı şiirlerinden 
dolayı kendi ülkesin 
de başına gelmedik 
kalmamıştır. 
Hayatını sürgün
lerde ve hapislerde 
geçirmek zorunda 
kalan şair, öz 
vatanına hasret, 
yabancı bir diyarda 
yaşama gözlerini 
yummuştur.

Tek bir isteği 
vardır:

“Anadolu’da bir 
köy mezarlığına 
gömün beni.” der. 
Bu büyük şairin 
hâlâ mezarı 
Türkiye’ye getirile
memiştir. Ölümünün 
51. yıl dönümünde 
düzenlenen etkinlik
lerde yine büyük 
şairin sanatından 
söz ediliyor.

Türk edebiyatı ve 
hem de Dünya ede
biyatındaki yeri 
bakımından önemi 
vurgulanıyor. İster 
sevelim ister 
sevmeyelim; ama 
Nazım Hikmet bir 
Dünya şairidir.

Şiirleri yıllarca 
kendi ülkesinde 
yasaklanmış 
olmasına karşın 
Dünya toplumları 
ona gereken değeri 
ve önemi vermiştir. 
Türk edebiyatının 
Dünya’da önemli 
temsilcilerindendir.

Şiirlerinde 
Anadolu insanını en 
yalın bir dille anlat
ma başarısı göster
miştir. Toplumcu 
gerçekçi şiirin en 
önemli ustalarından 
ve temsilci
lerindendir. Ön 
büyük özelliği dilde 
görülür, Türkçeyi 
büyük bir ustalıkla 
kullanır. Anlattıkları 
yaşamın somut 
gerçekleridir.

Yaşamını şiirlerde

bulmak mümkün 
dür. Kendini şöyle 
anlatır:

“Ben bir insan/ 
Ben Türk şairi 
Nazım Hikmet / 

Ben tepeden tır
nağa insan/ 
Tepeden tırnağa 
kavga/Hasret ve 
ümitten ibaret.” bu 
sözler şairi ne güzel 
tanımlıyor.

“İnsanlığın bin
lerce yıllık ortak 
dramını ve Anadolu 
halkının toplumsal 
gerçeğini çoşkun 
bir atılımla, bir 
haykırma tonuyla 
açığa vurdu.” diyor 
Ali Avni Öneş. 
Halkının ezilmişliği
ni gür sesiyle 
dünyaya haykırmak
tan çekinmez Nazım 
Hikmet.

üiusai Kurtuluş 
Savaşını şu dizeler
le anlatır:

“Dağlarda tek/ tek/ 
ateşler yanıyordu/ 
Ve yıldızlar öyle 
ışıltılı, öyle fer
ahtılar ki/şayak 

kalpaklı adam/ 
nasıl ve ne zaman 
geleceğini bilme- 
den/güzel, rahat 
günlere inanıyor
du.” Sözünü ettiği 
kişi Mustafa 
Kemal’dir.

Anadolu kadınının 
ezilmişliği ve çare
sizliği Nazım 
Hikmet’in dizelerin 
de şöyle yer alır:

“Ve kadınlar/ 
bizim kadınlarımız/ 
korkunç ve 
mübarek elleri/ 
ince küçük çeneleri, 
kocaman gözleriyle/ 
anamız, avradımız, 
yârimiz,/ ve sanki 
hiç yaşamamış gibi 
ölen/ ve soframızda
ki yeri/ öküzümüz
den sonra gelen/ ve 
dağlara kaçırıp 
uğrunda hapis yat
tığımız/ ve ekinde 
tütünde, odunda ve 
pazardaki/ ve ağıl
larda/ ışıltısında 
yere saplı bıçak- 
ların/oynak ağır 
kalçaları ve zilleriyle 
bizim olan/ kadınlar/ 

bizim kadınlarımız.” 
Nazım Hikmet Türk 

köylüsünü 
dizelerinde şöyle 
anlatır: “Topraktan 
öğrenip/kitapsız 
bilendir/Hoca 
Nasrettin gibi 
ağlayan/Bayburtlu 
zihni gibi gülendir/ 
Ferhat’tır/ 
Kerem’dir/ ve 
Keloğlandır.”

Nazım Hikmet 
vatan haini olarak 
topluma tanıtılmaya 
çalışılmış hatta 
1962 yılında 
Ankara’da yayın
lanan bir gazetede 
“Nazım Hikmet 
vatan hainliğine 
devam ediyor.” biçi
minde sunulmuş. 
Nazım da vatan 
hainliğini şu dizel
erde dile getirmiş: 
“Siz vatansever 
siniz, siz yurtsev- 
ersiniz/ben yurt 
hainiyim, vatan 
hainiyim/Vatan çift
liklerinizse/ 
kasalarınızın ve çek 
defterlerinizin için- 
dekilerse vatan...”

Günümüzde kimin 
vatansever olduğu 
daha belirgin değil 
mi?

Kimler ülkesini 
pazarlıyor, kimlerin 
yurtdışında milyar 
dolarları var?

Bin bir zorlukla 

yaratılan toplumun 
sahip olduğu kar 
getiren kurumlan 
binlerine bedava 
dan pahalıya satan
lar mı yurtsever?

Köylüyü, emekliyi, 
esnafı, memuru 
inim inim inletenler 
mi vatansever? 
Türk halkını yoksul
luğa ve iki torba 
kömürle üç beş 
kuruşluk sadaka 
yardımına mahkûm 
edenler mi yurtse 
ver?

Son yıllarda sevin
dirici bir durumu 
gözlemlemekteyiz. 
Eskiden Nazım 
Hikmet adını ağı
zlarına alamayanlar 
şimdi şiirlerimden 
okumaya başladılar. 
Anlaşılan o ki 
sanatın gücüne 
kimse karşı koya
maz.

Bir toplumun iyi ki 
aydınlık yüzlü 
korkusuz şair ve 
yazarları var.

Zaman bu değer
leri unutturamıyor, 
bizler yeni kuşağa 
Nazım gibi ustaların 
şiirlerini okumalı ve 
okutmalıyız.

Toplum olarak bu 
sanatçılara sahip 
çıkıp genç kuşak
lara bunları tanıt
mak hepimizin 
görevi olmalı.

TAKIM ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

Mil lıi lıilıiıiııMm İHMIŞ
BAY ve BAYAN

KASİYER 
GARSON 

KOMİ
KASAP 

IZGARACI 
BULAŞIKÇI

TEMİZLİKÇİ 
REYON ELEMANI 
ARAÇ ve 
MOTORLU 
KURYE

Şahsen veya 
tncankaynakUri0ikofteclyusuf.com 
adresimizden tüm şubelerimiz İçin 

başvuruda bulunabilirsiniz...

NOT: KENDİ MOTOSİKLETİ İLE DİZLERLE ÇALIŞMAK 
İSTEYEN KİŞİLERE DOLGUN MAAŞ ÖDENECEKTİR.

z/K LEZZET HATTI
CLJ444 61 62

www.kofteciyusuf.com

T ŞUBELERİMİZ 1

ORHANGAZİ ŞUBE

IH C-^-ançiû-l / UülO

•URBA ŞUBE1

W» / BUlrtA

İZNİK MERKEZ 
.içi ,u f/jh A/tfûfP Cxl 

I V’3 Ijrrt/UURjA

BURSA ŞUBE2 
‘«em 5**-//yı r.'/j

GEMLİK ŞUBE

YALOVA ŞUBE
Yeni Dun» ioIu.

I Hû; 1W/A M'.'ıkcz / »ALCVA

BURSAŞUBE S
Frruğrul /Mı. Irrnk Yplu Ç*d.

| Hû M2, Oa/UitrrNiftWiTHCMiSA*.

Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne bağlı 
hizmet veren 
Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezi kermes 
düzenlendi. 
Kermeste merkezde 
tedavi gören hasta
ların, Halk Eğitim 
Merkezi’nin öğretici
leri ve TRSM perso 
neli eşliğinde yap
tıkları çeşitli el 
sanatları ürünleri 
sergilendi. Kermese 
Hastane Yöneticisi 
Metin Eski, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, İlçe Emniyet 
Müdürü Ramiz 
Erçetin, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ve Halk Eğitim 
Merkezi Müdiresi

< J . TCSAĞUKBAMNUÛI ; _

MUAMMER AĞIM EP-
GEMLİK DEVLET HASTANESİ Jlİ

TOPLUM TEMELLİ RUH SAĞLIĞI MERKEZlJL-
‘MMU RIITUIİ

tahtakale.

Rüveyde Kılıçlar 
katıldı. Sergilenen 
ürünler merkezde 
tedavileri ve rehabi 
litasyonları yapılan 
hastaların kendi el 
emeklerinden 
oluşup, bu durum 
hastalarımızın ruh
sal ve toplumsal 
becerilerini
geliştirmede ve

zihinsel-fiziksel
iyileşmelerine

büyük katkı
sağladığı belirtildi.

tncankaynakUri0ikofteclyusuf.com
http://www.kofteciyusuf.com


6 Haziran 2014 Cuma Gemlik Ksrf ez Sayfa 6

Şükrü Şenol 
Ortaokulu’nda 
Sanat veTasarım 
Şenliği yapıldı. 
Şenliğe İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ercan Barutçuoğlu, 
Şube müdürleri ve 
birçok okul müdürü 
katıldı. 
Şenlikte Şükrü 
Şenol Ortaokulu 
öğrencilerinin yıl 
boyunca Görsel 
Sanatlar dersinde 

yaptığı kara kalem 
çalışmaları, pastel 
boya çalışmaları, 
ebru çalışmaları, 
mask ve karikatür 
çalışmaları, tuval 
üzerine resim çalış
maları, Teknoloji ve 
Tasarım dersinde 
yaptıkları yapım 
kuşağı, kurgu 
kuşağı ile ilgili kur
guladıkları ve tasar
ladıkları tasarım 
çalışmaları sergilen
di. Şenliğe katılımın 
yoğun olduğu 
görüldü.
Kaymakam Cahit

Işık, sergiyi gezerek 
çocuklardan yapılan 
resim ve tasarımlar
la ilgili bilgi aldı ve 
kendilerine yaşattık
ları görsel şölenden 
mütevellit 
müteşekkir olduk
larını söyledi. 
Programının yoğun 
olması nedeniyle 
Cahit Işık, müzik 
dinletisine, tiyatro 
gösterisine ve 
ikramlara katliama 
yacağını belirterek, 
emeği geçenlere 
teşekkür ederek 
ayrıldı.

Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve Emniyet 
Müdürü Ramiz 
Erçetin , Ticaret 
Borsasını ziyaret 
etti.
Kaymakam Cahit 
Işık; "Bu tür ziyaret
leri daha çok 
yaparak kentimizin

SATILIK 
LÜKS 
DAİRE 

sosyal ve ekonomik 
problemlerinin 
tespiti ve çözüm 
önerilerinde daha 
başarılı sonuçlar 
alacağımızı 
düşünüyorum’" 
dedi.
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ilhan Acar, "Gerek 

UMURBEY’DE BAHÇELİ 4+1 
180 METREKARE MASRAFSIZ 

ŞÖMİNELİ - ÜÇ TARAFI BAHÇELİ 
LÜKS DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK 

0 535 378 18 00

kentimizin sos 
yoekonomik yapısı 
gerekse diğer konu- 
lanndaki problem
lerin çözümü 
hakkındaki maddi 
ve manevi birikim
lerimizi Gemlik’imiz 
ve ülkemiz için kul
lanmaya hazır 
olduğumuzu belirt
mek isterim” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

| 1 GÖNDE DAVETİYE BASILIRI
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin... 

GÜLERİ AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83
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2013-2014 öğretim 
yılında Bursa Okul 
Sporlarının düzen
lemiş olduğu resmi 
müsabakalara dört 
farklı voleybol 
takımıyla katılan 
Anadolu imam Hatip 
Lisesi hem aldığı 
derecelerle hem de 
katıldığı takım sayısı 
itibariyle Gemlik 
tarihinde ilkleri 
başardı.
Geçen yıllarda 
birçok derece elde 
eden genç voleybol 
takımının 
başarılarını küçükler 
ve 15-16 yaş grubu 
gençler Bursa 
şampiyonu olarak 
daha da ileriye 
taşıdılar.
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Beden eğitimi öğret
meni Yunus Bayır’ın 
çalıştırdığı küçük 
erkek voleybol takı 
mı Bursa’da üst üs 
te 6 maç kazanarak 
finale yükseldi. 
Final müsabakasın
da muhteşem bir 
performans sergi 
İeyen okul takımı 
Tofaş Voleybol 
Kulübü’nün alt 
yapısını oluşturan 
Koç Ortaokulu’nu 
kendi salonunda 2-0 
yenerek Bursa 
şampiyonu oldu. 
Böylece Gemlik tari
hinde bir ilki 
başardı.
Ödül törenine Okul 
Müdürü Mehmet 
Türkmen, voleybol il 
temsilcisi ve 
Bursa’daki voleybol 
antrenörleride 
katıldı.
Ödül töreninden 
sonra Anadolu 
İmam Hatip lisesinin 
üç sporcu öğrencisi 
de Tofaş voleybol 
kulübü tarafından 
izlenerek takıma 
davet edildi.
Yine küçükler kız 
takımı da Gemlik’te 
üst üste 5 maç kaza
narak Gemlik birin

fflffl ABOltOlDIMUZMU? 
=-------------1 ABONEOLUNOKUYUNOKUTUN

Tl MA ▲ “SUYUNU BOŞA 
mR R HARCAMA"

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi1com

■■■■■I

cisi olarak ildeki 
müsabakalarına 
devam etti. İl 
elemelerinde de üst 
üste 3 maç kazanan 
kızlar 8 maç üst 
üste kazanarak 
çeyrek finale yüksel
di. Yarı finale yük
selme müsabakasın
da turnuvanın en 
güçlü takımlarından 
olan Rahim Keskin 
Ortaokulu’yla yap
tığı başa baş 
mücadelede uzatma 
setinde kaybetme
sine rağmen gele
cek yıllara dair 
büyük umutlar 
verdi.
Bursa’da bu yıl ilk 
defa düzenlenen 15- 
16 yaş grubu 
gençler üçüncü 
küme voleybol müs
abakalarına katılan 
ve beden eğitimi 
öğretmeni Bekir 
Gülırmak’ın 
çalıştırdığı voleybol 
takımı da Bursa 
şampiyonu oldu, 
ödül törenine okul 
müdürü Mehmet

Turkmen ın de 
katılımıyla sevinç 
dolu anlar yaşandı. 
Bunun dışında 
gençler voleybol 
takımı ise Gemlikte 
üst üste 6. sene 
şampiyon olarak 
istikrarlı ilerleyişini 
sürdürdü.
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet 
Türkmen yaptığı 
açıklamada sporun 
birçok alanında 
olduğu gibi voley
bolda da alınan bu 
başarıların, beden 
eğitimi öğretmenle 
rimiz Bekir Gülırmak 
ve Yunus Bayır’ın 
özverili ve uyumlu 
çalışmasının sonu
cu olduğunu belirtti. 
Okulumuz beşinci 
sınıflardan oluşan 
ve seneye hazır
lanan voleybolcu
larımızı ise voleybol 
antrenörü Emine 
Yaşar Erdem 
çalıştırmaktadır, 
dedi.
Okulumuzda 325

İmam Hatip Liselerini 
Mesleğe Hazırlama Yaı 

Kursu Program Geliştirme 
Çalıştayı Yapıldı

lisanslı sporcu 
öğrencinin 
olduğunu, bunların 
150 kadarının voley
bola ait olduğunu ve 
voleybolda Bursa da 
takdir edilen ve bu 
branştaki 
başarılarından 
dolayı saygı duyu
lan bir konumda 
olduklarını belirtti, 
önümüzdeki yıl 
yıldızlar kate
gorisinde de mü 
sabakalara girecek
lerini belirten 
Mehmet Türkmen 
seneye voleybol 
müsabakalarına altı 
takımla katılacak
larını belirtti.
Emeği geçen 
herkese teşekkür 
eden Mehmet 
Türkmen beden 
eğitimi öğretmenle 
rimiz, antrenörle 
rimiz, velilerimiz ve 
okul idaresinin 
uyumlu çalışması 
sonucu çok daha 
büyük başarılar elde 
edeceklerini 
belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfının 
işbirliği ile 2006 yılından beri yürütülen 
Başarılı İmam Hatip Lisesi Öğrencilerini 
Mesleğe Hazırlama Yaz Kursu Proje’sinin 
sekiz yıllık hikayesi ve değerlendirilmesi 
14-15 Aralık 2013 tarihinde Gemlik 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin organiza
syonuyla yurt içinden ve yurt dışından 
120 kişinin katılımıyla Bursa’da yapıldı. 
Bu çahştayda yaz kursları, etkinlikler ve 
öğrencilerin akademik başarıları gibi 
konulara yer verilmiş; mevcut projenin 
önemi vurgulanarak yaz kurslarının 
devamına karar verildi.
Aynı projenin devamı kapsamında 29-30 
Mayıs 2014 tarihlerinde, Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nin ev sahipliğinde, 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden ve 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bu projede 
görev alan okul müdürleri ve meslek 
dersi öğretmenlerinin katılımıyla İmam 
Hatip Liselerini Mesleğe Hazırlama ve 
Yetiştirme Yaz Kursu Program Geliştirme 
Çalıştayı düzenlendi.
Çahştayda, Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖCAL 
(Uludağ Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim 
Üyesi), Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK 
(Uludağ Ünv. İlahiyat Fak. Emekli Öğre
tim Üyesi), Selim Öz (Bursa Yıldırım AİHL 
Meslek Dersleri Öğrt.), Ahmet TOPAL 
(Sultanbeyli Gediktaş AİHL Meslek 
Dersleri Öğr.), Fikret AKÇAY (Beyoğlu 
AİHL Meş. Dersleri Öğrt.), Nihat MORGÜL 
(Pendik Ömer Çam AİHL Mdr.V.) Faruk 
SALMAN(Kadıköy AİHL Dersleri Öğrt.) 
Mustafa YILMAZ (Zeytinburnu AİHL 
Müd.) Mehmet TÜRKMEN (Gemlik AİHL 
Müd.)Süleyman EMİROĞLU (Gemlik AİHL 
Meslek Dersleri Öğrt.) Habibe KOÇYİĞİT 
(DÖGM Bilgisayar lşletmeni)’inden 
oluşan çekirdek kadro ile Ağustos 2014 
de yapılacak olan Başarılı imam Hatip 
Liselerini Mesleğe Hazırlama Yaz Kurs 
larında okutulacak derslerin programları 
oluşturuldu.
iki gün ve dört oturum şeklinde gerçek
leştirilen çahştayda; Kur’ân-ı Kerim, 
Hadis Okumaları, İslam Ahlakı, Güncel 
Fıkhi Konular, Siyer, Hitabet ve Mesleki 
Uygulamalar, ana konularıyla Kur’ân 
gibi meslek derslerinin haftalık saatleri 
ve programları görüşülüp karara bağ
landı.
Çalıştaya başkanlık eden Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İhsan 
Erkul; “Başarılı imam Hatip Lisesi Öğren
cilerini Mesleğe Hazırlama Yaz 
Kurslarında öğrencilerin mihraptan min
bere, vaaz kürsüsünden hayatın içine 
kadar mesleki değişim ve gelişimlerinin 
yanında; yaşayan hayatı yorumlayabilen, 
sosyal ve kültürel alanda farkındalık 
yaratabilen bir gençliğin yetişmesinde bu 
tür çahştayların hayatî bir öneme sahip 
olduğunu düşünüyorum. ” dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi1com
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ELEMAN
DEMİRCİOĞLU METAL 
FORM & MAKİNE DE 
ÇALIŞACAK TORNA 
VE FREZE USTASI 

ARANIYOR
Müracoatlorın şahsen yapılması rica olunur. 

Sanayi Sitesi 8. Cd. 9.Blok 
No: 16 Orhanqazi/BURSA

Tel: 0224 586 01 31

ELEMAN
TECRÜBELİ VEYA 

TECRÜBESİZ 
TEMİZLİK İSLERİ 
YAPACAK BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR
MÜRACAAT 

0 554 862 18 91 
0546 907 0325

ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE

ÇALIŞACAK SRCLİ 
KONTEYNER ŞOFÖRLERİ 

ARANIYOR 
DORUKDAN NAKLİYAT 

LOJİSTİK LTD.ŞTİ 
Müracaat Tei: 

05324673066

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ.
İLETİŞİM: 514 28 06

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL 
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

EBE BAYAN ELEMAN
MERMER 

SEKTÖRÜNDE 
DENEYİMLİ 

PAZARLAMA 
ELEMANI 

ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK

UMURBEY'DE
BAHÇELİ 
4+1180

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

SATILIK ZEYTİNLİK ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05*35821578

TEMAâ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu Boşa
su tüketiminin Sılenme* 
sl İçin siz de katılın

‘Gemlik Körfez1 www.gemJikkorfezgazetesi.cqm

http://www.gemJikkorfezgazetesi.cqm
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10 milyon kişi internette elini cebine attı
Türkiye'de 36 milyon 
kişi İnternet kul
lanıcısı, 10 milyon 
kişi ise internette 
para harcıyor, bu 
toplam nüfusun 
yüzde 13'üne denk 
geliyor.
Türk Sanayicileri ve 
işadamları Derneği 
(TÜSİAD) Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 
Bilgi Toplumu, Bilgi- 
İletişim Teknolojileri 
ve Inovasyon 
Komisyonu Başkanı 
Esin Güral Argat, 
eğitimde dijital 
okuryazarlığın 
geliştirilmesi gerek
tiğini, böylece 
tüketicinin elektron
ik ticaret konusun
daki algısının ve e- 
ticaretin getirileri 
konusunda farkın- 
dalığının da yüksele
ceğini öngördükleri
ni söyledi.

Argat, TÜSİAD'ın 
"Dijital Pazarın Odak 
Noktası e-Ticaret: 
Dünya'da 
Türkiye'nin Yeri, 
Mevcut Durumu ve 
Geleceğe Yönelik 
Adımlar" adlı 
raporunun tanıtımı 
dolayısıyla 
düzenlenen toplantı
da yaptığı konuşma
da, elektronik 
ticarete olan ilginin 
artmasının 
şirketlerin strateji
lerini değiştirdiğini 
ve yeniden yapı
landırdığını bildirdi. 
Elektronik ticaretin, 
sağladığı verimlilik 
artışının yanı sıra 
yeni iş kolları ve 
uzmanlık alanları ile 
sektörlere dinamizm 
katan bir ilkeye 
sahip olduğunu 
aktaran Argat, 
Türkiye'de e-

ticaretin gelişmeye 
açık olduğunu ve 
ciddi potansiyeli 
bulunduğunu kay
detti.
Türkiye'nin 36 
milyon internet kul
lanıcısı ve yüzde 
49'lik penetrasyon 
oranı ile BRİÇ ve 
diğer gelişmekte 
olan ülkelerin 
önünde yer almakla 
birlikte Avrupa ve 
diğer gelişmiş 
ülkelerin gerisinde 
olduğu bilgisini 
veren Argat, 

eğitimde dijital 
okuryazarlığın 
geliştirilmesi gerek
tiğini, böylece 
tüketicinin elektron
ik ticaret konusun
daki algısının ve e- 
ticaretin getirileri 
konusunda farkın- 
dahğımn da yüksele
ceğini öngördükleri
ni dile getirdi. 
Argat, KOBİ'lerin e- 
ticaretin nimet
lerinden yeterince 
yararlanmadığını 
gördüklerini ifade 
etti.

- "E-ticaret son 5 
yılda yüzde 35 
oranında büyüdü” 
Açılış konuşmaların
dan sonra raporu 
tanıtan Markafoni 
Kurucu Ortağı Sina 
Afra ise Türkiye'de 
36 milyon kişinin 
internet kullanıcısı 
olduğunu, 10 milyon 
kişinin ise internette 
para harcadığını, 
bunun toplam 
nüfusun yüzde 
13'üne denk geldiği
ni söyledi.
BKM verilerine göre 
e-ticaretin son 5 
yılda yüzde 35 
büyüdüğü bilgisini 
veren Afra, bu 
yüksek oranın 
arkasında yatan 
sebeplerden birinin 
Türkiye'deki kredi 
kartı kullanımı 
olduğunu anlattı. 
Türkiye'de e-ticaret- 

teki ödemelerin 
yüzde 85'inin 
kredi kartı ile 
yapıldığını belirten 
Afra, Ukrayna'da bu 
oranın yüzde 15, 
Arap ülkelerinde ise 
20-25 arasında 
olduğunu söyledi. 
Türkiye'nin lojistik 
altyapısının da e- 
ticarete yaradığını 
vurgulayan Afra, 
mobil internetle 
mobil alışverişin 
hızla arttığını, bir e- 
ticaret şirketinin 
siparişlerinin 
ortalama yüzde 
30'unun mobil 
cihazlar tarafında 
yapıldığını 
ifade etti. 
Türkiye'de gıda 
dışındaki perak
endenin içindeki e- 
ticaret oranının 
yüzde 2 olduğu bil
gisini verdi

Tüketim malları ihracatı 20 milyar dolan aştı
Türkiye'nin yılın ilk 4 
ayındaki tüketim 
mallan ihracatı 20 
milyar dolann 
üzerine çıktı 
Türkiye'nin yılın ilk 4 
ayındaki tüketim 
malları ihracatı, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 10,5'lik artışla 
21,3 milyar dolar 
oldu.
TÜİK verilerinden 
derlenen bilgiye 
göre, geçen yılın 
ocak-nisan döne
minde 19 milyar 250 
milyon dolar olan 
tüketim malları ihra

catı, bu yılın aynı 
döneminde yüzde 
10,5 artarak 21 mil
yar 277 milyon 650 
bin dolara ulaştı. 
Mal grupları bazında 
en fazla ihracat, 5 
milyar 184 milyon 
347 bin dolarla yarı 
dayanıklı tüketim 
mallarında gerçek
leştirildi.
Bunu 4 milyar 697 
milyon 667 bin 
dolarla esası yiye- 
cek-içecek olan 
işlenmiş ve işlen
memiş tüketim mal
ları, 4 milyar 675 
milyon 669 bin

dolarla dayanıklı 
tüketim malları, 3 
milyar 383 milyon 
999 bin dolarla 
dayanıksız tüketim 
malları, 2 milyar 531 
milyon 909 bin 
dolarla binek otomo

billeri izledi.
Ayrıca, motor benzi
ni ve diğer hafif 
yağlarda 739 milyon 
367 bin dolar, sanayi 
ile ilgili olmayan 
taşıma araç ve 
gereçlerinde 64 mily

on 687 bin dolarlık 
dış satım yapıldı. 
- En fazla ihracat 
Almanya'ya 
Türkiye'nin yılın ilk 4 
ayında en fazla tüke
tim malı ihraç ettiği 
ülke, 2 milyar 461 
milyon 548 bin 
dolarla Almanya 
oldu.
Bu ülke Türkiye'den 
894 milyon 111 
bin dolarlık yarı 
dayanıklı, 384 
milyon 571 bin 
dolarlık dayanıklı, 
563 milyon 469 bin 
dolarlık dayanıksız 
tüketim malı satın

aldı.
Almanya'yı 1 milyar 
900 milyon 118 bin 
dolarla Irak, 1 milyar 
595 milyon 583 bin 
dolarla Ingiltere, 1 
milyar 170 milyon 
66 bin dolarla 
Fransa, 1 milyar 52 
milyon 33 bin dolar
la BAE takip etti. 
Türkiye'nin ocak- 
nisan dönemindeki 
tüketim malları itha
latı ise geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 3,2 oranında 
azalarak 9 milyar 
155 milyon 432 bin 
dolar oldu.

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

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 13 53

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

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

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

ULAŞIM 513 15 07
Pımukkak
DENİZ UÇAÖI
Pegasus Akmls Seyahat
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
KanberoOlu-Eaada*
Anrtur
Kamil Koç

«12 00 2»

013 12 12 
«13 20 77

8*12 0*1 03

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

1. 513 18 46
513 71 66HASTANELER İŞ-KUR

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE__________

Mer.Sağ. Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

51345 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96________ TAKSİLER_________

Zabıta 
BUSKİ

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Takel 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

Gemlik Körfez
aİKSHİİ

Akcan Patrol
MAR-PET âl 3 30 33
Tuncay Otogaz 0*13 1e 45

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

OTORÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Beyza Patrol sis 0*1 03

ıijuHLUııııııiJinnznmnBMM
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4891 

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
GODZILLA (3 

BOYUTLU TÜRKÇE) 
11.30-14.00-16.30- 

18.45-.21.00 
BAY PEABODY VE 

MERAKLI SHERMAN 
11.30-13.30-15.30- 

17.30-19.30 
CİN 12.00-14.00- 
16.00-18.15-20.30

5133321
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HERTURLU2.ELARAÇ A L I N I R S A T I LI R
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

KREDİ KARTI İLE SATIŞ İMKANI 
% 50 PEŞİN 24 AY VADE...

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ... 
3zjujifi fırçan ÇÖuman

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 28 GEMLİK Tel : 0 224 514 25 25 - Fax: 0 224 514 25 26



İK5VLAKİ
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^SıvıSalnıija

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, H| 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesfhriiji^nında. 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoranrotehv^mar^etlerde’ 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

«VTİN REÇELİ

KWLAK1

r^retbn^r

Hggytîn&ı__
ı31teeytinyağî

[Kestane Şekeri O 
JYöresel Reçelleri 
[Kozmetik ÜrünleS

ŞUBELER: Kumla Fabrika VKumla İskele - Gemlik (istiklal,Cqd.)?-YaloVâYplu< Satış l^ağazasi'- Orhangazi (Gedelek)

Tel: 512 0 512
www.kavlak.com.tr

GemlikKSrfez
]Kuruluş:1973

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
7 Haziran 2014 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

ww.i/mi/rbeydeem/ak.com
Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu’nda mezuniyet coşkusu

Meslek M Okulu 8. mezunlarını verdi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Asım Kocabıyık MeslekYiiksek okulu
Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 

IIk mezuriıannı *2UU7 ylımba verHı.
Dün yapılan mezuniyet tören 1le U.Ü. 

Asım Kocabıyık Meslek yüksek okulu 8. 
mezunlarını vermiş oldu.

7 program İle eğitim ve öğretimini sürdü 
ren A.K. Meslek Yüksek Okulu, her yıl 
yüzlerce öğrenciyi iş dünyasına ara eleman 
olarak hazırlıyor.

2 yıllık eğitim, 4 yıllık fakülte eğitimine 
göre kısa bir dönem.

Uludağ Üniversitesinin Gemlik Yerleşke 
sinde yaklaşık 1200 öğrenci eğitim öğre
tim görüyor.

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım Koca 
bıyık Meslek Yüksek 
Okulu, 2013-2014 
eğitim öğretim yılı 
mezunlarını verdi. 
Mezuniyet töreninde 
konuşan Okul 
Müdürü Prof. Dr.
Ilhan Turgut, ülkenin 
gelişmesini etkileyen 
unsurların başında 
eğitilmiş insan gücü 
geldiğini, bunun ise 
planlanmış eğitim ile 
mümkün olabileceği
ni söyledi.
Konuşmaların ardın
dan Vali Yardımcısı 
Bilal Çelik o kul birin
cisi Dış Ticaret Öğ 
rencisi Hatice Şen ’e 
plaketini sunarken, 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Müfit Parlak

ta Borusan Asım 
Kocabıyık Eğitim ve 
Kültür Vakfı adına 
dereceye girenlere 
altın ödüllerini verdi. 
Haberi sayfa 4’de

» 4 Goodyear’a
1 BMW I

4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520i ile sürme şansı yakalayın!

IQ Facebook/goodyoar.turkiye Tvtfttor/goodyearturkiyo

Solaksubaşı

07 Nisan 2014-30 Haziran 2014 tarihleri arasında, Türkiye genelindeki tüm Goodyear satışı olan yerlerden 4 adet Goodyear marka lastik alımı koşuluyla tek seferde 400 TL ve katlarında çekiliş 
haki» unriiarnidir ihar 400 TL’ve 1 çekiliş hakkı) ikramiye tesliminde fiş veya fatura aslının ibrazı zorunludur. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ““mSmefKOT ve W hart’im ya al yU m U k m talihli sorumlul^
talenSlrTşUrt SyaXdora bayileri tarafından verilecektir. ÜrUnler stoklarla sinirlidir. Detaylı bilgi İçin: www.ooodyear.com tr »o www 4Goodyear1Araba cem

GOODYEAR

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 1 GEMLİK Tel: 0 224 524 74 01 GSM 0 533 924 18 98
MADE TO FEEL GOOD

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
ww.i/mi/rbeydeem/ak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.ooodyear.com
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FAY KAYDIRILMIŞ... 
KİM NEDEN KAYRILMIŞ?

Büyükşehir Belediyesi’nin 1/5000 ölçekli 
SİSMOTEK firmasına yaptırdığı zemin 
çalışmalarında, İznik Gölü’nden Yalova 
Yolu hattından geçen ikiyüz metre 
genişliğinde bir alanın yeşil hat olarak 
belirlenerek deprem bölgesi nedeni ile 
1/1000 ölçekli uygulama planlarında bu 
bölgede sanayi kuruluşların herhangi bir 
yatırım yapamayacaklarını öngörülüyor.

Bir sanayi kuruluşu, hiçte üstüne elzem 
olmadığı kendisini resmi sorumlu bir 
makammışçasına, evvelce Büyükşehir 
Belediyesinin fay hattı tesbitlerinin yanlış 
ve hatalı olduğunu, doğrusunun kendi 
tesbitleri olduğunu beyanla fay hattını 
karadan denize kaydırıyor. Yani fay 
denizde, firma tesislerinin olduğu yerde 
bıçak gibi kesiliyor. Arazi sapa sağlam.

Kimsiniz. Ne hakla, göreviniz olmayan 
işlerle uğraşıyorsunuz diyemiyor 
Belediye Başkanı.

Üstelik belediye Başkanı, başvuruyu 
gündeme alıyor. Mecliste konuyu 
tartıştırıyor. Kabulünü sağlatıyor.

Eleştirilere de “Ha biz yapmışız. Ha 
sanayi kuruluşları” diye savunabiliyor. 
Allah, Allah.

Gel de şaşma. Hayretler içinde kalma. 
Vay bel Ne kadar da fedakarlarmış. 
Belediyenin mali yükünü bir noktada 
karşılıyorlar.

Sanayi kuruluşlarının öncüsü kim bu 
işte?

Kimyasal madde stokçuluğu yapacak 
bir kuruluş.

Evvelce de belediye başvuruda bulun
muş, tepki görmüştü.

İşi askıya almıştı.
O gününü Belediye Başkanvekili 

bugünün Belediye Başkanı Sayın Refik 
Yılmaz, “Gemlik’i, tehlike ye atamayız. 
Sanayi kuruluşlarına izin vermeyeceğiz” 
demişti.

Kendilerini Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Recep Altepe “Yalnız 
Gemlik değil, Bursa hatta Marmara 
Bölgesi için büyük tehlike için verilemez 
demişti. Biz de Gemlikli bir vatandaş 
olarak kendilerini alkışlayıp, bravo 
demiştik. Çünkü halka sorumluluklarının 
gereği oydu.

Şimdi ne oldu o esip, gürlemeler?
Kimyasal madde stoklayacak o kuruluş, 

bugüne kadar Gemlik’e bir çivi mi çaktı? 
Bir noksanını mı giderdi? Şimdi kalkmış 
fay hatları güzergahını tesbitini üstüne 
vazife imiş gibi görev biliyor, bir noktada 
Belediyeye maddi katkıda bulunuyor 
havasında.

Belediyede söz haklısınız.
Tesirlerinizi 'Kcrrâcffîrr sm'ız û'ryerdK, 

tükürdüklerini yalıyor yalatıyorlar.
Bir zamanlar bir milletvekili de 

Orhangazi’de bir sanayi kuruluşunun 
kurulmasına şiddetli karşı koymuş, daha 
sonra Meclise bizzat önerge vererek karşı 
Koyâugu'firmayı "savunmuştu.

Benzin infilak tehlikesi amonyak tehlike
si, deniz kirliliği, hava kirliliği, yetmezmiş 
gibi bir de kimyasal maddeler kirlilik ve 
tehlikesi...

Gemlik halkı bu kadar duyarsız mıdır ki? 
dileyen dilediğini yapabiliyor.

Sorumlular da görmezden geliyor. 
Göz yumuyor.
Neden acaba?

M SMSmH Mi IMHİ m
Gemlik’te ikinci 
Cami Temeli 
coşkusu yaşandı. 
Yaklaşık bir ay önce 
Ayşe Hatun Camii 
nin temeli atılırken, 
Ak Şemsettin Camii 
Temel atma töreni 
de coşkuyla 
gerçekleşti. 
Gemlik Belediye 
si’nin katkıları ve Ak 
Şemsettin Camii 
Yaptırma ve Yaşat 
ma Derneğinin 
çabalarıyla yapılan 
Camiinin bir yıl 
içinde tamamlanarak 
hizmete girmesi 
bekleniyor.
Hamidiye Mahallesi 
Belediye eski 
Mezbahası yanında 
temeli atılan camii 
nin 450 metrekarelik 
kapalı alan üzerine 
bin kişilik olarak 
inşa edileceği açık
landı.
Gemlik Belediye 
Meclis üyesi Ercan 
Barutçuoğlu’nun 
okuduğu dualarla 
başlayan temel atma 
töreninde söz alan 
Dernek Başkanı 
İbrahim Karaaslan, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a ve camiinin 
demir akşamının 
karşılanması için 
karar alan belediye

meclis üyelerine 
teşekkür ederek, 
hayırsever vatan
daşlar ve bölgedeki 
sanayi kuruluşların
dan da destek bek
lediklerini kaydetti. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’da, bölge 
halkı adına camiinin 
büyük bir ihtiyaç

olduğunu vurgula
yarak, "En güzel 
eserler, cami, okul, 
hastane gibi eser
lerdir. Dernek yöne 
ticilerini kutluyorum. 
Gemlik’e çok önemli 
bir eser kazandıra
caklar. Hayırsever 
lerin de katkı suna 
cağından endişe 
duymuyorum. Şim

SIRENA MARINE

Üretimde görevlendirilmek üzere Polisaj, Trim, Laminasyon, 
Montaj işlerinde çalışacak

ÜRETİM OPERATÖRLERİ

aranmaktadır.

İlgilenen adayların 9-13 Haziran 2014 tarihleri arası Sirena 
Marine Güvenlik kapısına başvurmalan rica olunur.

Adaylarla hafta boyunca her gün saat 14:00*de mülakat 
yapılacaktır.

Sirena Marine denizcilik San. Tk. A.Ş.
Çeltikçi Köyü Han Yeri Mevkii
Orhangazi - Bursa
T +90 224 27$ 76 oo
F *90 224 275 76 76 E3 Euphoria AZLRSS

diden hayırlı uğurlu 
olsun" dedi. 
Kaymakam Cahit 
Işık’ta emeği geçen
lere teşekkür etti. 
Temel Atma Töreni 
ne, Emniyet Müdürü 
Ramiz Erçetin, 
Gemlik müftüsü 
Muammer Turan, Ak 
Parti ilçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, MHP 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu, Belediye 
Meclis üyeleri, 
Muhtarlar, Sivil 
toplum Örgütü 
Yöneticileri ve çok 
sayıda davetli 
katıldı.
Temel atma töreni 
nin ardından davet 
lilere Gemlik Bele 
diyesi tarafından etli 
pilav ve ayran ikra 
mında bulunuldu.

Mm ABONE OLDUNUZ NIU?
MIUWIIIIIIM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Trill ▲ “SUYUNU BOŞAI mA • HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafindan başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın
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EİÜEUÜttİİİl
Bursa Valiliği 
önünde iki grup 
arasında yaşanan 
tartışma kavgaya 
dönüştü. Çevik 
Kuvvet ekiplerinin 
müdahale ettiği 
kavga bir vatandaş 
tarafından cep 
telefonuyla görün
tülendi.
Edinilen bilgiye 
göre, geçtiğimiz 
günlerde Bursa

Valiliği önünde önce birbirlerine laf
karşılaşan iki grup, attı, ardından yum

ruklar konuştu. 
Valilik'te konuşlanan 
çevik kuvvet ekip
lerinin müdahale 
ettiği kavgada 
3 kişi çeşitli yer
lerinden yaralandığı 
öğrenildi.
Kavga anına 
şahit olan bir vatan
daş, yaşanan kav
gayı cep telefonuyla 
saniye saniye 
görüntüledi

20 hin liralık zinnet 
eşyasını çaldılar

Bursa’da şiddetli 
yağmur nedeniyle 
heyelan meydana 
geldi. Heyelan 
nedeniyle Bursa- 
Orhaneli karayolun
da ulaşım yaklaşık 1 
saat tek şeritten 
verildi.
Doğancı Barajı 
yakınlarında şiddetli 
yağmurun da etk
isiyle heyelan mey
dana geldi. İhbar 
üzerine bölgeye

ömsturucu kullanınca lumava giııli
Bursa'da uyuşturu
cu komasına giren 
bir kişi, kaldırıldığı 
hastanede yaşam 
savaşı veriyor. 
Olay Nilüfer 
ilçesinde meydana 
geldi. İddiaya göre,

Banwda ditserelt hayatını lıaımetti

gelen jandarma ve 
karayolları ekipleri 
gerekli çevre güven

liğini aldı. Bursa- 
Orhaneli karayolun 
da ulaşım yaklaşık

yolda birinin yat
tığını gören vatan
daşlar 112 ekiplerine 
haber verdi.
Kısa bir süre sonra 
olay yerine gelen 
ekipler, T.D.'nin sol 
cebinde gram uyuş

turucu maddesi 
tespit etti. 
Kollarında çizikler 
olduğu görülen 
T.R., yapılan ilk 
müdahalenin ardın
dan Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne

1 saat tek şeritten 
verildi. Heyelan 
sırasında yoldan 
geçen bir vatandaş, 
“Heyelan tam 
bizim önümüzde 
meydana geldi, çok 
şükür can ve mal 
kaybı yok ama çok 
korktuk” dedi. 
Ekipler, kaya ve 
toprak kütlelerini 
temizledikten sonra 
yol yeniden trafiğe 
açıldı.

götürüldü. Yoğun 
bakıma alınan 
T.D.'nin hayati 
tehlikesinin devam 
ettiği öğrenildi. 
Polis, olayla alakalı 
soruşturma 
başlattı

Bursa'da kimliği 
belirsiz şahıslar, 
bir evden 20 bin lira 
değerinde ziynet 
eşyasını çaldı, 
olay, Kestei 
ilçesinde meydana 
geldi. Ş.K, evine 
hırsız girdiğini 
belirterek polise 
müracaat etti. Polis 
ekipleri, evde 
incelemelerde 
bulundu. Ş.K., 
yaklaşık 20 bin lira 
ziynet eşyasının 
çalındığını

Okul Bahçesindeki 
Şüpheli Çanta 

Bo$ Gıktı
Nilüferde, bir oku
lun bahçesinde 
bulunan ve 
fünyeyle patlatılan 
bond çanta boş 
çıktı.
Alınan bilgiye göre, 
Fethiye Mahalle 
si'ndeki Fethiye 
İlkokulunun idareci
leri, bahçede 
şüpheli çanta 
görerek polise 
haber verdi.
Çanta, olay yerinde 
polis ekiplerince 
güvenlik önlemi

söyledi.
Merkez Osmangazi 
ilçesinde ise, ala
cak verecek mese
lesi yüzünden 
aralarında husumet 
bulunan K.Ş. ve 
E.E'nin yolda 
karşılaşınca 
aralarında kavga 
çıktı. K.Ş, darp 
edildiğini ve 
E.E.'nin kendisini 
ölümle tehdit ettiği
ni söyledi. Polis, 
her iki olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

alınmasının 
ardından bomba 
imha uzmanı 
tarafından fünyeyle 
patlatıldı. Ekiplerin 
incelediği çantanın 
boş olduğu belir
lendi. Sınıflarının 
pencerelerinden 
çalışmaları 
inceleyen öğren 
çiler, ekipleri 
alkışladı.
Polis, çantanın 
sahibinin bulun
ması için çalışma 
başlattı

Bursa’nın Nilüfer 
ilçesinde bir kişi, 
evinin banyosunda 
eşi tarafından ölü 
bulundu. Düşerek 
hayatını kaybettiği 
tahmin edilen 
S.ö.’nün ölümüyle 
ilgili Cumhuriyet 
savcılığı soruşturma 
başlattı.
Sabah namazı kıl
mak için kalkan 
N.Ö., banyodan 
gelen gürültü üzrine 
kapıyı açtığında

eşini yerde kanlar 
içinde görünce 
durumu sağlık ve

polis ekiplerine 
bildirdi.
Olay yerine gelen

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ile 112 
Acil Servis ambu
lansı görevlileri, 84 
yaşındaki S.ö.’nin 
hayatını kaybettiğini 
tespit etti.
Banyoda yapılan 
incelemede 
fayansların da kırık 
olduğu belirlendi. 
Cumhuriyet savcısı, 
S.ö.’nün ölümünü 
şüpheli bularak 
olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK

. Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu’nda mezuniyet coşkusu

kNMIlttlıifflM
Asım Kocabıyık 

Meslek Yüksek Okulu
Gemlik'e Yüksek Okulları ve Hukuk 

Fakültesi'nin kazandırılmasında Uludağ 
Üniversitesem emekli rektörlerinden Prof. 
Dr. Mustafa Yurtkuran'ı, hemşeh rimiz 
Uludağ Üniversitesi Rektör Yardım cısı . 
Prof. Dr. Müfit Parlak'ı, dönemin AKP İlce 
yöneticilerini, Gemlik Üniversite Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği üyelerini, kurucu 
Müdür emekli Prof. Dr. Abdur rahim 
Korukçu'yu unutmamak gerekir.

Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek 
Asım Kocabıyık Yerleşkesi, kolay kurul
madı.

Sunğipek Fabrikası Uludağ Üniversete- 
sine 57. hükümetin yıkılışı sırasında tah
sisinden sonra, AKP döneminde arazinin 
büyük bölümü alınmak istendi.

Gemlik Yüksek Okullara sahip çıktı, tek 
vücut oldu.

Tüm engellemeler bu nedenle ortadan 
kalktı.

Dün, Yüksek Okulların açılmasından bu 
yana, 8. mezuniyet töreni yapıldı.

Binlerce öğrenci yurdun dört bir yanın
dan Gemlik'e gelerek, ilçemizde 2 ydı 
geçirdi. Anne babaları Gemlik'i tanıdı.

Bu öğrencilerin Gemlik ekonomisine kat 
lan olduğu kadar, tanıtımına da katkıları 
oluyor.

Gemlik'i yaşamları boyunca unutama 
yataklar.

Gelecek günlerde Hukuk Fakültemiz de 
mezuniyet töreni düzenleyecek.

Bu öğrenciler Türkiye'nin geleceğinin 
mimarları olacaklar.

Yerleşkenin ortaya çıkmasında en büyük 
emek tabii ki rahmetli Asım Koca bıyık'm. 
O olmasaydı. Meslek Yüksek Okulları ve 
Hukuk fakültemiz bu noktada olmazdı.

Emeği geçen herkeze teşekkürler.
Gemlik gelecekte, Üniversitesiyle tanı

nacak.

ELEMAN
OTELİMİZDE ÇALIŞACAK 

BİLGİSAYARDAN 
ANLAYAN 

RESEPSİYON GÖREVLİSİ 
ARANIYOR
MÜRACAAT 

GÜRLE OTEL-GEMLİK

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu, 2013- 
2014 eğitim öğretim 
yılı mezunlarını 
verdi.
Dün, Uludağ Üniver
sitesi Sunğipek 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi Asım 
Kocabıyık Kültür 
Salonunda düzenle
nen mezuniyet töre
nine, Bursa Vali 
Yardımcısı Bilal 
Çelik, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Uludağ Üniver
sitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Müfit Parlak, Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
Müdürü Prof. Dr. 
Ilhan Turgut, Uludağ 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Doğan 
Şenyüz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaş, İlçe Emniyet 
Müdürü Ramiz 
Erçetin, ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Spor Müdürü 
Adil Tunç, Üniver
site Yaptırma Yaşat 
ma ve Koruma 
Derneği Başkanı 
Hasan Başaran, 
yönetim kurulu 
üyeleri ile davetliler, 
öğrenci velileri ve 
öğrenciler katıldılar. 
Mezuniyet töreninde 
konuşan Okul 
Müdürü Prof. Dr. 
Ilhan Turgut, bir 
ülkenin gelişmesini 
etkileyen unsurların 
başında eğitilmiş 
insan gücü geldiği
ni, bunun ise plan
lanmış eğitim ile 
mümkün olabilece 
ğini söyledi.
Turgut, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Bu ise iyi planlan
mış bir eğitimle 
mümkün olabilir, 
öğrencilere seçtik
leri alanda teknik 
uygulamalı ve teorik 
bilgileri tam 
anlamıyla verebile
cek ve gerçek 
anlamda işgücünü 
yetiştirebilecek 
kurululardan biri de 
Meslek yüksek 
okullarıdır.” 
Turgut, öğrencilerin 
bilgili ve deneyimli 
olarak mezun ola

bilmeleri için resmi 
ve özel sektör ile 
çok yakın bir işbir
liği kurduklarını 
belirtti.
Meslek Yüksek 
Okulu’nun fiziki ve 
teknik alanda 
geliştiğini söyledi. 
Okullarınına destek 
veren Borusan 
Kocabıyık Vakfı, 
Gemlik Belediyesi, 
resmi ve özel kuru
luşlara teşekkür 
etti.
Daha sonra söz alan 
Uludağ Üniversitesi 
Rektör yardımcısı 
Prof. Müfit Parlak 
ise konuşmasında, 
öğrencilere sesle 
nerek şunları söyle
di: “Dürüstlükten ve 
doğruluktan asla 
vazgeçmemeyin, 
özellikle milletiyle, 
bayrağıyla bir bütün 
olan cumhnuriyet 
değerlerini hiç bir 
zaman unutmayınız.

Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ifade 
ettiği gibi cumhuri 
yet değerlerinden, 
Atatürk ilke ve 
devrimlerinden 
vazgeçmeyiniz. ” 
Törende söz alan 
Bursa Vali Yardım 
cısı Bilal Çelik ise 
konuşmasında 
şunları söyledi: 
“İnsan hayatının en 
önemli safalanndan 
birinin de diploma 
alıp eğitimini tamam 
layıp yeni bir heye
canla iş hayatına 
girildiği aşamadır. 
Burada aldığınız gü 
zel eğitimler ile ha 
yatta başarılı olacak
sınız. Ekonomimi 
zin, sanayimizin en 
önemli ihtiyaç duy
duğu ara eleman 
ihtiyacımızı sağlaya
caksınız.”
Bilal Çelik okul 

birincisi Dış Ticaret 
öğrencisi Hatice

Şen’e plaketini 
sunarken, Rektör 
Yardımcısı Müfit 
Parlak ta, Borusan 
Eğitim ve Kültür 
Vakfı’nın dereceye 
girenlere altın 
ödülünü verdiler. 
Program birinci
lerinin armağan
larının verilmesin
den sonra mezu
niyet kütüğüne 
plaket çakıldı. 
Mezun olan öğren
cilere belgeleri 
törenle dağıtıldı. 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
2013-2014 eğitim 
döneminde Hatice 
Şen okul birincisi, 
Hande Ekten okul 
İkincisi, Fatma 
Köroğlu ise okul 
üçüncüsü oldular. 
Üç öğrenci de Dış 
Ticaret Bölümünü 
bitirdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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till SPOB OKÜlLflRI MSUYOB
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor ilçe 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada; 
“Büyüyen, gelişen 
ve genç nüfusa 
sahip ülkemizde 
gençlik ve spor 
eğitimi faaliyetlerinin 
önemi her geçen 
gün daha da artıyor. 
Bu amaçla çocuk ve 
gençlerimizi spora 
yönlendirmek, spor 
kulüplerine sporcu 
kaynağı yaratmak ve 

toplumda spor 
kültürünün oluş
masına katkı sağla
mak amacıyla bu 
yazda Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğü 
müzce ücretsiz Yaz 
Spor Okulları 
açılmıştır.” denildi 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdürü 
Ahmet Adil Tunç 
yaptığı açıklamada 
“Basketbol, voley
bol, güreş, judo, jim

nastik, yelken, taek
wondo ve karate 
branşları olmak 
üzere toplam sekiz 
branşta açmış 
olduğumuz yaz spor 
okullarına ücretsiz 
kayıtlarımız başla 
mıştır. 4 dönem 
halinde gerçek
leştireceğimiz yaz 
spor okullarının 
1.dönemi 16 
Haziran-4 Temmuz, 
2.dönemi 7 Tem 
muz-25 Temmuz,

3.dönemi 4 Ağus 
tos- 22 Ağustos, 4. 
dönemi de 25 Ağus 
tos- 5 Eylül 2014 tar
ihlerinde başlayıp 
sona erecektir.Tüm 
çocuklarımızı ve 
gençlerimizi yaz 
spor okullarımızda 
spor yapmak üzere 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 
Müdürlüğümüze 
kayıt yaptırmaya 
bekliyoruz.” diyerek 
sözlerini tamamladı.

M Ev MI sen atıldı
Gemlik Hem tarafın
dan Azot'ta açılan; 
Ev Tekstili Kursunun 
2013-2014 Yılı Sergi 
Açılışı ve Belge 
dağıtımı töreni İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık'ın katılımı ile 
Sea Life Restoran' 
da gerçekleştiril- 
di.Açıhşa İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Alirıza 
Atlı, Halk Eğitim

Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
Okul Müdürleri, 
Muhtarlar ve çok 
sayıda kursiyer 
katıldı.
Açılış konuşmasın
da Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
kurslarımızın her 
kesime ulaşması 
adına elimizden 
gelen bütün gayreti 
gösteriyoruz dedi. 
İlçe Milli Eğitim

Müdürü Mehmet 
Ercümen, Halk 
Eğitimi çalışmaları 
mn sosyolojik 
önemine vurgu 
yaptı. İlçe 
Kaymakamı Sayın 
Cahit Işık, Gemlik'te 
Halk Eğitim 
Merkezinin çalış
malarının övgü ye 
değer olduğunu 
belirterek, çok sayı
da kurs açılmasın
dan dolayı tüm 
kurum çalışanlarına

teşekkür etti. 
Çalışmaların 
önümüzdeki yıllarda 
artarak devam ede
ceğine dair inancı 
mn tam olduğunu 
belirtti. Belge 
dağıtım töreninde 13 
kursiyer belgesini 
aldı. Belge dağıtımı 
sonrası sergi açılışı 
ilçe Kaymakamı 
tarafından Halk 
Eğitimin Ana Sınıfı 
öğrencileri ile birlik
te gerçekleştirildi.

Bir yıl boyunca 
yoğun emekler son
rası oluşturulan 
eserler izleyiciler 
tarafından beğenildi.

Sergi gezilmesi 
sonrası gelen 
misafirlere yapılan 
ikramlarla program 
sonlandırıldı.

TAKIM ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

BAY ve BAYAN

KASİYER 
GARSON 

KOMİ 
KASAP 

IZGARACI
BULAŞIKÇI

Şahsen veya
lnjankaynaklarl(jikofteclyusuf.com 
adresimizden tüm şubelerimiz için 

başvuruda bulunabilirsiniz...

NOTı KENDİ MOTOSİKLETİ İLE BİZLERLE ÇALIŞMAK 
İSTEYEN KİŞİLERE DOLGUN MAAŞ ÖDENECEKTİR.

Z/K LEZZET HATTI
(LJ444 61 62

www.kofteciyusuf.com

ORHANGAZİ ŞUBE 
MwdyBMMLtalrtUeMCtd I

1 k>. 2/9, Cff'iongoJ / j

BURSA ŞUBE 1 
'T* Yokl, S. kırı

ŞUBELERİMİZ
İZNİK MERKEZ

/Zjh AiûtCfl- Cxl
Izrit /BÇ/RSA

BURSA ŞUBE 2
Man

OEM ÜK ŞUBE

/ ÛUR5A*'• ‘

SUSURLUK ŞUBE,
J*-f i M,Ih b’i'Hhfrn,/ OxL

TEMİZLİKÇİ 
REYON ELEMANI 
ARAÇ ve 
MOTORLU 
KURYE

YALOVA ŞUBE
Yeni purjjT<ılu, 

/ jû; 1W/A Mfykty İ YALOVA

BURSA »W. .
FffljğfUl Mah.' Irmır YcJiTCTIOT* 

.1 lö W» ÖzlûcuNilüfeı / BURSA

BOZÜYÜK ŞUBE
C,bril Klan htrfvnltçıter

■ jfyrfı, Ntr 91 Bpztyuk / QlJZdl*

FABRİKA
Ku/UıM/4uf». Zotıj,

ı jno.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
kesintisiz ve konfor
lu ulaşımı şehrin 
doğusu ile buluştur
mak için hayata 
geçirdiği Bursaray 
Kestel hattının son 
üç istasyonu da 
törenle yolculu 
seferlere başladı. 
Doğu yakasındaki 
Mimar Sinan- 
Orhangazi Üniver
sitesi, Hacivat, 
Şirinevler ve 
Otosansit istasyon
larına Cumahkızık, 
Değirmenönü ve 
Kestel istasyonları 
da eklendi. 
Bursa’nın demir 
ağlarla örülmesi 
hedefiyle 9 kilome
trelik Bursaray 
Görükle ve Emek 
hatlarının ardından 
konforlu ulaşımı 
şehrin doğu yakası 
ile buluşturmak için 
hayata geçirilen 7

duraklı 8 kilometre
lik Kestel hattının 
son 3 istasyonunda 
yolculu seferler 
başladı. Arabayatağı 
istasyonundan 
itibaren 8 bin 100 
metrelik geliş gidiş 
hattın ilk 4 istasy
onunu olan Mimar 
Sinan- Orhangazi 
Üniversitesi, 
Hacivat, Şirinevler 
ve Otosansit istasy
onları, Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın da katıldığı 
törenle mart ayının 
başında hizmete 
açılmıştı. Bölgeyi bir 
an önce modern 

ulaşımla buluştur
mak maksadıyla 
tamamlanan istasy
onları hemen devr
eye alan Büyükşehir 
Belediyesi, hattın 
son üç istasyonu 
olan Cumahkızık, 
Değirmenönü ve 
Kestel istasyonları 
da törenle yolculu 
ulaşıma açtı. Kestel 
istasyonunda 
düzenlenen törene 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
yanı sıra Kestel 
Kaymakamı Cemil 
Aksak, Yıldırım 
Belediye Başkanı

İsmail Hakkı 
Edebali, Kestel 
Belediye Başkanı 
Yener Acar, Gürsu 
Belediye Başkanı 
Cüneyt Yıldız, İznik 
Belediye Başkanı 
Osman Sargın, AK 
Parti il başkanı 
Cemalettin Torun ile 
çok sayıda davetli 
katıldı. Bursaray 
Kestel hattının, bir 
raylı sistem 
imalatının ötesinde 
yeni kavşak ve 
köprü imalatları, oto 
korkuluklar ve 
aydınlatmaları ile 
Ankara yolunun 
çehresini tamamen 
değiştiren özel bir 
proje olduğunu 
hatırlatan Başkan 
Altepe, “Bu projeye 
başlarken, ‘şehrin 
batısında ne varsa 
doğusunda da ola
cak’ demiştik. 
Birçok kişi inan
madı.” dedi

jikofteclyusuf.com
http://www.kofteciyusuf.com
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ELEMAN
DEMİRCİOĞLU METAL 
FORM & MAKİNEDE
ÇALIŞACAK TORNA 
VE FREZE USTASI

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

Sanayi Sitesi 8. (d. 9.Blok 
No: 16 Orhangazi/BURSA

—Tel: 0224 586 01 31

ELEMAN
TECRÜBELİ VEYA 

TECRÜBESİZ
TEMİZLİK İSLERİ 
YAPACAK BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR 
MÜRACAAT 

0 554 862 18 91 
0 546 907 03 25

ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE

ÇALIŞACAK SRCLİ 
KONTEYNER ŞOFÖRLERİ 

ARANIYOR 
DORUKDAN NAKLİYAT 

LOJİSTİK LTD.ŞTİ 
Müracaat Tel: 

0532467 3066

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 
' YAPMIŞ, VASIFLI - VASIFSIZ 

ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ.
İLETİŞİM: 514 28 06

SATILIK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 
4+1180 

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
05353781800

SflTlUKZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

BAYAN ELEMAN
ABONE 

OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

MERMER 
SEKTÖRÜNDE 

DENEYİMLİ 
PAZARLAMA 

ELEMANI 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

J3W 1
“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Pasa non alacaklar dilılıat! Yeni flönem baslaflı!
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, pasapor
ta acil ihtiyaç duyan 
vatandaşlar için bir 
süre önce 'Acil 
başvuru formu'nu 
hizmete soktu 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Pasaport 
ve Güvenli Belge 
Daire Başkanlığı 
şimdi de pasaporta 
acil ihtiyaç duyan

vatandaşlar için 
çağrı merkezi oluş
turdu. Pasaport 
almak için beklemek 
istemeyen ve acil 
yurtdışına çıkması 
gerekenler, herkes 
gibi
'http://www.epasapo 
rt.gov.tr* adresinden 
pasaport başvurusu 
yapıp randevu ah 
yordu.

Randevu alanlar, tunu alacağı emniyet
ardından pasapor- müdürlüğüne gidip

acil başvuru for
munu dolduruyordu. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Pasaport 
ve Güvenli Belge 
Daire Başkanlığı, 
resmi internet 
sitesinden yaptığı 
açıklamada, acil pas
aport alan vatan
daşların arayabile
ceği telefon numar
alarını kamuoyuna

duyurdu. 
Açıklamada, 
"Pasaporta acil 
ihtiyacı olan vatan
daşlarımıza yönelik 
*0 312 462 91 46-0 
312 462 91 47* 
numaralı telefon 
numaralarının 
olduğu çağrı 
merkezi oluşturul
muştur." denildi.

e-devlet'te sam 0 milyonu aştı
2008'de faaliyete 
geçen e-Devlet, 6 yıl 
gibi kısa bir sürede 
17 milyon 888 binin 
üstünde kullanıcıya 
ulaştı.
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Lütfı Elvan, 
e-Devlet kullanıcı 
sayısının 6 yılda 17,8 
milyonu aştığını 
belirterek, 2018 
itibarıyla bu sayıyı 
30 milyona, e-Devlet 
üzerinden verilen 
hizmet sayısını ise 3 
bine ulaştırmayı 
hedeflediklerini 
söyledi.
Elvan, Bakanlık ek 
binası konferans 
salonunda düzenle
nen e-Devlet 
Yenilikçi Proje 
Yarışması ödül 
Töreni'nde yaptığı 
konuşmada, e- 
Devlet sisteminin 

katılımcı, paylaşımcı 
ve etkileşimli vatan- 
daş-devlet ilişkisi 
kurmak için önemli 
fırsatlar sunduğunu 
ifade etti.
Vatandaşlara tek 
şifre ile güvenli şek
ilde elektronik 
hizmetlere erişme 
imkanı getiren e- 
Devlet ile hizmet ve 
yönetişim 
anlayışının 
güçlendiğini vurgu
layan Elvan, şunları 
kaydetti: 
"Ülkemizde son 1 
ayda e-Devlet 
üzerinden 415 bin 
adli sicil sorgula
ması yapıldı. Bu 
eğer eski usulle 
yapılsaydı, dilekçe 
için 415 bin adet 
kağıt, 2 milyon 490 
bin lira işlem ücreti, 
ortalama 1 milyon 
660 bin lira ulaşım

ücreti, hiç bir şek
ilde kıyas edilemeye
cek değerli 
zamanımızdan ise 1 
milyon 660 bin saat 
gerekecekti. Oysa e- 
Devlet Kapısı 
üzerinden bu işlemin 
yapılma süresi 
sadece 1 dakika." 
Elvan, e-Devlet 
Kapısı üzerinden 973 
ayrı hizmet sunul
duğunu belirterek, 

buradan son bir 
ayda 4 milyon araç 
ve 171 bin askerlik 
sorgulaması 
yapıldığını bildirdi. 
Bakanlık olarak e- 
Devlet Kapısı 
aracılığıyla sunulan 
bilgi ve hizmetlerin 
geniş kitlelere ulaş
masını hedefledik
lerini dile getiren 
Elvan, "2008'de 
faaliyete geçen e-

Devlet, 6 yıl gibi kısa 
bir sürede 17 milyon 
888 binin üstünde 
kullanıcıya ulaştı. 
2018 itibarıyla e- 
Devlet kullanıcı 
sayımızı 30 milyona, 
e- Devlet üzerinden 
verilen hizmet 
sayısını ise 3 bine 
ulaştırmayı planlıy
oruz" diye konuştu. 
Bakan Elvan, 2023 
vizyonu 
çerçevesinde e- 
Elektronik Kimlik 
Kartı dağıtımıyla tüm 
vatandaşların e- 
Devlet Kapısı'na 
erişebilir hale 
gelmesini, tüm kamu 
işlemlerinin elek
tronik ortama taşın
masını hedefledik
lerini kaydetti. 
Söz konusu yarış
manın gençlerin e- 
dönüşüm sürecine 
ilgisini çekmek için 

önemli olduğuna 
işaret eden Elvan, 
yarışmada başarılı 
olan gençleri tebrik 
etti.
TÜRKSAT AŞ Genel 
Müdürü Ensar Gül 
de kurum olarak e- 
Devlet hizmetlerinin 
yaygınlaşması için 
çaba gösterdiklerini 
belirterek, 
"Bugün bizim için 
özellikle e- 
dönüşüm sürecine 
gençlerimizi katmak, 
belli alanlarda ne tür 
çalışmalar yapabile
ceğimizi ortaya 
koymak açısından 
son derece 
önemli bir an” dedi. 
Konuşmaların 
ardından e-Devlet 
Yenilikçi Proje 
Yarışması 
ödülleri sahiplerine 
verildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ULHLRLIILLUUNLAH'— ------ KISMI IIBIHLILH------ umı/uıuuusu
İtfaiye 110
Poll» İmdat 155
Jandarma İmdat 15®
Jandarma K. S13 10 55
Polla Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 913 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
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 Tanen Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

L 
i

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

OTOBÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)n PmnuMtato •*»» OO 20

DRNİZ UÇAÖI S18 •• 2®
Ptgaıut A km Is Seyahat S1 A S3 «2
M8TRO ®13 12 12
Aydın Turtam ®1 • 20 77
Mssr Turtam <12 1O 72
KanbaroQIu-flaada* 81A AS AS
Anrtur S14 47 71
Kamil Koç 412 O1 ••

n DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 8000
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

1^ HASTANELER
Devlet Hastanesi 817 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mor.Sag.Ocağı 513 10 68
Tomokty Tomografi 513 05 20
Konur Tip Mrk. 514 bo 55

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 57
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Takal 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 04

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 74 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Patrol _o
MAR-PET aı3 30 33
Tuncay Otogaz bu 18 45
Boyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4892 

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)

MMMÜH

VENÜS SİNEMASI
GODZILLA (3 

BOYUTLU TÜRKÇE) 
11.30-14.00-16.30-

18.45-.21.00 
BAY PEABODY VE 

MERAKLI SHERMAN 
11.30-13.30-15.30-

17.30-19.30 
CİN 12.00-14.00- 
16.00-18.15-20.30

5133321

http://www.epasapo
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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KAVLAK^_wOOC/U«NHAZl**iM"’ .

KAVLAK

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK marka'sı, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

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

Zeytin&ypfl 
►^Zeytinyağ] 

Kestane Şekeri ■■■ 
t Yöresel Reçelleri 
[.Kozmetik Ürünleri

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal1 Cad.) .- Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
9 Haziran 2014 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

www.umurbeydeemlak.com

Adnan Dalgaç’a ait tapulu arazi yıllardır belediye tarafından yol olarak kullanılıyordu

Kamla ila mal sahihi sahil yolunu kapadı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

toz Başlangıcı...
Haziran ayı yazın başlangıcıdır.
Mayıs ayının 20'sinden sonra genelde 

Gemlik'te havalar ısınır.
Haziran ayında sıcaklarla tatil dönemi 

başlar...
Dün, günlerce süren yağışlardan 

sonra Kumla'ya doğru yol aldık.
Kunda sahili cıvıl cıvıldı.
Sitelerde de hareketlenme başlamış.
Hafta sonu havanın güzelliğini gören

ler, yazlıkların temizliğine başlamış.
Sahil yolundan Büyük Kumla'ya kadar 

giYfiK.'Yıevamı sa^ra'4^ae

Küçük Kumla sahilin 
de Adnan Dalgaç’a 
ait tapulu arazi, 
belediye tarafından 
kamulaştırılmadan, 
yaya yolu yol olarak 
kullanılınca, mal 
sahibi yolu kapadı. 
Dalgaç, mahkemeye 
de başvurdu. 
Küçük Kumla sahi 
linde Damla Çay 
Bahçesi önündeki 
yaya yolu olarak 
belediye tarafından 
yaptırılan Adnan 
Dalgaç’a ait tapulu 
arazi uzun yıllardır 
Küçük Kumla ve 
daha sonra da Gem 
lik Belediyesi tarafın
dan kamulaştınl- 
madan yayaların kul
lanımı için yol

yapıldı. Dalgaç’ın 
annesine ait 
tapulu arazinin 
yıllardır rızasız

olarak kullanılması 
üzerine, mülkiyeti 
Adnan Dalgaç’a 
geçen arazi için

mal sahibi mahke 
meye başvurarak 
hak ihlali yapıldığı 
belirtildi. Syf 2’de

Mtaebook/goodyMr.turWye M TuStter/goodyearturklye 07 Nisan 2014-30 Haziran 2014 tarihleri arasında, TUridye genelindeki tüm Goodyear satışı olan yerlerden 4 adet Goodyear marka lastik alımı koşuluyla tek seferde 400 TL ve katlannda çekiliş 

luı_ hairLı ııarilrarolHir /har rtnfl Tl 'ıra 1 roLllle h**LL.t SI. ..1,.,. s*-----  —. - —---------- e-------------------------------------------- U.LIhakkı verilecektir (her 400 TL'yo 1 çekiliş hakkı). İkramiye tesliminde fiş veya fatura aslının İbrazı zorunludur. 10 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kozanmış olsalar dahi 
İkramiyeleri teslim edilmez. KDV ve OTV hariç tüm yasal yükümlülükler talihli sorumluluğundadır. Bu kampanya, MPİ’nln 27.03.2014 tarih ve 24951301-255.01.02/1020-2704 sayılı İzniyle 
düzenlenmiştir. Tişört hediyesi sadece yetkili Goodyear bayileri tarafından verilecektir. Ürünler stoklarla sınırlıdır. Dolaylı bilgi İçin: www.goodyear.com tr vo www 4Goodyear1Araba com

j» 4 Goodyear’a 
- 1 BMW

4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520i ile sürme şansı yakalayın!

dOODfYEAR
Solaksubaşı

Yaratıcı Laatlı va tanla ÇMmlarl Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 1 GEMLİK Tel: 0 224 524 74 01 GSM 0 533 924 18 98
GOOD

KampanyalNİMn-30 Haziran 2014 tarihleri arasında geçerildlr. World Business kartlar, banka kartları ve Worldpuan kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Yapı Kredi ve Goodyear kampanya koşullannı değiştirme haklannı saklı tutar.

fic^âYnpıKredl
World's özel 9 taksit I

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.goodyear.com
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Adnan Dalgaç’a ait tapulu arazi yıllardır belediye tarafından yol olarak kullanılıyordu

Kumla'ıla mal sahibi sahil yolunu kanatlı

Küçük Kumla 
sahilinde Adnan 
Dalgaç’a ait tapulu 
arazi, belediye 
tarafından kamu
laştırılmadan, yaya 
yolu yol olarak kul
lanılınca, mal sahibi 
yolu kapadı.
Dalgaç, mahkemeye 
de başvurdu.
Küçük Kumla 
sahilinde Damla 
Çay Bahçesi önün
deki yaya yolu 
olarak belediye 

tarafından yaptırılan 
Adnan Dalgaç’a 
ait tapulu arazi 
uzun yıllardır Küçük 
Kumla ve daha 
sonra da Gemlik 
Belediyesi 
tarafından kamu
laştırılmadan 
yayaların kullanımı 
için yol yapıldı. 
Adnan Dalgaç’ın 
annesine ait 
tapulu arazinin 
yıllardır rızasız 
olarak kullanılması 

üzerine, mülkiyeti 
Adnan Dalgaç’a 
geçen arazi için 
mal sahibi mahke 
meye başvurarak 
hak ihlali yapıldığını, 
Gemlik 
Belediyesi’nin tapulu 
arazisinin üzerine 
izinsiz yol yaptığını, 
maduriyetin önlen
mesini istedi.

YOLU KAPADI

Tapulu malı Belediye 

tarafından işgal 
edilen Adnan 
Dalgaç, önceki gün, 
Damla Çay 
Bahçesi’nin önünde
ki yolun bir bölümü 
nü beyaza boyadı. 
Etrafına da 
gezilmemesi için 
bant çekti. 
Dün, Küçük Kumla 
sahiline gelenler, 
sahil yolunda gezer
lerken yolun bir 
bölümünün kapa 
tıldığını görünce 

anlam veremediler. 
Yolun kapatılması 
üzerine Belediye 
Zabıta memurları ile 
mal sahibi 
Adnan Dalgaç 
arasında tartışma 
çıktı.
Dalgaç, görevli 
memurlara arazisi 
nin tapusunu 
gösterdi.
Dava açtığını söyle
di. Kendi malı olan 
yolun belediye 
tarafından işgal 

edildiğini, geçmiş 
yıllan da kapsayan 
tazminat talebinde 
bulunduğunu 
söyledi.
Küçük Kumla 
sahilinde değişik 
3 yerde, tapulu 
arazilerinin yol 
olarak kullanan 
mal sahiplerinin 
de arazilerinin 
çevresini tel 
örgü ile çevrildiği 
öğrenildi.

Kımla’fa »az seronu tasladı

Dün havanın güneşli 
olması nedeniyle, 
Kumla sahilleri 
doldu boşaldı. 
Uzun süren kış ayı 
ve Haziran ayında 
devam eden 
yağışlardan bunalan 
Küçük Kumlalı 
yazlıkçılar, günü 
birliğine de olsa, 
dün yazlık evlerine 
geldiler.
Havanın da güzel 
olmasını fırsat

bilen yazlıkçılar, 
okulların kapanması 
beklediklerini, 
Küçük Kumla’yı 
özlediklerini 
söylediler.

ESNAF MEMNUN 
YOLLAR İŞGAL 
ALTINDA

Aylardır Kumla da 
yaz sezonun açıl
masını bekleyen 
sahil yazlıkçı esnafı, 

dün havanın 
güzelliğini fırsat 
bilen yazlıkçıların 
Kumla’ya akın 
etmesi ve sahilde 
dolaşarak alışveriş 
yapmasından mem
nun olduklarını 
söylediler.
Esnafın işyerlerin 
den yollara taşan 
tezgahlar koyması 
sahilin sahipsizliğini 
gösteriyor.
Kiralan işyerlerinin

önlerindeki yaya 
kaldırımların sattık
ları mallarla işgal 
edilmesi yetmezmiş 
gibi, bir de geçmiş 
yıllarda olduğu gibi 
yola taşarak tez
gahları ile araçların 
ve yayaların geçme 
sini engelliyorlar. 
Kumlalılar işyer
lerinin önlerine 
belediyenin çeki 
düzen vermesini 
istiyorlar.

ELEMAN
OTELİMİZDE ÇALIŞACAK 

BİLGİSAYARDAN 
ANLAYAN 

RESEPSİYON GÖREVLİSİ 
ARANIYOR
MÜRACAAT 

GÜRLE OTEL - GEMLİK

ABONEOLDUNUZMU?
■iHmmımiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TIU1 A “SUYUNU BOŞA 
Elflfl J HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın
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Kwperaiitiaaanısilahlaılehsetsactı
Bursa’nın İnegöl 
llçesi’nde Çayyaka 
Mahallesi 
Kooperatifi Başkanı 
Halis A., kooperatif 
alacağı konusunda 
tartıştığı 45 yaşında
ki Ali Korkmaz’ın av 
tüfeğiyle, kızı 25 
yaşındaki Sinem 
Korkmaz'ı da omu 
zundan yaraladı. 
Olay, Isaören 
Mahallesi’nde mey
dana geldi. Isaören 
Mahallesi’nde otu
ran Ali Korkmaz, 3 
ay önce mahalledeki 
işlerde kullanmak 
üzere komşu Çayya
ka Mahallesi'ndeki 
kooperatiften iş 
makinesi ve bazı 
malzemeler aldı.
Bunun karşılığı olan

Sıı dolu çillinin içinde can matı
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde, hafif ticari 
araçla çarpışarak su 
dolu çukura düşen 
otomobilde can 
pazarı yaşandı. 
Bursa’dan İnegöl 
istikametine seyir 
halinde olan 16 KHP 
79 plakalı özel oto
mobilin sürücüsü 
M.K. (40), yol 
kenarındaki su birik
intisine girip direk
siyon hakimiyetini 
kaybetti. Özel oto
mobil, arkasından 
gelen Murat B. 
idaresindeki 16 PL 
961 hafif ticari 
aracın çarpmasıyla

Bursa'da uygulama 
yapan polis ekip
lerinin, yanına gelen 
İl Emniyet Müdürü 
Sabri Durmuşlar'ı 
mahalleli davul ve 
zurna eşliğinde 
karşıladı.
Bursa'da polis ekip
leri, uyuşturucu 
satan şahıslara karşı 
uygulama yaptı.
Merkez Yıldırım ilçe
si Meydancık 
Mahallesi ve Irgandı 
Köprüsü civarında 
uygulama yapan

parayı ödemeyi 
taahhüt Ali 
Korkmaz, kooperat
ife olan borcu 
ödemedi.
Parayi tahsil etmek 
için dün akşam Ali 
Korkmaz’ın Isaören 
Mahallesi'ne gelen 
Çayyaka Mahallesi 
Kooperatifi Başkanı 
Halis A., Ali 
Korkmaz ile evinin 

tamamen kontrolden 
çıktı. Hızı 
kesilmeyen otomo
bil, yolun sağında 
yağmur sebebiyle 
oluşan su dolu 
çukura düştü. Sular 
içinde kalan otomo
bilde bulunan

ekipler, uyuşturucu Mahallesi’nde 
satanlara nefes yoldan geçen bütün 
aldırmadı. Meydancı araçları tek tek dur

önünde tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
Halis A., yanında 
bulunan av tüfeğini 
ile Ali Korkmaz’a 2 
el ateş etti. Silahtan 
çıkan saçmalar Ali 
Korkmaz’ın bacağı
na isabet ederken, 
yerden seken bir 
saçma tartışma 
sırasında orada 

sürücü M.K., yanın
daki arkadaşları 
Ahmet G. (38) ile 
Hakan C. (35), 16 PL 
961 hafif ticari araç
ta bulunan H.A. adlı 
kadın yaralandı. 
İhbar üzerine kaza 
yerine kısa sürede 

bulunan Ali 
Korkmaz’ın kızı 
Sinem Korkmaz’ın 
omuzuna isabet etti. 
Silah seslerini 
duyan mahalle 
sakinleri yardıma 
koşarken, yaralı Ali 
Korkmaz ve kızı 
Sinem Korkmaz özel 
otomobillerle İnegöl 
Devlet Hastanesi 
acil servisine getiril
di. Mahalle sakin
lerinin haber verme
si üzerine olay yer
ine gelen jandarma, 
Halis A’yı gözaltına 
aldı. Hastaneye 
kaldırılan baba kızın 
durumlarının iyi 
olduğu belirtilirken 
soruşturma 
başlatıldı.

gelen itfaiye ve 112 
ekipleri, otomobilin 
içindeki yaralıları 
çıkardı. Bu arada, 
oradan geçen sağlık 
memurları, yaralı 
H.A.’yı alarak özel 
araçla acil servise 
götürdü. Otomobilde 
bulunan 3 yaralı, 
sağlık ekibinin ilk 
müdahalesinin 
ardından ambu
lanslarla İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Otomobil 
çukurdan vinçle 
çıkarılırken, kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

duran ekipler, 
içerisinde arama 
yaptı. Ayrıca sürücü
lerin üzerlerini de 
arayan ekipler, 
uyuşturucu satışının 
önüne geçmeye 
çalıştı.
öte yandan uygula
ma esnasında 
mahallede komaya 
giren bir genç 
bulundu. Polis ekip
leri, genci polis oto
suna bindirerek, 
tedavi için hastan
eye götürdü.

Otomobil 
şarampole uçtu

Inegöl-Bursa kara 
yolunda meydana 
gelen trafik kaza
sında 3 kişi yara
landı.
Edinilen bilgiye 
göre, Hikmetullah 
Akbaş (52) yöneti
mindeki 77 EC 832 
plakalı otomobil, 
Bursa’dan İnegöl 
istikametine 
gelirken Ümitalan 
mevkisinde direk
siyon hakimiyetinin 
kaybedilmesi sonu
cu şarampole uçtu. 
Kazada otomobilin 
sürücüsü

Vahşi cinayetin 
zanlısı AOliyede
Bursa’da, köpeğini 
arayan gençler 
tarafından 4 
yerinden bıçakla
narak öldürülmüş 
olarak bulunan 17 
yaşındaki gencin 
katil zanlısı olduğu 
iddiasıyla gözaltına 
alınan ağabeyi 
adliyeye sevk edil- 
di.Edinilen bilgiye 
göre olay, dün 
merkez Osmangazi 
ilçesi Küçükbalıklı. 
Mahallesi Dik 
Sokağı yanındaki 
boş bir arazide 
meydana geldi. 
Hasan Ç. (17), öğle 
saatlerinde annesi 
Hanım ve babası 
Veli Ç.'nin (49) 
hurda kağıt depo
suna geldi. Bir süre 
sonra ağabeyi G.Ç. 
ile depodan ayrılan 
gençten bir daha 
haber alınamadı. 
Akşam saatlerinde 
mahalledeki boş 
arazide köpeklerini 
arayan gençler, 
çalıların arasında

Hikmetullah Akbaş 
ile araçta bulunan 
Hakan Kalyoncu 
(33) ve Öcai 
Karagünli (23) yara
landı. Yaralılar, olay 
yerine gelen ambu
lanslarla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine 
kaldırıldı. Yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu belir
tilirken, şarampole 
uçan otomobil kur
tarıcı ve traktör 
yardımıyla şaram
polden çıkartılabil- 
di.

bir kişinin yattığını 
gördü. Gençlerin 
ihbarı üzerine 112 
ve polis ekipleri 
olay yerine geldi. 
112 görevlileri, 
sırtında 3 ve 
göğsünde 1 bıçak 
darbesi olan gencin 
öldüğünü tespit 
etti. Bursa il 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği ekip
leri, maktulün 17 
yaşındaki Hasan Ç. 
olduğunu tespit 
etti. Baba Veli Ç., 
polise verdiği ifad
ede, “Büyük oğlum 
G., eşim ve Hasan 
öğle saatlerinde 
yanıma geldi. Bir 
süre sonra G. ile 
ikisi ayrıldı. Bir 
daha Hasan’ı 
görmedim” dedi. 
Babanın ifadesinin 
ardından Cinayet 
Büro Amirliği ekip
leri, ağabey G.Ç.'yi 
evinde gözaltına 
aldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yaz başlangıcı...

MiMalınffMılıl»
Trafik, yaz düzenlemesi başla

madığı için eziyete dönüşmüş.
Tek yönlü gidiş olsa sorun 

olmayacak.
Günübirlik gelenler, çevreyi gör 

mek için araçların ağır ağır sür 
dükleri için yol bitmiyor.

Ben de bu ara kıyılara bakıyo
rum.

Kumla da yaza doğru bir değişik
lik yok.

Kumla da 4 yıllık belediye baş 
kanlığı döneminde biri futbol 
sahası, dere düzenlemesi, sahilde
ki betonların kaldırılması, halk 
pazarının eski Yalı Sinemasının 
bulunduğu yere getirilmesi dışında 
bir hizmet yok.

Haziran ayının ilk haftasındayız. 
Yaz için gözle görülür bir düzen

leme yok.
Bugün toplanacak mecliste yaz 

aylarındaki inşaat yasağı uygula
ması ele alınır.

Temmuz ayından, Eylül ayına 
kadar inşaatların yapımı durduru
lur.

1 Temmuz'dan itibaren ise sahil 
yoîu trafiğe Kapanır.

Sonrası eski tas eski hamam.
Türkiye turizmde çağ atlayan 

ülkelerden biri.
Bilhassa Akdeniz sahilleri ile ege 

kıyılârındakiyerleşimyerleri iç ve 
dış turizme beTedi'yelerin yaptıkları 
yatırımlarla damgalarını vuruyor
lar.

Kumla sahilinde hala denize giri 
lecek bir plaj bile yok.
Tuvaletler ilkel...
Yemek yenecek doğru dürüst 

restaurant bulamazsınız.
Sahildeki konutların altındaki iş 

yerleri yaya kaldırımları işgal et 
tikten sonra, bir de yollara teca 
vüz ediyorlar.

Bu sorunu hiçbir belediye çözeme 
di.

Sahil bandında çay bahçelerinin 
önünde 30 yıldır tapulu malım 
olan bir vatandaşın belediyece 
malı gasp edilip, yaya yoluna 
dönüştürüldü.

Bu sorunu çözülmediği için yaya 
yol mal sahibince kapatılmış.

Onca yeri kamulaştıran belediye 
3 kuruşluk yerin sorununu neden 
çözmez.

Gemlik Lisesi 
Mezunları Derneği 
tarafından gelenek
sel hale getirilen 
yemekte buluşma 
gecesine yüzlerce 
Gemlik Lisesi 
mezunu Atamer

Turistik Tesisleri’nde 
biraraya geldi.
Gemlik Lisesi 
Mezunları Derneği 
Başkanı Aydın 
Akovahgil ve yöne
tim kurulu üyelerinin 
organize ettiği

yemek cumartesi 
günü gecesi 
yapıldı.
Eski öğretmenleriyle 
de buluşan Gemlik 
Lisesi mezunları yıl
lar sonra biraraya 
gelmenin mutlu

luğunu yaşarken, 
hasret giderdiler. 
Arkadaşlarıyla 
kucaklaşan eski 
dostlar, gecenin geç 
saatlerine kadar 
sohbet ettiler, bol 
bol eğlendiler.

WMllilllllllMilllhllllllltl

İlçemizin tanınmış 
isimlerinden 
Abdullah ve Ayşe 
Güler’in kızı Şerife 
ve damadı Gürkan 
Anar’ın oğulları 
Yağız ve Ali Çınar

geçtiğimiz günlerde 
yapılan sünnet 
düğünü ile erkekliğe 
ilk adımı attı.
Bursa Akarsu 
Restaurant’ta 
yapılan görkemli

sünnet törenine, 
Şerife ve Gürkan 
Anar çifti ile Güler 
ailesinin 
davetlileri katıldı. 
Davetliler, gecenin 
ilerleyen saatlerine

kadar müzik 
eşliğinde eğlenir 
ken, Gemlik’ten 
gelen Fetih ve Türk 
Sanat Müziği ekibi 
geceye renk 
kattı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TIR Kazasında 2 kişi oldu
Serbest Bölge 
civarındaki Gümrük 
Müdürlüğü önünde 
meydana gelen 
kazada Necati Uçtu 
yönetimindeki 91 R 
2188 plakalı TIR 
gümrük müşa vin

terinin bulunduğu 
binaların altındaki 
çay ocağına girdi. 
Dorselere çarparak 
durabilen TIR 
Gümrük Binası 
önünde telefon 
satan Şehluz Günel, 

Hakan özaydın, 
Orhan Hacıoğlu ve 
Fatih Akdeniz’e de 
çarptı. Kasada yara 
lanan Fatih Akdeniz, 
Orhan Hacıoğlu, 
Fatih Uçtu hastan
eye kaldırıldı.

Telefon satıcısı 
Şehmuz Günel olay 
yerinde öldü. TIR 
içinde sıkışan şoför 
Hecati Uçtu arama 
kurtarma ekiplerince 
sıkış tığı yerden ölü 
olarak çıkarıldı.

Mmwi8ii!imııam>iraBiııııiBiSW!
Marmarabirlik 
tarafından İznik, 
Orhangazi ve Erdek 
Kooperatifleri için 
geliştirilen atık su 
arıtma ve depolama 
tesislerinden oluşan 
3 ayrı çevre dostu 
projeleri BEBKA ve 
GMKA tarafindan 
destek programları
na alındı. Başvuruda 
bulunan 200 proje 
içinden seçilen 
Marmarabirlik’in 
projelerinin toplam 
maliyeti 2.5 milyon 
TL. olarak belirlendi. 
BEBKA 2 PROJEYİ 
ONAYLADI

Kısa adı BEBKA 
olan 
Bursa,Eskişehir, 
Bilecik Kalkınma 
Ajansı Çevre Dostu 
Üretim Mali Destek 
programı kapsamın
da Marmarabirlik’in 
İznik ve Orhangazi 
Kooperatifleri 
tarafından 
geliştirdiği 2 ayrı 
projeyi, 200 başvu
ru arasından başarılı 
bulup desteklemeyi 
uygun gördü.
Proje kapsamında 
İznik Kooperatifi 
adına hazırlanan 
“Zeytin Sektöründe

Sürdürülebilir Temiz 
Üretim Yöntemi ile 
Kirliliğin 
Kaynağında 
Azaltılması” projesi 
geleneksel sistem 
yerine havalı sistem 
zeytin deposu 
yapımını kapsıyor. 
Orhangazi 
Kooperatifi adına 
hazırlanan ve 
BEBKA tarafından 
desteklenmeye hak 
kazanan 2. Proje ise 
“İleri Temiz 
Teknolojilerle Çevre 
Dostu Sofralık 
Zeytin Üretimi”adını 
taşıyor. Bu proje 

kapsamında da 
Orhangazi’de kuru
lacak Atık Su Arıtma 
Tesisi aynı zamanda 
Gemlik 
Kooperatifi’ne de 
hizmet verecek. 
GMKA ‘DAN ONAY 
ALAN PROJE 
3KOOPERATİFE 
HİZMET VERECEK 
Kısa adı GMKA olan 
Güney Marmara 
Kalkınma Ajansı da 
“Sektörler Mali 
Destek Programları” 
kapsamında 
Marmarabirlik’in 
Erdek Kooperatifi 
için hazırladığı

“Salamura Zeytin 
Üretiminde 
Sürdürülebilir Çevre 
Dostu Temiz 
Teknoloji 
Uygulaması” adlı 
projeyi destek kap
samına aldı. Havalı 
sistem teknolojisinin 
kullanılacağı ve atık 
su arıtma tesisinin 
yapılmasını içeren 
proje aynı zamanda 
Edincik ve Marmara 
Adası 
Kooperatiflerine de 
hizmet verecek. 
BEBKA İznik 
Kooperatifinin yak
laşık 410 bin TL’lik 

projesi ile Orhangazi 
Kooperatifi’nin yak
laşık 820 bin TL’lik 
projelerinin yüzde 
50’sini hibe kap
samına alırken, 
GMKA Erdek 
Kooperatifinin yak
laşık 1 milyon 240 
bin TL’lik projesinin 
yüzde 40’ını hibe 
kapsamına aldı.
BEBKA ve GMKA ile 
Marmarabirlik 
arasında 29 Mayıs’ta 
imzalanan sözleşme 
gereği projelerin 
yaklaşık 1 yıl içinde 
tamamlanması bek
leniyor.

MUDUR EMLAK 40 hin öğretmen ataması Meclis'te
2. ŞUBESİ 

HÜKÜMET KONAĞI VE PTT KARŞISI 

ŞİRİN PLAZA’DA 
AYNI KALİTEDE 

HIZLI GÜVENİLİR, İLKELİ VE 
BİLGİ BİRİKİMİ İLE 
GEMLİK HALKININ 

HİZMETİNDE....

Emekli Tapu Sicil Müdürü
ŞEMSİ TÜRKCAN 
532 351 14 39

40 bin öğretmen 
kadrosu ihdas 
edilmesini öngören 
"Milli Eğitim 
Bakanlığının 
Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde 
Kararnamede 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı", 
TBMM Başkanlı 
ğı'na sunuldu. 
Tasarıyla, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde 
Kararname'de 
değişiklik yapılması 
öngörüyor.
Tasarı, öğretmen 
unvanlı kadrolardan 
35 bin adedi ile 
Bakanlığa ait diğer 

0
0 224 514 31 62

GEMLİK 1412541 BAGLAMÂKÜTÜGUNE 
KAYITLI DİLEM İSİMLİ ÖZEL TEKNİMİN 

RUHSATINI KAYBETTİM. HUkUMSUZÖUR.
ETEM MÜLAYİM

hizmet sınıfı kadro
larından bin ade
dine, 2014 yılı 
Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu kap
samında yapılan 
atamaların dışında 
31 Aralık 2014 tari
hine kadar atama 
yapılmasını düzen
liyor. Tasarının 
gerekçesinde, 
şunlar kaydedildi: 
"Son yıllarda 60 bin 
civarında öğretmen 
ataması gerçek
leştirilmiştir. Mevcut 
boş öğretmen 
kadrolarının büyük 
çoğunluğunun bu 
atamalarda kullanıl
ması ve 6 bin 110 
adet boş kadro 
kalması nedeniyle 
ileride yapılacak 
atamaları karşılaya

cak yeterli sayıda 
boş öğretmen 
kadrosu bulunma
maktadır. Bu neden
le, ağustos ayı içe 
risinde yapılacağı 
açıklanan 40 bin 
öğretmen ataması 
ve ileride yapılabile
cek öğretmen ata
malarında kullanıla
cak yeterli sayıda 
boş kadro bulun
madığından 40 bin 
öğretmen kadrosu 
ihdas edilmesine ve 
2014 yılı öğretmen 
atamalarında kul
lanılması için 35 bin 
ve diğer hizmet 
sınıflarında kullanıl
ması için bin olmak 
üzere toplam 36 bin 
kadro kullanım izni 
verilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır."
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CiiWı nMei Himmı

Şükrü Şenol 
Ortaokulu konfer
ans salonunda 
6.sınıflar arasında 
bilgi yarışması 
yapıldı.
Yarışmaya her 
şubeden 3 öğrenci 
katıldı.
Yarışmaya Türkçe, 
Matematik, Fen ve 
Teknoloji, Sosyal 
Bilgiler, Din Kültürü, 
İngilizce ve Genel 
Kültür alanında 3’er 
soru yöneltildi.
Yarışma sonunda 
6/A sınıfı 170, 6/B 
sınıfı 120, 6/C sınıfı 
140, 6/D sınıfı 170 
puan aldılar. 170 
puanı paylaşan 
sınıflar arasında bir

inciyi belirlemek 
için bir yedek soru 
soruldu.
Soruya 6/A sınıfı 
doğru cevap 
verirken 6/D sınıfı 
yanlış cevap verdi. 
Yarışmanın galibi 
180 puanla 6/A sınıfı 
oldu.
Yarışmada ter

döken öğrenciler in 
hepsine de başarılar 
dileyen okul 
müdürü Ali Deliak 
yarışmada l.olan 
6/A sınıfı öğrencileri 
Ezgi EMİR’e, Elif 
AYDIN’a ve Orçun 
Alp ALAT’a 
madalyaları törenle 
verildi.

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesinde 
Gemlik İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık’ında katıldığı 
törenle 133 öğren
ciye Eğitimde Fatih 
Projesi Tablet 
Dağıtımı yapıldı. 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık düzen
lenene törende yap
tığı konuşmada 
İnternete çok fazla 
bağımlı olmanın 
mahsurları oldu 
ğunu dile getirerek 
‘Bilgi dünyalarının 
genişlemesi ve 
güçlenmesi için bu 
tabletlerin hayırlı 
uğurlu olmasını, 
eğitimlerine yararlı 
olmasını yürekten 
temenni ediyorum.. 
Siz zaten bunun ne 
kadar ihtiyaç 
oranında kullanıl
ması gerektiğini 
biliyorsunuz.
Tabletleri dersleriniz 
ve bilgileriniz art
ması için kullan
manızı özellikle arzu 
ediyoruz. Zamanın 
her şeyden daha

önemli olduğunu 
unutmadan, elin
izdeki bu materyali 
iyi kullanmanızı, 
Kaymakam amcanız 
olarak sîzlerle pay
laşmak istiyorum" 
diye konuştu. 
Kaymakam Cahit 
Işık 9/D sınıfına 
çıkarak burada 
tabletleri öğren
cilere dağıttı. Neşeli 
anların yaşandığı 
tablet dağıtımı 
sırasında 
Kaymakam Işık 
öğrencilerle soh
bette bulundu. 
Tablet dağıtım 
törenine fîçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan’da katıldı

İki yıldır Etkileşimli 
tahtalarla eğitim ve 
öğretimin yapıldığı 
Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesinde bir 
süre öncede 
öğretmenlerin 
tamamına öğretmen 
tablet dağıtımı 
yapılmıştı.
Eğitici Bilişim 

Teknolojileri 
Formatör öğretmeni 
Saffet Kaya okul 
salonunda öğrenci 
velilerine imza 
karşılığı verilen 
tablet dağıtımı \ 
sırasında velilere 
tabletlerin kullanımı 
konusunda bil
gilendirmede 
bulundu.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL VO GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE DASIUD
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83
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lıMMIMıııatııllıılıtt
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi 
Mezunlan bu yıl 2.si 
yapılan gecede 
okullarında verilen 
yemekte buluştu* 
lar.Gemlik Belediye 
Başkanı Refik YIL
MAZ ve Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet YIL
MAZ,Belediye 
Meclis Üyeleri Vedat 
Büyükgölcügezli ve 
Ercan Barutçuoğlu, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürleri 
Mehmet Duran ve 
Burhan İnan, İlçe 
Spor Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail 
BEKİ,Okul Müdürleri 
ve okulun Eski 
Müdürlerinden 
İbrahim Ünal ile bir
likte eski yönetici, 
öğretmen ve öğren
cilerinin hazır bulun
duğu gecede konuş
ma yapan Başkan 
Refik Yılmaz

TtltferilHiwsiimselHltBieilileitoilali
Bursa'nın simgesi 
olan teleferik, yeni 
yüzüyle seferlerine 
başladı. BursalIları 
teleferiğe davet 
eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
"Seferlerimiz 12 ay 
boyunca sürecek ve 
fiyatlar değişmeye
cek. Uludağ'ı 
görmeyen kalmaya
cak" dedi, 
ursa ile Uludağ 
arasında 1963 yılın
dan beri ulaşımı 
sağlayan ve bugüne 
kadar milyonlarca 
kişiyi Uludağ’a 
taşıyan teleferik 
hattı, yenilenen 
yüzüyle 19 ay 
aradan sonra sefer
lerine başladı. 
Yaklaşık yarım asır 

ı boyunca hizmet 
veren ve yılların 
yorgunluğu sebe
biyle talebi karşıla
makta zorlanan eski 
teleferik hattında 
son sefer 1 Kasım 
2012 tarihinde 
yapılmıştı. Tamamen 
sökülen hat ve 
kabinler, günümüz

Gemlik çevresindeki 
işletmelerin 
Endüstri Meslek 
Lisesi Mezunlarını 
adeta mumla

aradığını, Belediye 
olarak yeni okul 
çalışmalarına hız 
verdiklerini belirtti. 
Okul Müdürü

teknolojisine uygun 
olarak yeniden 
tasarlandı. Modern 
gondol tipi kabinler
den oluşan yeni 
teleferik hattının 
Teferrüç-Sarıalan 
arasındaki ilk etabı 
tamamlanarak 
bugün seferlerine 
başladı. Yeni sis
temle birlikte eski
den zor ve sıkıntılı 
olan seyahat şart
ları, yerini konfora 
bıraktı. Daha önce 
40 kilometre hızla 
esen rüzgarda sef
ere çıkamayan 
kabinlerin yerini 80 
kilometre hızdaki 
rüzgarda bile 
çalışan kabinler aldı.

Her 19 saniyede bir 
kalkan kabinlerle 
sıra bekleme derdi 
de ortadan kalktı. 
Hava muhalefeti 
sebebiyle iptal 
edilen açılış töre
nine rağmen gencin
den yaşlısına bir 
çok vatandaş tele
feriğe akın etti. 
Vatandaşlarla birlik
te Teferrüç - 
Sarıalan seferini 
yapan Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, "50 
yıl sonra yenilenen 
teleferik, yeni ve 
modern haliyle 
vatandaşlarımıza 
hizmet etmeye

Hüseyin ER ise her 
yıl 6 Haziran tari
hinde yaptıkları 
Mezunlar gecesine 
ilginin giderek art
tığını,Gemlik'e 
hizmet için okul 
imkanlarını sonuna 
kadar kullanma 
gayretinde olduk
larını belirterek gec
eye katkıda bulu
nanlara teşekkür 
etti.Tören de geceye 
katkılarından dolayı 
Borçelik Personel 
ve idari işler 
Yöneticisi Serdar 
Özkaleli ile okulun 
ilk mezunlarından 
Emine Duru ve Ak 
Parti İlçe Başkan 
Yardımcısı Zafer 
Işık'a plaket veril- 
di.Okul birincileri 
ve ilk mezunların 
okul kütüğüne 
plaket çakmalarının 
ardından gece sıra 
gecesi etkinliği ve 
diğer eğlenceler ile 
son buldu.

başladı.
İstasyonlarımız ve 
kabinlerimiz tam 
kapasiteyle çalışıy
or. Eskisine göre 
kapasitesi 12 kat 
arttı” diye konuş- 
tu.“ULUDAĞ’A 
ÇIKMAYAN 
KALMAYACAK” 
BursalIların ve yerli 
yabancı turistlerin 
sabırsızlıkla bek
lediği yenilenmiş 
teleferik hattını 
hizmete açmaktan 
dolayı duyduğu 
mutluluğu dile 
getiren Altepe, 
"Artık burada uzun 
kuyruklar oluşmaya
cak. Vatandaşlarımız 
geldiğinde eskisin
den daha konforlu 
kabinlerde oturarak 
seyahat etme fırsatı 
bulacaklar. Eskisi 
gibi ayakta ve 
sıkışarak yolculuk 
etmeyecek. 8 kişilik 
kabinlerde vatan
daşlarımız, 15 daki
ka içinde Tefer 
rüç'ten Sarıalan 
Istasyonu'na 
ulaşmış olacak" 
şeklinde konuştu.

SoloTiirk'ten 
Bursa'da nefes 
kesen gösteri

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Işıklar Askeri Hava 
Lisesi işbirliğiyle 
düzenlenen Işıklar 
Fest 2014’te 
Solotürk rüzgarı 
esti. Gösterilerin 
ardından en son 
sahneye çıkan 
Solotürk, yaptığı 
akrobasi hareket
leriyle BursalIlara 
unutulmaz bir gün 
yaşattı. Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Işıklar 
Askeri Hava Lisesi 
işbirliğiyle düzenle
nen Havacılık Bilim 
ve Kültür Şenliği 
Yunuseli 
Havaalanı’nda 
yapıldı. BursalIların 
yoğun ilgi göster
diği programda 
sahneye ilk olarak 
2m planör ve R/C 
model uçak gösteri
leri çıktı.
Birbirinden güzel 
gösteriler yapan 
uçaklar, izleyenleri 
mest etti. Ardından 
mehter ve halk 
oyunları gösterileri 
sunuldu. Daha 
sonra Türk Hava 
Kurumu (THK) per
soneli paraşüt 
atlayışı gerçek
leştirdi. Atlayış 
esnasında Türk 
bayrağı açılması 
büyük beğeni 
topladı. Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) 
Muharebe Arama 
Kurtarma ekipleri 
de BursalIlara 
unutulmaz bir gös
teri sundu.
Helikopterden 
atlayan MAK ekip
leri, erişilmez bir 
yerde yaralı halde 
bulunan bir kişiyi 
kurtarmak için 
operasyon yaptı.

Koordinatlar 
sayesinde yaralıya 
ulaşan ekipler, ilk 
önce uçağı inebile
ceği güvenli bir 
yere getirdi. 
Ardından helikop 
terin inmesiyle bir
likte yaralıyı taşıyan 
ekipler, büyük alkış 
aldı.
Öte yandan, etkin
liğe katılan Ali 
İsmet Öztürk yap
tığı uçuşlarla 
BursalIları kendine 
hayran bıraktı. 
Havada en güzel 
gösterilerini 
BursalIlar için 
yapan Öztürk, 
büyük alkış aldı. 
Ayrıca pistin içine 
uzatılan ipi de 
uçağıyla ortasından 
kesen Öztürk, 
büyük takdir 
topladı. Öztürk’ün 
ardından programın 
sonunda Solotürk 
sahne aldı.
Yenişehir 
Havaalanından 
havalanan 
Solotürk, Yunuseli 
Havaalam'na gel
erek, en güzel gös
terilerini sundu. En 
hızlı ve en yavaş 
geçişlerinin yanı 
sıra, kilometrelerce 
yukarıya çıkan 
Solotürk jeti, yap
tığı akrobasi 
hareketleri ile tam 
not aldı. Programda 
konuşan Işıklar 
Hava Lisesi 
Komutanı Hava 
Pilot Kurmay Albay 
Ishak Dayıoğlu, 
etkinliği izlemeye 
gelenlere teşekkür 
etti. Programdan 
bahseden D 
ayıoğlu, herkesin 
çok keyifli bir gün 
geçireceğini 
ifade etti.
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ELEMAN
DEMİRCİOĞLU METAL 
FORM & MAKİNEDE 

ÇALIŞACAK TORNA 
VE FREZE USTASI 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rka olunur. 

Sanayi Sitesi 8. Cd. 9.Blok 
No: 160rhanqazi/BURSA 

Tel: 0224 586 01 31

ELEMAN
TECRÜBELİ VEYA 

TECRÜBESİZ
TEMİZLİK İSLERİ 
YAPACAK BAYAN 

ELEMAN ARANIYOR

MÜRACAAT 
0554 862 18 91 
0546 907 0325

ELEMAN
ŞİRKETİMİZDE

ÇALIŞACAK SRCLİ 
KONTEYNER ŞOFÖRLERİ 

ARANIYOR 
DORUKDAN NAKLİYAT 

LOJİSTİK LTD.ŞTİ 
Müracaat Tel: 

05324673066

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ. 
İLETİŞİM: 514 28 06

SATILIKZEYTİNLİKSATILIK
UMURBEY’DE

BAHÇELİ 
4+1180

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATIUK 
05353781800

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIKZEYTİNLİK
05435821578

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL 
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

BAYAN ELEMAN

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

MERMER 
SEKTÖRÜNDE 

DENEYİMLİ 
PAZARLAMA 

ELEMANI 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafindan 
başlatılan "Suyunu Boşa
su tüketiminin önlenme 
si için siz de katılın

‘Gemlik Körfez* www.gem I i kko rfezg azetes i. com

http://www.gem
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Borçlar silinecek 80 milyar gelecek
Türkiye tarihinin en 
büyük borç barışı 
geliyor. 10 milyon 
vatandaşın 160 mil
yar liralık borcu 
yapılandırılıyor. 
Meclis Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
görüşülen torba 
tasarı ile 10 milyon 
vatandaşın bugüne 
kadar ödemekte zor
landığı borçlan yapı
landıracak. Böylece 
trafik cezasından 
vergi borcuna, 
Bağkur priminden 
Genel Sağlık 
Sigortası primine 
kadar vatandaşın 
devlete ödeyemediği 
tüm borçlar kapsam 
içine alınacak. Bu 

borçların bir çoğu
nun faizleri silinerek 
kalan miktar 18 eşit 
taksit olmak üzere, 
36 ayda ödenecek. 
Vatandaşlar 18 taksit 
yaptırırlarsa her iki 
ayda bir ödeyecek
leri için borcun 
bitmesi 36 ayı bula
cak. İsteyen vatan
daş borcunu daha 
kısa sürede de kap
atabilecek.

EMEKLİ OLACAK 
Toplam borç mik
tarının ise 75 milyar 
lirası Maliye'ye, 85 
milyar lirası ise 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'na olmak 
üzere 160 milyar

lirayı bulması bek
leniyor. Daha önceki 
afta vatandaşlar 
borçların yüzde 
40'ını yapılandır
malardı. Uzmanlar 
bu yapılandırmada 
oranın daha da 
yukarı çıkabileceğini 
belirterek, "En yaz 

yüzde 50 olması 
bekleniyor. Bu da 80 
milyar liralık borç 
demek. Bu para 
devletin kasasına 
girerken vatandaş 
da büyük bir yükten 
kurtulacak. Hastane 
hizmetleri yeniden 
başlayacak, binlerce 

insan emekli olacak" 
dedi.

AF HERKESE 
YARAYACAK

30 Nisan itibarıyla 
kesinleştiği halde 
ödenmeyen vergi, 
resim, harçlar ile 
faiz, cezai faiz, 
gecikme faizleri ve 
gecikme zamları, 
askerlik, nüfus, 
trafik para cezaları 
ile köprü ve otoyol 
kaçak geçiş, seçim 
para cezası bu kap
samda. Yine SSK 
primi Bağkur primi 
ve çalışan emekliler
den alınan Sosyal 
Güvenlik Destek

Primi borçlan ile 
Genel Sağlık 
Sigortası ödemeleri 
de affa girecek.

36 AY SÜRE VAR

Borçlannı yeniden 
yapılandıranlar 18 
taksitte ödeme yapa
bilecekler. Bu kap
samda 6 taksit için 
yüzde 1.05, 9 taksit 
için yüzde 1.07,12 
taksit için yüzde 
1.10,18 taksit için 
yüzde 1.15 
katsayısı uygula
narak ödeme 
yapacaklar.
Taksitler 2 aylık 
dönemler halinde 
ödenecek.

Çalışan kadına 6 mi eften emeklilik neliyor
Meclis'e sevk edilen 
70'e yakın madde
den oluşan 2 ayrı 
Torba Yasa tasarısı 
birçok yenilik 
getiriyor.
Cumhurbaşkanlığı 
seçiminden önce 
hayata geçmesi bek
lenen, Torba Yasa 
tasarısıyla doğum 
borçlanması 2'den 
3'e çıkacak ve herke
si kapsayacak. 
Böylece kadınlar 
emeklilik için 6 yıl 
kazanacak.
Torba Yasa tasarısı 
birçok yenilik 
getiriyor. Ancak 
buradaki en büyük 
müjde kadınlara 
yönelik olacak.

Çünkü doğum 
borçlanması hem 3 
çocuğa çıkıyor hem 
de bütün sigortalı 
kadınları kapsıyor. 
Tasarının 40'ıncı 
maddesi, doğum 
borçlanmasını 
düzenliyor. Bu 
maddede, Bağ- 
Kur*lu (4b) ve 
memur (4c) kadın
ların da SSK'lılarla 
(4a) aynı haktan 
yararlanacağı ifade 
ediliyor ve çocuk 
sayısı 3'e çıkarılıyor. 
Tasarı bu haliyle 
yasalaşırsa sigortalı 
olduktan sonra 
doğum yapan kadın
lar, doğum olduktan 
sonra çalışmadıkları 

takdirde, her çocuk 
için 2 yıllık süreyi 
borçfanarak prime 
ekletebilecek.
6 YIL 
KAZANDIRIYOR 
Bu da her çocuk için 
720'den, 3 çocuk 
için 6 yıl yani 2 bin 
160 gün demek. Yani 
yıl ve yaş şartını 
tamamladığı halde 
primi eksik bir 
kadın, 6 yıl daha 
çalışıp prim ödemek 
yerine, topluca 
borçlanıp 6 yıl erken 
emekli olabilecek. 
Eğer priminiz tamam 
ve yaşı bekliyorsanız 
o zaman borçlan
maya gerek kalmıy
or. Bu borçlanma 

yaşı geri çekmiyor. 
Stajyerken verilen 
girişler, emekfffîfc 
hesabında geçerli 
değil, ancak bununla 
doğum borçlanması 
yapılabiliyor.
NASIL 
HESAPLANIR?
Borçlanma asgari 
ücret ile bunun 6.5 
katı arasında oluyor. 
% 32'si yatırılıyor. 
ÖRNEK 1 EN ALT 
ÖDEME 
1071 x % 32 = 342 
lira 72 kuruş. 1 
çocuk için 2 yıllık 
borçlanma: 342.72 x 
24-8 bin 225 lira 28 
kuruş 
ÖRNEK 2 EN 
YÜKSEK ÖDEME

6.961.5 x % 32-2 
bin 227 lira 68 kuruş 
1 çocuk için 2 yıllık 
borçlanma: 2227.68 
x 24 = 53 bin 464 lira 
32 kuruş
BAĞ-KUR HİZMETİ 
İÇİN TALEP VAR 
Yeni Torba Yasa, 
Bağ-Kur ve diğer 
borçlara yapılandır
ma getiriyor. Çok sık 
dillendirdiğimiz bir 
konu da geçmişte 
vergi kaydı olup 
Bağ-Kur'a hiç uğra
mayanların durumu. 
Vatandaşlar bu 
süreleri borçlanmak 
ve ödeyerek emeklil
iğinden saydırmak 
istiyor. Binlerce 
insanın beklediği bu 

konunun da yasa 
görüşmeleri sırasın
da gündeme gele
ceğini ümit 
ediyoruz.
Borçlanma konusun
da en çok gelen 
sorulardan biri de 
sigortalılıktan önceki 
doğumlarla ilgili. Bu 
konuda bir yenilik 
yok. Eğer sigortadan 
önceki doğumlar 
borçlanılabilseydi, 
askerlikte olduğu 
gibi giriş tarihi, 
dolayısıyla yaş şartı 
öne çekilebilecekti. 
Bu konuda erkekler 
daha şanslı. Ama 
orada da askerlik 
süresi kadar 
borçlanılıyor.

umum IL1UURLM ” BUM uiiiui ULNI2UIUUUÜU
İtfaiye 
Polis İmdat

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

110
155
156

513 10 55
513 18 70
513 12 06

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl.Şef. 
Milli Eğt Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel id. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Saç. Md.

513 13 53

Kaymakamlık
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet MOd.

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

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

ULAŞIM 513 15 07
Pamukkıle
DENİZ UÇAOl
Pegasus A km la Seyahat
METRO
Ay dm Turizm
Süzer Turizm
KantxroQIu-Eaadaf
Anıtur
Kamil Koç

012 OO 26

614 63 62

613 20 77
612 1O 72
614 46 40

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

L 513 18 46
513 71 66HASTANELER İŞ-KUR

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
613 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ. Ocağı 
To m ok ey Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral
Başkanlık

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

Zabıta 
BUSKİ

K&rfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

Bursa 256
Mudanya 544
Yenlkapı (212) 516
Yalova (226) 811
Ido İmam Aslan
Dinlenme Tas. 513

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

77 84 
30 60 
12 12 
13 23

23 04

(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
Yani Likitgaz 
BP Gaz
Bütünlar Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET
Tuncay Otogaz
Beyza 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
514 88 70
514 17 00

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4893 

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)

lEllInlNEllllllİ
VENÜS SİNEMASI

GODZILLA (3 
BOYUTLU TÜRKÇE) 

11.30-14.00-16.30- 
18.45-.21.00 

BAY PEABODY VE 
MERAKLI SHERMAN 

11.30-13.30-15.30- 
17.30-19.30 

CİN 12.00-14.00- 
16.00-18.15-20.30

5133321



GemlikKSrfezl

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

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


[KAVLA
|L^ DOĞANIN HAZÎNESİ 1

IKavlaK:

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.

^KAVLAKfl 
[zeytin rbÇeiJİ 2*83

■Zeytin&^jfiB
Sjfc Zey t i ny ağ i

Kestane Şekeri *■
,.; Yöresel Reçeller 1

-i; Kozmetik ÜrünlerJ

TeIF51TÖ3l2
www.kavlak.com.trŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ I...
www.umurbeydeemlak.com 

www.irfaniinlii.com

Belediye Meclisinde AKP’lilerin oylarıyla Narlı, Karacaali ve Küçük 
Kumla’nın içkili yerler alanı olarak Hizmet Caddesi kabul edildi

Mada idili yerler belirlendi

Kumla’da içkili yerler konusu
Belediye Meclisi’nin dünkü toplan

tısında iki konu öne geçti.
Birincisi sahil mahallelerinde içkili 

yellerin belirlenmesi konusuydu.
Komisyonlarda karara bağlanmayan 

içkili yerler konusunu Başkan Yılmaz 
dünkü toplantıya gündem maddesi 
haline getirerek, görüşmeye açtı.

İçkili yerlerin belirlenmesi hassas bir 
konu.

AKP, bu konuda daha önce bir sınav 
verdi. Devamı sayfa 4’de

Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısına, Küçük 
Kumla, Narlı ve Karacaali sahillerinde içkili yerlerin 
belirlenmesi konusu damgasını vurdu. Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, ruhsat almak isteyenlerin 
belediyeye başvurduğunu, konunun çözümlenmesi 
için sahil bandında içkili yerlerin Küçük Kumla 
Hizmet Caddesi’nde toplanmasını düşündüklerini 
söyledi. CHP Grup Sözcüsü Özgür Aksoy, Hizmet 
Caddesinin uygun bir alan olmadığını, konuya 
yasakçı veya özgürlükçü bir pencereden bakılması 
gerektiğini söyledi. Hizmet Caddesi AKP’lilerin 
oylarıyla içkili alan kabul edildi. Haberi sayfa 4’de

Aşırı yağışlar 
zeytin üreticisini 

vurdu

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa yap
tığı açıklamada, bölgede yüzde 60 ile 80 
dolayında rekolte kaybı yaşanacağını 
belirterek, üreticinin mağduriyetinin gider
ilmesi için gerekli çalışmaların hızla 
başlatıldığını söyledi. Ziraat Odası Başkanı 
ve Bursa Ziraat Odaları II Koordinasyon 
Kurulu Başkanı Ali Çelik, bugünden 
itibaren hasar tespit çalışmalarına başla 
nacağını, üreticilerin İlçe Tanm Müdür lük
lerine dilekçe vermelerini istedi. Sayfa 2’de

f] Focobook/goodyoor.turklyo jiwltter/goodyoarturklyo 07 Nisan 2014-30 Haziran 2014 tarihleri arasında, Türkiye genelindeki tüm Goodyear satışı olan yerlerden 4 adet Goodyear marka lastik alımı koşoloyla tek seferde 400 TL ve katlannda çekiliş
____  hakkı verilecektir (her 400 TL’ye 1 çekiliş hakkı). İkramiye tesliminde llş veya falara aslının İbrazı zorunludur. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi 

İkramiyeleri teslim edilmez. KDV ve ÜTV hariç tüm yasal yükümlülükler talihli sorumluluğundadır. 8u kampanya, MPİ'nln 27.03.2014 tarih ve 24051361-255.01.02/t020-2704 sayılı İzniyle 
düzenlenmiştir. Tişört hediyesi sadece yetkili Goodyear bayileri tarafından verilecektir. Ürünler stoklarla sınırlıdır. Detaylı bilgi için: www.goodyear.com tr ve www 4Goodyear1Araba com

^^2! Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 1 GEMLİK Tel: 0 224 524 74 01 GSM 0 533 924 18 98
Kampanya 1 Nisan-30 Haziran 2014 tarihleri arasında geçe rI id i r. World Business kartlar, banka kartları ve Worldpuan kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Yapı Kredi ve Goodyear kampanya koşullarını değiştirme haklannı saklı tutar.

4 Goodyear’a 
y 1 BMW k "

4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520i ile sürme şansı yakalayın!

GOODYEAR

G-^XS>YapıKrodl
World’e özel 9 taksit! WORLD

http://www.kavlak.com.tr
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinlii.com
http://www.goodyear.com
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Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa” Yüzde 60 ila 80 düzeyinde rekolte düşüşü bekliyoruz”

Aşırı yağışlar zeytin üreticisini «unlu
Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa yaptığı açıklamada, bölgede yüzde 60 ile 80 dolayında rekolte kaybı 

yaşanacağını belirterek, üreticinin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmaların hızla başlatıldığını söyledi
Mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyreden yağışlı 
hava zeytin üreticisi
ni vurdu, özellikle 
Marmara 
Bölgesi’nde son 
haftalarda etkili olan 
yağmur ve kısmen 
dolu yağışları çiçek
lenme döneminde 
bulunan zeytin 
tanelerinin 
dökülmesine 
neden oldu. 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa yaptığı açıkla
mada bölgede 
yüzde 60 ile 80 
dolayında rekolte 
kaybı yaşanacağını 
belirterek, üreticinin 
mağduriyetinin 
giderilmesi için 
gerekli çalışmaların 
hızla başlatıldığını 
söyledi.

CİDDİ REKOLTE 
DÜŞÜŞÜ 
BEKLENİYOR 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa yaptığı açıkla
mada kış aylarının 
kurak geçmesi ve

MÜDÜR EMLflK
2. ŞUBESİ 

HÜKÜMET KONAĞI VE PTT KARŞISI 

ŞİRİN PLAZA’DA 
AYNI KALİTEDE 

HIZLI GÜVENİLİR, İLKELİ VE 
BİLGİ BİRİKİMİ İLE 
GEMLİK HALKININ 

HİZMETİNDE....

Emekli Tapu Sicil Müdürü 
ŞEMSİ TÜRKCAN

O 532 351 14 39 
O 224 514 31 62

ELEMAN
OTELİMİZDE (ALIŞACAK 

BİLGİSAYARDAN 
ANLAYAN 

RESEPSİYON GÖREVLİSİ 
ARANIYOR
MÜRACAAT 

GÜRLE OTEL - GEMLİK

KAYIP
GemTık'Nufüs Müdürlüğünden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı, Gemlik 
irafik Şube Müdürlüğünden aldığım 
ehliyetimi Kaybettim.' Hükümsüzdür.

AHMET ABAK

bahar aylarının da 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
yağışlı hava ile şid
detli fırtınalarla 
seyretmesi sonucu 
başta zeytin üreticisi 
olmak üzere tarım 
sektörünün olumsuz 
etkilendiğini söyledi. 
Başkan Asa yaptığı 
açıklamada şöyle 
dedi:
“Özellikle son 

haftaların şiddetli 
yağış ve kısmen 
dolu ile geçmesi 
Gemlik, Mudanya, 
Orhangazi, İznik, 
Edincik, Erdek, 
Marmara Adatan ve 
Tekirdağ

Mürefte’deki zeytin 
üreticimizi mağdur 
etti. Çünkü aşırı 
yağış bu bölgelerde 
tam da çiçeklenme 
dönemindeki zeytin 
ağaçlarını vurdu. 
Ziraat mühendisler
imizin yaptığı 
incelemeler sonunda 
en çok Bursa böl
gesinde zeytin 
tanelerinde yoğun 
dökülmelerin 
görüldüğü ve nemli 
hava nedeniyle 
büyük oranda hasar 
meydana geldiği 
tespit edildi.
Yine yaptığımız 
incelemeler sonunda 
maalesef geçmiş yıla 
oranla bölgemizde 
zeytin de yüzde 60 
ile 80 düzeyinde 
rekolte düşüşü bek
liyoruz.”

4 YIL ÖNCE DE 
BÖYLE BİR AFET 
YAŞAMIŞTIK 
Olumsuz hava şart
larından etkilenen 
zeytin üreticisinin 
mağduriyetinin 
giderilmesi için acil 
ve gerekli önlemlerin 
alınmaya baş

landığını da belirten 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, gerekli yerlerle 
irtibata geçildiğini 
söyledi. Başkan Asa 
" 2010 yılında da 
zeytin ağaçlarının 
çiçeklenme döne
minde böyle bir 
afetle karşılaşmıştık. 
O dönem bölge 
devlet destekleme 
kapsamına alınmıştı. 
Şimdi de üreticimizi 
bu mağduriyetten 
en az hasarlı şekilde 
çıkarmak amacıyla 
Birlik olarak 
gerekli girişimleri 
m izi hızlı ve yoğun 
şekilde sürdürü 
yoruz” diye 
konuştu.

ZİRAAT ODASI İLÇE 
BAŞKANI ÇELİK : 
“ÜSTÜ AÇIK 
FABRİKADA 
YANGIN VAR” 
öte yandan, Ziraat 
Odası Başkanı ve 
Bursa Ziraat Odaları 
İl Koordinasyon 
Kurulu Başkanı Ali 
Çelik, gazetemize 
gönderdiği yazılı

açıklamada, şunları 
söyledi:
“Ülkemizde Kasım 
2013 Ocak, Şubat, 
Mart, Nisan 2014 
mevsimlik yağışlar 
olmaması Mayıs 
ayında İstenilenden 
fazla yağmur düşme
si meyve ve zeytinde 
döllenme sorunu 
yaşanmış,dolu 
nedeniyle kiraz, 
armut, şeftali, 
bağlar, çilekte ve 
buğdayda yüzde 
yüze varan kayıplar 
meydana gelmiştir. 
Aynca M.Kemal 
paşa, Karacabeyde 
de dometes ve ayçi 
çeği ekimi yapıla

mamış bu aydan 
sonra yapılacak 
ekimde geç kala
cağı için büyük mik
tarda verim kayı
plan olacaktır. 
20 günden beri 
Bursa Ziraat Odalan 
İl Koordinasyon 
Kurulu olarak 
bütün Bursa Ziraat 
Odalan ziyaret 
edilmiş hasarlar 
tespit çalışma lan 
başlatılmıştır.
05.06.2014 Perşem 
be günü Mudanya, 

Osmangazi, Gürsu 
ziraat oda başkan
la nyla Ankara’ya 
gidilmiş Bölgenin 
durumu Mecliste 
Tüm Bursa Milletve 
killeriyle beraber 
Tanm Komisyo 
nunda ve Türkiye 
Ziraat Odalan Birliği 
genel başkanıyla da 
aynca değerlendiril 
miştir. Dünyanın her 
ülkesinde Tanm 
devletin korumasına 
alındığı malumunuz- 
dur.Çiftçinin üretime 
devam etmesi için 
üreticiye bundan üç 
sene önce afet 
kanunu içerisinde 
yardım yapılması 
borçlarının faizsiz 6 
ila 10 seneye yayıl
ması şarttır. Aksi 
üretici üretimine bu 
zor şartlarda devam 
etmesi imkansızdır. 
Bu durum üreticimi 
zin geçim derdini 
nasıl halledeceği, 
ülke ekonomisinin 
ne kayıplara mal ola
cağı hesap edilerek 
hükümetçe mutlaka 
tedbir alınmalıdır. 
Ziraat odalan olarak 
Bursa’nın bütün 
kazalarında hasar 
tespit komisyonları 
toplanmasına karar 
verilmiş 10.06.2014 
Çarşamba gününden 
itibaren hasar tespit 
çalışmalarına 
başlanacaktır.
Mevsimsiz yağışlann 
ziraata ne kadar 
olumsuz etki ede
ceğini Tüm Türkiye 
üreticimiz bu sene 
daha iyi görmüş 
durumdadır.
Bundan böyle bir 
daha böyle bir yılın 
geçirilmemesini 
diliyor tüm çiftçileri 
mizin İlce Tanm 
Müdürlüklerine mağ
duriyetlerini bildiren 
dilekçe vermelerini 
rica ediyor.Tüm 
bölge üreticilerine 
geçmiş olsun”
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hnsMiiilffiMiitıüııeamiı
Bursa'da bunalıma 
giren genç, bir ay 
önce evlendiği 
karısının gözleri 
önünde 5. kattan 
atlayarak intihar etti. 
Olay, akşam saat
lerinde merkez 
Yıldırım ilçesi 
Namazgah 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 3 hafta 
önce Namazgah 
Mahallesi'ne

Ecel cam cıfcısında ııakalae
Bursa’da yaşlı bir 
adam, namaz kılmak 
için gittiği 
Ulucami’den çıktık
tan sonra yolun 
karşısına geçmek 
isterken meydana 
gelen trafik kazasın
da hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, dün ikindi 
namazını kılmak için

IMIm İBinlıiııtreı IoHmM

taşındığı öğrenilen 
25 yaşındaki S.O., 
bilinmeyen bir

nedenden dolayı, 
oturdukları 5. katın 
balkonuna çıkarak

Ulucamii’ye giden 
52 yaşındakillhami 
Kalem, dönüş yol
unda kaza geçirdi. 
Bel fıtığı rahatsı
zlığından dolayı 
ayağı ağrıyan 
Kalem, Atatürk 
Caddesi’nde yolun 
karşısına geçmek 
için alt geçidi kul
lanmayınca yara

landı. I.K. idaresin
deki otomobilin 
altında kalan 
Kalem’in olay 
yerinde kalbi durdu. 
Kaza sebebiyle 
boynu kırılan 2 
çocuk babasına ilk 
müdahaleyi olay 
yerine çağrılan 112 
Acil Servis ekipleri 
yaptı. Hemen

aşağıya atladı. 
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekiplerinin yaptığı 
ilk incelemede, 
genç adamın ha 
yatını kaybettiği 
belirlendi. S.O.'nun 
cansız bedeni, otop
si yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp 
Kuruma'na 
kaldırılırken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı

Muradiye Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan Kalem, 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı, 
ölümü şüpheli bulu
nan Kalem’in cesedi 
otopsiye 
kaldırılırken, olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Feci kazada 
ölümden 
döndüler

Bursa’nın İnegöl 
llçesi'nde U dönüşü 
yapan otomobil ile 
bir başka otomo
bilin çarpıştığı 
kazada 2 kişi yara
landı.
Kaza, saat 11.30 
sıralarında Bursa- 
Eskişehir Karayolu 
üzerinde Rüştiye 
Mahallesi 
Mevkii’nde mey
dana geidi.
Eskişehir 
istikametinden 
İnegöl’e giden Ş.T. 
yönetimindeki 26 
ST 168 plakalı oto
mobil, karşı şeritte 
bulunan ve Rüştiye 
Mahallesi’ne doğru

U dönüşü yapmak 
isteyen 27 yaşında
ki Cihan Üngör 
iyönetimindeki 26 
UT 211 plakalı oto
mobille çarpıştı. 
Kazada otomobil 
sürücüsü Cihan 
Üngör ve aynı araç
ta bulunan 21 
yaşındaki Elif 
Zeynep Ünlü yara
landı. Yaralılar, 
ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Yaralıların sağlık 
durumunun iyi 
olduğu belirtilen 
kaza ile ilgili soruş
turma başlatıldı.

Bursa’nın Yıldırım 
ilçesinde, yolda 
yanına gelip "Suriye 
vatandaşıyım, 
paranızı tanımıyo
rum, elimdeki 
parayla yemek yiye
bilir miyim?" diyen 
kimliği belirsiz kişi 
tarafından 
dolandırıldığını 
belirten şahıs, 
polise müracaat etti. 
Bir arkadaşıyla bir
likte yolda yürüyen 
Ş.G.’nin yanına 
araçla gelen kimliği 
henüz belirlene
meyen bir kişi, araç

Karşıdan karşıya geçmek 
isterken arakasının âlımda kaim
Bursa'da, karşıdan 
karşıya geçmek 
isteyen bir kişi, 
seyir halindeki 
aracın altında 
kalarak hayatını 
kaybetti.

tan inerek Suriyeli 
olduğunu ve elinde
ki 10 liranın yemek 
yemeye yetip 
yetmediğini sordu.

Suriyeli olduğunu 
söyleyen kişinin 
"Daha büyük para 
var mı? Bakabilir 
miyim?" demesi

Olay, merkez Osman 
gazi ilçesi meydana 
geldi. Plakası öğre
nilemeyen otomo
bilin sürücüsü I.K, 
yoğun trafikte karşı
dan karşıya geçmek 

isteyen I.K.’nin 
aniden önüne çık
masıyla direksiyon 
hakimiyetini kaybet
ti. Yayaya çarpan 
sürücü I.K. hemen 
ambulans çağırdı. 

üzerine içerisinde 
bin 250 lira bulunan 
cüzdanını şüpheliye 
veren Ş.G., Suriyeli 
vatandaş yanından 
ayrılınca parasını 
saydığında 600 
liranın olmadığını 
fark etti. Yavuz 
Selim Polis Merkezi 
Amirliği’ne giden 
Ş.G., kimliği belirsiz 
yankesiciden 
şikayetçi 
olduğunu söyledi. 
Cumhuriyet 
savcısı, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

112 ekipleri, ağır 
yaralanan I.K.'yi 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırdı. I.K. kur- 
tarılamazken, kazay
la alakalı tahkikat 
sürüyor.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Güne Bakış
Belediye Meclisinde AKPTılerin oylarıyla Narlı, Karacaali ve Küçük] 

Kumla’nın içkili yerler alanı olarak Hizmet Caddesi kabul edildi 

Kumla da içkili yerler beliriBHttiKadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Kumla'da içkili yerler konusu....
2009 yılında Gemlik’te içkili yerler 

belirlenirken, CHP’liler sahil şeridini, 
Emin Dalkıran Kordonu ile Atatürk 
Kordonu’ndaki işyerlerini içkili alan 
olarak kabul etmişti.

Refik Yılmaz, bilinen yöntemle 
belediye başkanvekili seçilince, iki 
kordondaki içkili yerler kararını 
değiştirdi.

Böylece tabanına içki konusundaki 
mesajını verdi.

Dindar kesimden aferin aldı.
Küçük Kumla, Narh, Karacaali ve 

Kurşunlu sahilleri, yaz aylarında tu 
rizme hizmet eden yerlerdir.

Konu içki olunca, AKP’nin tavrı da 
bellidir.
Bir litre rakıyı 80 liraya çıkaran zih

niyet, içki içenleri ekonomik yönden 
hizaya getirmek istiyor.

‘İckivj yasaklamadık’ diyorlar ama. 
içilemeyecek kadar fiyatına -haraç 
alır gibi- zam yapıyorlar.

Sizin anlayacağınız kendi kafaları
na göre bir toplum dizayn ediyorlar.

Bunlar içki içmezler, eşleriyle dans 
etmezler.

Etmesinler kimseyi ilgilendirmez, 
ama içki içenlere karşı tavır içine 
girmesinler.

Gemlik’te bir yılda kaç olay içki 
yüzünden meydana geliyor?

Sorun içki değil, kafa meselesi..
Küçük Kumla’da içkili yerler olarak 

kabul edilen bölge, sahilden en az 
100 metre geride Hizmet Caddesi 
ticaretin gelişmediği, daha çok 
konutların yer aldığı bir alan.

Burada içki satılan bir lokanta siz 
o'ı sanız açarmısınız7.
Asıl sorun açtırmamak zaten.
Dünyanın denizi olan hiçbir yerinde 

içkili alanlar denizden uzakta olmaz.
Olaya inanç açısından değil, kişi

lerin tercihleri ve turizm açısında 
yaklaşmak gerekir.

AKP iktidarda kaldığı sürece nasıl 
tabelalardan TC’Ieri kaldırdılarsa, 
yavaş yavaş içkili yerleri de kaldıra
caklar.

Aceleleri yok.
İçkiyle uğraşacaklarına askeri alan

da Türk Bayrağını indirenlerle karşı 
takındıkları tavırların ülkeyi nerelere 
süfûKfe'diKierın'e Dİr baKsInıar.

MH ABONEOLDUNUZMU?
nunasM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Belediye 
Meclisi dün yaptığı 
Haziran ayı toplan
tısında Küçük Kum 
la, Narlı ve Karacaali 
Mahallelerinde içkili 
yerler alanı 
AKP’lilerin oylarıyla 
Hizmet Caddesi 
olarak kabul edildi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
başkanlığında 
toplanan Belediye 
Meclisi’nde korniş 
yonlardan gelen 
raporlar ele alındı. 
Çöp toplama hizme
tinin 31 Ağustos 
günü sona ereceğini 
söyleyen Belediye 
Başkanı, Komisyo 
nun hizmet alımı 
yaptırılması kararını 
oya sundu. Meclis 
oy birliği ile raporu 
kabul etti.
Daha sonra, Fen 
İşleri Müdürlüğüne 
bir adet kamyonet 
alınması da kabul 
edildi.
Belediyenin değişik 
birimlerinde çalışa
cak elemanlar için 
dışarıdan hizmet 
alımı yapılması 
konusunda Komis 
yonlardan gelen 
rapor okundu. 
Muhalefet rapora 
red oyu kullandı. 
Hizmet alımı işi 
AKP’lilerin oylarıyla 
kabul edildi.
Hisar Mahallesi’nde 
yaptırılacak olan 
Bilgi Evi yerinin 
kamulaştırılması 
konusunda korniş 
yondan gelen rapor 
oybirliği ile kabul 
edildi.

İÇKİLİ YERLER 
TARTIŞMASI 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Küçük 
Kumla da içki ruh
satı taleplerinin 
bulunduğu için, 
komisyonda karara 
bağlanamayan içkili 
yerlerin belirlenmesi 
konusunda dün 
Küçük Kumla da 
komisyon üyeleri ile 
yer görmeye gitti. 
Başkan Yılmaz, yap
tıkları incelemede 
içkili yerler alanı 
olarak ilçe Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
aşayiş konusunda 
içkili yerlerin bir 
arada olması gerek
tiğinin asayiş açısın
dan olumlu olacağı 
görüş bildirdi. 
Muhalefetin sorusu 
üzerine içkili yerler 
konusunda

beğendikleri alanın 
Küçük Kumla 
Hizmet Caddesi 
olduğunu söyledi. 
CHP Grup Sözcüsü 
özgür Aksoy, söz 
alarak vatandaşın 
içkili yerler konusun 
da kendisinin bir 
denge kurduğunu 
söyledi.
İçkili yerlerin toplu 
olarak bir yerde 
toplanmasının da 
faydasından çok 
zararı olacağına 
dikkat çekti.
Aksoy, "Bu bölge 
lerde vatandaşımız 
ve işletmeler kendi 
dengelerini kurmuş
tur. Kurşunlu’dan 
Narh’ya kadar bu 
sahili dikkate aldığı 
mızda aşın bir alkol
lü mekanlar sorunu 
yok. Bu bölgelerde 
aşın alkolden 
alkolizmden yerlerde 
sürünenler patlayan 
olaylar sorunu yok. 
Burada 100 tane iş 
yeri varsa, bunun 
10-15 tanesi alkollü 
yer. İnsanımız kendi 
yaşam biçiminde 
alkollü mekan den
gesini kurmuştur. 
Bu konuda iki yak
laşım söz konusu 
dur. Birincisi yasak
layıcı yaklaşım. İkin 
cisi toplumun istem
lerine ve turizm 
alanına özgürlükçü 
yaklaşım. Eğer, bu 
bölgelerdeki prob
lem doğurmayan 
alkollü yerleri tek bir 
alana daraltarak 
sıkıştırırsak, ne turiz 
me hizmet eder, ne 
de yaşam biçimine 
hizmet eder. Bu 
emniyet açısından 
güvenirliliği sağlaya
bilir. Biz, bu konuya 
yalnız asayiş pence 
resinden bakamayız. 
Sadece emniyetin 
kanaatine göre yer 
belirleme, kanatimce 
yanlış olacaktır.” 
dedi.
KUMLA’YA BARLAR

SOKAĞI KURULSUN 
Aksoy, Kumla ile 
Narh ve Karacaali’de 
ki yerlerin farklı 
değerlendirilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Kumla’da bir Barlar 
Sokağı’nın olabile
ceğine işaret eden 
özgür Aksoy, ayrıca 
restaurantların oldu 
ğu yerlerin olabile
ceği, bunun yanında 
çay bahçelerinin 
yanında da birkaç 
tane alkol tüketilen 
mekanların olabile
ceğini belirtti.
Aksoy, Gemlik’te 
100 metrelik içkili 
yer bölgesi olduğu
na dikkat çekerek, 
“10 bin metrede 100 
metre.” dedi. 
MHP Grup sözcüsü 
Osman Doğan ise 
komisyonun yer 
belirlemede aldıkları 
kriterlerin neler 
olduğunu sordu. 
Refik Yılmaz ise, ko 
nunun 1 aydır korniş 
yonlarda olduğunu, 
belediyeye ruhsat 
talepleri bulun
duğunu, yerin belli 
olmaması nedeniyle 
ruhsat veremedik
lerini söyledi.
Doğan, ayrılan yer
lerin tamamının 
konut alanı oldu 
ğunu, Yılmaz ise her 
yerde konut bulun
duğunu belirtti. 
CHP imar Komisyo 
nu üyesi Emir Birgül 
ise, Hizmet Cadde 
si’nde turizme ve 
Gemlik’e yakışan bir 
bölge olamayacağı 
nı, bölgedeki yapılaş 
manın zemini kat
larının depo ve yığı
nak olduğunu çarpık 
bir şekilde ticaret 
haneye dönüşeceği
ni ileri sürdü.
Birgül, bu bölgenin 
denizi gören bir yer 
olmasını önerdi. 
Yapılan oylamada, 
MHP ve CHP’liler 
ayrılan alana red 
oyu verirken, AKP’Iİ 

üyeler evet oyu ve 
rince içkili yerler 
alanı Hizmet Cadde 
si olarak belirlendi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, gazete 
mizde ‘AKP’nin 
oylarıyla fay hattı 
denize kaydı’ haberi 
üzerine, gazetenin 
sansasyon olsun, 
çok okunsun diye 
böyle başlıklar 
attığını, yazılanların 
gerçek olmadığını 
söyledi.
Daha sonra, fay hattı 
konusunda açıkla
malar yaptı.
Belediye Jeologunu 
kürsüye çağırarak 
konu ile ilgili meclis 
üyelerine yeniden 
bilgi verdirdi.
MHP’li Meclis üyesi 
Mahmut Solaksuba 
şı, açıklamalardan 
sonra “İyi bir nokta
dayız. Gemlik’i kur
tarmalıyız. Fay hattı 
birçok yerden geçi 
yor. İnceleyerek 
aldığım bir yere imar 
istediğimde yeni fay. 
hattı var diyerek 
inşaatımı yapa
madım” dedi.
Belediye Meclisi’nde 
daha sonra Hasan 
ağa Kampı’nın Genç 
lik ve Spor Genel 
Müdürlüğü, il Spor 
Müdürlüğü ile birlik
te Gemlik Belediye 
si’nin kullanması 
için Başkana pro
tokol yapma yetkisi 
verildi.
Mecliste, gündem 
dışı konuşmalarda 
yeniden söz alan 
Solaksubaşı, son 
yağmurların zeytin 
üreticisini zor duru
ma soktuğunu, ürün 
kaybının çok ola
cağını, belediye 
olarak bu konuda 
inceleme yapıl
masını istedi. 
Belediye Başkanı 
Yılmaz, konu ile ilgili 
yapılan çalışmalar 
hakkında meclise 
bilgi verdi.
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Av.Teoman EKİM

ORTAK ÇATI ADAY

Ortak aday ortada kalmasın.
O'na kimse, hiçbir parti gereği gibi 

I sahip çıkmaz, çıkamaz.
Her siyasi partinin kendine özgü ilkeleri, I 

I değişmez prensipleri, tartışılmasının 
I yarar yerine zarar getirmesi muhtemel 
I görüşleri vardır.

Her partinin ilk turda kendi adayını gös- I 
| terip, onu tanıtmasının,onun etrafında bir- I 
I leşmeyi sağlayacak görüşleri ortaya koy- I 
I masının gereği vardır.

Bu adayın tesbitinde sağlanacak 
I başarıya göre o aday seçimde avantaj 
I sağlayacak ve ikinci tur seçime girmeğe 
I hak kazanacaktır.

Aksi halde önceden partiler tarafından 
I seçilecek adayın adı ortak olur, fakat o 
I Halkın ortak adayı olamaz.

Bu ortak adaya ortak bir sahip çıkma 
I beklenemez.

İlk turda daha çok oy alıp ikinci tura 
I kalacak aday ise, Halkın seçtiği gerçek 
I ortak aday olacaktır ve Halkın kendi 
I seçtiği adaya sahip çıkma olasılığı ve 
I O'nun ikinci turda başarılı olma olasılığı 
I yüksek olacaktır.

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı seçim- 
I leri ilk turda adaylardan birinin yüzde elli 
I oy alamamasi durumunda en çok oy alan I 
I iki aday arasında yapılacak, dolayısıyla 
I bu halde seçim zorunlu olarak iki turlu 
I olacaktır.

_ I İşte o zaman seçime katılacak iki aday 
I arasında Halk, ortak çatı adayına ülke 
I yararlarını birinci planda tutarak, O'nun

w I sevgi, hoşgörü, güleryüz, birleştiricilik ve 
’ I toleransınada bakarak tercihini kul-

I (anacaktır.
Bana göre ortak aday arama işleminin 

I sonuç vermesi, siyasi partiler ilk turda 
I adaylarını gösterirken şimdiden ikinci 
I turu düşünerek o turda partilerin ortak 
I özelliklerini taşıyan ve Halkın tercihini 
I alabilecek kişileri, göstermekten geçmek- 
I tedir.

önümüzde bundan alınacak örnek ve 
I dersler çoktur.

Tekrarlanan ve ikinci tur hüviyetinde 
I yapılan Yalova ve Ağrı seçimlerini 
I muhalefet partilerinin iktidar partisine 
I karşı nasri kazandıkları ortadadır.

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye 
I Başkanlığı seçimlerinde partiler arası bir 
I mutabakat olmamasına karşın halk 
I oylarını daha güçlü ve fikirlerine yatkın 
I gördügü adaylar üzerinde birleştirmiştir. 
I Bu seçimlerin iki turlu yapıldığını 
I düşünürsek bir an için, ve bu iki turlu 
| seçime katılacak CHP ve AKP adaylarının 
I alacağı sonuçla ilgili bir tereeddütü olan 
I çıkar mı?.

Seçim sonuçlan elbette İstanbul'da 
I Sarigül'ün, Ankara'da Mansur'un açık ara 
I yengisiyle sonuçlanırdı.
I Şu hale göre özellikle CHP ve MHP ilk 
I turda kendi adaylarıyla seçime girmeli, 
T ancak burada adaylarını seçerken 
I seçimin ikinci tura kalacağını gözardi 
I etmeyerek, ortak aday niteliklerini taşıyan 
j kişiler üzerinde yoğunlaşarak taraftar- 
I larının yani Halkın üzerinde birleşebile- 
I ceği bir ismi dikkatle ve özenle belirleme- 
I İldir.

Aksi halde çatı aday ya da ortak aday 
I ortada kalabilir.

"BURKAY: BAŞARI 
HİKAYELERİ 
YAZMAK İÇİN 
BURADAYIZ"

GTSO Heıeti HisarcıklııığlıınM karşıladı
Gemlik GTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili 
Mehmet Yıldıırm, 
Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Ergin 
Erenoğlu, Yönetim 
Kurulu Üyeleri, 
Mehmet Anar, Fikret 
Mete, Şefik Yılmaz 
ve Oda Genel 
Sekreterimiz Agah 
Arda kutlamalara 
katılacak olan TOBB 
Yönetim Kurulu 
Başkanımız Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu 
Yenişehir 
Havaalanında 
karşılayarak, TOBB 
heyeti ile bitlikte 
Kutlamalarına 
yapıldığı Merinos 
Kültür Merkezindeki 
programa katıldılar. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), kuruluşu
nun 125’inci yıldö 
nümünü, Merinos 
Atatürk Kongre Mer 
kezi’nde düzenlediği 
törenle kutladı. 
Kutlamaya, 
Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz, Vali 
Münir Karaloğlu, 
milletvekilleri, TOBB 
Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Burkay, BTSO 
Meclis Başkanı 
Remzi Topuk, 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile meclis 
üyeleri ve davetliler 
katıldı.
Program, BTSO’nun 
kurucusu ve ilk 
Başkanı Osman 
Fevzi Efendi’nin 
hologram görüntüsü 
eşliğindeki konuş
ması ile başladı.

Ardından davetlilere 
hitap eden BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Burkay, 
Osman Fevzi Efendi 
ve arkadaşlarının 
geniş bir vizyonla 
hayata geçirdikleri 
bir hayalin 125. 
yaşını kutladıklarını 
söyledi. Maziden

aldıkları güçle 
"Bursa büyürse Tür 
kiye büyür" dedik 
lerini ve bu anlayışla 
vizyon geliştirdik
lerini belirten Bur 
kay, Bursa ve Türki 
ye’nin bu yeni viz 
yonu ve makro proje 
leri sahiplendiğini 
kaydetti.
Bursa’yı uzay, savun 
ma ve havacılık sek
törünün merkezi 
konumuna yükselte
cek Bursa Gökmen 
Projesini sektörün 
önüne hedef olarak 
koyduklarını ifade 
eden Burkay, şöyle 
konuştu: “Ataları 
mızın başarıları ile 
övündüğümüz gibi 
torunlarımızın da 
bizleri anacağı 
başarı hikayeleri 
yazmak için bura
dayız. Cumhuriyeti 
m izin 100. yılında 75 
milyar dolar ihracat 
yapan bir kent 
düşlüyoruz. 3 bin 
500"e yaklaşan ihra
catçı firma sayımızın 
7 bin 500'e çıktığı, 
BursalIlar olarak kişi 

başı milli gelirde 30 
bin doları aştığımızı, 
Uludağ'ı dünyanın 
kış sport an merkezi, 
Bursa'yı geriatri 
merkezi yaptığımızı, 
50 Ar-ge merkezi 
kurmuş Bursa"nın, 
Türkiye'min Ar-ge 
üssü konumuna 
ulaştığını hayal edi 
yoruz. Yola çık
tığımız da taahhüt 
ettiğimiz ve 7'sini 
hayata geçirdiğimiz 
16 projemizin yanı 
sıra eklediğimiz 
lojistik köy, enerji 
ajansı gibi makro 
projelerle Bursa'da 
değişimi gerçek
leştirmek ve gele
ceği fethetmek için 
yola çıktık." 
BTSO Meclis Başka 
nı Remzi Topuk ise, 
125 yıl önce 
BTSO'nun sadece 
70 üye ile yola çık
tığını, bugün 30 
binden fazla üye
siyle, yaklaşık 100 
bin işadamını temsil 
ettiğini ve Türkiye 
ekonomisine yön 
verdiğini dile getirdi.

Ardından Konuşma 
sim Yapan TOBB 
Başkanı Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu 
“BTSO'nun çalış
malarını yakından 
takip ettiğini ve 
başarılı bulduğunu 
belirterek, 16 makro 
projenin Türkiye'ye 
örnek olacağını dile 
getirdi. Bursa'nın 
Türkiye sanayisinin 
en önemli şehirlerin 
den birisi olduğunu 
kaydeden Hisarcık 
lıoğlu, "Bursa, 
çeşitli medeniyetlere 
ve Osmanh İm para 
torluğuna başkentlik 
yapmıştır. Başkent 
ler, her zaman 
başkenttir. Başkentti 
olmanın farklı bir 
kültürü vardır.
Bursa, birçok fark
lılığın birleştiği ve 
çok sesliliğin 
olduğu bir kenttir. 
Bizler oda sistemini 
Avrupa'dan almışız. 
Ama bizim ahilik ve 
localık kültürümüzü 
de Avrupa bizden 
almış. Aslında oda 
sisteminin kurucusu 
sîzsiniz. Bursa ilk 
locanın kurulduğu 
şehrin tam merkezi 
dir. Tarih kültür her 
tarafınızdan akıyor. 
BTSO, 125. yılımızı 
kutlamıyor. 5 asırlık 
bir lonca kültürünü 
kutluyoruz. Aynı 
otellerde olduğu gibi 
oda hizmetlerinde 
de yıldızlama işini 
başlattık. BTSO da 
üyelerine 5 yıldızlı 
hizmet veriyor.
Bugün Bursa"ya 
baktığımızda Paris, 
Berlin, Londra 
üyelerine hangi 
standartlarda hizmet 
veriyorsa, BTSO'da 
bu standartlarda 
hizmet veriyor" 
dedi.
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Okul öncesi, ilkokul, 
ortaokul ve liselerde 
eğitim gören 17,5 
milyon öğrenci, 
Cuma günü karne 
alarak 3 ay sürecek 
yaz tatiline girecek. 
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı'nın, 
Eskişehir'de düzen
lenecek törenle 
öğrencilere kar
nelerini dağıtması 
planlanıyor. 
İlkokul, ortaokul ve 
lise son sınıf öğren
cileri mezuniyetin 
yanı sıra yaz 
tatilinde kayıt heye
canı yaşayacak. 
Ortaokulların 8. 
sınıflarında okuyan 
öğrencilerin girdiği 
ortak sınavların 
puanları 11 
Haziran'da, okul 
kontenjanları 4 
Temmuz'da açık
lanacak. 8. sınıf yer
leştirmeye esas 
puanları 7 
Temmuz'da duyuru
lacak, 31 Temmuz-8 
Ağustos 2014'de 
tercihler gerçek
leştirilecek. Tercih 
sonuçları ise 22 
Ağustos'ta bildirile
cek,

Lise son sınıf 
öğrencilerinin ve 
lise mezunlarının 
katılacağı Lisans 
Yerleştirme 
Sınavları (LYS) 81 il 
merkezi ve 
Lefkoşa'da yapıla
cak. LYS-4,14 
Haziran Cumartesi; 
LYS-1 ve LYS-5,15 
Haziran Pazar; 
LYS-2, 21 Haziran 
Cumartesi ve LYS-3, 
22 Haziran Pazar 
günü gerçekleşti 
rilecek.
2014-2015 eğitim ve 
öğretim yılında, 
okul öncesi, ilkokul 
birinci sınıf, 
ortaokul ve imam 
hatip ortaokullarının 
5'inci sınıflarındaki 
öğrencilerin eğitim 
ve öğretime hazır
lanması 8-12 Eylül 

2014'de yapılacak. 
Yeni eğitim-öğretim 
yılında ilk zil, 15 
Eylül Pazartesi 
çalacak ve ilk 
dönem dersleri, 23 
Ocak 2015 Cuma 
sona erecek.
15 günlük yarı yıl 
tatilinin ardından 
dersler, 9 Şubat 
2015 Pazartesi günü 
başlayacak, 12 
Haziran 2015 Cuma 
öğrenciler yaz tati
line girecek.
MEB'in 2013-2014 
eğitim öğretim yılı 
istatistiklerine göre, 
61 bin 936 okulda, 
17 milyon 532 bin 
988 öğrenci eğitim 
görüyor. Bu eğitim 
kuramlarında 873 
bin 747 öğretmen,— 
562 bin 882 derslik
te görev yapıyor.

YURTKUR ile 
Ziraat Bankası'nın 
yaptığı yeni pro
tokole göre öğren
ciler burs ve kredi
lerini T.C kimlik 
numarasına göre 
alacak. 
Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 
Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu'nun 
(YURTKUR) Ziraat 
Bankası ile yaptığı 
yeni protokol 
açıklandı.
YURTKUR'un 
Ziraat Bankası ile 
yaptığı ve 1 Temmuz 
2014'te yürürlüğe 
girecek protokolde 
yeni düzenlemeler 
hayata geçiyor. 
Eski protokolde 
öğrencilere burs 
ödemeleri her ayın 
6'sında, kredi 
ödemeleri ise 
7'sinde yapılırken 
yeni protokolle, 
öğrencilerin TC

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

kimlik numaralarının 
son hanesine göre 
belirlenen tarihlerde

tığı yeni protokolün 
yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren tah-

ödenecek. 
Buna göre, 
TC kimlik 
numarasının son 
hanesi 0 olanlar için 
ödeme günü her 
ayın 6'sı olacak, 
kimlik numarasının 
son hanesi 2 olan
lara ödemeler ayın 
7'sinde, 4 olanlara 
ayın 8'inde, 6 olan
lara ayın 9'unda ve 
kimlik numarası 8 
ile bitenlere burs ve 
kredi ödemeleri her 
ayın 10'unda 
yapılacak.
YURTKUR'un yap- 

silat işlemlerinde 
sanal pos imkanı da 
devreye giriyor.
Bu düzenlemeyle 
tahsilatlar artık 
internet üzerinden 
kredi kartı ile de 
yapılabilecek. 
Bankanın vadesiz 
hesapta mevduatı 
bloke etmesinin 
de kaldırıldığı yeni 
protokolde, öğren
cilere yapılan 
kredi ödemeleri 
üzerinden alınan 
binde 2'lik korniş 
yon ise binde 1'e 
düşürülüyor.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gtnclilı Kampı Kara t aalide ılenû kenarına kuruluııcr
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin en 
önemli sosyal 
sorumluluk projeleri 
arasında yer alan 
kent gönüllüleri 
gençlik kampı, 
bu yıl Gemlik 
Karacaali’de deniz 
kenarına kuruluyor. 
Bu yıl 8 dönemde 
1200 genci ağırlaya
cak olan kampta, 
yüzmeden okçuluğa 
kadar tüm branşlar
da spor etkinlik
lerinin yanında 
tiyatro, müzik, resim 
gibi sanatsal etkin
likler de gerçek
leştirilecek.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, bu yıl 
14’üncü düzenlenen 
kamptan bugüne 
kadar 30 bine yakın 
gencin yararlandı 
ğını belirterek, en 
önemli amaçlarının 
toplumsal hayata 
duyarlı, donanımlı, 
idealist bireyler 
yetiştirmek 
olduğunu söyledi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ders
lerinde başarılı olan 
13-15 yaş grubunda
ki gençlere tatil

Irai A 
HİR 
ESİ

yapma imkanı sun
duğu 14’üncü Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı, 18 Haziran 
Çarşamba günü 
başlıyor.
Daha önce Uludağ 
eteklerindeki Yiğitali 
Köyü’nün Göl 
Pınarlar mevkiinde 
gerçekleştirilen 
kamp heyecanına bu 
yıl deniz ve sahil de 
ekleniyor.
Gemlik Karaca 
ali’deki denize sıfır 
izcilik kampının 
bulunduğu alanda 
yapılacak 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nda 8 
dönemde toplamda 
1200 öğrenci ağır

lanacak.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Gölpark 
Sosyal Tesisleri’nde 
düzenlenen basın 
toplantısı ile kampın 
içeriği hakkında 
kamuoyunu bil
gilendirdi.

Kentlilik ve 
doğa bilinci

Kampın bu yıl şehrin 
gürültüsünden uzak, 
Gemlik Karacaali 
mevkiinde, çam 
ağaçları ve tarihi 
çınar ağaçlarıyla 
donatılan çehresiyle 
denize sıfır bir alan
da gerçekleştirile

ceğini belirten 
Başkan Altepe, 
“Gençlerimizin 
kentlilik ve doğa 
bilincine sahip, pay
laşmayı ve takım 
olmayı başaran 
bireyler olarak 
yetişmesini amaç 
lıyoruz. Tamamen 
doğal ortama taşı
nan kampa katılan 
gençlerimiz hem 
doğayı yakından 
tanıyacak hem de 
alacakları eğitimlerle 
kentlilik bilincine 
sahip olacak.
Kampçıların ulaşım, 
yemek, sağlık ve 
güvenlikle ilgili tüm 
ihtiyaçları Büyük 
şehir Belediyesi

tarafından 
karşılanacak. 
Zengin aktivite içeri 
ğiyle kampçılar, key
ifli bir tatil geçirme 
imkanı bulacak. 
Kamp süreci boyun
ca tüm katılımcılara 
ferdi kaza sigortası 
yapılırken, 24 saat „ 
boyunca doktor, 
hemşire ve ambu
lans hizmeti de ve 
rilecek. Aileler, 
gönül rahatlığı 
içinde çocuklarını 
kampa gönderebilir
ler” dedi.

Özgüvenimiz arttı

Kent Gönüllüleri 
kampına 2010 yılın
da katılan ve halen 
Akdeniz Üniversite- 
si’nde eğitim gören 
Betül Akkuş, kamp 
sayesinde 
özgüveninin arttığını 
söyledi. Kendisi gibi 
tüm gençlere bu 
imkanı sağlayan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’ye teşekkür 
eden Akkuş, 
“Kampta kazandığım 
özgüven sayesinde 
şimdi üniversitede 
müzikten tiyatroya 

kadar her türlü 
sosyal faaliyet 
içinde yer alabiliyo
rum. Kampta 
aldığımız doğaya 
saygı eğitimleriyle 
de doğaya daha 
saygılı bireyler 
olduk” diye konuştu, 
ilk dönemi 18-24 
Haziran tarihleri 
arasında, son döne
mi ise 20 - 26 
Ağustos tarihleri 
arasında yapılacak 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nın 
final gecesi ise 
29 Ağustos’ta 
Kültürpark 
Açık Hava 
Tiyatrosu’nda 
yapılacak.
Kamptaki eğitim
lerde başarı 
gösteren 24 genç, 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından yurtdışı 
gezisi ile ödül
lendirilecek. 
Kampa katılmak 
isteyenler 
www.kentgonulluleri. 
org adresinden 
başvuru yapabile
cekleri gibi buradan 
merak ettikleri bil
gilere de ulaşabile
cekler.

ttBai Mat mbm intr Brsa'ü iıımınır
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Türkiye’nin kiraz 
ihracatını artırmaya, 
kiraz-vişne yetiştiri
ciliğinin geliştirilme
sine ve modern
leştirilmesine yöne- 
lik çalışmaların 
düzen ve işbirliği 
içinde 
yürütülebilmesi 
amacıyla kurulan 
Ulusal Kiraz-Vişne 
Çalışma Grubu, 
18’inci toplantısını 
Bursa’nın Mudanya 
ilçesinde yapacak. 
Gıda, Tarım Ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı 
bünyesinde faaliyet 
gösteren ‘Ulusal 
Kiraz-Vişne Çalışma 
Grubu’ 10-11 Haziran 
tarihlerinde gerçek
leştireceği toplantıda

geleceğe dönük 
planlan masaya 
yatıracak.
Bakanlıktan yapılan 
açıklamada, “Çalış
ma grubu;
Bakanlığımız konu 

uzmanları yanında 
üniversite öğretim 
üyeleri, özel sektör 
temsilcileri ve üreti
cilerden oluşmak
tadır. Kiraz-Vişne 
Çalışma Grubu yılda 

bir defa resmi olarak 
toplanmakta ve bu 
toplantı her yıl 
ülkemizin kiraz-vişne 
yetiştiriciliğinde 
önde gelen 
illerinden birinde

gerçekleşmektedir.
Bu yıl gerçekleştir
ilecek 18. Toplantı 
Bursa’nın Mudanya 
ilçesinde yapılacak
tır. Birinci günün 
sonunda Kestel ilçe
si, Babasultan 
köyünde, kiraz-vişne 
yetiştiricilerinin 
sorunlarının tartışıla
cağı bir panel düzen
lenecektir. Bakanlık 
(Araştırma-Yayım)- 
Üniversite-özel 
Sektör-Üretici 
bağının iyi kurul
duğu bu örnek Çalış
ma Grubu’nun da 
çok ciddi katkılarıy
la, ülkemiz son yıl
larda özellikle kiraz 
yetiştiriciliği ve ihra
catında büyük hamle 
yapmıştır.

Grubun kurulduğu
yıl olan 1997 
yılında 215 bin 
ton olan kiraz 
üretiminin 
18.000 tonu ihraç 
edilmiş ve 28.3 
milyon dolar gelir 
elde edilmişken, 
2012 yılı kiraz üreti
mi 480 bin tona, 
kiraz ihracatı 46.477 
tona çıkmış, elde 
edilen ihracat geliri 
ise 131 milyon 
dolara yükselmiştir. 
Türkiye gerek üre
tim, gerek kiraz ihra
catı ve gerekse ihra
cat gelirleri açısın
dan Avrupa ve 
dünyanın en 
önemli ülkelerinden 
birisi olmuştur.” 
denildi.

‘Gemlik Körfe ’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.kentgonulluleri
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Bursa ıla iestival coşitusu tavafls Proiesf ile baslar
‘53. Uluslararası 
Bursa Festivali’, 
10 Haziran Salı günü 
saat21.15’de 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu’nda 
gerçekleştirilecek 
açılış konseriyle 
başlayacak.
Türkiye’nin en 
uzun soluklu 
organizas 
yonu olan ‘53. 
Uluslararası 
Bursa Festivali’, 
10 Haziran Salı 
günüsaat 21.15’de 
Kültürpark 
Açıkhava 
Tiyatrosu’nda, 
‘Kavafis Projesi’ 

açılış konseriyle 
başlıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın* 
dan Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm 
Vakfı (BKSTV) 
işbirliğiyle 
gerçekleştirilen 
‘53. Uluslararası 
Bursa Festivali’, 
bu yıl Kavafis 
projesi 
ile açılıyor. 
Bursa Bölge 
Devlet Senfoni 
Orkestrası 
(BBDSO) ve 
Devlet Çok 
Sesli Korosu’nun 
aynı sahneyi

paylaşacağı pro
gramda; şair 
Kavafis’in 
dünyaca ünlü şiir
leri, ünlü Yunanlı 
besteci Alexandros 
Karozas’ın 
besteleri, Yunan 
müziğinin en 
önemli elçisi George 
Dalaras’ın 
yorumu ve Okan 
Bayülgen’in 
şiir okumaları 
eşliğinde 
Bursa’da 
yankılanacak. 
Program Şef 
Hakan Şensoy 
yönetiminde 
gerçekleştirilecek.

10 HAZİRAN 2014
BURSA AÇIKHAVA TİYATROSU / 2 i: 15

Bentti: ALEUNDM» KAROZAS
i WfcGEORGEDAUMS' 
'jütleri SedakÜrci'OKAN BaYCLCEX/. 
Şef: HAKAN ŞENSOY
Ortflln: TX- KÜLTÜR VE YURUM BAKANLIĞI.

■ Gözet, sanatlar oeneimCdOiilOöû. ■: 
BURSA BÖLGE DEVLET SFXKWI ORKESTRASI 
Koeo: T.GKÛITCk V£ TURUM BAUXUCC- 
DEVİEtÇOK SESLİ KOROSU

53. ULUSLARARASI BURSA
INTERNATIONAL BURSA FES

I0 HAZİRAN -5TEMMIZ20U

AÇILIŞ KONSERİ

KAVAFİS PROJESİ

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ.
İLETİŞİM : 514 28 06

SATILIK
UMURBEY’DE

BAHÇELİ 
4+1180

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AMCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMAâ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama" kampanyasına 
su tüketiminin önlenme 
sİ İçin siz de katılın

BAYAN ELEMAN
MERMER 

SEKTÖRÜNDE 
DENEYİMLİ 

PAZARLAMA 
ELEMANI 

ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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öğretmene yeni yılda 273 TL lik müjde
Eğiti m-öğreti m 
tazminatları 75 lira 
artacak, zam 273 
liraya ulaşacak. Ek 
derslere giren bekar 
bir öğretmenin 
maaşı 2 bin 710 lira 
olacak 
öğretmenler, 
memurlara uygu
lanan genel zammın 
dışında eğitim-öğre- 
tim tazminatı olarak 
Temmuz ayında 
maaşlarını 75 TL 
zamlı alacak.
Hükümet, 2014 yılın
da memur maaşları
na yapılan zamlarda 
öğretmenler için 
pozitif ayrımcılık 
yaptı. Bütün 
memurlara yapılan 

taban aylığa brüt 
175 liralık zamdan 
yararlanan öğret
menlerin, 
eğitimöğretim tazmi
natlarında Ocak'ta 
75 lira artış oldu. 
EKSTRA AYARLAMA 
Eğitim-öğretim 
tazminatlarında 
Temmuz ayında bir 
75 liralık artış daha 
gelecek. Böylelikle 
öğretmenler bu yıl 
maaşlarını, ilk 6 
ayda 75, ikinci 6 
ayda ilave 75 lira ile 
toplamda 150 lira 
ekstra zamlı almış 
olacak. Taban aylık
taki artış da dikkate 
alındığında öğret
menlerin maaşların

da 2014 yılında yak
laşık 273 lira net 
artış sağlanmış ola
cak.
MAAŞLAR NE 
OLACAK?
Buna göre; göreve 

yeni başlayan bekar, 
bütün ek derslerine 
giren bir öğretmen 2 
bin 710 lira maaş 
alacak. 3 çocuk 
sahibi olan ve 
göreve yeni

başlayan öğret
menin maaşı 2 bin 
988 lira olacak. Üst 
kademedeki, kıdem
li, evli, eşi çalış
mayan, 3 çocuk 
sahibi ve bütün ek 

derslerine giren bir 
öğretmen 3 bin 334 
lira maaş alacak. 
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, geçen yıl 
gerçekleşen toplu 
sözleşmelerde 
öğretmenlere pozitif 
ayrımcılık yapılması 
için Maliye 
Bakanlığı'na talimat 
verdiğini açıklamıştı. 
ÖDENEKTE DE 100 
LİRA ARTIŞ 
Öğretmenlere her yıl 
eğitim öğretim döne
minin başında öde
nen eğitim ödeneği 
de 100 lira artırılarak 
850 lira oldu. 2015 
yılında da eğitim 
ödeneğinin 950 lira 
olacağı belirtildi.

Nisan ayı sanayi rakamları açıklandı
Sanayi üretimi Nisan 
ayında yüzde 4.6 
olarak gerçekleşti. 
Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretim endeksi bu 
yılın nisan ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
4,6, mevsim ve 
takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi ise bir önce
ki aya göre yüzde 1 
arttı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
nisan ayı Sanayi 
Üretim Endeksi 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, mevsim 
ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 

üretimi bir önceki 
aya göre yüzde 1 
artış gösterdi. 
Sanayinin alt sektör
leri incelendiğinde 
nisan ayında, bir 
önceki aya göre 
madencilik ve taşo
cakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 3,9, 
imalat sanayi sek
törü endeksi yüzde 
0,4 ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklim- 
lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü 
endeksi ise yüzde 
3,4 arttı.
Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi de nisanda, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 4,6

artış gösterdi. Bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre değişime 
bakıldığında ise 
madencilik ve taşo
cakçılığı sektörü 
endeksinde yüzde 
9,3, imalat sanayi 
sektörü endeksinde 

yüzde 4,2 ve elek
trik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üreti
mi ve dağıtımı sek
törü endeksinde 
yüzde 5,8 artış 
görüldü.
Nisan ayında 
mevsim ve takvim 

etkisinden 
arındırılmış ana 
sanayi gruplarında 
en yüksek artış 
yüzde 2 ile sermaye 
malı imalatında 
gerçekleşti.
Buna göre, mevsim 
ve takvim etkisinden 
arındırılmış ana 
sanayi gruplarında 
nisan ayında bir 
önceki aya göre en 
yüksek artış yüzde 2 
ile sermaye malı 
imalatında görüldü. 
İmalat sanayi alt 
sektörleri ince
lendiğinde de nisan 
ayında, bir önceki 
aya göre en yüksek 
artış yüzde 25,4 ile 
diğer ulaşım 

araçlarının imalatın
da gerçekleşti. Bu 
artışı yüzde 14,5 ile 
makine ve ekipman
ların kurulumu ve 
onarımı ile yüzde 5 
ile temel eczacılık 
ürünlerinin ve ecza
cılığa ilişkin 
malzemelerin imalatı 
takip etti.
İmalat sanayiinde 
nisan ayında bir 
önceki aya göre en 
yüksek düşüş ise 
yüzde 6 ile tütün 
ürünleri imalatında 
gerçekleşti. Bu 
düşüşü yüzde 5,5 ile 
diğer imalatlar ve 
yüzde 4,7 ile elek
trikli teçhizat imalatı 
izledi.
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—ULHkULI ILLimmiR----- HtSMI UAIIttLtK ------nnnnmnfflsu-----
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
Pamukkal* ®*»2 OO 2®
DENİZ UÇAÖI «13 ®» 13
Pegııuı Akml» Sey»h»t »14 C3 02
METRO »1» 12 13
Aydın Turizm ® 13 20 Vt
SOzarTurtzm «12 1O 72
Kanbarofilu-Eaaday 614 46 43
Anrtur «14 47 71
Kamil Koç «1 2 0*1 03

HASTANELER

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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 58
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 bo 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 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 Anza Yalnız 185

Akcan Patrol 1o 7B
MAR-PET s13 30 33
TUncay Otogaz «13 1« <®
Beyza Petrol ®13 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4894 

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)

GEMIİN SİNEMİ GİİNIÜĞİİ
VENÜS SİNEMASI

GODZILLA (3 
BOYUTLU TÜRKÇE) 

11.30-14.00-16.30-
18.45-.21.00 

BAY PEABODY VE 
MERAKLI SHERMAN 

11.30-13.30-15.30-
17.30-19.30 

CİN 12.00-14.00- 
16.00-18.15-20.30

5133321
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Tel:5T2Ö512
ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin fanında, 

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

iZeytinyagi
rKestane Şekeri]
Yöresel Reçelleri
Kozmetik Ürünler ı

www.kavlak.com.tr

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ______
11 Hidran 2014 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

www.umurbevdeemlak.com 
www.irfanunliiemlak.com

Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Gemlik Temsilcisi Cemal Eser, askerî üsse girip bayrak indirenlere sert çıktı..

Eser, “Bayrağımızı indirenlere 
sessiz kalanları lanetliyoruz”

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

LİCE OLAYLARI - MUSUL'UN İŞGALİ
Günlerdir Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 

yaşananları ibretle izliyoruz.
Yalnız izliyoruz.
PKK militanlan yol kesiyor, kimlik soruyor, 

adam kaçırıyor, devletin araçlarını yakıyor, 
Askeri alana girerek Türk Bayrağını direkten 
indirme cesaretini gösterebiliyor.

Tüm olanları sadece seyrediyoruz.
Askerin eli kolu bağlı, asli görevini bile 

yapamıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri rol model oldu.
Bunların nedeni, aman barış süreci bozul

masın, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı 
suya düşmesin. Bu nedenle PKK ve Kürt mil
liyetçilerine ödün veriliyor. Devamı 4’de 

__________________—__________________

PKK’lı militanlarca 
Türk Bayrağının gön
derden indirilmesi 
olayı üzerine, Türki 
ye Kamu-Sen ve 
Türk Eğitim Sen 
Gemlik Temsilcisi 
Cemal Eser yazılı 
basın açıklaması 
yaparak olayı kınadı. 
Eser, yaptığı yazılı 
açıklamada, PKK’lı 
teröristler Diyarba 
kirim Lice ilçesindeki 
2. Hava Kuvveti 
Komutanhğı’nda asılı 
bulunan Türk bay ra 
ğını Askeri bölgenin 
içine girip indirenlere 
güvenlik güçlerinin 
herhangi bir müda
halede bulunmadık
larını belirtti.
Eser, "Bayrak, bir 
milletin varlığının ve

Cemal Eser
bağımsızlığının 
sembolü, tarihinin 
hatırasıdır.
Bayrağın değeri, 
yapıldığı kumaşla 
değil, dalgalanması 
için ödenen bedelle 
ölçülür." dedi.
Haberi sayfa 2’de

i» 4 Goodyear’a 
1 BMW I

4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520i ile sürme şansı yakalayın!

U Facebook/goodyear.turklyo TwItter/goodyairturWyG

Solaksubaşı

Bayrak indirilmesini 
yürüyerek 

protesio eniler

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 2.nci Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’na içindeki direkteki Türk bayrağının 
bir PKK’lı tarafından indirilmesine Türkiye’nin her 
ye rinde tepkiler yağıyor. Dün, ilçemizde Atatürk 
çü Düşünce Derneği öncülüğünde bir grup duyar 
lı vatandaş İskele Meydanı’ndan İstiklal Caddesi 
boyunca ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş 
yaparak, Lice’deki olayı kınadılar. “Bayrağı indi 
ren eller kinisin”, “Ya istiklal ya ölüm, tam bağım
sız Türkiye” şeklinde sloganlar atarak yürüdüler.

MADE TO FEEL GOOD

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 1 GEMLİK Tel: 0 224 524 74 01 GSM 0 533 92418 98
Worid'eözel9taksit! worud

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbevdeemlak.com
http://www.irfanunliiemlak.com
mailto:quler@hotmail.com
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Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Gemlik temsilcisi Cemal Eser, askeri üsse girip bayrak indirenlere sert çıktı..

lıtiM m iıHm m Mın Miı ıtf
PKK’lı militanlarca 
Türk Bayrağının 
gönderden indirilme
si olayı üzerine, 
Türkiye Kamu-Sen 
ve Türk Eğitim Sen 
Gemlik Temsilcisi 
Cemal Eser yazılı 
basın açıklaması 
yaparak olayı kınadı. 
Eser, yaptığı yazılı 
açıklamada, PKK’lı 
teröristler Diyarba 
kır’ın Lice ilçesinde
ki 2. Hava Kuvveti 
Komutanlığında 
asılı bulunan Türk 
bayrağını Askeri böl
genin içine girip 
indirenlere güvenlik 
güçlerinin herhangi 
bir müdahalede 
bulunmadıklarını 
belirtti.
Cemal Eser şunları 
söyledi:
“Bayrak, bir milletin 
varlığının ve bağım
sızlığının sembolü, 
tarihinin hatırasıdır.

Bayrağın değeri, 
yapıldığı kumaşla 
değil, dalgalanması 
için ödenen bedelle 
ölçülür. Türk bayrağı 
dışında rengini, mil
letinin kanından al 
mış başka bir bayrak 
yoktur. Askeri olarak 
bayrak ve sancağına 
hakaret edilmesine 
göz yummak, en 
büyük milli şerefsiz
lik olarak kabul 
edilmiş, tarihte bay 
rağa hakaret, padişa
ha ve devlete haka 
ret suçu ile ayni de 
recede tutulmuştur. 
Bayrağın kutsallığı, 
savaş meydanında 
en yüksek derecesi
ni bulur, bayrağı 
yere düşürmemek 
için en yüksek rütbe
li askerlerin dahi en 
küçük bir tereddüt 
göstermeden 
şehitliği göze aldık
ları görülürdü. Zira

bayrağın düşmesi, 
mağlubiyetle eş 
değerdir.
BAYRAK İÇİN 
ÇANLARINI 
VERDİLER 
Malazgirt’te, Koso 
va’da, Mohaç’ta, 
Çanakkale’de, Dum 
lupınar’da, Sakar 
ya’da bayrak yere 
düşmesin diye nice 
yiğitler canlarını 
seve seve vermiş 
lerdir. 1984 yılından 
beri PKK terör 
örgütünün eli kanlı 
canileri, bayrağımızı 
indirmesinler, ülke 
mizi bölmesinler 
diye kuş uçmaz ker
van geçmez dağlar
daki karakollarda on 
binlerce evladımız 
toprağa düştüler ve 
bu kutsal bayrağı, 
korumak ve kolla
makla görevli Devleti 
mize ve şimdiki 
nesillere selametle

Cemal Eser

teslim ettiler.
Bu millet, tarihin var 
olduğu günden 
bugüne değin ken
disini, varlığını ve 
bağımsızlığını sem
bolleştirdiği ve kut
sal bildiği bayrağı 
dalgalansın diye 
sayısız şehit vermiş, 
kan dökmüştür. 
Bugün gördük ki, 
Kutsal bayrağımız 

yerlere indirilmiş ve 
tüm yetkililer sessiz 
kalmıştır.
Bayrağı yükseklerde 
tutmak için gerekirse 
canımızı da veririz 
kanımızı da.
Tıpkı geçmişte 
olduğu gibi.

Devletin bayrağı; 
azdırılan, semirtilen, 
şımartılan, sırtı sıva
zlanan terörist çapul 
culann ayaklanma 
provası ile vatanı 
korumakla görevli 
askeri birliğe giril e 
rek indirilmiştir.
Askeri gözetleme 
kulesi darmadağın 
edilmiştir.
Açılım sürecinde 
gelinen noktada tek 
bir silahlı kuvvetler 
mensubu bu menfur 
saldırıya cevap vere
memiştir.
Teröristler askeri bir
liğimizden zafer işa 

retleri ile inlerine 
dönerken, milletimi 
zin yüreğine kan 
damlamıştır.
Geli nen bu durumu 
iktidar partisi ve tüm 
yöneticilerine, Genel 
Kurmay Başkam’na, 
açılım düzeni içinde 
yer alan başta 
malum sendikacılara 
ve yöneticilerine, 
onları destekleyen
lere, olan biteni 
görmezden gelip 
mevcut yapıya 
destek veren kurum 
ve kuruluşlara ve 
halkımıza sormak 
gerekir. Rengini 
sayısız şehidimizin 
kanından alan, var
lığımı zın ve bağım
sızlı ğımızın sembolü 
bayrağımıza yapılan 
bu saldırıyı lanetli 
yor, bu rezalete 
seyirci kalan tüm 
kişi, kurum ve kuru
luşları kınıyorum.”

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Mecliste AKP’lilerin oylarıyla fay hattı değişti”haberi üzerine açıklama yaptı.

Yte im IHM iMMnle rettimû yok"
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gem 
lik’te geçen kuzey 
fay hattı konusunda 
Belediye meclisince 
alınan karar ve 
basında çıkan haber
ler üzerine yapatığı 
açıklamada, “Fay 
hattına müdahele, 
yönlendirme 
yetkimiz yoktur." 
dedi.
“Gemlik Basınında 
Fay Hattının Denize 
Taşındığı ile ilgili 
konu başlığı 
kamuoyunu yanıltıcı 
ve yanlış bir açıkla
madır” diye konuşan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Gemlik Belediye 
Meclisi Fay hattının 
denize taşınması ile 
ilgili bir karar 
almamış olup, böyle 
bir yetkiside bulun
mamaktadır.
Gemlik İlçesi 
5 Haziran 2001 tari
hinde Mülga 
Bayındırlık Bakanlığı 
Afet İşleri Genel

Müdürlüğünce onay
lanan, Gemlik İlçesi 
Genel Jeolojik 
Haritalarınnda, Ku 
zey Anadolu Fayının 
(KAF) Marmara 
Bölgesin'den geçen 
orta kolu üzerinde 
yer almaktadır. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesince 
Sismotek Müşavirlik 
Ltd. Şti. firmasına 
yaptırılan ve Çevre 
ve Şehircilik Bakan 
hğınca 19Nisan 2013 
tarihinde onaylanan, 
Gemlik İlçesi 1/5000 
ölçekli Nazım İmar 
Planına Esas 
Jeolojik-Jeoteknik 
Etüt Raporu içeri 
ğinde, sanayi böl
gesinin içerisinde; 
Gemlik fayının 
devamı olarak nite
lendirilen ve üze 
rinde herhangi bir 
paleosismolojik 
çalışma yapılma 
dığından dolayı 
Anntılı Jeolojik- 
Jeoteknik (AJE-1) 
Etüt gerektiren alan

Refik Yılmaz
olarak nitelendirilen, 
bir bölge değer
lendirilmiştir.
Bu nedenle, söz 
konusu alanda, 200 
metre mesafede bir 
tampon bölge oluş
turulmuştur.
AJE-1 olarak adlan 
dırılan ifade, 
sözkonusu bölgede, 
ayrıca detaylı çalış
ma yapılması gerek
tiğinin bir gösterge
sidir.
Dolayısıyla burada 
fay hattının olduğu
na dair teknik bir

çalışma yoktur.
Bu nedenle (AJE-1) 
tanımlamasından 
yola çıkarak, 
Jeodinamik 
Yerbilimleri Müh. 
Ltd. Şti. Firmasınca, 
1/5000 ölçekli Nazım 
imar planında AJE-1 
ile ilgili Ayrıntılı 
Jeolojik Jeoteknik 
Etüt yapılarak, İmar 
Planına Esas 
Jeolojik-Jeoteknik 
Etüt Raporu hazır
lanmıştır.
Bu rapor Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
Mekansal Planlama 
Genel Müdürlüğünce 
4 Şubat 2014 tarihin 
de onaylanmıştır.
Bu Raporda; 
“İnceleme alanında 
İTÜ Maden Fakültesi 
öğretim Üyesi Prof. 
Dr. H. Serdar Akyüz 
tarafından yapılan 
Paleosismolojik veri
lerin değerlendirilme 
sinde, “Çalışılan zon 
içinde yüzey kırığı 
üretebilecek herhan
gi bir aktif fay verisi 

görülmediği belirtil 
m iştir. Bu nedenle 
herhangi bir tampon 
bölge oluşturmaya 
gerek olmadığı kan 
aatine varılmıştır”, 
denilmektedir.
Çalışma sonucunda, 
bu bölgenin bir 
kısmı “Önlemli Alan” 
olarak ve bir kısmı 
“Yerleşime uygun 
olmayan alan” 
olarak değerlendiril 
miştir.
Sismotek Firması ve 
Jeodinamik Firması 
tarafından hazırla an 
her iki raporda 
raporun saha çalış
maları Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
teknik personelleri 
nezaretinde yapılmış 
ve onaylanmıştır. 
Belediyemiz bu 
konuda uygulama ve 
onay merci olma 
mıştır.
Yasal haklar 
çerçevesinde kişiler 
kendi sahaları içeri 
sinde ilgili mevzuat
lar doğrultusunda

zemin etüt çalışması 
yapma hakkına 
sahiptir.
Bu rapor verileri 
Belediyemiz arşivin
de yer almakta olup, 
raporlardaki veriler 
dışında teknik bir 
karar alınmamış ve 
uygulamaya sokul
mamıştır.
Paleosimolojik veril
er ışığında ve çeşitli 
bilimsel teknik çalış
malarla ortaya çıkan 
fay hattı meclis 
kararıyla taşınabil- 
cek bir olgu değildir. 
Bu bilime ve ilime 
aykırı bir cümledir. 
Kaldı ki İlgili 
Bakanlık onayı ile 
elimize ulaşan 
raporların içeriğine 
müdahale ve yön
lendirme yetkimiz 
yoktur. Kaldı ki, 
çalışmayı yaptıran 
firmanın evvelce 
imarlı olan bir kısım 
arazisini de bu 
kararla imara kapat
mış bulunuyoruz” 
dedi.

‘Gemlik ICörfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Facian ramak kaldı: 3 »aralı
Orhangazi’de, 
kamyonla çarpışarak 
hurdaya dönen oto
mobilde bulunan 
genç çift ile çocuk
ları yaralandı.
Kaza önceki gece 
saat 24:30 sıraların
da Orhangazi-Yalova 
yolunda Süpürgelik 
mevkiinde meydana 
geldi. Ceyhun Şahin 
(30) idaresindeki 06 
BS 3207 plakalı oto
mobil, Bursa’dan 
yüklediği sacları 
İstanbul’a götürmek 
üzere yola çıkan 
Ayhan 
Yumakoğullan’nın

MW Will W Milli Milli
Bursa’mn İznik 
ilçesinde, erkek 
kardeşlerinin kav
gasına son vermek 
isteyen genç kız 
kendini bıçakladı, 
lay, İpek Yolu 
Caddesi üzerinde 
bulunan tavuk 
çiftliğinde 
meydana geldi. U.U 
(25) ile O.U (23) adlı 
iki kardeş bilin
meyen bir sebepten 
dolayı tartışmaya 
başladı.

Arıların istilasına uğradı
Bursa’mn İnegöl 
ilçesi arıların isti
lasına uğradı. 
Kovandan kaçan 
binlerce an, sokak 
sakinlerine korku 
dolu anlar yaşatır 
ken, bir ağaçta yuva 
yapan anlar yaklaşık 
bir saatlik uğraş 
sonunda minibüsün 
üzerine konulan 
başka kovana çekil
di. Bal üretimi yapan 
bir kişiye ait kovan
dan kaçan anlar, 
Sinanbey Mahallesi 
Kemer Sokak 
üzerinde bulunan 
ıhlamur ağacına 
yuva yaptı. Sokak 
üzerinde uçuşan 
binlerce arı sokak 
sakinlerine ve 
sokağı kullanan 
vatandaşlara korku 
dolu anlar yaşattı.

(47) kullandığı 16 
BOJ 13 plakalı 
kamyona arkadan 
çarptı. Ceyhun

Şahin ile birlikte 
yanında oturan eşi 
Zehra (27) ve arka 
koltukta bulunan 3

Ağabeylerinin tartış- meye başladığını 
masının şiddetlen gören kız kardeşleri

Bir arkadaşının 
haber vermesiyle 
anların mesken tut
tuğu sokağa gelen 
arı üreticisi Galip 
Sever, arılarını 
toplayabilmek için 
çareler aramaya 
başladı. Koruma 
elbisesi giyen Galip

Sever, kendi 
minibüsünü arıların 
yuva yaptığı ağacın 
altına çekti.
Ardından boş arı 
kovanını 
minibüsünün üzer
ine yerleştiren 
Sever, kovanın içeri
sine yerleştirdiği

yaşındaki oğulları 
Volkan Ege Şahin 
yaralandı. Hurdaya 
dönen otomobilin 
sürücüsü Ceyhun 
Şahin, araçtan kendi 
imkanları ile çıkarak, 
arka koltukta bulu
nan 3 yaşındaki 
oğlunu kucağına 
aldı. Sıkışan Zehra 
Şahin ise itfaiye ve 
sağlık ekipleri 
tarafından kurtarıldı. 
Yaralı çift ile çocuk
ları, Yalova Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılırken, kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor

D.U (17), kavgayı 
sonlandırmak için 
elindeki bıçağı 
göğsüne batırdı. 
Olayı fark eden 
erkek kardeşler, 
kavgayı bırakıp kız 
kardeşlerini İznik 
Devlet Hastanesi’ne 
götürdü. D.U'nun 
hafif yaralandığı ve 
ayakta tedavi 
edildiği öğrenildi. 
Olayla alakalı 
tahkikat 
sürüyor.

şerbete batırılmış arı 
keki ile arıları 
kovana çekmeyi 
başardı. Yaklaşık bir 
saatlik uğraş sonun
da arılar ıhlamur 
ağacından kovana 
çekilirken, sokak 
sakinleri de rahat bir 
nefes aldı

liseli Kula 
İlişkiye Clren 

11 Kişi 
Tutuklandı

M u stafakemal paşa 
llçesi'ndeki olay, 
polise yapılan bir 
ihbarla ortaya çıktı. 
İhbar üzerine 
harekete geçen 
polis, kimliği açık
lanmayan genç kıza 
ulaşarak ifadesini 
aldı, ifadenin ardın
dan yapılan araştır
ma sonucu, 2 yıl 
önce tuzağa 
düşürdükleri liseli 
kıza tecavüz eden, 
görüntüleri kayded
erek şantajla 
fuhuşa zorladıkları 
iddia edilen Şafak 
D., Kadir T., 
Rahman D. ve 
Hasan Z. gözaltına 
alındı.

İFADELERİNİN 
ALINMASI 30 SAAT 
SÜRDÜ 
Bu kişilerin tehdit 
ve şantajları sonu
cu fuhuş batağına 
saplanan genç kızın 
para karşılığı birlik
te olduğu iddia 
edilen 10 kişi daha 

Gelinine Kızan 
Kaynanadan 

Oturma Eylemi
ilginç oturma eyle
mi saat 09.00 
sıralarında Maksem 
Mahallesi'nde mey
dana geldi.
Gökdere Boğaz 
Sokak'ta yaşlı bir 
kadının sokağa 
atıldığı ihbarı üzer
ine harekete geçen 
polis ekipleri, kısa 
sürede olay yerine 
intikal etti, iddiaya 
göre gelini S.K. ile 
anlaşamayan 80 
yaşındaki N.K., 
mahalle muhtarını 
arayarak gelininin 
kendisini darp 
ettiğini öne sürdü. 
Gelinin kendisini aç 
bırakıp dövdüğünü 
iddia eden yaşlı 
kadın, apartmanın 
önüne çıkarak 

gözaltına alındı. 
Geçen cumartesi 
günü gözaltına alı
nan 14 şüphelinin 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nda 
ifadelerinin alın
ması 30 saat sürdü. 
Mahkemeye 
çıkarılan şüpheliler
den 3'ü tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakılırken, 
genç kızı tuzağa 
düşürüp 
pazarladığı iddia 
edilen Şafak D., 
Kadir T., Rahman D. 
ve Hasan Z. ile para 
karşılığı birlikte 
oldukları öne 
sürülen E.Ü., S.B., 
T.O., İ.E., L.E., Y.H. 
ve B.K., çikanldık- 
ları nöbetçi mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine gönderil- 
di.Liseli kız Sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürülğü'nce 
koruma altına 
alınırken, olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

oturma eylemi 
yaptı.
UZUN SÜRE İKNA 
OLMADI 
Komşularının haber 
vermesi üzerine 
Altıparmak 
Mahallesi'ndeki 
evinden gelen gelin 
S.K ve yaşlı kadının 
torunları G.K. ve 
Y.K, uzun süre 
babaannelerini 
ikna etmeye çalıştı. 
Oğlu K.K. ile de 
telefonla konuşan 
Nihal K., içeriye 
girmeye bir türlü 
ikna olmadı. Bir ara 
kucaklanarak içeri 
sokulmaya çalışılan 
yaşlı kadın bağır
maya başlayınca 
bundan da 
vazgeçildi.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış

Lice olayları - Musul'un işgali

Güney Doğu Anadolu bölgemiz resmen 
olmasa da fiilen Türkiye’nin elinden çıktı.

O bölge artık Kürdistan..
AKP’liler de bu sözü söylemeye baş 

ladılar.
Kürt sorununu çözmek için başlatılan 

girişimler, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin eyaletlere bölünmesine doğru 
götürülüyor.

30 yıldır çözülemeyen Kürk sorununu 
çözmek için kürt milliyetçilerine ve bir 
terör örgütü olan PKK ile İmralı üzerin 
den pazarlıklar yapılıyor.

Önce resmi kurum isimlerinin önünden 
T.C. rumuzunu sildiler, Andımızı yasak
ladılar, Güney Doğu Anadolu 
Bölgesi’ndeki kürtlerin yaşadığı yerlerde 
artık Türkçe yer isimleri kullanılmıyor.

Belediyelerin tabelaları kürtçe..
Terör örgütü Diyarbakır, Hakkari, Van, 

Bitlis il ve ilçelerinde kolluk kuvveti ku 
ruyor, yol kesiyor, kimlik soruyor.
Kürt devletinin parlementosunu kurdu

lar.
AKP’liler sevinsinler.
Yakında o bölgelere girmek için de kim

lik soracaklar veya pasaport...
Askeri, polisi takan yok.
Sokaklar, Filistin sokakları çoktan geçti.
Ellerde molotoflar, polis araçlarını 

yakıyorlar.
Bir iç savaşın içindeyiz ama hükümet 

bunu barış sürecine sabote etmek olarak 
algılıyor.

'Allah ou Kullarına 'akıT'riKif insan etsin.
Gidiş iyi değil.
Başbakanın tek adam olarak Devlet 

Başkanı olmak için uyguladığı politika 
lan iflas etti, hala farkında değiller.

tfeleiirh'ivius'druhışğâııne...
Haber ajansları, Türkmenlerin çoğun

lukta olduğu Musul ve çevresinin gün
lerdir IŞIL (Irak Şam İslam Devleti) mili
tanlarınca kuşatıldığını, Musul’un ise 
işgal efflıû'ığ'mı duyurdu.

Türkiye nin dış politikasının içinin 
boşluğuna bakın.

Suriye’yi nasıl bir batağa çevirdilerse 
Irak’ı da aynı duruma soktular.

IŞIL yakında Türkiye’yi de tehdit ede
cek. Bunun belirtileri görülüyor.

Güney Doğu bu konuda en uygun 
bölge.

Yakında büyük şehirlerde sürpriz olay
lar yaşanırsa şaşırmayın.

Aman, Barış Süreci var, bunları görme 
yin diyemezsiniz.

Ülke bölünüyor, herşey güllük gülistan
lık gösteriliyor.

ABONEOLDUNIOU?
■■■iduib ABONEOLUNOKUYUNOKUTUN

Mutlu Çocuk Umutlu Kent Projesi ve Çocuk Şenliği" kapsamında 
yapılan resim yarışmasında Bursa İkincisi oldu

Wl HIKIMSIim lİSM İMİI
Gemlik Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi Denizcilik 
Anadolu Meslek 
Lisesi Gemi Yapımı 
Alanı 9.Sınıf öğren
cisi Kadir Deniz, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
"Mutlu Çocuk 
Umutlu Kent 
Projesi ve Çocuk 
Şenliği" kapsamında 
yapılan resim 
yarışmasında 
Bursa 2.si oldu.

Ayrımcılık ve 
ötekileştirme 
dalında yapmış 
olduğu karakalem 
çalışma ile Gemlik'i 
temsil ederek 
dereceye giren 
Kadir Deniz’e 
bisiklet hediye 
edildi.
9.Sınıf öğrencisi 
Kadir Deniz’e 
ödülü Merinos 
kültür Merkezinde 
yapılan tören 
ile teslim 
edildi.

T

Cumhuriyet İlkokulunda Model Uçak Sergisi
Cumhuriyet ilkokulu 
Havacılık Kulübü 
öğrencileri öğret
menleri M.Ali Bıyıkçı 
nezaretinde yaptık
ları model uçakları 
okul salonunda 
öğrenci, veli ve 
öğretmenlerine 
sergilediler.
Okullarının Havacılık 
Kulübünde 13 öğ 
rencinin katılımı ile 
gerçekleşen sergide 
yapılan model uçak
lar çok ilgi çekti. 
Törene Kızılay 
yetkilileri ve Türk

Hava Kurumu 
yetkilileri de katı

larak kursu başarı çilere sertifikalan
ile bitiren öğren- verildi.

TSO Gazi Ortaokulu Korosu coşturdu
TSO Gazi ilk ve 
Ortaokulu öğrenci 
ve öğretmenlerinin 
hazırladığı Türk Halk 
Müziği korosu coş
turdu.
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezinde 
düzenlenen konsere, 
Belediye Başkan 
vekili Okulu Aile 
Birliği Başkanı 
Ercan Barutçuoğlu, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Şube 
müdürü Ali Osman 
Cura, bazı okulların 
müdürleri de 
katıldılar.
Müzik öğretmeni 
Hülya Atagün 
şefliğinde yaklaşık 
40 öğrencinin eğitim

öğretim yılı içeri 
sinde ders dışı 
zamanlarda çalışa 
rak hazırladıkları 
halk müziği konseri
ni izleyen öğrenci 
ve velileri müziğe 
doydular.
öğrencilerin korosu

nun ardından, okul
da görev yapan 30 
öğretmen ve idareci
den oluşan öğret
menler korosu 
sahne aldı, öğret
menler korosunda, 
Gönül Karbay, Onur 
Çetinkaya, Naki

Demir ve Hülya Ata 
gün de solo şarkıları 
ile geceye renk kat
tılar. Okul velilerinin 
büyük bir kısmı kon
seri baştan sona 
dinledi ve öğrenci 
lerle öğretmenlerine 
tam not verdi.

'Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 27.02.2013 tarih ve IM010155 numara 
ve 13.03.2013 tarih ve IM013002 numara ile onaylı Gümrük Giriş 

beyannameleri zayi olmuştur .Hükümsüzdür 
EM AS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.
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CBflL 17. mezunlarını verdi
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 17. 
dönem mezunlarını 
önceki gün düzenle
nen törenle verdi. 
Okul bahçesinde 
düzenlenen 
17.dönem mezuniyet 
töreni, büyük bir 
coşku ve heyecanla 
gerçekleşti. 
Bu sene mezun olan 
149 öğrenci ile bir
likte GCBAL’den 
mezun olan toplam 
öğrenci sayısı 
17.yılda 2269 oldu. 
Okul Bahçesinde 
düzenlenen törene 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ramız Erçetin, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Gençlik ve Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, Milli Eğitim 
Şube Müdürleri Ali 
Osman Cura, 
Burhan İnan, Ali 
Rıza Atlı, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, 
Büyükşehir Belediye 
Meclis Üyesi Ercan 
Barutçuoğlu, Okul

VASIFSIZ ELEMAN
SS^2535'YAŞ ARÂSl^JiS 

! ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 

VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 
GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmâlar'Mevkiı TîeÖeieK- 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

ELEMAN
OTELİMİZDE (ALIŞACAK 

BİLGİSAYARDAN 
ANLAYAN 

RESEPSİYON GÖREVLİSİ 
ARANIYOR 
MÜRACAAT 

GÜRLE OTEL-GEMLİK

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nütus'cuzdanıniı Kaybettim.
Hükümsüzdür.

CİHAN MARGILIÇ

Müdürleri, Öğret
menler, öğrenci ve 
aileleri katıldı. 
Öğrencilerin müzik 
eşliğinde tören 
alanındaki yerlerini 
almaları sonrasında 
saygı duruşu ye 
İstiklal Marşı’riım 
okunmasıyla başla 
yan Mezuniyet Töre 
jıinde, Okul Müdürü 
Nazım Özer açılış 
konuşması yaptı. 
Konuşmasında 
mezun olan öğrenci
leri tebrik eden çkul 
Müdürü Özer, 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nin 
Türkiye ve İl 

genelinde elde ettiği 
başarıları anlatarak 
“Sadece üniversite 
sınavlarında en iyi 
dereceleri almıyoruz 
aynı zamanda 
kültürel ve sportif 
alanlarda da ilçemizi 
en iyi şekilde temsil 
ediyoruz. Birçok 
yarışmada Bursa’da 
ki çok sayıda Anado 
lu Lisesinden daha 
iyiyiz. Üniversiteye 
yerleştirmede de 
başarılıyız’ şeklinde 
konuştu. Okul 
Müdürü Nazım Özer 
konuşmasınında 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin söz 

verdiği ve planla
maya aldığı okulun 
kapalı spor salonu 
inşaatına başlan
masından dolayı 
Gemlik ve Büyükşe 
hir Belediye Başkan 
larına teşekkür etti. 
Arzu Karapınar ve 
Mehmet Taştekin’in 
sunuculuğunu yap
tığı program da Okul 
Müdürü Nazım 
Özer’in konuşmasın
dan sonra kürsüye 
gelen okul birincisi 
Betül Özdil, Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nden mezun 
olmaktan dolayı 
sevinç ve hüznü bir 
arada yaşadığını 
ifade ederek, okul 
idaresine, öğretmen
lerine, arkadaşlarına 
ve ailesine teşekkür 
etti.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen’e ilçemiz 
de yaptığı hizmetler
den dolayı Okul 
Müdürü Nazım Özer 
tarafından teşekkür 
edildi.
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, ‘Bu oku
lun aynı zamanda 
bir velisi olarak 

burada bulunmakta 
ve mezun öğrenci
lerimizle aynı heye
canı yaşamaktayım’ 
diyerek, ‘Hedefi 
olmayan gemiye 
hiçbir rüzgar yardım 
edemez. Hayat yolu 
bir takım zorluk ve 
engellerle doludur. 
Bu zorlukları 
çalışarak aşmayı 
bilecek seçkin 
öğrencilerin burada 
olduğunu biliyorum 
ve hepsine bu yolda 
başarılar diliyorum’ 
şeklinde tamamladı. 
Konuşmaların ardın
dan okul birincisi 
Betül Özdil’e plaket 
ve hediyesini ilçe 
kaymakamı Cahit 
Işık verdi. Işık Özdil 
ve ailesini tebrik 
etti. Özdil yaş 
kütüğüne 2014 yılı 
okul birinciliği 
plaketini çaktı Okul 
İkincisi Yonca 
Güven’e İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ve 
üçüncü Betül 
Saadet Güloğlu’na 
da İlçe Emniyet 
Müdürü Ramız 
Erçetin hediye ve 
plaketlerini verdiler.

1 milyon 
300 hin 
öğrenci 
bugünü 
bekliyor!
Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş 
(TEOG) ortak sınav 
puanları bugün açık
lanacak.
Bu puanlara, 16- 20 
Haziran arasında iti
raz edilebilecek. 4 
Temmuz’da konten
jan tabloları ilan 
edilecek.
Yerleştirmeye Esas 
Puanlar (YEP) ise 7 
Temmuz’da duyuru
lacak. Yaklaşık 1 mil 
yon 300 bin 8. sınıf 
öğrencisinin heye
canla beklediği ortak 
sınav puanları, “e- 
okul”dan öğrenile
cek. Sistemdeki 
yenilikler şöyle: 
Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdür 
lüğü ve Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı okulların Ana 
dolu Lisesi statüsü 
ne dönüştürülmesi 
ile tüm okul türlerine 
YEP ile öğrenci alı
nacak. Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı 
okulları seçen 
öğrenciler, önceki 
yıllarda doğrudan 
alan tercihi yaparken 
artık okul tercihi 
yapacak.
Anadolu Lisesi’ne 
yeni dönüştürülen 
okullarda şube kon
tenjanı 34, ihtiyaç 
olması halinde 40 
olacak. 4 Anadolu 
Öğretmen Liseleri, 
Sosyal Bilimler, Fen 
ve Anadolu Lisele 
ri’ne dönüştürüle
cek. Fen Lıseleri’nde 
de 2014-2015 öğre
tim yılından itibaren 
hazırlık sınıfı zorunlu 
hale gelecek.
TEOG öncesindeki 
201 taban puan 
uygulaması kaldırıl 
dı.Ozel okullar tam 
burslu olarak alacak
ları öğrencileri 
Türkiye çapında 
puan üstünlüğüne 
göre yüzde 5’lik 
dilim içerisinden ala
caklar. Özel okullar 
burslu aldıkları öğ 
rencilerin bursluluk- 
larını, başarısızlık, 
sınıf tekrarı gibi ek 
şart ve yükümlülük 
aramadan eğitim-öğ 
retim süresi boyun
ca devam ettirecek
ler. Tercih dönemi 
öğrenciler, 31 Tem 
muz-8 Ağustos tarih
leri arasında internet 
üzerinden tercih 
yapacak.



11 Haziran 2014 Çarşamba Sayfa 6

Gemlik Roda İmam 
Hatip Lisesi 11. 
Sınıf öğrencileri 
Gemlik Belediyesi 
Mehmet Akif Ersoy 
Kültür Evini ziyaret 
ettiler. Okulun tarih 
öğretmelerinden 
Şuayb Serdaroğlu 
rehberliğinde 
gerçekleşen ziyaret- 
tie öğrenciler Kültür 
evini gezerek 
buradaki yetkililer
den kültür evi 
hakkında bilgi 
aldılar.
Mahallelerinde 
böylesi bir kurumun 
bulunmasından 
dolayı memnuniyet
lerini ifade eden 
öğrencilere 
yetkililer tarafından 
kültün evinde çay 
ikram edilerek 
kültür evine her 
zaman gelebilecek
leri ve çeşitli 
kültürel faaliyetleri
ni bu nara gerçek
leştirebilecekleri 
belirtildi.
Gemlik Roda İmam 
Hatip Lisesi öğren
cileri Gemlik 
Hasanağa kampında 
sene sonu pikniği 
düzenlediler.

Okul Müdür yardım 
cısı Ali Soygan ve 
Öğretmenlerden 
Eşlem Fuat 
ve Şuayb 
Serdaroğlu’nun da 
hazır buiunduğu 
pikniğe okulun 10 

ve 11 sınıf öğrenci
leri katıldı.
Kampta gün boyu 
eğlenceli vakit 
geçiren öğrenciler 
bütün bir yılın 
yorguniuğunu 
atmaya çalıştılar.

-----------n—n—n------------------------------------------------------MHİÖOM BiHflSi ue çok awncii saıONflçıusı
Engürücük 
Ortaokulu anasınıfı 
binası ve çok amaçlı 
salonu açılışı 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
şube müdürleri, 
okul müdürleri ve 
hayırsever vatan
daşların katılımıyla 
gerçekleştirildi. 
Anasınıfı ve Çok 
Amaçlı Salonun 
yapılmasında 
öncülük eden genç 
Okul Müdürü 
Zülküf Çetinkaya ve 
misafirlerini köy 
kahvaltısı ikramıyla 
ağırladı. Açılış 
töreni Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ile Engürü 
cük Köyü eski 
muhtarı Osman 
Çelik’in tatlı atış
malarıyla keyifli bir 
ortamda başladı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz eski

okul binalarıyla kul
lanılmayan arazi
lerin yeniden düzen
lenerek gençlerin 
kullanabileceği 
alanlara dönüştü 
rüleceğini ve buna 
ilk olarak eski 
Engürücük okul 
biinasının tami
ratının yapılmasıyla 
başlanacağının 
müjdesini verdi. 
Kaymakam Cahit 
Işık günün anlamına 
uygun yaptığı 
konuşmasında 
sürekli çalışıp üret
menin önemi üze 
rine idareci ve 
öğretmenlere özlü 
bir sözle seslendi 

ve “Daha iyi olmak 
için çalışmazsanız 
iyi olamazsınız.” 
dedi.
Açılış programı 
hayırsever vatan
daşların plaket
lerinin verilmesi ve 
anasınıfı binasının 
açılış kurdelasının 
Kaymakam Cahit 
Işık’ın anasınıfı 
öğrencileriyle 
kesmesiyle devam 
etti.
Açılış Anasınıfı 
öğrencilerinin “Ateş 
Böceği”şarkısı 
eşliğinde yaptıkları 
küçük dans 
gösterisiyle sona 
erdi.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

GÖNDE DAVETİYE DASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83
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AYRINTI
Erhan İZGİ

MİLLİ EĞİTİM Mİ DİNİ EĞİTİM Mİ İSTİYORUZ?
AKP iktidarı döne

minde eğitim sis
temimiz hallaç 
pamuğuna döndü 
rüldü. Ulusal özel
liklerinden uzak
laştırılarak dinsel 
leşti ri Im eye 
çalışıldı. Bunun için 
de durmadan 
bakanlar değiştiril
di, anlayışlar değiş 
tirildi, toplumdan 
gizlense de teokra 
tik bir anlayışın yapı 
taşları bir bir döşen
meye çalışıldı.
İlköğretimden liseye 
ve üniversiteye 
kadar eğitimin içe 
riği dinselleştiril
erek bilimsel anla 
yıştan yoksun 
bırakıldı.

"Liselere giriş için 
bu yıl getirilen 
Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş 
(TEOG) Yerleştirme 
Modeli, veli ve 
öğrencilerde tedir
ginlik ve korku 
yarattı. “Başarısız” 
öğrencilerin eve en 
yakın okula yer
leştirileceği açıkla
masına tepki 
gösteren veliler, “O 
zaman her yere 

genel lise açılsın. 
Çocuklarımızın 
meslek ya da imam 
hatip liselerine 
gitmesini istemi 
yoruz” dedi.” 
Ancak AKP iktidarı 
bu söylenenlere 
kulaklarını tıkadı. 
Geçmişte yaptığı 
gibi normal ilköğre
tim okullarını nasıl 
imam okuluna 
dönüştürdüyse 
şimdi de liseleri 
imam okullarına 
dönüştürüyor.
Veliler istiyor 
gerekçesine sığı
narak sinsi emelle 
rine bir adım daha 
yaklaşmış olacaklar.

Eğitim-İş Genel 
Başkanı Veli Demir: 
“ AKP iktidarı döne
minde 5 Milli Eğitim 
Bakanı’nı görev 
yaptı, her biri “Lise 
ye giriş için farklı 
bir sistem uyguladı. 
Hepsi de getirdikleri 
sistemin üzerinde 
çalışmadan, analiz, 
sentez yapmadan 
uygulamaya koydu. 
Gizli amaçları, 
bütün çocukları 
imam hatip liseleri 
ne yönlendirilmekti” 

dedi.
AKP döneminde 

yapılan öğrenci 
seçme sınavları hep 
bir fiyaskoyla 
sonuçlandı. Bunları 
bile yüzlerine göz
lerine bulaştırdılar. 
İlköğretimden üni 
versiteye kadar 
uzanan eğitim ku 
rumları için yapılan 
sınavlara öğrenci ve 
veliler güven duy
maz oldular.
AKP öncesinde 

imam hatip lisesi 
öğrenci sayısının 70 
bin olduğu bilin
mekte, şimdi ise bu 
sayının 700 bine 
ulaştığını görmek
teyiz. Bu iktidar için 
yeterli görülmüyor, 
daha çok biat kültü 
rüne yatkın çocuk 
yetiştirme amaçla 
nıyor. Normal lise 
(erde uygulanan 
seçmeli derslerle 
müfredat, imam 
okullarının yapısına 
yaklaştırılmış, bilim
sel, laik, çağdaş 
eğitim hiçe sayıl 
mış, fırsat eşitliği 
bir kenara itilmiştir. 
Her yıl değiştirilen 
eğitim sistemleri ve 

bakanlarıyla medre 
se eğitimine kapı 
aralanmıştır.

Milli Eğitim 
Bakanlığının bir 
açıklamasını basın
dan öğreniyoruz. 
’’Gelecek yıl karma 
eğitimden vaz geçi 
lerek kız, erkek ayrı 
eğitim görecek; 
yani haremlik- 
selamlık anlayışına 
geçileceği duyuru
luyor. Bir bu eksikti 
diyesiniz geliyor 
içinizden. Dünya 
ileriye, aydınlığa biz 
geri ve karanlığa 
gitmeyi marifet 
sayıyoruz. Her yıl 
bir kuşağı siyasi
lerin yoz, çağdışı 
anlayışları yüzün
den yitiriyoruz.

Eğitimde öncelikli 
amaç, yeni yetişen 
kuşağa hayatta 
gerekli olan bilgi ve 
beceriyi kazandır
mak değil midir? 
Neyi, niçin yaptığını 
çocuklarımız bilmek 
zorundaysa düşü
nen, sorgulayan, 
araştıran insanlar 
yetiştirmek duru
munda değil miyiz? 
Bu özelliklere sahip 

olmayan insanların 
sürüden farkı ne 
dir? Gözleme, araş 
tırmaya dayanma 
yan sadece ezber
lemeyi, hafızlığı 
eğitim olarak 
algılayan muhterem 
lerin varmak iste
diği nokta koyu bir 
karanlıktır. Biat 
kültürü anlaşılan 
bunu gerektirmekte
dir.

öğrenciler neden 
meslek lisesine ya 
da imam okullarına 
gitmeleri için zor- 
lanmaktadır? 
Bakınız bu durumu 
Eğitim Sen Genel 
Başkanı Kamuran 
Karaca nasıl açıklı 
yor: “Eğitimin için
den çıkılmaz bir 
hale geldiğine dik 
kat çekerek “Her yıl 
sistem ve müfredat 
değişiyor. Bütün 
yapılanlar bilimsel, 
laik ve demokratik 
eğitimden uzaklaşıl- 
masına neden 
oluyor.

Siyasal anlayış 
larına uygun eğitim 
modeli getiriliyor, 
eğitimde eşitlik ye 
rine birtakım sorun
lar yaşanıyor. 
Karaca, liselerin 
büyük bölümünün, 
içeriği hazırlan
madan Anadolu li 
sesine, büyük bölü 
mü de imam hatip 
liselerine dönüştü 
rüldüğünü, bu yıl 
Anadolu liselerine 

yerleşemeyen bin
lerce öğrencinin 
imam hatip ve 
meslek liselerine 
gitmeye zorlanacak
larını ifade ediyor.” 
AKP iktidarının da 
istediği bu değil 
mi?

Karaca: Çocuklar 
stres içinde. Bu yıl 
liselere yerleşecek 
çocukların da ken 
dilerinin de yeni 
açıklanan sistem
den hiçbir şey anla
madıklarını söyle 
yen veliler, öğrenci
lerin, Anadolu lise
sine yerleşememe 
durumunda ne ola
cakları konusunda 
çok büyük kaygı 
içinde olduklarını 
vurguluyor.

Bilim insanları ve 
uzmanlar, eğitimin 
kalitesinin her yıl 
daha da düştüğünü 
bu durumun bir 
yıkıma neden ola
cağına haykırması
na karşın iktidar 
bildiğini okumaya 
devam ediyor.

Eğitim sistemi on 
yıl içinde 
Arapsaçına döndü. 
Öğretmen yeterli 
bilgiye sahip değil, 
veli ve öğrenci ne 
yapacağı konusun
da şaşkın, bakanlık 
ilkesiz, tutarsız, 
kafa karıştırmaya 
devam ediyor. 
Bütün amaç eğitimi 
dinsel yapıya 
dönüştürmektir.

Matürk llkohlıı nöa Bahar senliği ıı v

CBN Mencileri Silisizimi elli
Atatürk İlkokulunda 
7-19 Yaş Aile Eğiti 
mi Kursu Belge 
Töreni ve Gelenek 
sel Bahar Şenliği 
yapıldı. Şenliğe 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ramiz Erçetin, 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürleri, 
Okul Yöneticileri, 
ayrıca Şeref konuğu 
olarak katılan, yıl- 
lannı Türk Sinema 
sı’na veren emektar 
sanatçı Eşref 
Kolçak katıldı. 
Atatürk İlkokulu

Rehber Öğretmeni 
Fatma Bektaşoğ lu'- 
nun başlattığı ”7-19 
Yaş Aile Eğitimi 
Kursu" belgeleri 
törenle sahiplerine 
verildi. Ayrıca Sınıf 
öğretmeni özlem 
Bayram'ın hazır
lamış olduğu folklor 

gösterileri sunuldu. 
Törenin ardından 
misafirlere ve öğren 
çilere pilav ikramı 
yapıldı. Pilavın 
ardından Okul Aile 
Birliği'nin organize 
ettiği çekilişle 
velilerimize birçok 
hediyeler verildi.

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 10/D 
sınıfı öğrencileri 
öğretmenleri tarih 
öğretmeni Şuayb 
Serdaroğlu rehber
liğinde Gemlik 
mezarlığında bulu
nan Şehitlik’i ziyaret 
edip birer Fatiha 
okuyarak duada 
bulundular. Şehitlik
te bir süre kalan ve 
burada vatanımız 
için hayatlarını 
veren şehitlerimiz 
hakkında bilgi edi
nen öğrenciler 
Gemlikli şehitleri 
mizi rahmet ve 
minnetle andılar, 
öğrenciler daha 
sonra Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
Merkezini ziyaret

ettiler. Gençlik 
Merkezi yetkilileri 
tarafından ilgiyle 
karşılanan öğrencil
er burada bilar
do,tenis langırt gibi 
oyunlar oynayıp 
eğlenceli vakit 
geçindiler, öğren
cilere gençlik 
merkezinde ücretsiz 
ikram da bulunuldu 
Gençlik Merkezi 
sorumlusu Emre 
Özkan ‘öğrencile 
rimizi her zaman 

merkezimize bekli 
yoruz. Burada 
ücretsiz bir şekilde 
buradaki oyun 
gruplarımızdan fay
dalanabilirsiniz’ 
şeklinde konuştu. 
Randevulu şekilde 
gerçekleşen ziyaret 
sırasında Gençlik 
Merkezinde sadece 
10/D sınıfının öğren
cilerinin bulunması 
öğrenciler tarafın
dan ayrıca mem
nuniyetle karşılandı.
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Körfez Jvcıhhe Mıcıhi Demeğinfle atırem eğitimi
Körfez Avcılık ve 
Atıcılık ihtisas 
Derneği yönetiminin 
talebi üzerine 
MAG-DER 
eğitmeni Mesut 
ÇAYBAŞI tarafından 
temel afet bilinci 
eğitimi verildi. 
MAG-DER'den 
yapılan resmi 
açıklamada, talepten 
ve üyelerinin ilgisin
den çok memenun 
olduklarını, 
eğitimin çok olumlu 
geçtiğini, bu tip 
eğitimlerle şehrimizi 

olası afetlere 
karşı bilinçlendir 
meye devam 
edeceklerini 
belirttiler.
Avcılar kulübü 
yönetimi ve üyeleri 
ilçemizde böyle 
bir gönüllü oluşu
mun olmasının 
büyük kazanç 
olduğunu 
Mag-Der’i yakından 
tanıma fırsatından 
ve aldıkları eğitim
den mutluluk 
duyduklarını 
ifade ettiler.

MAG-DER bilindiği günlerde bir ilki
üzere ilçe merkezin gerçekleştirerek
de önümüzdeki AFET EĞİTİM

MERKEZİ açarak bilinci eğitimi
daha geniş vermeyi planlıyor.
kitlelere temel afet

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ.
İLETİŞİM: 514 28 06

SATILIK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 
4+1180 

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

ELEMAN ARANIYOR 
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

BAY ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TMAâ
“SUYUNU BOŞA

HARCAMA”

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

BAYAN ELEMAN
MERMER 

SEKTÖRÜNDE 
DENEYİMLİ 

PAZARLAMA 
ELEMANI 

ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

‘Gemlik ICörfez* www. g e m I i kko rfezg azetes i .com
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fil paketi genişliyor!
TBMM'de alt 
komisyonda 
görüşmeleri devam 
eden torba yasa 
tasarısındaki af 
düzenlemesi 
genişliyor.
Vatandaşlar ve şirket 
sahipleri, teklife 
imza veren mil
letvekillerini talep 
yağmuruna tuttu. En 

çok talep, emlak ver
gisi ve öğrenim kre
disi borçları ile 
çiftçilerin tarımsal 
sulamadan kaynaklı 
elektrik borçları için 
geldi.
Habertürk'ten Ahmet 
Kıvanç'ın haberine 
göre; düzenlemeye, 
gelir vergisi stopajı 
ödememek için

dağıtılmayan kârlar 
da eklenecek.
Kasalarda birikmiş 
bulunan ve şişkin
liğe yol açtığı 
bildirilen dağıtıl
mayan kârları erit
mek için yüzde 15 
gelir vergisi stopajı 
bir defaya mahsus 
olmak üzere yüzde 
5’e indirilecek.

te beyan edilerek 
yüzde 15 ile 35 
arasında 
vergilendiriliyor.

gisi stopajı kesiliyor 
Ardından da 
dağıtılan kârın yarısı 
diğer gelirlerle birlik-

Beyanname ile gelir 
vergisi ödenmesi de 
istenmeyecek.
Kurum kazançları 
yüzde 20 kurumlar 
vergisine tabi tutu
lurken, dağıtılan kâr
lar için iki aşamada 
vergi alınıyor.
Dağıtılan kârın 
tamamı üzerinden 
yüzde 15 gelir ver-

7,5 milyon emekli için son 18 gün!
Milyonlarca emekli, 
intibak karan için 
gün sayıyor. Ankara 
8'inci İş Mahkemesi, 
intibak davasında 
karannı 30 
Haziran'da 
açıklayacak. 
Davadan olumlu 
karar çıkması 
halinde, 2000 yılı ve 
sonrasında emekli 
olanlara intibak 
kapısı açılacak. 
Emekliler Günü'nde

açıklanacak karar 
olumlu çıkarsa, 
emekliler çifte 
bayram yapacak. 
7.5 MİLYON EMEK
LİYE UMUT 
Emekliler için umut 
olan dava; İşçi, 
Memur, Bağ-Kur 
Emeklileri Derneği 
(İMBED) tarafından 
geçen yıl açılmıştı. 
IMBED Başkanı 
Hamdi Öz, çıkacak 
intibak kararının ceğini belirterek,emsal teşkil ede-

"Toplam 7.5 milyon 
emeklinin maaşını 
etkileyecek. Bundan 
sonra emekli olan
lara da olumlu yan
sıyacak" diye konuş
tu.
BAĞ-KUR'LU 
UNUTULMASIN 
Emekliler, intibak 
davasını yakından 
takip ediyor. Bu 
konuda TAKVİM'e 
çok sayıda telefon 
geliyor. 2000 yılı ve

sonrasında emekli 
olanlar, intibak zam
mının şart olduğunu 
söylüyor. Bu arada 
2000 yılından önce 
emekli olan Bağ- 
Kur'lular da, "İntibak 
zammından bizler de 
yararlanamadık. 
Maaşlarımız çok 
düşük. SSK'hlara 
verilen intibak 
zammı, bizlere de 
yansıtılmalı" 
diyor.

İDO, yaz tarifesine ek seferler acıyor
Okullar kapanıyor, 
tatil başlıyor, İDO, 
yoğun yaz tarifesine 
ek olarak yeni sefer
ler yapıyor 
İDO, 16 Haziran 
Pazartesi günü 
geçeceği ve tatilci
lerin taleplerini en 
iyi şekilde karşılaya
cak Yaz Tarifesinin 

hemen öncesinde, 
okulların kapan
masıyla oluşacak 
yoğunluğa dönük 
olarak, 13 Haziran 
Cuma, 14 Haziran 
Cumartesi ve 15 
Haziran Pazar gün
lerine özel ek sefer
ler açıkladı. İDO’nun 
mevcut tarifesine ek 

olarak açıkladığı 31 
seferiyle tatilciler 
daha da rahat ede
cek...
Yolcularının hızlı, 
güvenli, konforlu ve 
hesaplı seyahatleri 
için seferlerini 
yeniden düzenleyen 
İDO, yoğun geçecek 
Yaz Tarifesi dönemi

nin başlangıcında 
13-15 Haziran gün
lerini kapsayan ek 
seferleriyle, 
okulların kapan
masının hemen 
ardından tatile çıka
cak ailelerin hiçbir 
sıkıntı yaşama
masını sağlayacak.
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KISMI UAlKtLtH ” ULNUUIUUUÜU---------
İtfaiye
Poll* İmdat
Jandarma İmdat
Jandarma K.
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 15 79
513 12 06

Telefon Arıza
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme
Statyum 
O rm. Bol.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

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 84

Gar. Kom.
VAPUR-FERİBOTKAYMAKAMI IK 513 13 53L 

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

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

Askerlik Şb. 
Karayollan 
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
Eskihlsar (262) 655 60 31■

OTOBÜS

K ULAŞIM__________ özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07 Şehirlerarası 261 54 00

R
Pamukkato
DENİZ UÇAâl

•12 OO ••

• 13 20 77

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

Pogasu* A tun Is Saya hat 
METRO
Aydın Turtam
SOzar Turizm
KanbaroQIu-Eaada»
Anıtur
Kamil Koç

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.

524 85 86
513 10 92 ________ DAĞITICILAR________

•12 1O 72

•12 Ol ••

İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Msalk PAİtim Mite

513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58

■ I
HASTANELER

ridiK cyıııııı IVIUV
İŞ-KUR _______

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

017 34 00
513 23 20

BELEDİYE Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59

1 il Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68 
513 65 29
514 80 M

Santral
Başkanlık 
Zabıta 
BUSKİ

51345 21 -23
513 45 20
513 24 32
51457 96

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

TAKSİLER Bütünler Llkltgaz 513 80 00
■ I

Körfez Taksi
Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akoan Potrol _ 1O 70
MAR-PET o13 30 33
Tuncay Otogaz sis 1« 40
Boyza Petrol «13 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL :41 SAYI: 4895 

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
GODZILLA (3 

BOYUTLU TÜRKÇE) 
11.30-14.00-16.30-

18.45-.21.00 
BAY PEABODY VE 

MERAKLI SHERMAN 
11.30-13.30-15.30-

17.30-19.30 
CİN 12.00-14.00- 
16.00-18.15-20.30

5133321
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HER TÜRLÜ 2. EL ARAÇ ALINIR SATILIR 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

KREDİ KARTI İLE SATIŞ İMKANI 
% 50 PEŞİN 24 AY VADE...

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...

ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

SATIMINDA GÜVENİLİR MARKA

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 28 GEMLİK Tel : 0 224 514 25 25 - Fax: 0 224 514 25 26

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


KAVLAK
_ DOĞANIN HÂZİNESİ

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markâfeı,

ikwla-k] 
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^KAvlakR
RBYTİN MÇBlJİ

Yöresel ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubeslfrüıyanıncla, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküterir restoran, otel ve marketlerde 

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

BWt”—«
■RZeytin&’^m 

®®Ld| Zeytinyağı
2We

[Kestane Şekeri® 
tföresel Reçelleri 
Kozmetik Ürünler

'TeFSTTS’Su
www.kavlak.com.trŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
12 Haziran 2014 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

İstiklal Caddesi’nden Kayıkhane’ye kadar kanalizasyon şebekesi yenileme çalışmaları başlatıldı

Bu yaz trafikten çekeceğimiz var
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

DURUM VAHİM...
Lice’de Askeri alanda Türk Bayrağının gön

derden indirilmesi olayının sıcaklığı geçme
den, bûkez Musul'da IŞ1D militanlarının 
Musul’u ele geçirmesi ardından Türk 
Konsolosluğu’nu basarak, çalışanları esir 
almasının şokunu yaşıyoruz.

Durum vahim.
Yurt dışındaki konsolosluklar, her ülkenin 

ulusal egemenliğindedir.
Konsolosluktaki görevlilerin esir alınması 

Türkiye Cumhuriyetine savaş açmaktır.
Bir yanda bayrak indirme, öte yanda kon

solosluğumuz personelini esir alma!
İçerde afra tafra yapanların ülkeyi getirdik

leri durum bu... Devamı sayfa 4’de

BUSKİ tarafından 
Ahmet Dural Meyda 
nı’ndan Kayıkhane 
Mevkiine kadar döşe 
necek olan yeni 
kanalizasyon hattı 
çalışmalarına baş
landı.
İhaleyi alan firma 
dün Ahmet Dural 
Meydam’ndan ilk 
kepçeyi vurarak, yol 
kazım çalışmaları 
başlattı.
Meydanın ortasında 
bulunan saat kulesi 
nin bir bölümünün 
de yıkıldığı çalışma 
buradan İskele Cad 
desi’nden çay bahçe 
lerine oradan da 
sahil yoluyla Kayık 
hane Mevkiine kadar 
yaklaşık 4 kilometre
lik kazım çalışması 
gerçekleştirilecek.

Kazım çalışmaları ile 
birlikte kanalizasyon 
boruları da döşene 
cek. Bu arada, 
Hükümet Konağı ve 
çay bahçeleri civarın
daki kanalizasyon 
şebekesinin Çarşı 
Deresi’ne akan hattı 
iptal edilecek, bu 

hat yeni şebekeye 
bağlanacak. Çalışma 
lann yaz aylarına 
gelmesi nedeniyle, 
dün İstiklal Caddesi 
trafiğe tek yön olarak 
hizmet vermeye 
başladı. Ahmet Dural 
Meydanı’na gelmek 
isteyen araçlar,

1 Nolu Arahk’tan 
Gazhane Caddesi 
üzerinden ve Bora 
Sokak’tan Gazhane 
Caddesi’ne bağla
narak trafik akışı 
sağlanacak. Bu 
nedenle, bu yaz trafik 
sıkıntısı çekilmesi 
bekleniyor

Üstelik herkese 
tişört hediye!4 Goodyear’a

1 BMW ■■
4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520i ile sürme şansı yakalayın!

|Q| Facebook/goodyear.turkiye Twitter/goodyearturkiyo 07 Nisan 2014*30 Haziran 2014 tarihleri arasında, Türkiye genelindeki tüm Goodyear satışı olan yerlerden 4 adet Goodyear marka lastik alımı koşuluyla tek seferde 400 TL ve katlarında çekiliş 
hakkı verilecektir her 400 TL'ye 1 çekiliş hakkı), ikramiye tesliminde fiş veya fatura aslının İbrazı zorunludur. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi 
ikramiyeleri teslim edilmez. KDV ve ÖTV hariç tüm yasal yükümlülükler talihli sorumluluğundadır. Bu kampanya, MPİ'nln 27.03.2014 tarih ve 24951361*255.01.02/1020*2704 sayılı İzniyle 
düzenlenmiştir. Tişört hediyesi sadece yetkili Goodyear bayileri tarafından verilecektir. Ürünler stoklarla sınırlıdır. Detaylı bilgi İçin: www.goodyear.com tr ve www 4Goodyear1Araba com

GOOD^YEAR

Solaksubaşı
Yanlıcı Lacth ve Servi» ÇötOmlcrl Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 1 GEMLİK Tel: 0 224 524 74 01 GSM 0 533 92418 98

Kampanya 1Nlsan-30 Haziran 2014tarihleriarasındageçerlldlr. World Business kartlar,banka kartlan ve Woıidpuankullanılarakyapılanalışverişler kampanyaya dahil değildir. Yapı Kredi ve Goodyear kampanya koşullanm değiştirme haklannısakbtutar

MADE TO FEEL GOOD

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.goodyear.com
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11 ay önce CİUS AVM den atlayarak intihar eden Kübre O’nun 
Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmasına başlandı

mra'nm duruşmasına Haşlandı
Arkadaşı tarafından 
sentetik uyuşturucu 
kullandırılan Kübra 
O. (15) adlı genç kız 
uyuşturucu etkisiyle 
CİUS AVM nin 3. ka 
tından atlayarak ya 
şamına son vermişti. 
Polisin yaptığı 
araştırmada, Kübra 
O’ya arkadaşı Ozan 
Ç.(21) adlı kişinin 
Bonzai adlı uyuştu
rucu hap verdiğini 
bundan sonra inti
har ettiğini yapılan 
soruşturmada belir
lenmişti.
Bunun üzerine Ozan 
Ç ve Ali S. adlı şahıs 
lar gözaltına alınarak 
tutuklanmıştı.

9 AY SONRA İLK 
DURUŞMA 
Dün, Bursa 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi’n 
de ölüme sebep 
olmak, uyuşturucu 
kullanmak ve dağıt
maktan tutuklu bulu
nan Ozan Ç. ve Ali 
S’nin duruşmaları

vardı. Mahkemeye 
Kübra O.’nun annesi 
Zehra Ak ile babası 
ve anne annesi ile 
dedesi katıldı.
Sanık Avukatları ile 
davacının avukatı 
Özgür Aksoy’un 
katıldığı duruşmada, 
Kübra’nın annesi 
Zehra Ak, yaptığı 
konuşmada, kızının 
hayat dolu bir kişi 
olduğunu belirterek, 
“Kübra’nın hiçbir 
sorunu yoktu. 
İntihar etmesi için 
de bir nedeni yoktu. 
Kızıma verilen uyuş
turucunun etkisiyle 
intihar etti.’’ dedi.

Kübra’nın ailesinin 
avukatı Özgür Aksoy 
ise konuşmasında, 
Gemlik’te uyuşturu
cu okullarda sorun 
haline geldiğini 
belirterek, “Küçük 
Kübra’ya uyuşturu
cu verilmemiş olsay
dı bugün aramızda 
olacaktı. Bu işe 
sebep olanların 
cezalandırılmasını 

istiyoruz.’’ dedi. 
Tutuklu Ozan Ç. ise 
Kübra’ya uyuşturu
cuyu kendisinin ver
mediğini belirterek, 
serbest bırakıl
masını istedi.
Mahkeme sanıkların 
tutukluluklarının 
devamına mahke
menin de 21 
Temmuz 2014 tari
hine ertelendi. 
Avukat Özgür 
Aksoy duruşma 
sonunda yaptığı 
açıklamada, 
Kübra’nın intiharın
dan sonra bazı 
basın organlarında 
Kübra’nın hamile 
olduğunun yazıldığı
na dikkat çekerek, 
“Bu yanlış bir haber. 
Adli Tıp raporu orta
da böyle bir durum 
söz konusu değildir. 
Bu tür haberler aile 
üzerinde olumsuz 
etki yapmaktadır. 
Sorun tamamen 
uyuşturucuyla ilgi
lidir.” dedi.

Cihattı Mahallesi kavşağı çevresindeki 
işyerleri telefonsuz ve internetsiz kaldı. 

Yaloua Yolunda 
telefon kabloları 

çalındı
Gemlik Yalova 
Yolu’nun 4. kilo 
metresinde bulunan 
Cihath Mahallesi 
kavşağı çevresinde 
bulunan telefon 
kabloları çalınınca 
işyerleri ve Aykent 
İlköğretim Okulu 
telefonsuz ve inter
netsiz kaldı.
Önceki gün mey
dana gelen olayda 
telefon kablolarının 
geçtiği bir direğin 
devrilmesiyle kablo 
hırsızları, telefon 
kablolarını çalarak 
kayıplara karıştı. 
Dün işyerine gelen 
çevredeki Bursa 
Çimento, Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu. Mavitec gibi 
firmalarda sabit 
telefonların 
işlemediği görüldü.

Telefonların kullanı
ma kapalı olması 
üzerine durum 
Telekom işletme
sine iletildi.
Internet ve telefon
ların çalışmaması 
işletmelerde sıkın
tılara yol açtı. 
Özel Aykent 
ilköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet 
Cevdet işler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada 
internetin olmaması 
nedeniyle karne 
yazımında sorunlar
la karşılaştıklarını 
söyledi.
Okullar yarın yaz 
tatiline giriyor. 
Öte yandan, 
Telekom’un bugün 
ekipleriyle yeni 
kablo döşeyeceği 
öğrenildi.

Eski Emniyet 
Müdürü Cülen 

görevinden 
alındı

iyehmet Ercümen, Kestel ilçe Milli Eğitim Müdürü oldu. Yeni Müdür Mehmet Duran.

İlçe MIHI Eğitim Miidiirii değişti
Bursa Emniyet Mü 
düdüğünde aktif 
görevde bulunan 7 
şube müdürü görev 
terinden alındı. 
Görevlerinden alı
nan Müdürler ara 
sında eski Gemlik 
ilçe Emniyet Müdü 
rü iken 27 Aralık 
olaylarından sonra 
Emniyet Teşkilatın 
da baş gösteren 
olaylar üzerine 
Gemlik’ten Orhan 
gazi Emniyet Müdür 
lüğüne atanmıştı. 
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu'nun ona 
yı Emniyet Müdürü 
Sabri Durmuşlar'ın 
imzasıyla yayın
lanan yeni genelge 
kapsamında, 4 ay 
önce Gemlik'ten 
Orhangazi ilçe 
Emniyet Müdür 
lüğü'ne atanan Erol 
Gülen, Spor Şube 
Müdürü Veysel 
Akkoca, Bölge 
Trafik Şube Müdürü 
Murat Sevinç, 
Evrak Arşiv Şube 
Müdürü Murat 
Çobanoğlu,

Pasaport Şube 
Müdürü Bahri 
Keskin, Basın 
Protokol Şube 
Müdürü Fatih Balcı 
ve Emniyet Komuta 
Kontrol Merkezi 
(EKKM) Şube 
Müdürü Hakan 
Tokatlıoğlu görev
lerinden alınarak, 
Personel Şube 
Müdürlüğü emrinde 
görevlendirildi. 
Bu değişikliğe 
göre, Orhangazi 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
Merkez Karakol 
Amirliği'nde 
Görevli 
Başkomiserin 
vekalet etmesi 
uygun görüldü.

Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın yönet
melikte yaptığı 
değişiklik üzerine, 
tüm okulların 
müdürleri ile il, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürleri ile Şube 
Müdürlerinin yarın
dan itibaren sona 
erecek.
Bakanlıktaki kadro
larında müdür 
olarak görülen 
idareciler yeni 
yönetmenlik ile bun
dan sonra Müdür 
görevli öğretmen 
olarak hizmet 
yapacaklar.
AKP hükümetinin 
milli eğitimde kadro
laşma yapması için 
yönetmenliği 
değiştirdiğini iddia 
eden öğretmen 
sendikaları, yönet
menliği ve uygula
mayı kınadılar.

GEMLİK İLÇE MİLLİ 
EĞİTİMİNE 
MEHMET DURAN 
ATANDI 
Yeni yönetmeliğe 
göre ilçemizde 
görev yapan İlçe 
Milli Eğitim Müdürü

başladılar.Mehmet Ercümen 
Bursa’nın Kestel 
ilçesine atanırken, 
bu göreve eski Milli 
Eğitim Şube 
Müdürlüğü’nde 
bulunan son aylarda 
eski görev yeri Ayşe 
Ziver Karataş Okul 
Müdürü Mehmet 
Duran atandı. 
Duran ve Ercümen 
yeni görevlerine

DEVİR TESLİM 
YAPILDI
Kestel İlçe Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğü’ne atanan 
Mehmet Ercümen, 
11 yıldır Gemlik’te 
görev yaptığını, bu 
sürede birçok 
başarıya imza atıl 
dığını, bundan son

rada Gemlik’te aynı 
şekilde birçok başa 
riya imza atılacağını 
söyledi. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Duran, “Dün 
olduğu gibi bugün 
ve yannda kurumuz 
adına elimizden gele 
nin en iyisini yapma 
ya gayret göstere
ceğiz. Mesleğinin 
önemi ve sorumlu
luğunu taşıyarak 
eğitim camiasında 
bu güne kadar 
görev yapan tüm 
arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum’’ 
dedi. Toplantı İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü perso 
netinin Mehmet 
Ercümen ile 
vedalaşması ile 
sona erdi.
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Cezaevinde canına knıdı Yolcu otobiisiinde
Orhangazi'de, bir 
kişiyi bıçaklayarak 
öldürmeye teşebbüs 
ettiği iddiasıyla 
tutuklanan genç, 
cezaevinin 
tuvaletinde banyo 
lifiyle kendini asarak 
canına kıydı. 
Edinilen bilgiye 
göre, 17 M ay ıs'ta 
Gemlik Caddesi 
üzerinde karşılaştığı 
M.E.’yi bıçaklayarak 
öldürmeye teşebbüs 
ettiği iddia edilen

Ö.K. (24), tutukla
narak cezaevine 
gönderildi. Yaşadığı 
psikolojik problem
ler sebebiyle 
Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları 
Hastanesi’nde uzun 
süre tedavi gören 
Ö.K., dün gece 
bunalıma girdi. 
Tuvalette banyo 
lifiyle kendini asan 
Ö.K.’nin cesedi 
gardiyanlar tarafın
dan bulundu.

Savcılık olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı. Son zaman
larda gördüğü ilginç 
rüyalar sebebiyle 
açlık grevi yaptığı 
ileri sürülen Ö.K.’nin 
cesedi, kesin ölüm 
sebebinin belirlen
mesi için otopsiye 
kaldırıldı. Geçtiğimiz 
aylarda Bursa 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde de 
hakim karşısına 
çıkan Ö.K.,

ifadesinde, öldürm
eye çalıştığı iddia 
edilen mağdur 
M.E.’nin kendisini 
taciz ettiğini, 
bu yüzden psikolo
jisinin bozulduğunu 
ileri sürmüştü. 
Savcılık intiharla 
ilgili soruşturma 
başlatırken, Ö.K.’nin 
kesin ölüm sebebi 
Adli Tıp 
Kurumu’ndaki otop
siyle netlik 
kazanacak.

610 pafcet sigara 
ele geçirini

adliye önümle dehşet
Bursa’da alacak 
verecek meselesi 
yüzünden adliye 
önünde bir kişi 
ağabeyinin gözleri 
önünde bıçaklandı. 
Kanlar içinde yere 
yığılan yaralı, 
kadın sürücünün 
kullandığı ambu
lansla hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, olay dün 
akşam saatlerinde 
merkez Osmangazi 
ilçesi Uluyol caddesi 
üzerindeki Bursa 
Adliye Sarayı 
önünde meydana 
geldi. 33 yaşındaki 
H.O. ve ağabeyi 
M.C.O. (36) araların

Kapkaççı vakayı ele verdi
Bursa’nın merkez 
Osmangazi 
ilçesi’nde, işten 
çıkıp evine giderken 
kolundaki çantayı 
kapkaç suretiyle çal
mak isterken 45 
yaşındaki Ü.Ş. adlı 
kadını 3 metre 
sürükleyerek 
yaralanmasına 
neden olan 30 
yaşındaki H.K.A., 
polis tarafından 
çizilen robot resmi 
sayesinde yaka
landı.
Kapkaç olayı, geçen 
pazartesi akşamı 
merkez Osmangazi 
ilçesi Koğukçınar 
Mahallesi’nde mey
dana geldi. Çalıştığı 
tekstil fabrikasından

daki alacak verecek 
meselesini konuş
mak için Z.Ö. (44) ve 
oğlu R.Ö. (25) ile 
adliye önünde 
buluştu. 
Konuşmanın kav
gaya dönüşmesi 
üzerine taraftar

Sıkıp evine giden 
l.Ş.’nin içinde 100 

TL, cep telefonu ve 
kimlik kartı bulunan 
çantası, kapkaç 
suretiyle çalındı. 
Çantasını vermemek 
için direnen Ü.Ş. 
yere düşünce kap

birbirine girdi, 
öfkesine hakim 
olamayan R.Ö., 
H.O.’yu sırtından ve 
göğsünden bıçak
ladı. Gözleri önünde 
kardeşi bıçaklanan 
M.C.O., çaresiz 
bakışlarla yardım 

kaççı tarafından 3 
metre sürüklenerek 
yaralandı. Polis, 
çantayı alıp kaçan 
kapkaçının, görgü 
tanıklarının ifadesi 
üzerine robot resmi
ni çizdi. Polis, robot 
resme benzeyen ve

bekledi.
Kanlar içinde 
kaldırıma yığılan 
H.O.’ya ilk müdaha
leyi olay yerine 
çağrılan 112 acil 
servis ekipleri yaptı. 
Kadın sürü cünün 
kullandığı ambu
lansla
Bursa Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan H.O., 
tedavi altına alındı. 
Polis ise olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı. Olaydan 
sonra firar eden 
Rıdvan Ö. polis 
tarafından yakala 
nırken, kaçan baba 
Zübeyir Ö. ise 
aranıyor.

daha önceden benz
er suçtan kaydı 
bulunan H.K.A.'yı 
gözaltına alındı. Ü.Ş. 
tarafından teşhis 
edilen H.K.A. sevk 
edildiği Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından 
tutuklandı.

Bursa’da polis 
ekipleri, yolcu oto
büsünde 2 koli 
içerisinde 610 
paket bandrolsüz 
sigara ele geçirdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, İstanbul’dan 
Bursa’ya bandrol
süz sigara getirile
ceği bilgisini alan 
polis ekipleri

Çelik kasayı
soyup 

kayıplara 
karıştılar

Bursa’da bir iş ye 
rine giren kimliği 
belirsiz şahıslar, 
çelik kasadan 15 
bin lira değerindeki 
Euro ve Amerikan 
Dolarını alarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesinde 
meydana gelen 
olayda S.Ö., sabah 
saatlerinde iş yer
ine geldiğinde 
kapının açık 
olduğunu gördü. 
Bunun üzerine 
içeriye giren S.Ö., 
dağınık haldeki 
odasında bulunan 
çelik kasayı kontrol 
etti. İçerisinde bulu
nan yaklaşık 15 bin 
lira değerindeki 
Euro ve doların 
yerinde olmadığını 
gören S.Ö., polise

Genılikn ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN■

hareket geçti.
Otobüsün plakasını 
tespit eden ekipler, 
yaptıkları kontroller 
neticesinde 2 koli 
içerisinde 610 
paket bandrolsüz 
sigara ele geçirildi. 
Şüpheli F.T. gözaltı
na alınırken, polis 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

müracaat etti. 
Merkez Nilüfer 
ilçesinde meydana 
gelen bir olayda 
ise, evine gelen 
H.S., çocuklarının 
ve bakıcı kadının 
içeride olmadığını 
gördü. Bunun üzer
ine bakıcıyı arayan 
H.S., kadına ulaşa
madı. Bir süre 
sonra evde unut
tuğu cüzdanını kon
trol eden H.S., 
içerisinden 
bin 170 lira, kutu 
içerisinde 
bulunan iki adet 
kolye ve çeyrek 
altının çalınmış 
olduğunu gördü. 
H.S.’nin haber 
vermesi üzerine 
eve gelen 
polis ekipleri, 
incelemelerde 
bulundu.
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Güne Bakış îelesson” projesinde son ders
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Durum Vahim...
ABD’nin Saddam’ı devirmek için giriş 

tiği işgali Türkiye olarak alkışladık.
ABD askerinin Türkiye üzerinden Irak’a 

girmesine TBMM vize çıkmayınca, buna 
hayır diyen AKP’li milletvekillerini tas- 
fiyet ettik.
Irak halkının kan ve gözyaşı dökme

sine, Irak’ın zengin petrol kaynaklarının 
ABD emperyalizminin eline geçmesine 
destek olduk.
Bir halkın perişan olmasından kendi 

mize pay çıkarmaya kalktık.
ABD Irak’a demokrasi getirmedi.
Irak’ın parçalanmasını, milyonlarca 

insanın ölmesine neden oldu.
Geride destekçileriyle birlikte bir enkaz 

bırakıp çıkıp gittiler.
Bölünme, parçalanmış, iç savaş 

batağında kardeşin kardeşi öldürdüğü, 
aynı dinin mensuplarının birbirlerine 
düşman olduğu bir ülkede olaylar bitmi 
yor.

ABD giderken, geride uydu bir hükümet 
bıraktı.

Ama bir de Türkiye sınırında bir 
Kürdistan kurdurdu.

Buradaki Musul ve Kerkük petrolleri 
kürtierin denetimine geçti.

Türk kültleriyle işbirliği içindeki Irak 
Kürt Bölgesel yönetimi ile Türkiye Irak 
yönetimine ters düşmek pahasına işbir
liğine girdi.

Sonunda 'nep p&tro'ı vardı.
Irak Kürk Bölgesel yönetiminin Merkezi 

yönetime petrolden ödemesi gereken 
payı vermemesi iki yönetimi savaş duru
muna soktu.

Maliki yönetimi, IŞID militanlarını 
destekleyerek ülkedeki şii sunni çatış
masında Kürt yönetimine ders vermek 
için militanları destekleyince, Musul 
düştü.

Türkiye bunu göremedi.
Ünlemlerini de alamadı.
Kendini İslam aleminin sultanı gören 

Recep Tayyip Erdoğan ve dış işleri 
kadrosuyla MİT, faka bastı.

Beklemedikleri bir durumla karşı 
karşıya kaldılar.

Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğun 
daki 49 kişi baskın sonucu kaçırıldı.

Türkiye’nin bağımsızlığı ve egemenliği 
tehdit altında.

Okyanus ötesinden gelip Irak’ı işgal 
eden ABD bu ülkeyi karıştırıp gitti.

Biz sorunlarıyla uğraşıyoruz.
Burada yapılacak şey, IŞİD'e gerekli 

dersi vermektir.
Gerisi fasa fiso.

100. yıl Ortaokulu ile 
Almanya’nın 
Bismarkschule 
Okulu internet 
üzerinden ders 
yapıdı.
Gemlik 100. Yıl 
Ortaokulu ile 
Almanya’nın 
Bismarkschule 
Okulu arasında 
Eylül ayından 
itibaren uygulan
maya başlanan 
TELESSON projesi 
kapsamında son 
ders yapıldı.
Proje kapsamında, 
100. Yıl Ortaokulu ve 
Bismarkschule 
Okulu î.sınıf öğren
cileri her Cuma saat 
9.30’da internet 
üzerinden İngilizce 
öğretmenleri 
Ramazan Güzel ve 
Ulrich Eckstein 
tarafından hazır
lanan ders prog 
ramına göre konular 
işleyerek, aynı anda 
farklı öğretmenler
den ders alma 
imkânı buldular. 
Öğrenciler,, proje 
sayesinde İngilizce 
derslerinde öğrendik 
leri bilgileri pratiğe

TGB ‘Açılım ayrıştırmaktır”
TGB Gemlik Lice 
olaylarıyla ilgili yap
tığı basın açıkla
masında, Açılım 
sürecinin kürt ve 
Kürt halkını ayrıştır
mak olduğunu 
söyledi.
Açıklama şöyle: 
“Lice Olaylarını

Waris arat isttlal taMesfile
Ayakkabı dünyası 
mn tanınmış 
markası Polaris, 
artık İstiklal 
Caddesinde hizmet 
verecek.
CİUS AVM açıldığın
da burada 
Gemliklilere Polaris 
markasını tanıttan 
firma, işyerine eski 
İNG Bank’ın bulun
duğu yere taşında 
Dün, yeni işyerinde 
kapılarını müşterile 
rine açın Polaris 
Fabrika Satış 
Mağazası çeşitlerini 
zenginleştirdi.

Live-Schaltung in die fürkei
Schul» Kinder auv Memmingen und Gemlik lerncn gemdmuın 1-nglıu.h

dökebilme, yabancı 
dilde konuşma fobi 
sini yenme fırsatı 
buldular.
Her hafta farklı 
konuların işlendiği, 
çeşitli etkinlik ve 
çalışmaların yapıldı 
ğı derslerde, öğren
ciler birbirlerine 
sorular sorup Türk 
ve Alman Kültürü 
hakkında bilgi sahibi 
olabilmekte, şarkı ve 
oyunlar eşliğinde 
eğlenceli vakit 
geçirebilmekteler. 
Yabancı dil öğreti
minde, öğrencilerin 
motivasyon ve hazır 
bulunuşluk düzeyi 
nin önemine dikkat 
çeken Ramazan 
Güzel, proje ile 
öğrencilerin yabancı

Doğru Okumak; 
Barışın, birliğin ve 
bağımsızlığın temeli 
milletleşmedir.
AKP hükümetinin 
"Açılım Süreci" 
olarak adlandırdığı, 
Türk ve Kürt halkını 
ayrıştırma projesi 
sonuçlanyla tekrar 

dile karşı olan ilgisin 
de gözle görülür bir 
artış olduğunu, 
bunu öğrencilere 
uygulanan tutum 
ölçeği ile de doğru
ladıklarını belirtti. 
Derslerde dilbilgisin
den çok konuşmaya 
önem verdiklerini 
belirten Ulrich Ecks 
tein, mümkün oldu 
ğunca dersleri 
konuşma ağırlıklı 
planladıklarım, 
öğretmenin değil 
öğrencinin aktif 
olduğu, tümevarım
sa! yöntemlerin kul
lanıldığı derslerde 
İngilizce pratiğinin 
yanı sıra, öğrenci
lerin farklı kültürler 
hakkında da bilgi 
sahibi olduğunu 

gözler önüne seril 
miştir. Emperyalizm 
bölgedeki amaçlarını 
işbirlikçileri saye 
sinde yerine getir 
mektedir. Amaçlan 
çok açık ve nettir. 
Türk milletini böl 
mek ve aynştırmak- 
tır. En son örneği de 

belirtti. Almanya’da 
ulusal yayın yapan 
Bayerischer 
Rundfunk radyo 
kanalı TELESSON 
projesini yakından 
izlemek için 
derslere konuk 
olmuş, öğrenci ve 
öğretmenleri ile 
görüşmeler 
yaparak hazırladık
ları radyo haberini 
ulusal kanallarında 
yayınlamıştır. 
Birçok Alman 
gazetesinin de 
sayfasında yer 
verdiği proje, 
Sabancı Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi 
Dr. Çiğdem 
Bozdağ tarafından 
da takip edilmekte
dir.

Lice'dir. Lice'deki 
gerici direnişle Türk 
milletinin birliğine 
karşı yapılan ayak
lanmadır. Hepimizin 
gördüğü gibi 
AKP'nin açılım süre
ci kan ve şiddetten 
başka bir şey 
getirmemektedir"
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VASIFSIZ ELEMAN

2535YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 
GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmâlar'ftlevki ı îiedelek- 

Orhangazi / BURSA 
Tel : O 224 586 00 05

İSİM TASHİHİ
T.C. Gemlik 2. Asliye Hukuk 

Mahkemesi’nin 2014/111 Esas, 
2014/302 karar nolu 03/06/2014 karar 

tarihi ile KÜBRA COŞKUN olarak 
nüfus kayıtlarında KÜBRA olarak 

kayıtlı bulunan ismimin 
“DENİZ KÜBRA" olarak düzeltilme
sine karar verilmiştir. İlan olunur.

DENİZ KÜBRA COŞKUN

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. OSMAN TUFAN

KAYIP
16 ZN 319 nolu aracıma ait

1 adet plakam kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. REMZİ DEMİR

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEOG 
sonuçlan 
açıklandı
Milli Eğitim Bakan 
lığı, Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş 
(TEOG) sistemi kap
samında girdikleri 
merkezi yazılıların 
karne notlarını açık
ladı. Liselere yerleş 
tirme puanları ise 7 
Temmuz’da duyurul- 
lacak. Milli Eğitim 
Bakanlığı, Temel 
Eğitimden Ortaöğ 
retime Geçiş (TEOG) 
sistemi kapsamında 
girdikleri merkezi 
yazılıların karne not
larını açıkladı. Lise 
lere yerleştirme 
puanları ise 7 Tem 
muz’da duyurulacak. 
Yaklaşık 1 milyon 
200 bin 8’inci sınıf 
öğrencinin TEOG. 
kapsamında girdik
leri yazılıların karne 
notları e-okul 
üzerinden açıklandı, 
öğrenciler, 100 
üzerinden hesa
planan puanlara 16- 
20 Haziran arasında 
itiraz edebilecekler.
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Tarık TANIŞ

İki kişilik... 
geçer diyemem içimdeki sancıya 
geçmez bilirim böyle sert vurulunca 

*
Söz düşmüşken sükûta
İndirmeli perdeleri
Ve akşam başlamalı az efkâr, az peynir 
koyunca masaya

*
hüzzam rüzgar sızmalı pencere aralıklarından 
üşümeye başlamışken haziran
kumru ezgilerini söylemeli 
titreyince dudakları şarkının 

*
başı dönmeli 
kitabın başlığının 
ne yazılacağını bilmeyen bir roman başlamalı 

*
iki kişilik öykü 
ya da

*
karanlık koymalı adımı 
zindan olsun adın

*
kirli lambalar asılsın
baş ucumuza yan karanlık 

*
kör bir kalem 
köhne bir defter

*
öyle vursun ağrımıza 
kör bıçak gibi derin 
sert poyraz ağırlığınca

*
geçer diyemem içimdeki sancıya 
geçmez bilirim böyle sert vurulunca...

HımSefe
Elma Şekeri Kreş ve 
Gündüz Bakımevi, 
bu yıl 15. dönem 
mezunlarını verdi. 
Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi’nde 
yapılan mezuniyet 
gecesinde, 27 minik 
ana okulundan me 
zun olurken, tüm hü 
nerlerini gösterdiler.

ılliAmnlnmli

2-3 yaş, 4 yaş ve 5 
yaş ana sınıfı çoçuk- 
larının bale, yaratıcı 
drama, modern 
dans, halk oyunu ve 
İngilizce branşların
da yaptıkları göste 
riler veliler tarafın
dan alkış yağmu
runa tutuldu.
Sınıf öğretmenleri 
Melek Mandacıoğlu, 
Zuhal Eser Gür, 
Aybüke Toplu, Çağla 
Esen, Nazlı Dülger, 
Aysel Coşkun, 
Yasemin Demircan 
ve branş öğretmen
lerinin gözetiminde 
hazırlanan gösteril
erden sonra, minik 
ler keplerini havaya 
atarak, mezun 
olmanın sevincini 
yaşadı.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL VO GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin... 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83
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flyse fiıer İlkokulu Okullar Hayal Olsun Projesinde Zirue Yaptı
Okullar hayat olsun 
projesini Halk Eğitim 
Merkezinin okul 
binasında açtığı 
çeşitli kurslarla en 
iyi şekilde yürüten 
ve aynı zamanda 
Judo, Satranç ve Hal 
Oyunlarında göster
diği başarılarla göz 
dolduran Ayşe Ziver 
llkokulu’dan 
Kaymakam Cahit 
Işık, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran ve Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdiresi Rüveyda 
Kılışlar övgüyle bah
setti.
Halk Eğitim Merke 
zinin hanımlara 
yönelik açmış 
olduğu kursun sene 
sonu sergisi 
nedeniyle okulda 
düzenlenen törende 
Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulu bünyesinde 
hanımlar ve öğren
cilere yönelik açılan 
kurslar takdirle karşı 
lanarak örnek gös
terildi.

Ayşe Ziver Karataş 
ilkokulu Müdürü 
iken İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevine 
başlayan Mehmet 
Duran görevinin ilk 
protokol konuş
masında, ‘‘Burada 
ben hem ilçe Milli 
Eğitim Müdürü hem 
de ev sahibi olarak 
bulunuyorum. İlk 
günümde son görev 
yaptığım okulda 
bulunmak çok güzel. 
Bize tevdi edilen bu 
görevi en iyi şekilde 
yapmaya çalışa

cağız’ diye konuştu. 
Geçtiğimiz günlerde 
Bursa’da düzenle
nen Judo İl Birinci 
liği karşılaşmaların

dan 6 birincilik, 5 
ikincilik ve 3 üçün 
cülük toplamda 14 
madalya alarak 
büyük başarı elde

eden Ayşe Ziver 
Karataş İlkokulu 
öğrencilerini ilçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık tebrik ederek 
kutladı.
Bursa’da yapılan 
süper minikler 
karşılaşmasında, 
Ayşe Ziver Karataş 
ilkokulu öğrenci
lerinden Mehmet 
Dağ, Bahar Uz, 
Feyza Uygan, Ru 
meysa Yıldız, Yağız 
Sefahattin Çelik ve 
Emre Tuna birincilik 
elde ederken, Yağ 
mur Yaz, Bedirhan 
Kaya, Caner Çetin, 
Bahattin Karakaş ve 
Aleyna Sandıkçı 
ikincilik, Meret Ayan, 
Gülnisa Semiz ve 
Enes Aşkın ise 
üçüncülük madal 
yalarını ilçe Kayma 
kamı Cahit Işık’ın 
elinden aldılar.
Okul Müdür vekili 
Ali Güner sene 
başından itibaren 
okulda açılan 
satranç, halkoyun

ları ve judo 
kurslarında çok 
sayıda öğrencinin 
ücretsiz bir şekilde 
faydalandığını ifade 
ederek ‘öğrenciler
imiz ders 
saatelerinin dışında 
okulumuzda kalarak 
en az bir sosyal 
veya sportif etkin
liğin içerisinde yer 
aldılar.Bu arada 
Halk oyunlan 
ekibimiz 23 Nisanda 
başarıyla okulumuzu 
temsil etmiş, 
Judo kurslarına 
devam eden öğren
cilerimiz Bursa’daki 
turnuvadan 14 
madayla ile döndü 
ve Satranç 
ekibimizde ilçedeki 
turnuvada birinci 
oldular.Kursla 
katılan bütün ö 
ğrencilerimi tebrik 
ediyor ve bize bu 
yönde büyük destek 
veren Halk Eğitim 
Merkezine teşekkür 
ediyorum’
dedi.

MııMttftnıılMa
Gemlik Çotanak 
Spor’un önümüzde
ki hafta yapılacak 
olan kongresinde, 
Başkan adayı olan 
Hasan Yavuz, 
antrenmanı ziyaret 
ederek oyuncularla 
bir araya geldi.

“Çotanakspor’un 
hedefi Profesyonel 
Lig Olmalı” 
Çotanakspor’un 
kabuğunu kırarak 
daha büyük 
başarılar yaşaması 
için çalışacağını 
ifade eden Yavuz; 
“Kurulduğu günden 
bu yana, üzerine 
koyarak devam eden 
ve başarılar kazanan 
Çotanakspor’u daha

I önemli noktalara 
taşımak adına ada 
yız. Çevremizde pek 
çok İlçenin Prof es 
yönel Ligde takımı 
bulunmasına rağ
men, Gemllk’ln 
Profesyonel Llg’de 
temsilcisi olmaması 
üzücüdür. Bizim ilk 
etapta hedefimiz,

Büyük bir taraftar 
kitlemiz var. Taraf 
tanmızı da arkamıza 
alarak, daha büyük

başarı lar kazanmak 
adına Başkan adayı 
ol duk” şeklinde 
konuştu.

Nilüfer Dağ 
Bisikleti 

Şampiyonasına 
Hazırlanıyor

takımımızı Süper 
amatör Kümeye taşı
mak, arından pro
fesyonel Ligin yo 
lunu açmaktır. 
“300 sporcu ile dev 
bir camiayız” 
Çotanakspor sadece 
A takımı ile değil, 
altyapısı ile de öne 
çıkan ekiptir. 300 
sporcumuzla çeşitli 
klasmanlarda liglere 
dâhil oluyoruz. 
Yapacağımız çalış

Nilüfer Belediyesi, 
15 Haziran Pazar 
günü düzenleye
ceği "Dağ Bisikleti 
Şampiyonasında 
bisiklet tutkunlarını 
Atatürk Kent 
Ormam'nda ağırla
maya hazırlanıyor. 
Sporun ve sporcu
nun dostu olan 
Nilüfer Belediyesi 
bu yıl ilk kez 
düzenleyeceği "Dağ 
Bisikleti Şampi 
yonası"na ev 
sahipliği yapacak, 
15 Haziran Pazar 
günü Atatürk 
Kent Ormam'nda 
bisiklet tutkun
larının pedal çevire
ceği program saat 
10: OO'da start

alacak. Elite erkek, 
genç erkek, master 
erkek, bayanlar ve 
yıldız erkek katego
rilerinde yarışacak 
bisiklet tutkunları, 
14 Haziran 
Cumartesi günü 
Atatürk Kent 
Ormam'nda 
15: 00 ila 17: 00 
arasında kayıt 
yaptırabilecek.
Türkiye'nin çeşitli 
bölgelerinden 
katılacak dağ 
bisikleti tutkun
larının yarışacağı 
turnuvaya katılan- 
lar, pazar günü 
saat 12: 30'da 
yapılacak törenle 
ödüllerine kavuşa
cak

malar sonrasında 
İnanıyoruz kİ, Çota 
nakspor Bursa’nın 
altyapısı olacaktır.

MM ABONE OLDUNUZ MU?
•lull'll lit Him IİUIİ untlll ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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ATATÜRK İLKOKULU SBİTABAT SUALESİNDE!
Bütün bir yılın 
yorgunluğunu 
atmak için başta 
okul müdürü Ömer 
Çelik olmak üzere 
kalabalık bir kafile 
ile Saitabat Şelale
sinde Atatürk 
İlkokulu olarak 
pikniğe gitti. 
Saitabat Şelalesi’ne 
gitmeden önce yol 
üzerinde bulunan 
Cumah Kızık Köyü 
de gezildi.
Fotoğraflar çektiril
di. Asıl durak olan 
D e re kızık Köyü 
Saitabat Şelalesi 
civarında yerleşip 
sabah yola aç çıkan
lar karınlarını doyur

du. Sonra etrafa 
dağılıp doğal güzel
likler keşfedilmeye 
çalışıldı. Bu arada 
bol bol şelalenin 
fotoğrafları çekildi. 
Ziyarete gelenlerin 
çoğunluğunun Arap 
turistler olduğu 

görüldü. Atatürk 
İlkokulu olarak 
şelalenin en dibine 
kadar gidilip zafer 
pozları verildi. 
Çünkü en dibe 
kadar gitmek çok 
tehlikeliydi. Daha 
sonra mangal sefası

yapıldı, gitar 
eşliğinde şarkılar 
söylendi. Saitabat 
Köyü Dayanışma 
Derneği Kadınları 
tarafından işletilen 
İçerisi tamamen el 
sanatı işçiliği ile 
bezenmiş 
muhteşem bir ko 
naklama evi gezildi, 
çay içildi. Balkonu 
muhteşem bir man
zaraya sahip olan 
bu evi buraya giden
lerin kesinlikle gidip 
görmeleri gerektiği 
söylendi.Özel bir tur 
şirketinin organize 
ettiği bu tur 
sayesinde çok güzel 
bir gün geçirildi.

BAYAN ELEMAN
MERMER 

SEKTÖRÜNDE 
DENEYİMLİ 

PAZARLAMA
ELEMANI 

ARANIYOR

VERONA MERMER
TEL:5142021—J

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ.
İLETİŞİM: 514 28 06

SATIUK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 
4 +1180

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

SATIUK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rka olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

MM

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TFMA|
“SUYUNU BOŞA

HARCAMA”

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

KRŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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mun Mut! Misi Mu sn malı
Tüketiciler 
Birliği'nden SMS 
üzerinden bir 
dolandırıcılık uyarısı 
daha geldi. 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkan Vekili 
Hatice Saadet 
Kalyoncu, tüketici
leri arayıp, SMS gön
deren, "dosya mas
raflarınızı, kredi kartı 
aidatlarınızı geri alıy
oruz" diyerek sürekli 
tacizde bulunan, 
haksız kazanç elde 
eden sözde tüketici 
dostu görünümünde 
kişi, firma ya da 
şebekelerin 
sayısının arttığını 
söyledi.
Kalyoncu, yaptığı 
açıklamada, "kredi 
kartı aidatına son, 

dosya masrafına 
son" adı altında yeni 
bir dolandırıcılığın 
başladığını 
belirterek, tüketici
lerin sırtından haksız 
kazanç elde edildiği
ni kaydetti.
Sözde yardım eden 
bu kişi ya da fir
maların, tüketicilerin 
bankalardan kredi 
kartı aidatı ve dosya 
masraflarını geri ala
caklarını söyleyerek 
para talep ettiğini 
anlatan Kalyoncu, 
şöyle devam etti: 
"Para ödeyen tüketi
cilere sadece bir 
dilekçe gönderiliyor 
ve tüketici hakem 
heyetine vermeleri 
isteniyor. Tüketicileri 
arayıp, SMS gön-

deren, 'dosya mas
raflarınızı, kredi kartı 
aidatlarınızı geri alıy
oruz' diyerek sürekli 
tacizde bulunan, 
haksız kazanç elde 
eden sözde tüketici 
dostu görünümünde 
kişi, firma ya da 
şebekelerin sayısı 
arttı. Tüketiciyi 
'mağduriyetlerini 
gidereceğiz' diye 
daha da mağdur 
ediyorlar. Özellikle 
yeni Tüketici 
Kanunu ile tüketici 
daha fazla taciz 
edilir oldu." 
Tüketicilerin, 
bankaların "haksız 
şart" ile aldıkları 
ücretleri tüketici 
hakem heyetlerine 
başvurarak ala

bildiğini vurgulayan 
Kalyoncu, 
"Kaymakamlıklarda 
bulunan hakem 
heyetlerine de 
dilekçe örnekleri 
bulunuyor ve 
görevliler, ellerinden 
geldiğince yardımcı 
oluyorlar. Kimse 
bankalardan paraları 
aldıklarını iddia eden 
bu şebekelere inan
masın. Bu dilekçeler 
tüketici örgüt
lerinden ücretsiz 
temin edilebiliyor" 
diye konuştu.
Yeni yasadaki zorun
luluk nedeniyle 
isteyen tüketicilerin 
bankalara başvu
rarak aidatsız (yalın) 
kart talebinde bulun
abileceklerini de dile

getiren Kalyoncu, 
"Bankalara ödenen 
bedellerin (kredi 
kartı aidatı, dosya 
ücreti gibi) geri alın
abilmesi kişi ile 
banka arasındaki 
sözleşmeyle ilgili 
olduğundan her biri 
kişiye özeldir. Yani 
tüm tüketicilerin bu 
bedelleri geri alabile
cekleri hukuka aykırı 
bir söylemdir.
Hepsini alacağını 
iddia eden firmalar, 

tüketiciyi aldatma 
peşindedir" ifadesini 
kullandı.
Sadece bir dilekçe 
için tüketiciden para 
almaya çalışmanın, 
giderilecek mağ
duriyetten daha 
büyük bir mağ
duriyet yarattığını 
vurgulayan Kalyon 
cu, "Tüketicilerimizi 
bu suistimal 
şebekelerine dikkat 
etmeleri için uyarı 
yoruz" dedi.

Nisan ayı dış licaret endeksi açıklandı
İhracat birim değer 
endeksi nisanda 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
0,4, ithalat birim 
değer endeksi de 
yüzde 1,4 azaldı. 
İhracat birim değer 
endeksi nisanda 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
0,4, ithalat birim 
değer endeksi de 
yüzde 1,4 azaldı 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), bu 
yılın nisan ayına 
ilişkin Dış Ticaret 
Endekslerini açık
ladı.
Buna göre, nisanda 
ihracat birim değer 

endeksi 2013 yılının 
aynı ayına göre 
yüzde 0,4 gerileme 
gösterdi. Endeks 
aynı dönemde "gıda, 
içecek ve tütün"de 
yüzde 1,1, “ham 
maddelerde (yakıt 
hariç)" yüzde 1,7 ve 
"imalat (gıda, içecek, 
tütün hariç) 
sanayi"nde yüzde 
0,1 azalırken, "yakıt
larda yüzde 3,5 
arttı.
- İthalat birim değer 
endeksi - 
İthalat birim değer 
endeksi nisanda yıl
lık bazda yüzde 1,4 
azaldı. Endeks söz 
konusu dönemde

"gıda, içecek ve 
tütün"de yüzde 3,3, 
::ham madaeierde 
(yakıt hariç)" yüzde 
3,2 ve "yakıtlar"da 
yüzde 2,7 azalırken, 
"imalat (gıda, içecek, 
tütün hariç) 
sanayi"nde yüzde 
0,8 artış kaydetti. 
- Miktar endeksleri - 
İhracat miktar 
endeksi nisan ayın
da geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 
8,2 arttı. Endeks, 
"gıda, içecek ve 
tütün"de yüzde 11,3, 
"ham maddelerde 
(yakıt hariç)" yüzde 
10,2 ve "imalat (gıda, 
içecek, tütün hariç) 

sanayi''nde yüzde 
12,1 artarken, "yakıt
larda yüzde 15,8 
azaldı.
İthalat miktar endek
si aynı dönemde 
yüzde 8,2 azaldı. 
Endeks, "gıda, içe
cek ve tütün"de 
yüzde 4,1, "ham 
maddelerde (yakıt 
hariç)" yüzde 1,3, 
"yakıtlarda ve 
"imalat (gıda, içecek, 
tütün hariç) 
sanayi"nde yüzde 
0,1 artarken, 
"SITC'de başka 
yerde sınıflandırıl
mayan mallarda 
yüzde 81,2 azalış 
gösterdi.

Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırıimış seriye 
göre, mart ayında 
137,7 olan ihracat 
miktar endeksi 
yüzde 8,1 azalarak, 
nisan ayı itibarıyla 
126,5 oldu. Takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre ise geçen yılın 
nisan ayında 118,1 
olan endeks yüzde 
8,2 artarak bu yılın 
aynı ayında 127,8'ye 
yükseldi.
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre, mart ayında 
118,5 olan ithalat 

miktar endeksi 
yüzde 0,7 artarak, 
nisan ayında 119,3 
olarak hesaplandı. 
Takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre ise 2013 yılının 
nisan ayında 129,8 
olan endeks yüzde 
8,2 azalarak bu yılın 
aynı ayında 119,2 
oldu. İhracat birim 
değer endeksinin 
ithalat birim değer 
endeksine bölün
mesiyle hesaplanan 
dış ticaret haddi, 
geçen yılın nisan 
ayında 97,5 iken, bu 
yılın aynı ayında 
98,6 olarak kayıtlara 
geçti.
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Gazi Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Kayar, TEOG sınavında Türkiye birincileri arasına girdi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kerkük, Kürtlerin eline geçti
Musul’un IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) ın 

kontrolüne geçmesi ve Türk Baş konsolos 
luğu’nunda çalışan 49 kişinin çatışmadan 
esir alınmasının yankıları devam ediyor.

Irak ordusunun bölgeden çekilmesi üzerine 
dün de Azeri Türklerinin yaşadığı Kerkük’ün 
İse Kürtlerin kontrolüne geçtiği bildiriliyor.

ülkemizin Güneyinde yaşanan sıcak 
gelişmeleri, herkes merakla ‘Ne olacak’ diye 
bekliyor.

Türkiye’nin Musul Başkonsolusluğu’nun 
basılması ve çalışanlara esir alınması 
karşısında Tükiye’nln sessiz kalmasını 
İçimize slndlremlyoruz. Devamı sayfa 4’de

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı 
(TEOG) sınavında, 6 dersten hiç yanlışsız 
tam puan alan, Gazi Ortaokulu öğrencisi 
Hüseyin Kayar, Türkiye birincileri arasına 
girdi. Kayar, öğretmenleri ile birlikte dün 
Kaymakam Cahit Işık ve İlçe Milli Eğitim Mü 
dürü Mehmet Duran’ı makamında ziyaret 
etti. Kayar, Galatasaray Lisesi’ne girmeyi ve 
tıp okumayı hedefliyor. Haberi sayfa 4’de

Denli Uçağı 
ile Bodrum 
seterleri 
haşlıyor

Istanbul-Bursa arasını deniz uçağı seferleri 
ile 20 dakikaya indiren Burulaş, Air Sea 
markasıyla uçuş rotasına Bandırma, 
Bodrum ve Çeşme’yi de ekledi. Uçuşlann 
13 Haziran Cuma günü başlayacağı belir
tilirken, Bodrum ve Çeşme’ye haftanın 4 
günü, Bandırma’ya ise her gün uçuş 
yapılacağı öğrenildi. Haberi sayfa 2’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbevdeemlak.com
http://www.irfaniinlijemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Istanbul-Bursa 
arasını deniz uçağı 
seferleri ile 20 
dakikaya indiren 
Burulaş, AirSea 
markasıyla uçuş 
rotasına Bandırma, 
Bodrum ve Çeşme’yi 
de ekledi. 
İstanbul’dan kara 
yoluyla 11 saat 
süren Bodrum yol
culuğu AirSea ile 1 
saat 45 dakikaya, 6 
saat süren Bandırma 
yolculuğu da sadece 
35 dakikaya iniyor. 
Burulaş Ticari 
İşletmeler Müdürü 
Nihat Cenkçi, yeni 
rotalara uçuşların 13 
Haziran Cuma günü 
başlayacağını 
belirterek, Bodrum 
ve Çeşme’ye haf
tanın 4 günü, 
Bandırma’ya ise her 
gün uçuş yapıla
cağını kaydetti. 
Firmadan kay
naklanan sorunlar 
nedeniyle Seabird 
Havayolları ile yol
larını ayırdıktan 
sonra deniz taşı
macılığında olduğu 
gibi hava taşı-

-T 1 5

(HMM

macılığında da kendi 
filosunu kuran 
Burulaş, 8’er kişilik 3 
adet Cessna 208 
Caravan tipi uçakla 
ulaşım ağına yeni 
rotalar eklemeye 
devam ediyor. Her 
türlü konfora sahip 
VİP uçaklarla yapılan 
seferlerin uçuş 
operasyonlarını 
Türkiye’nin ilk deniz 
uçağı pilotu Ateş 
Hanibu’nun sahibi 
olduğu Bon Air

yaparken, AirSea 
markasıyla yoluna 
devam eden 
Burulaş, ulaşım 
ağına Bodrum, 
Çeşme ve Bandır 
ma’yı da ekledi. 
AirSea ile uzaklar 
yakın oluyor 
Artık kendi uçak
larıyla daha kaliteli 
ve konforlu hizmet 
vermeye başlayan 
Burulaş, 13 Haziran 
Cuma günü, İstanbul 
- Bandırma, İstanbul

- Bodrum, İstanbul - 
Çeşme, Bursa - 
Bodrum ve Bursa - 
Çeşme seferlerini 
başlatı 
yor.
Cuma, Cumartesi, 
Pazar, Pazartesi 
olmak üzere haftanın 
4 günü tek uçuş 
olarak yapılacak 
Bodrum Yahkavak 
ve İzmir Çeşme 
seferleri 250 TL’den 
başlayan fiyatlarla 
gerçekleşirken,

Istanbul’dan karay
oluyla 7 saat süren 
Çeşme yolculuğu 1 
saat 25 dakikaya 
ve11 saat süren 
Bodrum yolculuğu 
ise 1 saat 45 
dakikaya iniyor. Yine 
karayoluyla 5 saati 
bulan Bursa - 
Çeşme arası ve 8 
saati bulan Bursa- 
Bodrum arasındaki 
mesafe AirSea ile iki 
saatten daha da 
kısa zamanda kat 
edilmiş olacak. 
İstanbul - 
Bandırma’ya haf
tanın her günü 
günde 3 uçuş şek
linde yapılacak 
seferlerin fiyatı da 
150 TL olarak belir
lendi. Deniz yoluyla 
2,5 saat, karayoluyla 
6 saat süren 
İstanbul- Bandırma 
arası AirSea ile 
sadece 35 
dakikaya iniyor. 
İstanbul - Bodrum 
rotasında ilk uçak 13 
Haziran Cuma günü 
saat 10.30’da 
Haliç’ten, Bursa - 
Bodrum seferini

yapacak ilk uçak da 
aynı gün saat 
11.00’da Gemlik’ten 
havalanacak. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, raylı sistem, 
deniz ve hava 
ulaşımı konusunda 
yaptıkları 
yatırımlarla 
Bursa’nın altın 
çağını yaşadığını 
belirterek, hem deniz 
ulaşımında hem de 
hava ulaşımında 
vatandaşlardan 
gelen talepler 
doğrultusunda yeni 
sefer planlamaları 
yapılabileceğini 
söledi.
Burulaş Genel 
Müdürü Levent 
Fidansoy da tama
men müşteri mem
nuniyeti odaklı 
çalıştıklarını 
belirterek, gelen 
yoğun talepler 
üzerine ulaşım 
ağına ekledikleri 
Bodrum, Çeşme ve 
Bandırma sefer
lerinin hayırlı 
olmasını 
diledi.

1995 Jottumlulara 
yoklama çağrısı

Askerlik Şubesi 
Başkanlığından 
yapılan yazılı açıkla
mada, 1 Ocak 2014 
-5 Şubat 2015 tarih
leri arasında 1995 
ve daha yaşlı 
doğumluların son 
yoklamaları Gemlik 
Askerlik Şubesi Baş 
kanlığı’nda yapıl
maya başlandığı 
bildirildi.
Açıklamada, “Bu yıl 
askerlik çağına gi 
ren 1995 doğumlu
lar ile daha yaşlı 
doğumlu olup, ge 
çen yıllarda asker
liklerini erteleten 
yükümlülerin son 
yoklamaları 1 Ocak 
2014-5 Şubat 2015 
tarihleri arasında 
Gemlik Askerlik 
Şubesi başkanlığın
da yapılmaya baş 
lan m ıştır. Son yok
lama için yükümlü
lerin yanlarında 
getirmeleri gereken 
belgeler aşağıdadır. 
Nüfus cüzdanı, 
diploma, çıkış bel
gesi veya tasdik
name aslı ve bu bel

gelerin 2 şer adet 
fotokopisi, bonser 
vis, sertifika ve ya 
kurs belgesi asli ve 
2 adet fotokopisi, 
sürücü belgesi ve 2 
adet fotokopisi, has 
talik veya arızaları- 
na ait rapor veya 
tedavi belgelerinin 
aslı ve 2 adet foto 
kopisi, verem savaş 
dispanserinden alı
nan verem taraması 
sonuç belgesi, 
askerlik işlemlerine 
ait tebligatlar 2009 
yılından itibaren 
TRT aracılığı ile 
yapılmakta olup, 
yükümlülerin adres
lerine ayrıca bir 
çağrı telgrafı gön
derilmeyecektir. 
Son yoklama için 
Askerlik Şubesine 
başvurmayanlar 
1111 sayılı askerlik 
kanununun ilgili 
maddelerine göre 
cezalı duruma 
düşeceklerinden 
konuya gerekli 
hassasiyetin 
gösterilmesi isten
di.

Okul öncesi, 
ilkokul, ortaokul ve 
liselerde eğitim- 
öğretim gören yak
laşık 17.5 milyon 
öğrenci, bugün 
karne alacak. 
2013-2014 eğitim- 
öğretim yılının 
son zili bugün 
çalacak.
Okul öncesi, 
ilkokul, ortaokul 
ve liselerdeki yak
laşık 17.5 milyon 
öğrencikarne 
alacak ve yaz 
tatiline girecek. 
Yeni eğitim-öğretim 
yılı ise 15 Eylül 
2014’te başlayacak 
ve 23 Ocak 2015’te

ara tatile girilecek. başı yapacak de eğitim-öğretim
9 Şubat 2015’te olan öğrenciler, yılını tamamla
yeniden ders 12 Haziran 2015’te yacak.

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
kaliteli kaşeler uygun fiyatlarla 

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 51396 83 Fax^(0224^5^3^^^^
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MiaıiilıılMiılıııHlMlıiılıılı
Bursa'nın İznik 
ilçesi'nde, 6 yıl önce 
ortadan kaybolan 
emlak zengini 86 
yaşındaki Ahmet 
Refik öner ile eşi 80 
yaşındaki Emine 
Öner'in evinin 
bahçesinde yapılan 
kazıda çıkarılan 
kafatasları ve kemik
ler, Adli Tıp 
Kurumu'nda yapılan 
DNA incelemesi 
sonucu kayıp çifte 
ait olduğu belirlendi. 
İznik'teki Beyler 
Mahallesi'nde oturan 
ve 6 yıl önce kay
bolan Emine- Ahmet 
Refik Öner çiftine ait 
kemik parçaları, 24 
Nisan'da dosyanın 
yeniden açılması

Miiik Mı Itcl aMe tamtıll
Orhaneli’de moto
sikletiyle kamyo
netin altında kalan 
30 yaşındaki 
Mehmet Ali Mestan 
hayatını kaybetti. 
Kaza, Orhaneli ilçesi 
Kapıkaya mevkinde 
meydana geldi. 
Edilen bilgiye göre 
bir fabrikada işçi 
olarak çalışan 30 
yaşındaki Mehmet 
Ali Mestan, 16 ZU 
784 plakalı motosik
leti sabah iş yerine 
gitmek için yola 
çıktı. Mestan, 
Orhaneli Kapıkaya 
mevkine geldiğinde 
İhsan M.'nin kul
landığı 16 N 8256 
plakalı kamyonetle 
karşı karşıya kaldı. 
Direksiyon

Stınneıt Kal ttıjı Könel Kulaimı Kımnlı
Edinilen bilgiye, 
Güzelyah’da 
balıkçılık yapan 53 
yaşındaki Hasan 
Dörtkardeş, otu
rurken kendisine 
yaklaşan sokak 
köpeğini sevmek 
istedi.
Ancak köpek birden 
saldırdı. Köpek, 
boğuşma esnasında 
Dörtkardeş’in sol

sonucu İstanbul'da 
gözaltına alınan 
yaşlı çiftin oğlu 56 
yaşındaki Kenan 
Öner'in günlük
lerinin incelenmesi 
sonucu evlerinin 
bahçesinde üçüncü 
kez yapılan kazıda 
bulundu.

hakimiyetini kaybe
den Mestan kamyo
netin altında kalarak 
hayatını kaybe 
derken, kamyonet 
sürücüsü kazayı 

kulağını ısırarak 
kopardı. Kopan 
kulağını eline alan 
Dörtkardeş, 
ambulansla 
Mudanya Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. Hasan 
Dörtkardeş, ilk 
müdahalesi 
burada yapıldıktan 
sonra, buz içine alı
nan kulağıyla

Bulunan kemikler, 
tutuklanan Kenan 
Öner'in kan örnek
leriyle birlikte 
İstanbul Adli Tıp 
Kurumu'na gönderil 
di. Kurumda, 2,5 
aydır devam eden 
DNA incelemesi 
sonucu kemiklerin 

hafif sıyrıklarla atlat
tı. Olay yerine gelen 
112 ekipleri, 
Mestan'ın cansız 
bedenini Orhaneli 
Devlet Hastanesi 

birlikte Uludağ 
Üniversitesi
Tıp Fakültesi’ne 
gönderildi.
Evinin bahçesinde 
birçok kedi ve 
köpek beslediğini, 
hayvanları sevdiğini 
söyleyen 
Dörtkardeş, 
belediyeden 
başı boş hayvanları 
toplayıp telef

yaşlı çifte ait olduğu 
kesinleşti.
KAYIP EŞİ DE 
ARANIYOR 
Bu arada, Kenan 
Öner'in evinde, 
kayıp olan ve 
öldürüldüğü tahmin 
edilen eşi Canan 
öner'in bulunmasıy
la ilgili soruşturma 
da sürdürülüyor. 
Kenan Öner'in 
İstanbul'daki evinin 
duvarından alınan 
kan örnekleri çiftin 
oğlu Canberk Öner'- 
den alınan kan 
örnekleri ile karşı 
■aştırılıyor. Bu karşı 
taştırma sonucunun 
da önümüzdeki gün
lerde belli olacağı 
bildirildi 

morguna kaldırdı. 
Jandarma ekipleri 
olayla alakalı soruş
turma başlatırken, 
kamyonet sürücüsü 
gözaltına alındı.

etmeden hayvan 
barınağına 
götürmesini istedi. 
Olayın şokunu 
atlatmaya çalışan 
Dörtkardeş, 
hastane çevre 
sindeki başı 
boş köpekleri 
görünce, hastanenin 
etrafından bu 
hayvanların toplan
masını istedi

Kalp Krizi Geçiren 
Çiftçi, Traktörünün 

Ulunda Kaldı
Bursa'nın Önce traktörün,
Karacabey 
İlçesi'nde, direksiy
on başında kalp 
krizi geçirerek 
düşen 59 yaşındaki 
Sezai Atış, kul
landığı traktörün 
altında kalarak 
yaşamını yitirdi. 
Kaza, Akhisar 
köyünde meydana 
geldi. Tarlasını 
süren Sezai Atış 
çalışır durumdaki 
traktörden düştü.

Terör örgütü 
operasyonunda

flaş gelişme

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
terör örgütü 
PKK’nın gençlik 
yapılanmasına 
yönelik operasyon
da gözaltına alınan 
3’ü kadın 12 kişi, 
sorgularının ardın
dan adi iyeye sevk 
edildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
terör örgütü 
PKK’nın gençlik 
yapılanmasına 
yönelik operasyon
da gözaltına alınan 
3’ü kadın 12 kişi, 
sorgularının ardın
dan adliyeye sevk 
edildi. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şubesi ekiplerince 
dün sabah bazı 
adreslere eş 
zamanlı operasyon 
düzenlendi.

M ABONE OLDUNUZ»?
tıulrlı In «lull Mıuınıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ardından da trak
töre takılı takım 
makinasının altında 
kalan Atış, olay 
yerinde yaşamını 
yitirdi.
Kalp krizi geçirerek 
traktörden düştüğü 
sanılan Sezai 
Atış'ın cesedi 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırılırken, olayla 
ilgili soruşturmaya 
başlandı

Operasyonda, terör 
örgütü PKK’nın 
gençlik yapılanması 
Yurtsever Devrimci 
Gençlik- Hareketi 
(YDG-H) 
bünyesinde faaliyet 
gösterdikleri 
bildirilen 3vü İcadın 
12 şüpheli gözaltı
na alındı.
Şüphelilerin, 
evlerinde yapılan 
aramalarda havai 
fişek rampları, 
demir sapan, 
kurusıkı tabanca ve 
sopalar ele geçiril
di. Terör örgütüne 
eleman kazandır
mak, para toplama 
gibi faaliyetleri 
yürüttükleri 
kaydedilen 
şüpheliler, Emniyet 
Müdürlüğündeki 
sorgulamalarının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
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Güne Bakış
Gazi Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Kayar, TEOG sınavında Türkiye birincileri arasına girdi

İN MIHI Mlİ İl İlil MB
Kerkük,

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Kürtlerin eline geçti
Türkiye, uyguladığı dış politikalarda 

batağa saplandı.
Irak’ta, Suriye de, Mısır da beklenen hiç 

bir politikamız ülkenin çıkarlarını koru
madı.

Aksine zaran oldu.
Türkiye, Suriye’de Esad rejimini yıkmak 

için aktif görev üstlendi.
El altından muhalifleri örgütledi, silah 

landırdı, lojistik destek sağladı.
Erdoğan’ın İslam dünyasında lider olma 

hayalleri, kendini Sultan Süleyman gibi 
görmesi hülyası hüsranla sonuçlandı.

ABD’nin ortadoğu politikası belliydi. 
Bu adım adım gerçekleşiyor.
Büyük Ortadoğu projesinin es başkanı 

olduğunu açıklayan Başbakan Erdoğan 
süreci kontrol edemiyor.

Ama, ABD’ye hizmette de kar etmiyor.
ABD Irak ‘ı işgal ederek, parçalanması 

yol açtı.
Saddam’ı bahane ederek uydu hükümet 

ler kurdu ve çıkarken geride enkaz bıraktı.
Hedef Iraktaki İslam 'ı mehzepleri birbirine 

düşürmekti.
İŞİ D, sünni Taliban terörizminin bir kolu.
Irak’ın Güneyinde şiiler, ortasında sunni 

ler kuzeyinde ise kürtler, 3 ayrı devlet 
kuruyor.

Irak resmen parçalanıyor.
Arada kalan Türkmen Türklerinin durumu 

kötü.
Büyük ihtimal onlar Türkiye’nin kendiler

ine destek olmalarını bekliyorlar.
Belkide Türkiye ye göçedecekler.
Türkiye, çevresindeki savaş cehenne

minden kaçan 1 milyon Suriyeliyi besliyor.
Bu sayı giderek artacak.
Bede'/em Vn'ıer ödeyeceğiz.
Yanlış dış politikalar, Türkiye halkının 

zararına neden oluyor.

BÜYÜKŞEHİRDEN YENİ HİZMET 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 

Gemlik’ten İstanbul’a başlattığı deniz 
uçağı seferleri, kısa bir aradan sonra, bu 
kez yeni hatlarla açıldı.

Gemlik Bandırma, Gemlik Kuşadası, 
Bodrum seferlerinim başlaması, Gemlik’i 
cazibe merkezi haline getirecek.

Gemlik’ten 1 saatte Bodrum’a ulaşım 
büyük kolaylık.

Burulaş yetkililerini kutluyorum.
Bu arada GTSO Gazi Ortaokulu öğrencisi 

Hüseyin Kayar’ı da TEOG başarısından 
dolayı kutluyorum.

Hüseyin, 100 sorunun tamamını doğru 
işaretleyerek, Gemlik’e Türkiye birinciliği 
getirdi.

Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş 
Sınavı (TEOG) 
sınavında, 6 dersten 
hiç yanlışsız tam 
puan alan, 
Gazi Ortaokulu 
öğrencisi Hüseyin 
Kayar, Türkiye 
birincileri arasına 
girdi.
Sonuçların açıklan
masının ardından 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık ve Gemlik 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran’ı 
Okul Müdürü 
Abdullah Baki ve 
öğretmenleri ile 
makamında ziyaret 
eden, Hüseyin 
Kayar, Galatasaray 
Lisesi’ne girmeyi 
ve Tıp okumayı 
hedeflediğini söyle
di.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, öğrencinin 
başarısında mutta 
olduğunu ifade 
ederek, Gemlik’te 
tüm okullarda başarı 
ortalaması artırmak 
için çalışmalarının 
aralıksız süreceğini

Turizm sezonu için alınacal önlemlfir helirlenıli
Kaymakamlıkta 
yapılan toplantıda, 
yaz sezonunun 
başlaması nedeniyle 
boğulma olaylarının 
önlenmesi için 
durum değerlendir 
mesi yapıldı. 
Kaymakam Cahit 
Işık başkanlığında 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan toplantıya 
güvenlik birimleri, 
sağlık birimleri, 
belediye, itfaiye ve 
kurtarma grupların
dan temsilciler 
katıldı. Her yıl yaz 
sezonu öncesi 
yapılan toplantı 
sonunda Gemlik 
Körfezi’ndeki 
40 kilometrelik kıyı 
çizgisinde yaz 
aylarında efenize 
girmek isteyenlerin 
zaman zaman boğul
duğu görüldüğün
den alınacak 
önlemler gözden 
geçirilerek karar 
altına alındı, 
önlemler, ‘talimat

söyledi.
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık ise konuş
masında, “Çeşitli 
alanlarda Türkiye ve 
dünya derecelerimiz

name’ adı altında 
bir bildirge haline 
getirildi.
Talimatnamede, 40 
kilometre kıyı 
şeridinde kıyıların 
denetlenmesinin 
mümkün olmadığı, 
vatandaşların can 
güvenliği ve boğul
ma olaylarının 
önüne geçilmesi için 
kıyıların Büyükşehir 
ve Gemlik 
Belediyesi’ne tahsis 
edilmesi, buralara 
gerekli hizmetlerin 
gitmesi ve denetim 
altında bulundurul
masının önem 
taşıdığı bildirildi. 
Halkın yoğun olarak 
denize girdiği yer
lerde belediye veya 
işletici, büfe, wc, 
duş gibi hizmetlerin 
getirilmesi ve can 
kurtaran bulundurul
ması kararlaştırıldı. 
Gemlik Belediye 
si’nin yüzme alan
larını belirten koor
dinatları çıkartması, 
ilan etmesi ve Liman 

çoğaldı.
Şampiyonlar çıkaran 
bir ilçe olmak, 
göğsümüzü 
kabartıyor. Öncelikle 
insani erdemler

Başkanlığı’na 
bildirilmesi 
kararlaştırıldı. 
Boğulma olaylarının 
sıkça görüldüğü yer
lerde (Kumsaz ve 
Küçük Kumla’da) 
Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 
Daire Başkanlığı 
tarafından cumartesi 
ve pazartesi günleri 
saat O9.oo ile gün 
batımına kadar 2 
adet bot ve can kur
taran görevlendiril 
mesi kararlaştırıldı. 
Gemlik 
Belediyesi’nce de 
can kurtaranlar 
görevlendirilecek. 
Denizdeki tehlikeli 
bölgelerde 
şamandıra, duba 
gibi tehlike işaretleri 
olması, uyarı lev
haları bulundurul
ması gerektiğinde 
megafonla uyarılar
da bulundurulması 
kararlaştırıldı. 
Kurtul Göleti ve 
Hamidiye Köyü 
altındaki su 

olmalı, yoksa başa 
nnın anlamı olmaz. 
Daha iyiyi yakala
mak adına, daha çok 
uğraş vermeliyiz” 
dedi.

göletine ‘Girilmesi 
Yasaktır’ levhası 
konacak.
Mudanya Feribotu 
nun kalkış 
saatinde oluşacak 
dalgalardan korun
mak için bu saatleri 
belirten levhaların 
sahile konması, 
megafonla uyan 
yapılması, broşür 
dağıtılması 
kararlaştırıldı. 
Karacaali ve 
Hasanağa 
Kamplarında gerekli 
güvenlik önlemleri 
nin alınması, İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğünün de 
boğulma ile ilgili 
okullarda bil
gilendirmede 
bulunması karar
laştırılırken, su 
kayağı, kano, deniz 
bisikletlerinin sık 
denetlenmesi, 
sürat teknelerinin 
yüzme alanlanna 
girmesinin 
yasaklanması 
kararlaştırıldı
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ımııru ııııonııg mimi mürm
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
ilçe Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklama da; 
13-14 Haziran 2014 
tarihlerinde 
Yunanistan’ın Xanthi 
(iskeçe) şehrinde 
yapılacak olan Judo 
Ümitler Bay-Bayan 
Balkan Şampi 
yonasında (+) 90 kg 
(Ağır Sıklet) erkek
lerde Türkiye’yi 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judocusu 
Onur Kaya temsil 
edeceği bildirildi.
11 Haziran tarihinde 
Balkan Şampiyonası 
için Yunanistan’a

gidecek olan Ümitler 
Bay-Bayan Judo 
Milli Takımımız 15 
Haziran 2014 tari
hinde Türkiye’ye 
dönecek.

Trabzon’da Milli 
Takım Kampında 
bulunan Ümit 
Bayanlar 70 kg. 
Judo Türkiye 
Şampiyonumuz

Semanur Erdoğan 
sol el bileğindeki 
sakatlık nedeniyle 
Balkan Şampi 
yonasına katliama 
yacak. Şampiyon

Judocumuz 
Semanur Erdoğan 
04-06 Temmuz 2014 
tarihlerinde
Yunanistan’ın Atina 
Şehrinde yapılacak 

olan Judo Ümitler 
Bay-Bayan 
Avrupa Şampi 
yonasına doktor 
kontrolünde devam 
eden tedaviyle 
hazırlanıyor.
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğü 
olarak; Judocumuz 
Onur Kaya’ya 
Balkan Şampiyo 
nasında başarılar 
diler, Şampiyon 
Judocumuz 
Semanur 
Erdoğan’a da 
geçmiş olsun 
dileyerek, Avrupa 
Şampiyonasında 
başarılar dileriz.

tEUtelMlIinillHffi
Jandarma Genel 
Komutanlığının 
175’inci kuruluş yıl 
dönümü etkinlikleri 
kapsamında, Gemlik 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı Gemlik 
Muammer Ağım

Devlet Hastanesinde 
doğan bebeklere 
bebek tulumu 
hediye etti.
İlçe Jandarma 
Komutanlığından 
Teğmen Harun 
Özkan, Kıdemli

Başçavuş Hakan 
Çiftçi, Hastane 
Yöneticimiz Metin 
Eski ve İdari Mali 
Hizmetler Müdürü 
Adnan Tiryaki 
bebeklerin ailelerine 
hediyelerini takdim

Aileler bu anlamlı ifade ederek

VASIFSIZ ELEMAN

25-35ÎAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

mutlu olduklarını ilettiler.

ederek hayırlı olsun 
temennilerinde 
bulundular.

ziyaretten dolayı çok teşekkürlerini

MhıııiiıılıııeıMsıııtei*
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 
GEREKMEKTEDİR

EFENDIOGLU MERMER A.Ş
Açmâlar'lîlevkiı TieÜeleK- 

Orhangazi / BURSA
Tel : 0 224 586 00 05

Ingiltere'de işsizlik, 
nisan ayında yüzde 
6,6'ya gerileyerek 
son beş yılın en 
düşük seviyesine 
indi.
Ingiltere Ulusal 
İstatistik Ofisi'nin 
(ONS) açıkladığı ver
ilere göre, 
Ingiltere'de işsizlik 
bu yılın nisan ayında 
6,8'den 6,6'ya geril
di. Nisan ayında işsi
zlerin sayısı 161 bin 
azalarak toplamda 2 
milyon 160 bin geril
erken, toplamda 
ülkede kayıtlı 
çalışan sayısı 345 
bin artış kaydederek 
30 milyon 500 bine
ulaştıUldŞU.

öte yandan ONS'den 
yapılan açıklamada, 
Ingiltere'de işsizlik 
yardımına başvuran
ların sayısı da 27 bin 
400 azalarak toplam
da 1 milyon 90 bine 
gerilediği belirtildi. 
Ingiltere Merkez 
Bankası, gösterge 
faiz oranının iş gücü 
piyasasındaki 
iyileşme istenilen 
seviyeye gelene 
kadar tüm zaman
ların en düşük 
seviyesi olan yüzde 
0,5'te tutmaya 
devam edeceğini 
belirtirken, ekono
mistler yakın vadede 
bir faiz artırım 
kararının gelebile-

ceğini ifade ediyor. 
İngiltere Merkez 
Bankası'nın daha 
önce olası bir faiz 
artırımı için ön 
koşul olarak 
gösterdiği 
yüzde 2 enflasyon 
hedefinin altına 
inilmesine rağmen, 
Merkez Bankası 
2009 yılından bu 
yana faiz oranlarını 
analistler tarafından 
rekor seviyede 
düşük olarak 
görülen yüzde 
0,5'te tutmaya 
devam ediyor.
Ingiliz ekonomisi bu 
yıl ilk çeyrekte 
yüzde 0,8 
büyümüştü.
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Gemlik Kaymakamlı 
ğı’nın öncülüğünde 
başlatılan “Eğitim 
önceliğimiz, çocuk
lar geleceğimiz” 
projesi kapsamında 
açılan, 7-19 yaş aile 
eğitimi kurslarının 
belge dağıtımı ve 
ödül töreni Hayat 
Boyu öğrenme 
Genel Müdürü Doç. 
Dr. Mustafa Kemal 
Biçerli’nin katılımı 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’ 
nin konferans salo
nunda gerçekleş 
tirildi.
Program açılışına 
Vali Yardımcısı 
Eyüp Sabri Kartal, 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, II Milli 
Eğitim Müdürü, 
Mustafa Bilici, 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Ercan 
Barutçuoğlu, Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, İlçe 
Protokolü, İlçe Halk 
Eğitim Müdürleri, 
Okul Müdürleri, Aile 
Eğitimlerinde görev 
alan rehber öğret
menler, eğitimlere

V ■■■

katılan veliler ve çok 
sayıda davetli 
katıldı.
Program açılış 
konuşmasını yapan, 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
7/19 Yaş aile eğitim 
kurslarını okullar ile 
birlikte açmanın 
mutluluğunu pay
laştıklarını belirtti. 
Belediye Başkan 
Vekili, Ercan 
Barutçuoğlu, gelen 
davetlilere hoş gel
diniz diyerek prog 

ramda bulunmaktan 
dolayı mutluluğunu 
ifade etti.
İl Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa 
Bilici aile eğitim
lerinin önemini vur
gulayarak artarak 
devam etmesi 
gerektiğini belirtti. 
Gemlik İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Eğitim 
önceliğimiz, çocuk
lar geleceğimiz” 
projesi kapsamında 
Halk Eğitim Merkezi 
Kanalı ile 15 farklı 

okulda ve kurum da 
13 öğretmenle 27 
kurs açtıklarını, 398 
katılımcının eğitim
lerini tamamladığını, 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı tarafından, 102 
katılımcının yarım 
altın ile ödüllendiril 
diğini belirtti.
Vali Yardımcısı Eyüp 
Sabri Kartal, sağlıklı 
bir toplumun ve 
ailenin oluşumunda 
aile eğitimlerinin bir 
rehber bir yol gös
terici olduğunu 
söyledi.

Hayat Boyu öğren
me Genel Müdürü 
Doç. Dr. Mustafa 
Kemal Biçerli, eğitim 
verdikleri 2000’ e 
yakın modül prog 
ramı içersinde en 
önemlisinin aile 
eğitimleri olduğunu 
belirtti. Çocuklar ile 
iletişim sorunlarının 
ve kuşak çatış
masının tarih kadar 
eski olduğunu 
belirtti.
Bu anlamda aile 
eğitimlerini çok 
önemsediklerini 
söyledi.
Aile eğitimlerinin 
final bölümün de 
Gemlik’te olmanın 
mutluluğunu ifade 
etti.
Aile eğitimleri çer 
çevesinde program
lara katılan ve belge 
alan 398 katılımcı 
arasından, Gemlik 
Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı’nın belirlediği 
102 veliye hediye 
edile yarım 
altınlar, protokol 
tarafından 
dağıtılarak program 
sonlandırıldı.

Görevden 
Almalar  ı Milli 
Eğitime Koltufc 
Bırakarak 
Protesto Etliler
Bursa'da Kamu- 
Sen'e bağlı Türk Eği 
tim-Sen 1 ve 2 No'lu 
Şube üyeleri, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
tarafından il, ilçe ve 
okul müdür ve yar 
dımcılarının görev
lerinin sona erdi 
rilmesini protesto 
ettti. Sendika 
üyeleri, 'Dayım 
Sağolsun', 'Partili 
Müdür Koltuğu', 
'Tetikçi Müdür Koltu 
ğu', 'Yalaka Müdür 
Koltuğu', 'Şeker Mü 
dür Koltuğu, 'Torpilli 
Müdür Koltuğu', *Yan 
daş Müdür Koltuğu', 
'Kuzen Müdür Koltu 
ğu, 'Çakma Müdür 
Koltuğu, 'Dönek 
Müdür Koltuğu' 
'Köle Müdür Koltu 
ğu' yazılı koltukları, 
İl Milli Eğitim Mü 
dürlüğü'ne bıraktı.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

GÜNDE DAVETİYE DAĞILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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Bayrağa Saygı Yürüyüşüne davet
Türkiye Kamu-sen 
ve Türk Eğitim Sen 
ilçe temsilcisi Cemal 
Eser; tüm Gemlik 
halkını Bayrağa 
Saygı Yürüyüşüne 
davet etti.
Cemal Eser yaptığı 
basın açıklamasın
da, “Geçtiğimiz gün
lerde Diyarbakır’da 
bayrağımıza uzanan 
hain elleri, Türkiye 
Kamu-Sen olarak 

tüm halkımız, tüm 
siyasi partiler ve 
sivil toplum örgütleri 
ile birlikte düzenle 
yeceğimiz eylemle 
protesto ediyoruz” 
dedi.
Açıklamada, 
“Bugün bayrağımıza 
uzanan kirli elleri ve 
ülkemize devletimize 
milletimize, milletin 
değerlerine karşı 
yapılan çirkin 

saldırılan protesto 
etmek ve tüm 
yapılanlara dur 
demek için Gemlik 
Halkı Bayrağa Saygı 
yürüyüşüne davet
lidir.” denildi.
Eser açıklamasında, 
“Yürüyüşümüze, 
hangi siyasi partiden 
olursa olsun, ortak 
değerlere saygı 
duyan, dili- dini- 
dünya görüşü ne 

olursa olsun 
herkesin bu ülkede 
barış huzur mutluluk 
içinde yaşamasını 
savunan herkes 
yürüyüşümüze 
davetlidir.
İnsanların siyasi 
görüşlerine saygı 
duyduklarını fakat 
yürüyüşte, hiç bir 
siyasi parti ya da 
örgütün flamasının 
taşınamayacağını da 

ifade eden Eser, 
herkes Bayrağını 
ailesini, kardeşini, 
eşini, dostunu, 
çocuğunu, komşu 
sunu alsın gelsin, • 
bayrağımıza sahip 
çıkalım” dedi.
13 Haziran 2014 Saat 
19.00 da Stadyum 
önünden başlayacak 
yürüyüş İskele 
Meydanı’nda son 
bulacak

■■Ulllllllll Çınar İlkokul ve Ortaokulu 
yıl sonu yemeğinde buluştusamım

Atatürk llkokulu'nun 
Bursa Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi ile ortak
laşa yürüttüğü 
sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında
ki “Okumanın 
Hastasıyım” projesi 
bu seneki finalini 
yaptı.
Projeye kitap oku
yarak destek veren 
öğrencilere “Katılım 
Belgeleri” törenle 
verildi. Törene Okul 
Müdürü Ömer Çelik, 
Hastane Başhekimi 
Metin Eski, Kalite 
Yönetim Direktörü 
Ali Fuat Tarlacı, 
öğretmenler, öğren- 

I ci ve veliler 
katıldılar.
Tören Proje 
Sorumlusu İlkay 
Erdem'in sunu 
muyla başladı. 
Projeye desteklerini 
esirgemeyen 
Hastane Sağlık 
Bakım Hizmetleri 
Müdürü Hatice 
Kaymaz ve Çocuk 
Servisi Sorumlu 
Hemşiresi

Leman Güleryüz'e 
teşekkür edildi. 
Ayrıca Proje 
Koordinatörü 
Atatürk İlkokulu 
Müdürü Ömer 
Çelik, Proje 
Sorumlusu projeye 
katkıda bulunan 
Okul Rehber öğret
meni Fatma 
Bektaşoğlu ve yine 
Proje Sorumlusu 
Gonca Aktaş’a 
teker teker teşekkür 
edildi.
Katılım belgeleri 
verilmeden önce 
programa katılan- 
lara öğrenci velisi 
Alpay Ünal’ın hazır

ladığı projenin 
başından sonuna 
kadar çekilen 
fotoğraflardan 
oluşan slayt göster
isi seyrettirildi. 
Başhekim Metin 
Eski tarafından 
katılan öğrencilere 
“Katılım Belgeleri” 
verildi ve öğrenci
lerin düşünceleri 
alındı.
önümüzdeki 
Eğitim-öğretim 
Yılı'nda bu projenin 
devam etmesi 
kararlaştırıldı. Toplu 
fotoğraf çekim
leriyle program 
sona erdi.

Çınar İlkokulu ve 
Ortaokulu Müdürü 
Mesut Rahmi 
Bayram tarafından 
okul personeli ve 
öğrencilerine 2013- 
2014 Eğitim-Öğre- 
tim yılının bitmesi 
münasebeti ile yıl 
sonu yemeği 
verildi.
öğretmen ve öğren
ciler güzel bir eği 
tim yılı geçirdiklerini 
bu tür etkinliklerle 
yılın yorgunluğunu

Üniversite Gölet! Kano 
Merkezi Olma Yolunda

Birçok spor dalında 
faaliyet gösteren 
Uludağ Üniversitesi 
Spor Kulübü, "ka 
no" sporu için hare 
kete geçti. Üniver
site göletine bir 
kayıkhane yapmak 
için gerekli altyapı 
çalışmalarını başla
tan üniversite yöne
timi, Uludağ Üniver
sitesi Spor Kulübü 
bünyesinde kano 
branşını açtı. 
UÜ Spor Kulübü 
Kano branşının da 
açılmasıyla Bur 
sa'da bu sporu ya 
pan kulüp sayısı 
dörde yükseldi. 
Bursa'da halen 
Kano Federasyo 
nu'na akredite olan 
Bursa Arama Kurtar 
ma Spor Kulübü 
(BAKUT), Bursa 
Büyükşehlr Spor 
Kulübü ve İznik 
Spor Kulübü olarak 
üç kulüp faaliyet

attıklarını söyley
erek, okul idaresin 
den yıl sonu

yemeğinin gelenek
sel hale getirilmesi
ni istediler.

gösteriyor. yaptı. Bu yarışmaya
Bursa'da ilk resmi aktif olan 3 kulübün
kano çalışması, 
2011 yılında, Uludağ 
Üniversitesi Veteri 
ner Fakültesi öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Hasan Hüseyin 
Oruç'un Kano İl 
Temsilcisi olarak 
atanmasıyla 
başladı. Kano Fede 
rasyonu, 2013 Deniz 
Kanosu yarışını, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
sponsorluğunda, 3- 
5 Mayıs 2013 tarih
leri arasında "Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Kano Yarışları" 
adıyla Gölyazı'da 

sporcuları katıldı. 
Kano çalışmaları şu 
anda Uludağ Üniver 
sitesi Kampüsü'n 
deki gölette yapıl
makta ve Bursa mer 
kezdeki tüm aktif 
kulüplerin sporcu
ları burada birlikte 
çalışıyor. Altyapı 
geliştikçe (servis, 
tekne taşıma araç 
lan, tekne ve spor 
cu sayısı vb) 
Uluabat ve İznik 
Gölü ile Mudanya 
ve Gemlik kıyıların
da da kano çalış
maları başlayabile
cek.



13 Haziran 2014 Cuma Gemlik KBrffez Sayfa 8

SM Militia

Türkiye’nin en 
uzun soluklu orga
nizasyonu olan *53. 
Uluslararası Bursa 
Festivali’, tüm 
coşkusuyla 
devam ediyor. 
Festivalin en önem
li projelerinden biri 
olan muhteşem 
konserde, usta 
sanatçı Selami 
Şahin ile müziğin 
güçlü sesi Işın 
Karaca, aynı sah

neyi paylaşacak. 
Bugüne kadar 
300’ün üzerinde 
bestesiyle Türk 
Müziği’nde ekol 
olan Selami Şahin 
ile Türk Pop 
Müziği’nin sevilen 
sesi Işın Karaca, 
13 Haziran Cuma 
günü saat21.15’de 
Kültürpark 
Açıkhava Tiyatro 
su’nda sevenleriyle 
bir araya gelecek.

ELEMAN
FABRİKAMIZ 

LABORATUVAR 
BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 

ELEMAN 
ARANIYOR 

MÜRACAAT 
TEL: 514 00 60

BAYAN ELEMAN
MERMER 

SEKTÖRÜNDE 
DENEYİMLİ 

PAZARLAMA 
ELEMANI 

ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ.
İLETİŞİM: 514 28 06

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
~ BAY ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4 +1180 

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ 

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0535 3781800

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

"SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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W hasına düşen maliki arttı
ürkiye'de yılın ilk iki 
ayında reçete başına 
ortalama maliyet 
44,3 lira oldu. 
Türkiye'de ocak- 
şubatta reçete başı
na ortalama maliyet, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 5,8 artışla

44,3 liraya çıktı. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) veri
lerinden derlenen 
bilgiye göre, ocak- 
şubatta Genel Sağlık 
Sigortası (GSS) kap
samında primi devlet 
tarafından ödenenler 
için reçete sayısı,

2013'ün aynı dönem
ine göre yüzde 4,9 
artışla 61 milyon 416 
bin adede yükseldi. 
Yılın iki ayında reçe 
te başına ortalama 
maliyet, 2013'ün 
aynı dönemine göre 
yüzde 5,8 artışla 
44,3 lira oldu.

Söz konusu dönem 
deki fatura işlem tu 
tan da yüzde 11,02 
artışla 2 milyar 720 
milyon 818 bin liraya 
yükseldi, günde orta 
lama reçete işlem 
tutarı 46,1 milyon 
lira hesaplandı. 
Fatura işlem tutarı,

278 milyon 479 bin 
lira olarak kayıtlara 
geçti.

ocakta 1 milyar 442 
milyon 339 bin lira, 
şubatta ise 1 milyar

Saflık mükellete ilinle 10 inilirim önerisi
Vergisini zamanında 
ödeyen mükellef için 
en az yüzde 5-10 
indirim önerisi 
getirildi.
Ankara Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası 
(ASMMMO) Başkanı 
Mehmet Okkalı, 
"Torba yasanın içine 
muhakkak bir madde 
konulmalı ve bundan 
sonra vergisini 
zamanında ödeyen 
mükellefe sürekli 
olarak en az yüzde 
5-10 oranında 
indirim yapılmalı'1 
dedi.
Son günlerde 
kamuoyunda sıkça 
tartışılan vergi affı 
düzenlemesine 
ilişkin açıklamalarda 
bulunan Okkalı, 
uygulamanın 
ekonomik kriz 
dönemlerinde

mükellefleri rahatlat
tığını ancak son yıl
larda bu düzen
lemelerin arttığını 
söyledi.
Bunun, art niyetli 
insanların vergisini 
vaktinde ödememeyi 
alışkanlık haline 
getirebilmesine yol 
açabileceğini ifade 
eden Okkalı, şu 
değerlendirmelerde 

-bulundu:
"Burada haksızlık 
yapan ödül
lendirilmiş gibi bir 
durum oluyor. Biz 
ASMMMO olarak 

- şöyle bir öneri 
sunuyoruz; torba 
yasanın içine 
muhakkak bir madde 
konulmalı ve bundan 
sonra vergisini 
zamanında ödeyen 
mükellefe sürekli 
olarak en az yüzde 
5-10 oranında

indirim yapılmalı. 
Örneğin; 100 lira 
vergi borcu çıktıysa 
ve vaktinde ödendi 
ise bunun 95 ya da 
90 liraya düşürülme' 
si lazım. Böylece 
ben de vergiyi 
zamanında öde
menin ödülünü 
peşin olarak almış 
olurum, indirimden 

borcunu ödemeyen 
mükellef değil ver
gisini düzenli 
ödeyen yararlanmalı 
ki insanlar borcunu 
ödemek için teşvik 
edilsin. Uyanık 
mükellefler bu duru
mu kullanıyor.
Bunun kullanılması
na izin verilmemeli. 
Aksi takdirde her 

seçim döneminde 
bir af çıkmasını 
kabul etmiyoruz." 
- "Matrah artırımı 
adaletsizlik" 
Matrah artırımı şek
linde vergi inceleme
si uygulamasını da 
eleştiren Okkalı, yine 
bu durumda da 
düzenli muhasebesi
ni tutup, vergisini

zamanında ödeyen 
insanların ceza
landırılacağını 
savundu.
Vergisini zamanında 
ödemeyip, aftan 
yararlanarak bor
cunu bir şekilde 
ödeyenlerin kar 
etmesine izin ver
ilmemesi gerektiğini 
belirten Okkalı, 
"Çok vergi ödeyen 
insan, matrah 
artırımına tabi tutul
duğunda, az vergi 
ödeyenden daha 
düşük oranda vergi 
ödeyecek, çok 
ödeyen daha büyük 
matrah üzerinden 
vergi ödeyeceği 
için bu da adaletsiz
lik. Çünkü bu 
durumda vergisini 
zamanında ödeyen 
mükellef zarar etmiş 
olacak" diye 
konuştu.

| ^Gemlik Körfez^ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 41 SAYI: 4897 
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GÜLER AJANS 
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18.30-21.00 
SADECE SEN 
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11.30-13.30-15.30- 

17.30-19.30
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Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, 

Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubelinin yanında, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve marketlerde 

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

KAVLAK TO
. DOĞANIN HÂZİNESİ J r<dV ■

----------- [kavlak] B
■ I ■Şyılnrtıijı. Bl

ff|eytin& 
kTmZeytinyağ?

Mwiilw râoiNaiıl 
KÎİİniSBMBİBİMfiM 

İ

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad,)’- Yâlova Yblu Şatlş Mağazası - Orhangazi (Gedelek)

TeTT5l2 0 512
www.kavlak.com.tr

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ I...

www.umurbevdeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

Türk Eğitim Sen’in öncülüğünde düzenlenen “Bayrağına Sahip Çık” yürüyüş ve mitingi ilgi gördü

Cemindiler bayraklarıyla yürüdü
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Son zil çaldı....
Dûn, Türkiye’de tüm İlk ve orta dereceli 

okullarda son ders zili çaldı.
Milyonlarca öğrenci bugünden İtibaren 3 

aylık yaz tatiline başladı.
Velilerde ve öğrencilerde karne heyecanı 

doruktaydı.
öğle saatlerinde İstiklal Caddesinde kar

nelerine alan öğrencilerin sevinç İçinde 
evlerine doğru gidişleri görülmeye değerdi.

Vıüzürfıü öğrenciye pdK rastlamadım.
Yeni eğitim sistemimizde artık sınıfta bırak

ma diye bir şey yok. Okula giden herkes 
devamsızlığı yoksa, bir üst sınıfa geçiyor.

Karne korkusu yok, heyecanı var. 4’de

Lice de Askeri birlikteki Türk Bayrağının bir PKK lı tarafından gönderden indirilmesine 
tepkiler çığ gibi artıyor. Dün, Türk Eğitim Sen’in öncülüğünde “Bayrağa Sahip Çık” 
yürüyüşü düzenlendi. Orhangazi Caddesi’nden sloğanlar ve pankartlarla yürüyen kala
balık İstiklal Caddesi’nden geçerek, İskele Meydanına kadar yürüdü. Haberi sayfa 2’de

» 4 Goodyear’a
1 BMW

4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520i ile sürme şansı yakalayın!

nF^ebook/seodyeor-tuddyo FjTvPttor/ooodyeariurklye 07 Nisan 2014-30 Haziran 2014 tarihleri arasında, Türkiye oenş İndeki«ImBoodyoarsa ş
1 u x »M ’ hakkı verilecektir (hor 400 TL'yo 1 çekiliş hakkı. İkramiye leşi İminde Iş veya fatura aslının İhrazŞerunuduMOyaşınd^ 24051301-256.01.02fl020-2704 sayılı İzniyle

İkramiyeleri teslim edilmez. KDV ve ört hariç tüm yasal yüküm Ölükler talihli sorumıluluOundadır. Bu kampanya. MPnln 27.KM0l4«nı ve 4OoodyeadA’rab, com
dflzenlenmlftlr. Tişört hediyesi iadece yetkili Goodyear bayileri tarafından verilecektir, ürünler stoklarla sınırlıdır. Detaylı Diifli ıç • •o y * made TO FEEL GOOD

X^aksub®?1 Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 1 GEMLİK Tel: O 224 524 74 01 GSM O 533 92418 9
KancervratNisan-30 Haziran 2014 tarihleri arasında geçirlidir. World Business kartlar,banka kartları ve Worldpuan kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil defllldlr. Yapı Kredi ve Goodyear kampanya koşullarını değiştirme haklarını saklı tutar.
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Gemlik’te karne coşkusu
2013-2014 Eğitim- 
öğretim yılının son 
gününde tüm yurtta 
olduğu gibi ilçe 
mizde de ilk ve orta 
öğretim öğrencileri 
karnelerini alma 
sevincini yaşadı. 
İlk olarak Şükrü 
Şenol Ortaokulu’nda 
yapılan karne töre
nine Gemlik ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, ilçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan, Borçelik 
Firması yetkilileri 
katıldı.
Törende Borçelik 
Firması tarafından 
organize edilen 
“Hayalini 
Gerçekleştir” isimli 
çalışma kapsamında 
katılımcı öğrencilere 
çeşitli ödüller verildi. 
Şükrü Şenol

Ortaokulu Müdürü İnsan Kaynakları ve
Ali Deliak, Borçelik İdari İşler Müdürü

Serdar özkaleli’ye 
“Hayalini Gerçekleş 
tir” isimli çalışmayı 
okullarında gerçek
leştiriyor olmaların
dan dolayı teşekkür 
etti.
T.S.O. Gazi Ortaoku 
lunda yapılan karne 
törenine, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, İlçe Milli

Eğitim Şube Müdürü 
Burhan inan katıldı.
Yapılan konuş
maların ardından 
ödül törenine geçil
di. Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş 
Sınavı (TEOG) 
sınavında, 6 dersten 
hiç yanlışsız tam 
puan alan, Gazi 
Ortaokulu öğrencisi 
Hüseyin Kayar’a 
ödülünü Gemlik

Kaymakamı Cahit 
Işık verdi. Okulda 
başarılı olan diğer 
öğrencilere ödüllerin 
verilmesi ile tören 
sona erdi.
Kurtul İlk ve Ortao 
kulu’nda yapılan 
karne töreninde 
öğrencilere iş Ban 
kası Gemlik Şubesi 
tarafından kitap 
hediye edildi. Başa 
rıh olan öğrencilerin 
ödüllendirildiği tören 
de Kaymakam Cahit 
Işık, öğrencilere 
Thomas Edison’un 
sözünü hatırlatarak 
başarının yüzde dok
san dokuzunun ter, 
yüzde birinin ise 
hüner olduğunu 
söyledi. Yapılan ödül 
töreninin ardından 
İstiklal Marşı’nın 
okunması ile prog 
ram sona erdi.

Türk Eğitim Sen’in öncülüğünde düzenlenen “Bayrağına Sahip Çık” yürüyüş ve mitingi ilgi gördü

Gemlikliler ttayramarıyla yürüdü
Lice de Askeri birlik
teki Türk Bayrağının 
bir PKK h tarafından 
gönderden indirilme
sine tepkiler çığ gibi 
artıyor.
Dün, Türk Eğitim 
Sen in öncülüğünde 
“Bayrağa Sahip Çık” 
yürüyüşü düzen 
lendi.
Kamu Sen, Türk 
Eğitim Sen, MHP, İP, 
Türk Metal Sendika 
sı, TGB ve bazı sivil 
toplum kuruluşları 
ile vatandaşların 
ellerinde bayraklarla 
katıldığı yürüyüş 
dün saat 18.oo 
sıralarında Atatürk 
Stadyumu önünden 
başladı.
Orhangazi Caddesi’n 
den sloğanlar ve 
pankartlarla yürüyen 
kalabalık istiklal 
Caddesi’nden geçe 
rek, iskele Meydanı 
na kadar yürüdü. 
Festival Alanında 
toplanan yürüyüş 
cüler burada bir 
dakikalık saygı 
duruşunda bulundu
lar. Ardından İstiklal 
Marşımızı söyledi.

Bayrak şiirinin okun- Temsilcisi Y. Selçuk ti ve bayrağına sahip 
masından sonra Türkoğlu yaptığı çıkamayan Silahlı
Türk Kamu Sen İl konuşmada hüküme Kuvvetleri eleştirdi.

“Bayrak bir milletin 
varlığının ve bağım
sızlığının sembolü, 
tarihin hatırasıdır” 
diyen Türkoğlu, 
"Bayrağın değeri 
yapıldığı kumaşla 
değil, dalgalanması 
için ödenen bedelle 
ölçülür. Türk bayrağı 
dışında rengini 
kanından almış bir 
bayrak yoktur.
Askeri olarak bayrak 
ve sancağına 
hakaret edilmesine 
göz yummak, en 
büyük milli şerefsiz
lik olarak kabul edil 
miş, tarihte bayrağa 
hakaret, padişaha ve 
devlete hakaret suçu 
ile aynı derecede 
tutulmuştur.
Bayrağı yere düşür 
memek için en yük
sek rütbeli askerlerin 
daha en küçük bir 
tereddüt gösterme
den şehitliği göze 
aldıkları görülürdü. 
Zira bayrağın düşme 
si mağlubiyetle eş 
değerdir.” dedi.
Türk bayrağının 
bayrak üzerinden- 
siyasi rant elde

etmek istediğini 
söyleyen Selçuk 
Türkoğlu, “Bugün 
bayrağımızın yerlere 
düşürülmesinin tek 
müsebbidir AKP ikti
darıdır.” şeklinde 
konuştu.
Açılım süreci sonu
cu gelinen noktanın 
tek bir silahlı 
kuvvetler mensubu 
nun bile bayrağın 
indirilmesine cevap 
vermediğini, terörist
lerin askeri bir
liğimizden zafer- 
işareti ile inlerine 
döndüklerini söyledi. 
Türkoğlu konuşma 
sim şöyle tamam
ladı: “Gelinen 
durumun sorumlu
luğun Başbakan’a 
hükümetin ve iktidar 
partisinin tüm yöne 
ticilerine, Genel 
Kurmay Başkanh 
ğına, açılım düzeni 
içinde yer alan başta 
malum sendikacılara 
ve onların üyeleri ile 
olup biteni görmez
den gelip iktidara 
güç ve kuvvet sağla
maya devam eden 
halkımıza aittir.”
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Bursa'da son gün
lerde yaşanan yağ
mur ve sel çiftçiyi 
büyük zarara uğrattı. 
431 bin hektar ekili 
tarım alanın yüzde 
80'i nin yaşanan 
felaketlerden zarar 
gördü.
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa İl 
Başkanlığı bu 
konuya dikkat çek
mek için ilçe ziraat 
odası başkanlannı 
bir araya getirerek 
basın toplantısı 
düzenledi. CHP 
Bursa İl 
Başkanlığında 
gerçekleştirilen 
toplantıya katılan 
oda başkanları 
ilçelerindeki 
yaşanan sıkıntılar 
hakkında bilgi verdi. 
Bugün yaşam 
destek ünitesinde 
hayatta kalma 
mücadelesi veren 
çiftçilerin, bir darbe 
de olumsuz hava 
koşullanndan 
yediğini belirten

Kan Yapan Sürücü 161 Promll alkollü Çıktı
Gürsu’de trafik 
kazasına karışan 
sürücü, 161 promil 
alkollü çıktı. Yıldırım 
ilçesinde de vatan
daşların ‘trafikte 
tehlikeye sebep 
oluyor’ diyerek ihbar 
ettiği sürücüde 207 
promil alkol tespit 
edildi. Gürsu’da 
meydana gelen 
trafik kazası sonrası 
olay yerine gelen 
Gürsu İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
kazaya karışan G.E. 
isimli sürücüyü 
alkol testine tabi 
tuttu. Yapılan kont 
rolde G.E. isimli 
sürücü 161 promil 
alkollü çıktı. Trafik 
polisleri alkol alarak 
direksiyon başına 
geçip kazaya 
karışan sürücü G.E. 
hakkında "Alkollü 
araç kullanarak, 
trafik güvenliğini 
tehlikeye sokma" 
suçundan işlem 
yaptı.

VASIFSIZ ELEMAN

25-35 YAŞ ARABİ, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 
GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmâlar'Mevkiı lîecieieK- 

Orhangazi / BURSA
Tel: 0 224 586 00 05

CHP Bursa İl 
Başkanı Metin Çelik, 
"Yörelerimizde bir 
kaç hafta süren 
sağanak ve dolu 
yağışı felakete 
neden olmuştur. 
Yaşanan sel ve dolu 
ilçelerimizdeki, 
elma, armut, kiraz, 
fasulye, zeytin gibi 
ürünlere büyük 
zarar verdi. İl 
genelinde 431 bin 
hektar ekili alanın 
yüzde 80'i büyük 
hasar görmüştür. 
Alınacak hasat yok 
denecek kadar azdır.

Gerçekten felaketin 
boyutu çok büyük
tür. Böyle bir durum
da bölgelerin "Afat 
Kanunu" kapsamına 
alınması ve zararın 
devlet eliyle öden
mesi gerekiyor. 
Ayrıca çiftçilerin 
borçlarının 6 yıldan 
az olmamak koşu
luyla 10 yıla kadar 
faizsiz olarak yayıl
masını ve çiftçiler
imizin kredilerle 
desteklenmelerini 
öneriyoruz. Bizler 
konunun her zaman 
takipçisi olacağız"

dedi.
Gürsu Ziraat Odası 
Başkanı Kamil 
Dönmez,"Son 
dönemde yaşanan 
yağmur ve dolu 
ürünlerimize çok 
zarar verdi. Çiftçiler
imiz gerçekten çok 
zor durumda.
Sadece Gürsu 
ilçesinde zarar 50 
milyon TL. Çiftçinin 
çok sorunu var. 
Borçlarının yapı
landırılması ve mağ
duriyetin gider
ilmesini istiyoruz" 
şeklinde konuştu.

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞINDAN ALMIŞ 
OLDUĞUM VURGUNLU ADLI GEMLİK/1696898 

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ NOLÜ OZEL TEKNEMİN 
RUHSATNAMESİNİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

SIRRI VURGUNLU

Köfteci Yusırt
Orhangazi Şubesi nde

Bursa ve Yalova’da 
birçok şubesi bulu
nan Köfteci 
Yusuf’un Orhangazi 
şubesinde gece 
çıkan yangın itfaiye 
ekipleri tarafından 
söndürüldü. 
İşyerinde nöbetçi 
olarak kaldığı 
belirtilen ve 
dumandan etkile
nen bir çalışan has
tanede tedaviye 
alındı.
Köfteci Yusuf isimli 
işletmenin
Orhangazi-Yalova 
yolundaki 
şubesinde saat 
02.30 sıralarında 
iddiaya göre tam 
söndürülmeyen

Karacabey’de bir 
evde çıkan yangın 
mahalle sakinlerini 
sokağa döktü. 
Gece saat 23.30 
sıralarında yanık 
kokusu duyan 
vatandaşların ihbar 
yağdırdığı polis, 
uzun süre yanan 
evi tespit ede
mezken, alevlerin 
sardığı binaya iki 
itfaiye aracı müda- 

büyük mangaldaki 
ateşin bir anda 
alevlenmesiyle 
baca yangını çıktı. 
İşyerinde nöbetçi 
olarak kalan 25 
yaşındaki Özgür 
Tekindaş, yangını 
fark ederek 
müdahale etti. 
Tekindaş'ın 
çağırdığı itfaiye 
yangını söndürdü. 
Dumandan etkile
nen Özgür 
Tekindaş, 
Orhangazi Devlet
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Yangınla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.

hale etti. Tavşanlı 
Mahallesi 131 
Sokak’ta Mustafa 
Memişçi’ye ait 5. 
kattaki dairede 
çıkan yangında 
büyük hasar mey
dana geldi.
Kimsenin bulun
madığı sırada çıkan 
yangın Karacabey 
Belediyesi’ne ait iki 
itfaiye aracıyla kısa 
sürede söndürüldü.
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Güne Bakış Gemlik sahilleri temiz çıttı
Kadri GÜLER 
kadri_guler(g)hotmail. com

Son zil çaldı...
Yıl sonu karne töreniyle birçok okulda 

tören yapıldı.
Dün, Banş’ın ortaokulu bitirme törenleri 

için Avkent İlköğretim Okulu’ndavdık.
Orta okul 8. sınıfa gelen öğrenciler, 14 

yaşını bitirmiş oluyor.
Barış da arkadaşları da ergenliğin getir 

diği gelişim ile bu yıl serpildi.
Boyu beni ve annesini geçti.
Bedenen geliştiği gibi, zihnen de gelişti.
TEOG sınavlarının sonucu okullar kapan

madan birkaç gün önce açıklandı.
GTSO Gazi Ortaokulu öğrencisi Hüseyin 

Kayar Gemlik birincisi oldu.
120 sorunun tamamını bildi.
Barış, Hüseyin kadar olmasa da TEOG’da 

başarılı oldu.
Okul yerleştirme puanlarının da açıklan

masıyla istediği güzejbir okula gireceğini 
sanıyoruz.

Bu durum dünkü diploma törenine de 
yansıdı.

Okulda düzenlenen törene yeni İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Duran da katıldı.

Okul birincisi, İkincisi ve üçüncüsü sah 
neye çıkıp ödüllerini alırken, velilerinin 
çocuklanyla gururlandığını hissetmemek 
olası mı?

Her anne baba çocuklanyla iftihar eder.
Dün, bu günlerden biriydi.
Üç ay çocuklanmız dinlenecek.
Bol bol kitap okumalanna sağlık verilir 

ken, bilgisayarların ağırlık basacağını 
sanıyorum.

Yaz spor okullarının açılması, çocuk
larımızın spora daha çok eğilmelerine 
neden oluyor.

Gemlik tesisi açısından eskiye göre daha 
iyi bir konumda.

Yeterli olmasa da bir çok ilçeden iyiyiz.
Belediye Sosyal Yaşam Merkezi bir spor 

kompleksi.
Belediye Spor kulübü bünyesinde yüzme, 

tenis, judo, karate, basketbol, futbol, 
satranç ğlbi dallarda alt yapı oluşturuluyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü de her yıl 
yaz aylarında yaz okullarını açıyor.

Gemlik Yelken Spor Kulübü optimist, 
birat ve yelken kurslarını Hasanağa 
Kampı’nda sürdürüyor.

Binlerce çocuğumuz yaz aylarında spora 
yöneliyor.

Yazlıklara gidenler, yaz dil okullanna 
devam edenferi de’duşûnürseK'dün çalan 
son zil yerine, yeni toplanma boruların çal
masına neden olacak.
iyi tatiller çocuklar.

Mudanya, Karaca 
bey ve Gemlik 
ilçelerinin Marmara 
Denizi'ne olan 
kıyıları ile İznik Gölü 
kıyısındaki plaj ve 
kamplarda gerçek
leştirilen haziran ayı 
ölçümlerinde, 23 
plajdan 22'sinde 
denize girilebileceği 
belirlendi.
Sonuçların referans 
değerlerin üzerinde 
çıkan ve "kötü kali 
tede su" tespitinin 
yapıldığı Gemlik'teki 
bir plaj için ise 
"denize girilmez" 
uyarısında bulunul
du. Bursa Halk 
Sağlığı Müdürlü 
ğünün, haziran ayı 
birinci tur deniz 
suyu kirliliği ölçüm 
sonuçlarından 
derlediği bilgilere 
göre, Marmara 
Denizi'ne kıyısı bulu

MmMBiacıtasıtBkniisM
Istanbul-Bursa 
arasını deniz uçağı 
seferleri ile 20 
dakikaya indiren 
Burulaş, Airsea 
markasıyla uçuş 
rotasına eklediği 
Istanbul-Bodrum ve 
Bursa Bodrum 
seferini yaptı. 
İstanbul'dan kara 
yoluyla 11 saat 
süren Bodrum yol
culuğu Airsea ile 1 
saat 45 dakikaya 
indi. Burulaş Ticari 
işletmeler Müdürü 
Nihat Cenkçi, yeni 
rotada ilk uçuşu 
başarıyla gerçek
leştirdiklerini 
belirterek, Bodrum 
ve Çeşme'ye haf
tanın 4 günü, 
Bandırma'ya ise hfer 
gün uçuş yapıla
cağını kaydetti. 
Firmadan kay
naklanan sıkıntılar 
sebebiyle Seabird 
Havayolları ile yol
larını ayırdıktan 
sonra deniz taşı
macılığında olduğu 
gibi hava taşı
macılığında da kendi 
filosunu kuran 
Burulaş, 8'er kişilik 
3 adet Cessna 208 
Caravan tipi uçakla 
ulaşım ağına 

nan Gemlik ve 
Mudanya'da 8'er, 
Karacabey'de 3 ve 
İznik Gülü kıyısında 
4 olmak üzere, 23 
kamp ve plajda 
ölçümler yapıldı. 
Bu kapsamda, 100 
mililitrede bulunan 
bakteri sayısının 
"kılavuz ve zorunlu 
değerler" olarak 
dikkate alındığı 
ölçümlerde, "toplam 
koliform", "fekal 
koliform" ve "fekal 
streptokok" para 
metrelerinin, Gem 
lik'teki bir plaj dışın
da referans değerler 
aralığında olduğu 
tespit edildi. Kirlilik 
ölçümlerinde, 23 
plajdan 14'ünde "iyi 
kalite su" ve 8'inde 
"orta kalitede su" 
tespiti yapıldı. 
Sonuçlar kılavuz 
değerlerin altınday

Bandırma, Bordum 
ve Çeşme'yi de ekle
di. Her türlü konfora 
sahip VİP uçaklarla 
yapılan seferlerin 
uçuş operasyon
larını Türkiye'nin ilk 
deniz uçağı pilotu 
Ateş Hanibu'nun 
sahibi olduğu Bon 
Air yaparken, AirSea 
markasıyla yoluna 
devam eden 
Burulaş, ilk İstanbul 
- Bodrum seferini 
başarıyla tamam
landı. İstanbul 
Haliç'ten 10.30, 
Bursa Gemlik'ten de 
saat 11.00'da kalkıp, 
1 saat 45 dakika 
süren yolculuğun 
ardından Bodrum 
Yalıkavak'a iniş 
yaptı.
Cuma, Cumartesi, 
Pazar, Pazartesi 

sa "iyi kalitede su 
(girilebilir)", kılavuz 
değerle zorunlu 
değer arasındaysa 
"orta kalitede su 
(girilebilir)", zorunlu 
değerlerin üzerin 
deyse "kötü kalitede 
su (girilemez)” 
değerlendirmesinin 
yapıldığı ölçüm
lerde, Gemlik'teki 
"Narh Halk Plajı" 
için "kötü kalitede 
su" ve "denize gi 
rilmez" tespitlerine 
yer verildi. Güney 
Marmara'nın en 
temiz kıyılan Gem 
lik'te Karacaali İzci 
lik Kampı, Küçük 
kumla Orman Kampı 
ve Hasanağa İzcilik 
Kampı; Mudanya'da 
Burgaz Altınkum 
Halk Plajı, Kumyaka 
Halk Plajı ve 
Coskunöz Halk Plajı 
ile İznik Gölü'nde 

olmak üzere 
haftanın 4 günü 
tek uçuş olarak 
yapılacak Bodrum 
Yahkavak ve İzmir 
Çeşme seferleri 250 
TL'den başlayan fiy
atlarla gerçek
leşirken, 
İstanbul'dan karay
oluyla 7 saat süren 
Çeşme yolculuğu 1 
saat 25 dakikaya 
ve11 saat süren 
Bodrum yolculuğu 
ise 1 saat 45 
dakikaya iniyor. Yine 
karayoluyla 5 saati 
bulan Bursa - 
Çeşme arası ve 8 
saati bulan Bursa- 
Bodrum arasındaki 
mesafe AirSea ile iki 
saatten daha da kısa 
zamanda kat edilmiş 
olacak.
İstanbul -

Gollüce Halk Plajı ve 
Orhan gazi Halk 
Plajı'nın "orta kalite 
su"ya sahip olduğu 
belirlenirken, 
Güney Marmara'da 
"iyi kalite" deniz 
suyuna sahip sahil 
ve plajlar şöyle: 
"Gemlik: Büyük 
kumla Halk Plajı, 
Gemsaz Halk Plajı, 
Kumsaz Halk Plajı 
ve Kurşunlu Siteler 
önü Halk Plajı. 
Mudanya: Kızılay 
Kampı, Burgaz Halk 
Plajı, Zeytinbağı 
Halk Plajı, Eşkel 
Halk Plajı ve 
Eğerce Halk Plajı. 
Karacabey: 
Yeniköy Halk Plajı, 
Malkara Halk Plajı, 
Kurşunlu Halk Plajı. 
İznik Gölü: inciraltı 
Mevki Halk Plajı 
ve Darka Tatil 
Köyü."

Bandırma'ya haf
tanın her günü 
günde 3 uçuş şek
linde yapılacak 
seferlerin fiyatı da 
150 TL olarak 
belirlendi. 
Deniz yoluyla 
2,5 saat, karayoluyla 
6 saat süren 
İstanbul- Bandırma 
arası AirSea ile 
sadece 35 dakikaya 
iniyor.
Burulaş Ticari 
İşletmeler Müdürü 
Nihat Cenkçi, 
Bodrum'a ilk 
seferi fi sorunsuz 
bir şekilde 
yapıldığını hatır
latarak, gelen 
talepler doğrul
tusunda uçuş 
rotasına yeni güzer
gahlar eklenebile
ceğini söyledi.
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Yaşlı nüfus 3 milyon 
daha artacak!
ürkiye'de yaşlı nü 
fus giderek artıyor. 
2023'e kadar nüfu 
sun yüzde 10'nu 
yaşlanacak.
Türkiye Aile 
Sağlığı, Eğitimi ve 
Planlaması Derneği 
Başkanı Prof. Dr. 
Hakan Şatıroğlu, 
birçok etkene bağlı 
olarak Türkiye'de 
yaşlı nüfusun art
tığını belirterek, 
"2012 yılında yaşlı 
nüfus olarak tabir 
edilen 65 yaş ve 
üzerindeki nüfus 
5,7 milyon kişi, 
bunların toplam 
nüfusa oranı yüzde

7,5'tur. 2023 yılına 
gelindiğinde bu 
nüfus 2,9 milyon 
artışla 8,6 milyon 
kişiye, oranı ise 
10,2'ye yükselecek
tir" dedi.
Şatıroğlu, yaptığı 
açıklamada, 
Türkiye nüfusunun 
2023 yılında 84 
milyon 247 bin 88 
kişi olmasının bek
lendiğini belirterek, 
nüfusun 2050 yılına 
kadar yavaş bir 
artış göstererek en 
yüksek değerini 93 
milyon 475 bin 575 
kişi ile bu yılda ala
cağını söyledi.

ELEMAN 
FABRİKAMIZ 

LABORATUVAR 
BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
ELEMAN 

ARANIYOR 

MÜRACAAT 
TEL:5140060

BAYAN ELEMAN
MERMER 

SEKTÖRÜNDE 
DENEYİMLİ 

PAZARLAMA 
ELEMANI 

ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ.
İLETİŞİM: 514 28 06

ELEMAN ARANIYOR 
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

SATILIK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 
4+1180

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ 

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK 
05353781800

SATILIK ZEYTİHIİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TFMAâ
“SUYUNU BOŞA 

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

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

GUN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bakliyat ve et ürünlerine zam geliyor
Bakliyat ve et ürün
leri, kışın yağışsız 
geçmesi ve yüksek 
kur nedeniyle zam 
gelecek.
Ramazan sofraların
da en çok tüketilen 
ürünlerin başında 
gelen bakliyat ve et 
ürünleri, kış ayların
da yeterince yağışın 
düşmemesi ve yük
sek kur nedeniyle 
zamlı olacak.
Geçen yıl kilosu 2- 
4,5 lira arasında 
değişen kuru fasu
lye, bu yıl kalitesine 
göre 4 ila 7,5 liradan 
satılacak. Geçen yıl 
28 liradan satılan 
kırmızı etin kilogramı 
da 30-32 lirayı buldu. 
İstanbul Gıda 
Toptancıları Demeği

Başkanı Mustafa 
Karlı, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 
ramazanda kuru 
fasulyenin kilo
gramının toptan 4- 
7,5 lira, nohudun 
2,5-5, kırmızı mer
cimeğin 2,30-2,60, 
pirincin kalitesine 
göre 1,8-5 lira, bul
gur ve makarnanın 
1,5 lira dolayında 
olacağını söyledi. 
Karlı, zeytin fiyat
larının ise türüne 
göre 3-12, hurmanın 
6-25, kuru kaysının 
15-25 lira arasında 
değiştiğini ifade etti. 
Bakliyatta geçen yıla 
göre büyük artış 
olduğunu işaret 
eden Karlı, kırmızı 
mercimeğin hemen

hemen geçen yılla 
aynı fiyatlarda 
olduğunu, nohutta 
ise düşüş olduğunu 
kaydetti.
Karlı, fiyatlardaki 
artışlara ilişkin, 
"Bazı ürünlerde yerli 
üretim iç talebi 
karşılamıyor, ithal 
ediliyor. Dolar 2 
liradan aşağıya 
düşmedi. Bazı ürün
lerde kuraklık fiyat
ların yüksek 

olmasında etkili 
oldu. Kaysıyı don 
vurması da bu 
ürünün fiyatını yük
seltti" dedi.
-Et fiyatları 
İzmir Kasaplar Odası 
Başkanı Ceyhan 
Yücelmiş de kırmızı 
et fiyatlarının 
ramazan yaklaşırken 
arttığını söyledi. 
Dana kuşbaşının 
perakende fiyatının 
30-34, kıymanın 30- 

32, dana bonfilenin 
55-60, kuzu 
pirzolanın 35-38, 
kuzu butun 25-26 
liradan satıldığını 
kaydeden Yücelmiş, 
fiyat artışını, "bıçak 
parası” denilen canlı 
hayvan fiyatındaki 
artışa, talebin art
masına ve arzın 
düşmesine bağladı. 
Ceyhan Yücelmiş, 
"bıçak parası"nın 
geçen yıl 14-15 lira 
olduğuna dikkati 
çekerek, şu bilgileri 
verdi:"Bizim bıçak 
kesimi diye tabir 
ettiğimiz canlı hay
vanın kilogram fiyatı 
geçen yıl 14-15 liray
dı, bu yıl 20 lira 
oldu. Bu da et fiyat
larını çok yükseltti.

Geçen yıl fiyatlar 
düşüktü. Bıçak 
parası bu yıl 20 
liraya dayandı. 
Bunu bir kasaba 
maliyeti 26-28 lirayı 
buluyor. İnsanlar 
nasıl et yiyecek 
anlamıyorum. 
Bundan sonra et 
yemek lüks olacak. 
Kırmızı ette üretici 
Kurban Bayramı'nda 
satarım düşünce
siyle hayvan 
sevkıyatını azalttı. 
Turizm sebebiyle 
yaz sezonunda tüke
tim de artıyor. 
Son günlerde arzın 
düşmesi fiyatlara 
yansıdı. Benzer bir 
artış beyaz et ürün
lerinde de var" 
şeklinde konuştu.

Kacak lüks otoya «ergi atlı »olda
Düşük vergi ödemek 
için yurt dışından 
Türkiye'ye eksik 
veya yanıltıcı bel
geyle ithal edilen 
lüks otoların vergi
sine yapılandırma 
geliyor.
Türkiye'de yüksek 
vergi ödememek 
için düşük beyanla 
yurt dışından ithal 
edilen lüks otolarla 
ilgili vergi affı 
niteliğinde bir 
düzenleme yapıla
cağı öğrenildi. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, 'kaçak

lüks oto* statüsünde 
olan 1ö bin civarın
daki araba ile ilgili 
bir kereye mahsus 
af niteliğinde bir 
düzenleme yapıl
ması için harekete 
geçti.
Yapılacak çalış
manın Meclis günde
minde bulunan 
taşeron işçilerle ilgili 
torba teklife eklen
mesi gündeme geldi. 
Ancak AK Parti 
yönetimi 
buna itiraz etti. 
Gümrük Bakanlığı 
yetkilileri, söz

konusu düzenle
menin ekim ayında 
Meclis gündemine

getirileceğini 
söyledi. Yapılacak 
düzenleme ile belli

oranda bir ceza 
ödenmesi ile kaçak 
durumundaki lüks

otolar, sahipleri 
adına tescil 
edilebilecek. 
Bakanlık yetkilileri 
yapılacak 
düzenlemenin 
'aracın tam 
donanımının 
eksik gösterilmesi', 
'zincir satışlarla 
(ikinci el) değerinin 
düşürülmesi' ve 'ki
ralama şirketleri 
üzerinden' olmak 
üzere 3 farklı 
yöntemle ithal 
edilen araçları 
kapsayacağını 
belirtti.

www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ULHLKLIILLUUNUIH -------- HtSMI UKIHULH-------- ------------UtHliUlUBBSB-------
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Saveı Yrd. »13 29 54
Emniyet MOd. 913 10 28

ULAŞIM
Pamukkale ®12 00 2®
DEMİZ UÇAÛI »1 • •• 1»

Atanla Seyahat <14 S3 ®2
METRO 313 12 12
Aydın Turtam 313 20 77
SOsar Turtam 312 10 72
Kanbaroftlu-Saaday R14 4İ4R
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0133

HASTANELER

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrrrtBöl.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 Slcl. MOd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Var. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim MOd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaç 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

Davlat Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast 513 23 29
Mar.Safi.Ocağı 513 10 05
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 so SB

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Akcan Patrol --- 1O 7O
MAR-PET 013 so 33
Tuncay Otogaz s 13 1« 40
Payza Patrol 013 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 41 SAYI: 4898 
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)

ieiiHieiiiiMI
VENÜS SİNEMASI
FRANKENSTEIN (3

BOYUTLU)
12.00-14.00-16.15-

18.30-21.00 
SADECE SEN 

11.45-14.15-16.30
18.30-20.45 

MERAKLI SHERMAN 
11.30-13.30-15.30-

17.30-19.30

5133321

I

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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H E R T (J R L Ü 2 . E L A R A Ç A L I N I R S A T I L I R 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

KREDİ KARTI İLE SATIŞ İMKANI 
% 50 PEŞİN 24 AY VADE...

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ... 
^ngin^JBircafi çJa(ıir Çbuman

Dr. Ziva Kava Mah. Hürriyet Cad. No: 28 GEMLİK Tel : 0 224 514 25 25 - Fax: 0 224 514 25 26

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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Kavlar

2 Mİa

Hr (k>mak)
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[Kestane Şekeri ı 
lYöresel Reçelleri 
iKo^metik Ürünle]]

■Zeytin&^jM 
*wZeytinyağı

■tyyiinyufjı»

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK-rnarkâsı,
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

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

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik'(İstiklâl Cad.)' Yalova. YolirSatış MağazasıOrhangazi, (Gedelek)

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

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ I...

16 Haziran 2014 Pazartesi
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

www.umurbevdeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Başka bir araç tarafından sıkıştırılan özel oto köprü ayağına uçtu

M altında illim kalım savası “Gemlik Körfez”
42 yaşında

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gemlik Körfez 42 yaşında...
Gemlik Körfez Gazetesi bugün 42. yayın 

yaşamına başladı.
41 yılı geride bırakan ender yerel gazeteler 

vardır.
Gemlik Körfez de onlardan biridir.
n Haziran Y9T3 günü, mdtoaası o'ımayan, 

başka bir matbaada el dizgisi ile binlerce 
hurfatı biraraya getirerek hazırlanan sayfaları 
tek tek katlanarak basılan Gemlik Körfez, 41 
yılı geride bıraktı.

Yola 3 kişi başladık.
Süreç İçinde Gemlik Körfez’I bu günlere 

taşıdık. Emeği geçen tüm dostlarıma 
teşekkür ediyorum. Devamı sayfa 4’de

Özel bir aracın sıkıştırdığı iddia edilen araç, 
Terminal Köprüsü ile Akmantar AŞ. Kereste 
Mağazası arasına uçtu. Araçta bulunan 3 
kişi yaşamak için ölüm kalım savaşı verdi. 
Araçta bulunlardan biri ön camdan fırlayarak 
araç altında kalırken, bir diğeri araç içinde 
sıkıştı. Tarık Deveci, Oktay Sezer ve Serkan 
Çalık adlarındaki şahısların kurtarılması için 
vatandaşlar seferber oldu. Haberi syf 2’de

Gazetemiz Gemlik Körfez, bugünkü 
sayısıyla 42. yayın yaşına başladı. 16 
Haziran 1973 günü haftalık olarak yayınlan
maya başlayan Gemlik Körfez Gazetesi, 
1994 yılında ofset tekniği ile yayın yaşamı
na geçiş yaptıktan sonra, 2002 yılında da 
günlük olarak yayınlanmaya başladı. 41 yılı 
geride bıraktığımız bugün bizlerin yanında 
olan yazılarıyla destek veren dostlarımıza, 
gazetemizi yaşatmak için alan okuyanlara, 
abonelerimize, reklam verenlere teşekkürü 
bir borç biliyoruz.

» 4 Goodyear’a
1 BMW

4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfîni

Üstelik herkese 
tişört hediye!

BMW OZUI ne sürme şansı yaı\aıayırıı
FacobooWgoodyonr.lurWyo TvXIlor/aoodyourturklyo

Solaksubaşı

07 Nisan 2(tt4-30 Haziran 2014 larlhl.rl arasında,TOrkly. »analındaki lUmGoodyaarsato^
hakkı verllocskllr (her 400 TL'ya 1 çskills hakkı). İkramiye lesllmlnda II, vaya slurs aslının İhrazı ™nh in 27 03 2014 In h vs 24051301-265 01 02/1020-27045saydi İzniyle

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 1 GEMLİK Tel: 0 224 524 74 01 GSM 0 533 92418 98
MADE TO FEEL GOOD

KwwwyalMMn.MHaiiranMUtartdari arasında aecerlldlr. World Business kartlar, bento tortlanve World puan kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Yapı Krediye Goodyear kampanya koşullannı değiştirme haklannı saklı tutar.

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbevdeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İnan TAMER

YAŞ KIRK İKİ....

Kırk bir kere maşaalllah demiştik.
Bu gün siz değerli okurlarımızın destek

leri ile 42. yaşımıza ulaştık.
“Gemlik Körfezl’in ypvjn havptına 

başladığı günden bugüne, yılmadan, 
korkmadan, sarsılmaz iman ve inançla 
savundu, Atatürk ilke ve devrimlerini.

Türkiye’nin daha aydınlık yarınlara 
kavuşmasnını başlıca ülküsüdür.

Demokrasiye gönülden bağlıdır.
Hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, 

evrensel insan hakları, basın bilim ve fikir 
özgürlüne inanır, savunur.

Toplumun kutuplaşmasına, ayrışmasına 
şiddetle karşıdır.

Yurtta barış, dünyada barıştan yanadır.
Doğal varlıkların ve çevrenin korunması 

vazgeçilmezidir.
Gemlik’in sorunları üzerine eğilir, tespit 

ve önerilerde bulunur.
Herhangi bir partinin sözcüsü değildir.
Belirtilen hususlara duyarlılık gösteren, 

savunan her kesimle bir ve beraberdir.
Birkez daha belirtelim ki, “Gemlik 

Körfez” halkın sesi, gözü, kulağıdır. 
Gemlik’in dünyaya açılan penceresidir.

Ölümsüzlüğe, yolsuzluğa, kayırmacılığa, 
görev ve nüfus suistimaline ve ihmaline 
karşı verdiği mücadele vazgeçilmez göre
vidir “Gemlik Körfez”in.

Saygıdeğer Gemlikli hemşehrilerim. 
“Gemlik Körfez”e abone ol, oku, okut. 
Sana gönlünü açacak, önüne düşecek, 

sorununun çözümüne uğraş verecek, 
seni aydınlatacak yegane dostundur 
Gemlik Körfez.

Bil, unutma.
Ömrün uzun olsun.

İMİM

Başka bir araç tarafından sıkıştırılan özel oto köprü ayağına uçtu

Köprü altında ölüm kalım savaşı

Dün sabah Yeni 
Mahalle Tepecik 
Sokak’ta Ramazan 
Kalaycı (73) adlı 
Romen vatandaş 
evinde ruhsatsız 
silahıyla başına tek 
el ateş ederek, inti
har etti.
Olay, saat 07.30 
sıralarında Yeni 
Mahalle Tepecik 
Sokak’taki 
Ramazan 
Kaiaycı’ya ait evde 
meydana geldi. 
Tepecik’in ailesi 
silah sesini duyun
ca babalarının 
kaldığı odaya 
girince acı olay ile

ıtıılrlı hulıılı sinil ıııtıııl

karşılaştı. 
Yaralı olan 
Ramazan Kalaycı, 
112 Acil Ambulans 
ile Gemlik 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. Durumu 
ağır olan Kalaycı, 
tüm çabalara karşın 
kurtarılamadı. 
Cumhuriyet 
Savcılığınca soruş
turma başlatılırken, 
Ramazan 
Kalaycı’nın cesedi 
ölüm nedeninin 
tespiti için Bursa 
Adli Tıp Kurumuna 
gönderildi.

ABONE OLDUNUZ NIU?
■lEOlMHIHin

Cumartesi günü 
meydana gelen 
kazada sıkıştırılarak 
köprü ayağına uçan 
araç içindeki 3 yolcu 
ölüm kalım savaşı 
verdi.
Özel bir aracın 
sıkıştırdığı iddia 
edilen araç, 
Terminal Köprüsü 
ile Akmantar A.Ş. 
Kereste Mağazası 
arasına uçtu.
Araçta bulunan 3 
kişi yaşamak için 
ölüm kalım savaşı 
verdi.
Olay, cumartesi ünü 
saat 19.oo sıraların
da meydana geldi. 
Orhangazi yönün
den gelmekte olan 
16 J 5221 plakalı 
özel araç, aynı yöne 
gitmekte olan 16 LD 
544 plakalı araç 
sürücüsü tarafından 
sıkıştırılarak 
Terminal Köprüsü 
ile Akmanlar 
Kereste Mağazası 
arasındaki dar alana 
uçtu.
i6 lû 044 pıakaıı 
araç ise tretuvara 
çarparak ön takım
ları parçalanarak 
durabildi.
Köprü ayaklarına 
sıkışan araçta bulan 
3 kişi de yaralandı. 
Araçta bulunlardan 
biri ön camdan fırla
yarak araç altında 
kalırken, bir diğeri 
araç içinde sıkıştı. 
Tarık Deveci, Oktay 
Sezer ve Serkan 
Çalık adlarındaki 
şahısların kurtarıl
ması için vatan
daşlar seferber oldu. 
Araçtan kendi 
imkanlarıyla çıka
bilen bir yaralı 
yerde dakikalarca 
ambulans bek
lerken, Büyükşehir 
Belediyesi Kurtarma 
ekipleri olay yerine 
geldi.
Vatandaşların ve 
kurtarma ekibinin 
çabalarıyla araç 
içinde kalan bir kişi 
çıkarılarak 112 Acil 
Ambulansa bindiril
di.
Araç altındaki ağır 
yaralı da uzun süren 
çalışmalar sonucu 
kurtarılarak 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne sevk

içilmemesini vatan
daşlardan istedi.

edildi.
Bu arada araçtan 
gaz sızıntısı mey
dana geldiği için 
polis çevrede sigara

TABANCA 
BULUNDU 
Kazada yaralanan
ları kurtarma çalış
malarına katılan 
Shell Akaryakıt 
istasyonunda 
çalışan bir genç 16 J 
5221 plakalı araç 
içinde 7.65 çaplı bir 
tabanca buldu.
Araçta ayrıca kavga
da kullanılan muşta 
ele geçti.
Polis tabancayı 
bulan genci de

karakola götürerek 
parmak izini aldı.
3 yaralının has
tanedeki tedavilerini 
devam ederken, 
olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.

Kazaya neden 
olduğu iddia edilen 
16 LD 544 plakalı 
araç sürücüsü ile 
yanındaki kişinin 
kazadan sonra 
kaçtığı öğrenildi.



16 Haziran 2014 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 3

Akıl almaz flolanJincihL
Bursa'da geçen yıl 
Şubat ayında kim
liğini kaybeden 35 
yaşındaki Metin Er, 
kendisi adına bir 
bankadan 10 bin lira 
kredi çekildiğini 
belirterek, savcılığa 
suç duyurusunda 
bulundu 
Bursa'da bir lokan
tada garson olarak 
çalışan evli ve 2 
çocuk babası Metin 
Er, geçen yıl Şubat 
ayında kimliğini 
kaybedince yenisini 
çıkardı. Metin Er, 
önceki gün bir

Sağanak yanış geliyor
Meteoroloji, 
Marmara'yı vuracak 
şiddetli yağışın sele 
neden olacağı 
konusunda uyardı 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nün son 
değerlendirmelerine 
göre; KIrklareli, 
Edirne, Tekirdağ, 
Çanakkale, Balıkesir 
ve Bursa'da yerel

VASIFSIZ ELEMAN

25-35‘YAŞ ARASI,
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI
GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar'Mevkiı "GecieleK- 

Orhangazi / BURSA
Tel: 0 224 586 00 05

bankanın Hürriyet 
Semti'ndeki Şube- 
si'nden ödenmeyen 
10 bin liralık banka 
kredisinin yatırıl
masına ilişkin tebli

olarak kuvvetli (20- 
50 mm) sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağış bek
leniyor.
Vatandaşlardan, 
11.00-19.00 saatleri 
arasında meydana 
gelebilecek olum 
suzluklara (sel, su 
baskını, yıldırım, 
dolu , heyelan, 

gatı alınca şok oldu. 
Hiçbir bankadan 
para çekmediğini 
söyleyen Er, 
gittiği banka 
şubesinden kaybet

ulaşımda aksamalar 
vb.) karşı dikkatli ve 
tedbirli olmaları 
istendi.
Meteorojiden 
edinilen bilgiye göre 
Bursa'da parçalı 
bulutlu, kısa süreli 
ve yerel olmak üzere 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı havanın

tiği kimliğinin 
üzerindeki 
fotoğrafının değiştir
ilerek kredi 
alındığını anlayınca 
savcılığa suç duyu
rusunda bulundu. 
Kazandığı para ile 
ailesini 
geçindirmekte zor
luk çektiğini belirten 
Metin Er, "Ben bu 
parayı nasıl ödeye
ceğim. Ne 
yapacağımı 
şaşırdım" dedi. 
Metin Er, kimliğini 
kullanan kişinin 
bulunmasını istedi.

hakim olacağı, 
sıcaklığının ise 31 
civarında seyrede
ceği bildirildi.
Sağanak yağışların 

Bursa'da 
önümüzdeki hafta 
perşembe ve 
cuma günü de 
etkili olacağı 
edinilen bilgiler 
arasında...

Hırsızı 
öldüren 
muhtarın 
davasında 
çarpıcı 
gelişme
Bursa’da bir köy 
kooperatifini soyan 
hırsızlardan birine 
ateş ederek 
öldürdüğü iddiasıyla 
tutuklanan muhtar, 
soygunun güvenlik 
kamerası görüntüleri 
sayesinde hür
riyetine kavuştu. 
Hakim, öldürme 
kastıyla hareket 
etmediğine kanaat 
getirdiği şüphelinin 
muhtar oluşunu da 
göz önünde bulun
durarak 50 bin lira 
kefalete tahliyesine 
hükmetti. Jandarma, 
olayla alakalı soruş
turma başlatırken, 
hırsızlık şüphelilerin 
den I.A., ekipler 
tarafından gözaltına 
alındı.

Bisikletli çifte 
çarpıp kaçtılar

Bursa’nın İnegöl 
İlçesi’nde, bisikletle 
eve giden 39 yaşın
daki Konar Eyli ve 
eşi 38 yaşındaki 
Nergis Eyli’ye 
Kozluca yolunda 
otomobil çarptı. 
Kazada yaralanan 
çift hastaneye 
kaldırılırken, olay
dan sonra kaçan 
otomobil sürücüsü 
aranıyor. 
Kaza, dün gece 
Kozluca Yolu’nda 
meydana geldi. 
Bisikletle evlerine 
giden Konar Eyli ve 
eşi Nergis Eyli, yeni 
Anadolu Lisesi 
inşaatı yakınlarında 
plakası ve 
sürücüsünün kim
liği henüz belirlene
meyen otomobilin 
çarpması sonucu 
yaralandı. Kaza 
sonrası Eyli çiftçi 
kanlar içerisinde

Büğün Salonunda 
çıkan yangın korkutlu

Bursa’da bir düğün 
salonunda çıkan 
yangın paniğe 
neden oldu.
İddiaya göre yeni 
Yalova yolu 
üzerinde bir düğün 
salonunun meşru
bat deposunda 
sabah saatlerinde 
elektrik kontağın
dan yangın çıktı. 
Yangın paniğe 

yer kalırken, oto
mobil sürücüsü 
kaçarak uzaklaştı. 
Kazayı görenlerin 
haber vermesi üzer
ine kısa sürede 
gelen sağlık ekip
leri yaralılara ilk 
müdahaleyi burada 
yaptıktan sonra Eyli 
çiftini ambulanslar
la İnegöl Devlet 
Hastanesi acil 
servisine kaldırdı. 
Yaralı çiftin sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu belirtilirken, 
Emniyet ekipleri 
kaçan otomobil 
sürücüsünün 
yakalanması için 
çalışma başlattı. 
Kazayı duyup has
taneye akın eden 
yaralı çiftin yakın
ları kaçan otomobil 
sürücüsüne tepki 
gösterdi. Kazayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

neden olurken, kısa 
sürede olay yerine 
gelen itfaiye ekip
leri, yarım saat 
süren çalışmanın 
ardından alevleri 
kontrol altına aldı. 
Kısa sürede 
söndürülen yangın
da maddi hasar 
oluşurken, polis 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Süne Bakış

Gemlik Körfez 42 yaşında...
41 yıl içinde hep övünülecek gazetecilik 

yaptık.
Gemlik’in sesi, gözü, kulağı olduk.
Bu uzun süreçte ödüller aldık, şehit 

verdik, teknolojimizi ilk biz ofsete dönüş 
türdük.

İlkeli, dürüst, doğru gazeteciliğimizden 
ödün vermedik.
Atatürk ilke ve devrimleri yolumu hep 

aydınlattı.
Özgür gazetecilik yapma yolunda, 12 

Eylül döneminde diktacılar tarafından ka 
patıldık.

Hapse atıldık, yılmadık.
Bursa basınına genç gazeteciler kazan 

dırdık.
Kimi gerçek gazeteci oldu yoluna onurlu 

bir şekilde devam ediyor.
Kimi sapıttı.
Yalakalık yaparak sürünmeye devam 

ediyor.
Biz, yine aynı ilkelerle yolumuza devam 

ediyoruz.
Kendi işimizin kölesiyiz.
Gün geliyor habere koşuyoruz, gazete 

mıze Koltuğumuzun altına alıp dağıtıyoruz, 
yazılar yazıyoruz.

Gemliklileri, doğru ve güzel haberlerle 
buluşturuyoruz.

Gecemizi, gündüzümüzü Gemlik’in haber 
ı lerini sîzlere ulaştırmak için geçiriyoruz.

Bize dışarıdan destek veren dostlarımızla 
daha güzel bir Gemlik için çaba harcı 
yoruz.

Ailece, Gemlik Körfez mutfağında daha 
iyi haberler yapmanın gayretindeyiz.

Çocuklarımız gazete büromuzda 
büyüdüler...

Doğru bildiğimiz yoldan ayrılmadan ve 
ödün vermeden yolumuza devam edi 
yoruz.

Sataşmalara ve saldırılara değer vermi 
yoruz.

Kimliksiz ve kişiliksiz kişileri kendimize 
muhatap almıyoruz.

Gemlik Körfez’in kimliği dünden bugüne 
ortada...

Gemlik Körfez, Gemlik’in yakın zaman 
arşividir.

Bu görevi sürdürmeye devam edeceğiz.
42. yılımıza girerken hep arkamızda 

Gemlik halkı oldu.
Gemlik oldu.
Geriye doğru‘41 yTlfiK dev bir arşivimizde 

Gemlik’in dününü saklıyoruz.
Bizleri bugünlere getiren çalışanlarımıza, 

okurlarımızla teşekkür ediyoruz.
Bizlere uzun süre destek veren, bu süre 

içinde yaşamlarını kaybeden dostlarımızı 
rahmetle anıyor, kabirlerinde rahat uyu
malarını diliyoruz.

Nice yeni yayın yıllarında buluşmak 
üzere.

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe örgütü 
geçtiğimiz cumartesi 
günü İl Başkanı 
Metin Çelik’in de 
katıldığı danışma 
kurulu toplantısında 
bir araya gelerek 
Cumhurbaşkanlığı 
seçim süreci ile ilgili 
izleyeceği modeli 
paylaştılar. 
Gemlik de 
Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe örgütü 
daha önce yapıl
mamış bir model ile 
stratejik plan hazır
layarak yapılacak 
faaliyetler ile bu 
süreçte daha geniş 
kitlelere ulaşmayı 
hedefliyor. 
Konu ile ilgili söz 
alan İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan;
“Cumhurbaşkanlığı 
seçim sürecinde 
partimizin 
Cumhurbaşkanı 
adayının Gemlik

Utun et nakkaş Yı İdi z < e» iöen a ıl at
Saadet Partisi İlçe 
Kongresini 21 
Haziran günü 
yapacak.
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı, 
Yönetim Kurulu ve İl 
Delegelerinin belir
leneceği 5. Olağan 
Kongresi 21 
Haziran Cumartesi 
günü saat 19.00 da 
Seyza aile çay 
bahçesinde yapıla
cak.
Kongreye tek liste 
halinde gidecek olan 
Saadet Partisi’nde 
Bursa İl Başkanı 
Yüksek İnşaat 
Mühendisi Mehmet 
Atmaca, il yönetim 
kurulu üyeleri, ilçe 
yönetim kurulu 
üyeleri, ilçe istişare 
üyeleri, kadın kol
ları, gençlik kol
larının katıldığı 
geniş çaplı bir 
iştişare toplantısı 

yerelinde % 60 dan 
fazla oy oranı 
almasını sağlamak 
ve bu modeldeki 
faaliyetleri basit ve 
yalın bir anlatım ile 
seçmende; 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin Cumhur 
başkanı adayının 
Türkiye’nin ortak 
adayı olarak algılan
masını sağlamaktır.” 
dedi.
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütü bu stratejik 
amaca yönelik Eski 
Köyler, Eski 
Beldeler, Esnaf, 
Sendikalar, STK’lar

Îjerçekleştirdi.
I teşkilat başkanı 
İsmail özdemir yap
tığı konuşmada 
"Saadet Partimizde 
2. Kırkyıl dönemi 
başlamıştır. Bu 
dönem de Gemlik 
teşkilatımızın 
Başkanını sizlerle 
istişare yapmaya 
geldik" dedi.
Daha sonra söz alan 
İl Başkanı Mehmet 
Atmaca, "Saadet 
Partisinde bir 
makamda olmak

Gençler, Kadınlar, 
Sandık Görevlileri 
gibi stratejik 
hedefler belirledi,ve 
bu hedef kitlelerine 
yönelik faaliyetler 
planladı. Cumhuriyet 
Halk Partisi Gemlik 
İlçe Örgütünün 
seçim sürecindeki 
gerçekleştireceği 
faaliyetleri içeren 
faaliyet takvimi 
taslağı da partililerin 
bilgilerine sunuldu. 
Çarşamba günü 
düzenlenecek olan 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütü Genişletilmiş 
İlçe Örgütü toplan

özellikle Başkanlık 
yapmak ateşten 
gömlek gibidir. 
Çünkü Milli 
Görüş'ün vazgeçil 
mez çizgileri olan 
önce ahlak ve 
maneviyat, milli ve 
yaygı sanayi, adil 
ekonomik düzen, 
İslam birliği gibi 
düşünceleri ve 
değerleri sahiplen
mesi ve bunun için 
mücadele etmesi 
gerekir. İnşallah 
yeni başkan ve 

tısında da tüm par
tililer ile paylaşıla
cak seçim stratejik 
planı, İl Başkanı 
Metin Çelik tarafın 
dan da başarılı 
bulundu. Yapılan 
tesbitlerin çok 
yerinde olduğunu 
dile getiren Çelik, 
geçtiğimiz günlerde 
Balıkesir de yapılan 
bölge toplantısında 
da Cumhurbaşkan 
lığı seçim süreci ile 
ilgili bilgileri de par
tililer ile paylaştı. 
Umurbey Aytepe de 
gerçekleşen toplan
tıya katılımın yoğun 
olduğu görüldü.

yönetim kurulu 
üyelerimiz hayırlı 
olur" dedi.
Toplantı sonunda 
yapılan istişareler 
sonrasında sonuç 
lan il Başkanlık 
Divanında 
değerlendiren 
Saadet Partisi il 
Teşkilatı başkanlık 
için halen bu 
görevi yürütmekte 
olan Ahmet Vakkas 
Yıldız isminde 
karar aldı.

SnTILIK SU BAYİİ 05072447224
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İUHEIİMBI
özdilek 
Alışveriş 
Mağazalarının 
önüne dev 
bayrak direği 
dikildi, 
özdilek 
Gemlik 
Alışveriş 
mağazası 
önüne Cuma 
günü 40 
metre uzun
luğunda 
göndere 
dev bir 
Türk bayrağı 
asıldı.
Uzak 
yerlerden 
kolaylıkla 
görünecek 
olan 
bayrağın, 
Lice olay
larının sonra 
konması 
anlam 
taşırken, 
diğer Özdilek 
Mağazalarına 
da aynı 
bayrak 
direği ve 
bayraktan 
dikildiği 
öğrenildi.

Ilım to Mmhih 
sebeiwe bailannıır

Gemlik Umurbey 
arasına kanalizas 
yon şebekesi 
döşeniyor. 
BUSK tarafından 
ihalesi gerçekleş 
tirilen kanalizasyon 
şebekesi döşeme 
çalışmalarına baş
landı. 
Terminal Köprüsü 
nün üzerinden 
Umurbey içine 
kadar devam ede
cek olan kanalizas 
yon borusu döşeme 
çalışmaları hızla 
devam ediyor. 
Yeni şebekenin 
bağlanmasıyla 
Umurbey in eskimiş 
olan kanalizasyon 
şebekesi bu hatta 
alınacak. 
Ayraca yeni geliş 
me alanlarında 
bulunmayan, kana 
lizasyon sorunu da 
bu hatta yapılacak 
bağlantı ile son 
bulacak.

TıffıMınMalıalılmııftB

Atatürk İlkokulu 1/B 
Sınıfı olarak bir yıl 
boyunca biriktirip 
topladıkları kapak
ları belediye yetkili
sine teslim ettiler. 
Karne Gününe denk 
gelmesi de çok 
büyük bir heyecanı 
öğrencilerin paylaş
masına neden oldu, 
özellikle sınıf 
öğrencilerinden 
Görkem Gören’in 
babası Olcay Gören 
in katkıları oldu.

Çocuklarımıza 
çevre bilincini ver
mek, engelli vatan
daşlarımıza yardım 
etmek gibi duygu
ların gelişmesini 
sağlamada bu tür 
faaliyetlerin çok 
olumlu sonuçlar 
verecek. Bu tür 
faaliyetlerin devam 
etmesi, çocukların 
eğitimleri açısından 
çok önemlidir. 1/B 
Uzman Sınıf öğret
meni İlkay Erdem 

bu tür faaliyetlerin 
desteklenmesini, 
öğrencilerin yapmış 
oldukları çabaların > 
en azından bir 
teşekkür belgesi ile 
ödüllendirilmele 
rinin sağlanması, 
yaptıkları davranış 
ların olumlu olduğu 
nu kavramalarına 
ve ileriki yıllarda bu 
davranış modelleri
ni geliştirmelerine 
vesile olacağına 
inandığını söyledi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Gemlik-lstanbul 
arasında yolcu taşı
ması yapan deniz 
uçağında ilk kez 
gelin ile damat yol
culuk yaptı. 
Gemlik'ten 
İstanbul'a gelin 
giden Dilan Silvan'a 
jest yapan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne bağlı 
Burulaş firmasın
dan geldi.
Stanbul da düğün
leri yapılacak olan 
gençlerin gelin 
alma olayında 
damat ile geline 
Burulaş’ın jesti 
sevinç yarattı. 
Gelin ve damat

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR 11 *

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK

MATBAACILIK - YAYiNcıuK - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95

deniz uçağı ile kısa 
sürede İstanbul'a 
ulaştı.
Gelinin babası Ferit 
Silvan ve diğer aile 
büyükleri tarafın
dan deniz uçağıyla 
uğurlanan Dilan ve 
Deniz çifti, yaklaşık 
20 dakikalık uçuşun 
ardından İstanbul'a 
vararak düğünün 

yapılacağı 
Beylikdüzü Kültür 
Merkezi'ne ulaştı. 
Genç çift, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Burulaş yetkililerine 
teşekkür ederek, 
"Bizim için 
unutulmayacak bir 
anımız oldu" 
dediler.
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İmarda çarpıcı düzenleme
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından 
dün açıklanan 
‘Mekânsal Planlar 
Yapım Yönetmeliği’ 
tüm illerdeki planla
mayı derinden etk
ileyecek düzen
lemeler getirdi. 
Bundan böyle ülke 
genelinde bölge 
planları değil, 
mekânsal strateji 
planlar yapılacak. 
Yeni yönetmeliğe 
göre imar planların
da değişiklik yap
mak zorunlu olma 
dıkça mümkün 
olmayacak.
BAKANLIK ONAYI
ŞART
Yeni düzenleme ilçe 
ve büyükşehir 
belediyesi onayıyla 
sosyal teknik alan
ların kaldırılması, 
küçültülmesi veya 
yerinin değiştirilme
si gibi düzenlemeleri 
ortadan kaldırıyor. 
Artık yapılan tüm 
plan değişikliği için 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın onayı 
zorunlu olacak.
Bakanlık bu değişik
likle, yeşil ve sosyal 
alanlar üzerinde

yapılacak plan 
değişikliklerinde son 
sözü kendisinin 
söylemesini 
amaçlıyor.
Belediyerin imar 
planı yapmak yetkisi 
korunsa da ciddi bir 
merkezi denetim 
geliyor.
Ote yandan bakanlık 
onayı olsa dahi söz 
konusu alanın 
konum ve 
yüzölçümünün 
eşdeğer alanın alter
natif olarak göster
ilmesi zorunlu ola
cak. Yani şehirin 
merkezindeki değerli 
bir alanın alternatifi 
şehrin dışındaki bir 
bölge olamayacak. 
Gayrimenkul 
Hukuku Derneği 
Başkanı Avukat Ali

Güvenç Kiraz’ın 
verdiği bilgiye göre 
alternatif 
olarak sunulan böl
genin park, meydan, 
açık alan ve yeşil 
alan olarak kullanıl
ması da zorunda 
olacak.
ŞEHRİN SİLUETİNE 
KORUMA 
Kiraz, yeni yönet
melikle bina yüksek
liği artıran imar 
değişikliklerinde 
şehrin ve yakın alan
ların siluetini etkile
meme şartı getir
ildiğini söyledi. İmar 
plan değişikliği ile 
emsal artışı ve kat 
adedi arttırılmışsa 
buna uygun sosyal 
ve teknik alt yapı 
alanı ayrılmasının da 
zorunlu oldu.

İmar planlarında 
ticaret-konut, tur- 
izm-ticaret-konut, 
turizm-ticaret alan
larında konut kul
lanımına yer ver
ilmesi halinde konut 
kullanım alanları 
belirlenecek ve buna 
uygun alanlar ayrıla
cak. Buradaki amaç 
turizm imarı 
üzerinden rezidans 
yaparak emsal 
fazlası yaratıp bu 
alanların satılmasını 
önlenmek. Karma 
konut alanlarında 
konut kullanım alanı 
belirtilmemişse bu 
oran en fazla yüzde 
30 olacak.
YENİ PLANIN 
GETİRDİKLERİ 
AVM ve sanayi kuru
luşları ile lojistik ve 
depolama alan
larının şehir dışları
na çıkarılacak. 
Turizm alanlarında 
yılın belli dönem
lerinde nüfus artışı
na paralel sosyal 
teknik alt yapı alan
ları ve otopark alan
ları ayrılması zorun
lu oldu. Kış nüfus 
30-40 bin yaz nüfusu 
1 milyona çıkan

Bodrum gibi turizm 
merkezileri için yeni 
bir planlama esası 
getirildi.
Afetlerde kullanıla
cak acil açık alanlar 
ve yollar yapılması 
zorunluluğu getirildi. 
İlk defa afet ve jeolo
jik ve doğal verilerin 
dikkate alınması 
zorunluluğu getirildi. 
Yine bazı bölgelerde 
plan yapılırken 
anket, kamuoyu yok
laması, toplantı, 
çalıştay, internet 
ortamında duyuru, 
bilgilendirme esası 
getirildi.
İptal edilen planlar
da kurum ve kuruluş 
görüşlerinin dikkate 
alınması zorunlu
luğu getirildi ve plan 
yaparken bitişik ve 
çevrede mevcut 
planlarla uyumlu 
plan yapma zorunlu 
oldu. İmar planların
da kullanılan alan
ların içerisinde bird
en fazla kullanım 
alanı bulunması 
halinde uygulamada 
kullanıma ilişkin 
detayları ne kadar 
otopark yeşil alan 
sosyal ve teknik alt 

vapı alanı bağımsız 
bölüm sayısı açıkça 
anlatılacak.
İlk defa sağlıklı 
yaşam ve toplumda
ki spora teşvik 
amaçlı bir plan sis
tematiği devreye 
girdi. Okullara çok 
yakın çocuk bahçe
si, oyun alanı, açık 
semt spor alanları, 
kreş, anaokul, 
ilkokul fonksiyonları 
organize edildi. 
KIYILARA 
SIKI KONTROL 
Geçtiğimiz aylarda 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
kıyıları kontrolü ile 
gündeme gelen 
kıyılardaki 
yapılaşmayı kontrol 
konusu yeni yasada 
yerini aldı. Kıyı böl
gelerdeki tüm karar
larda bakanlıktan 
uygunluk onayı 
aranacak.
‘Bütünleşik Kıyı 
Alanları Planlan’ adı 
verilen yeni plan 
bakanlıkça belir
lenecek ve bu böl
gelerde yapılacak 
tüm uygulamalarda 
bakanlık son sözü 
söyleyecek.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN..

1 GÜNDE DAVETİYE BASIUR |

Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Turhan Alkış, Gemlik sporuna hizmet 
edenlere engel olmak isteyenlere seslendi : “Gölge etmeyin yeter”

Belediye Spor Kulühii’niin 
yaz spor okulları başlıyor
Okulların yaz tatili 
nin başlaması 
üzerine Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor kulübü yaz 
okullan çalışmalarını 
başlatıyor.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Başkanı 
Turhan Alkış, yaptığı 
açıklamada 
kulübün tamamen 
kendi imkanları ile 
organize ettiği yaz 
spor okullarında 
yüzlerce gence atle
tizm, satranç, bas
ketbol, judo ve fut
bol branşlarında 
spor yapma imkan
ları sunulacağını 
söyledi.
Alkış, açıklamasında 
şunları söyledi: 
‘‘Bugün başlayacak 
olan Yaz Okulları ile 
gençlerimize okul 
öğrenimlerine

destek amaçlı spor 
eğitimi vererek, 
eğlenceli bir yaz 
dönemi geçirmeleri 
amacımızdır.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü yönetimi 
olarak, gençlerimizi 
farklı spor branşları 
ile tanıştırıp spor 
kültür ve bilincini 
oluşturmak, 
bedensel gelişimle 
fine katkı 
sağlamak ve 
takım ruhu kazan- 
malan için bu 
faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz.

GÖLGE 
ETMEYİNİZ 
Bu vesile ile Gemlik 
kamuoyuna ve spor 
camiasını da bilgilen 
dirmek amacı ile 
Gemlik’te büyük 
özveri ve fedakarhk-

lurhan Alkış

lar ile yapılmak iste- engel olmak isteyen 
nen spor faaliyetleri spor ahlakından ve 
ne ve kulüplere kültüründen uzak,

yetkili-yetkisiz kişi 
ler, lütfen Gemlik 
sporuna ve 
gençliğine emek 
veren kişilere gölge 
etmeyiniz.
Sîzlere üzüleceğiniz 
bir bilgi vereyim 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü’nün resmi 
kurum ve kuru
luşlara 3. şahıslara 
bir kuruş 
borcu yoktur. 
Bunun dediko
dusunu yapmaktan 
vazgeçin.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü tüm zorla
malara rağmen 
yönetim kurulu, 12 
adet antrenörü ve 
800 sporcusu ile 
Gemlik sporuna 
hizmet etmeye 
devam edecektir. 
Fitne yaratanlar bu

emeğe eninde 
sonunda saygı duya
caklardır.
Türkiye Şampiyo 
nal arı, Avrupa 
Şampiyonaları, 
Olimpiyat Şampiyo 
nalan masa 
başında, kapı 
arkalarında 
konuşmak ile 
yetişmiyor. Gemlik 
halkına sporuna 
hizmet etmeye 
devam edecektir. 
Fitne yaratanlar bu 
emeğe eninde 
sonunda saygı 
duyacaklardır.
Türkiye Şampiyon
aları, Avrupa 
Şampiyonaları, 
Olimpiyat Şampiyon
aları masa başında, 
kapı arkala rında 
konuşmak ile 
yetişmiyor. Gemlik 
halkına saygılarımı 
sunarım.”

Sücümsoıı. İM ünite alııil Mn tillaMUra to id
Gemlik Gücüm Spor 
Başbakanı Tuğan 
Büyükbaşaran, 
Genel Menajeri 
Yahya Gümüş ve 
Bursah iş adamı 
Metin Sert ile Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Spor Başkan 
Yardımcısı İlhan 
Satık’a 
2013-2014 Sezonun 
daki desteklerinden 
dolayı teşekkür 
ettiler.
Görüşmede Bursa 
Amatör Spor kulüp
leri Başkanı Cemal 
Vardar, Bursa’da 
sporun gelişmesi 
için alt yapıların 
değerinin bilinmesi 
kulüplerin üretecek
leri projeler ile sporu 
ön plana taşı

malarının önemini 
belirtirken, Gemlik 
Gücüm Spor’ un 
2013-2014 sezonun
da TB3 ligine 
çıkarak almış olduk
ları başarı ve sosyal 
projelerin içinde 
olarak verdikleri 
mücadelenin gurur 
verici olduğunu 
belirti.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Spor 
Başkan Yardımcısı 
ilhan Satık’ Gemlik 
Gücüm Spor’un 
hedefleri doğrul
tusunda gösterdik
leri başarının bizleri 
memnun ettiğini, 
Futboldan sonra 
basketbolün takip 
edildiğini 
Basketbolda

Erkeklerde Tofaş 
Spor Kulübü ve 
Final Okullarından 
Sonra Gemlik ilçe 
mizin takımın 3.ligde 
olması İlimiz adına 
önemli olduğunu

belirtti.
Gemlik Gücüm Spor 
Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran, bas
ketbol ve 
Voleybol’da ata
cağımız adımlarla 

ilçemizi en iyi şe 
kilde temsil etmek 
için mücadele vere
ceğiz. Atakım 
Sponsorlarımız 
Borusan Holding ve 
Gemlik Gübrenin

Gemlik'ten bir 
takımın 3. ligde 
mücadele etmesine 
verdikleri destek ile 
daha başarılı 
sonuçların altına 
imza atacaklarını ve 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın Gemlik’te 
spor’a verdiği önem
le tesisleşme hamle
si sayesinde genç 
nesillerin sağlıklı 
spor yapmalarının 
önünü açması ve 
verdiği malzeme 
desteği ile daha iyi 
alt yapıların oluş
ması ile Gemlik’ten 
başarılı sporcu
larının yetişmesinde 
öneminin çok büyük 
olduğunu belirtti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Emekli olmak 
isleyenlere müjde!
1.4 milyon Bağ- 
Kur’luya borç don
durma kolaylığı 
geliyor.
12 aydan fazla 
borcu olan Bağ- 
Kur’lular isterlerse 
borçlu oldukları 
dönemi dondura
cak, kalan dönem 
üzerinden prim 
ödemesini yapa
bilecek.
ÇOĞUNLUĞU 
küçük esnaf olan 
1.4 milyon Bağ- 
Kur’luya borç don
durma kolaylığı

geliyor. 12 aydan 
fazla borcu olan 
Bağ-Kur’lular ister
lerse borçlu olduk
ları dönemi don
duracak, kalan 
dönem üzerinden 
rutin prim ödemesi
ni yapabilecekler; 
borcun da ileri bir 
tarihte “isterlerse” 
ödeyecekler.
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi öncesi ge 
len sürpriz kolaylık 
için başvuru süreci 
Temmuzda başla 
yacak.

ELEMAN
FABRİKAMIZ 

LABORATUVAR 
BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 

ELEMAN 
ARANIYOR 
MÜRACAAT 

TEL: 514 00 60

BAYAN ELEMAN
MERMER 

SEKTÖRÜNDE 
DENEYİMLİ 

PAZARLAMA 
ELEMANI 

ARANIYOR
VERONA MERMER 

TEL:5142021

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ. 
İLETİŞİM: 514 28 06

SffTILIK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 
4+1180 

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
05353781800

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

BKCftN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

SMB
■snsnnnsH

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

jıy
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez’ www.geml i kkorfezgazetes i .com

http://www.geml
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TESK: flVM ler Günde 10 Saat Çalışmalı, Pazar Kapalı Olmalı
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından 
Başbakanlığa gön
derilen "Perakende 
Sektörünü 
Düzenleyen Yasa 
Tasarısı" ile ilgili 
görüşlerini 
Başbakanlığa 
bildirdiklerini vurgu
layarak, "AVM'ler 
Pazar günü kapalı 
olmalı ve günde 10 

saatten fazla açık 
olmamalıdır" dedi. 
TESK olarak ilk 
önceliklerinin 
Perakende Ticarete 
kural konulması 
olduğunu ifade eden 
TESK Genel Başkanı 
Palandöken, "Bu 
kuralların geti 
rilmesini 1996 yılın
dan beri ısrarla talep 
ediyoruz. Yasa çıkıp 
kurallar konulduktan 
sonra aksayan yön
ler zaman içerisinde 
giderilir" açıkla
masında bulundu. 
"7/24 SAAT

ÇALIŞAN NÖBETÇİ 
AVM UYGULAMASI 
KALDIRILMALI" 
Hazırlanan "Peraken 
de Sektörünü 
Düzenleyen Yasa 
Tasarısı" m genelde 

olumlu bulduklarını 
ve tasarının kanun
laşması ile haksız 
rekabetin ortadan 
kalkacağını, tüketici' 
lerin ve hatta 
çalışanların bir 

bütün olarak hak ve 
menfaatlerinin 
korunacağını beli 
rten Palandöken, 
tasarıda mutlaka 
bulunması gereken 
hususları şöyle sıral- 
adı:"Her geçen gün 
büyük Alış Veriş 
Merkezleri, zincir 
mağazalar ile Hiper- 
gros marketler 
karşısında yok 
olmaya başlayan 
küçük esnaf ve 
sanatkârın ayakta 
kalması için yeni 
düzenlemede açılış 
ve kapanış saat

lerinin mutlaka 
kurala bağlanması 
gerekir. En önemlisi 
çalışma saatleri bir 
günde 10 saati 
aşmamahdır. Bunun 
la birlikte Pazar 
günü mutlaka tatil 
günü yapılmalıdır. 
Yeni AVM'ler yapılır 
ken esnaf odası tem
silcilerinin görüşler
ine mutlaka uyul
malıdır. Nöbetçi ecza 
ne biliriz ama 7/24 
saat çalışan nöbetçi 
AVM uygulaması 
kaldırılmalıdır."

Dikkat! araçlarınızın muayene borçları silinelıilir
TŞOF Başkanı 
Apaydın, "Vergi bor
cuna torba yasada 
muayene ücret 
borçları yapı- 
landınhrsa 4 milyona 
yakın araç muayen
eye gidebilir” dedi, 
ürkiye Şoförler ve 
Otomobilciler 
Federasyonu (TŞOF) 
Başkanı Fevzi 
Apaydın, vergi borcu 

-ve gecikmiş 
muayene borçlan 
sebebiyle 3,8 milyon 
aracın trafikte adeta 
bomba gibi 
dolaştığını 
belirterek, "Vergi 
borcuna torba yasa
da yapılandırma 
getirilirken, muayen- 
esiz araçların

gecikme bedelleri 
silinip, muayene 
ücret borçlan yapı- 
landırılırsa
4 milyona yakın araç 
muayeneye gide
bilir" ifadesini kul
landı.
Apaydın, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
trafikte bulunan yak
laşık 18 milyon 148 
bin aracın 3,8 mil 
yonunun muayene- 
siz olarak dolaş
masının tek sebe
binin vergi borcu ve 
muayene ücretleri 
borcu olduğunun 
altını çizdi.
Apaydın açıkla
masını şöyle 
sürdürdü: 
Şoför esnafı zaten

aracının muayenesi
ni yaptıramıyor.

yedek parça fiyatları, 
akaryakıt, yüksek 
vergi oranları 
nedeniyle zor günler 
yaşadığı için iki 
yakasını bir araya 
getiremiyor. Bunun 
için de çoğu zaman 
vergi borcunu dahi 
ödeyemiyor. Vergi 
borcunu 
ödeyemediği için de

Şimdi TBMM günde
minde vergi 
borçlarının yapı
landırılması çalış
maları yapılıyor. 
Yetkililerimiz araç 
muayene borçlarının 
gecikme bedellerinin 
silinerek yeniden 

yapılandırılması 
getirilirse hem 
ticaret yapan esnaf 
rahatlayacak hem de 
trafikte muayenesiz 
araç kalmayacaktır." 
Fenni muayene 
süresini geçiren 
araçlara aylık yüzde 
5 ceza kesildiğini 
belirten Apaydın, bu 
tutarın yıllık yüzde 
6O'ı bulduğunu, yıllık 
enflasyonun yüzde 
7,40'lara, yıllık faizin 
de yüzde 6'lara 
düştüğü bir 
dönemde bu 
cezaların fazla 
olduğunu kaydetti. 
Apaydın, karayol
larında 3,8 milyonu 
aşkın aracın 
muayenesiz trafikte 

dolaşmasının, orta
lama beş araçtan 
birinin kurallara 
uymadığı anlamına 
geldiğine dikkati 
çekerek, "Bu insan
ların çoğunluğu 
isteyerek değil, 
borçlarından ve 
ekonomik sıkıntı 
içerisinde 
olduklarından 
muayenesiz trafiğe 
çıkmaktadırlar.
Araç muayenelerinin 
zamanında yapıla
maması nedeniyle 
biriken gecikme 
bedellerinin yeniden 
yapılandırılması 
önem kazanmak
tadır" değer
lendirmesinde 
bulundu.

www. g e m liKkorf ezg azetes i .com
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
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
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğL Md. 513 1174

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

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

OTOBÜS

L 
I

KAYMAKAMLIK______

Kaymakamlık 513 10 51
C.Saveıhğl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 813 10 28

ULAŞIM

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

K 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
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Llalk P/iitim Müd 613 18 46

Şehirlerarası 261 54 00

R 
E

Pamutacote »18 00 2»
DENİZ UÇAÛI •13 2®
Feoaouo Atanla Seyahat »1* •* ®2
METRO 81* *12 12
Aydın Turtam •*» 3 20 77
SOzar Turtam 312 1O 72
Kanbarofilu-Eaada* 31A A3 AS
Anrtur SIA A7 71
Kamil Koç 012 O1 03

Otobüs Terminali (18 Hat) 

DAĞITICILAR

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

naiK cgııım ıvıuu. » ı o
İŞ-KUR 513 71 66

1 i
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dov. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomoksy Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

________ TAKSİLER__________

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 2432
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz______________514 17 00
Akcan Petrol 1O 7O
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 -ıs as
Beyza Petrol 313 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL :41 SAYI: 4899 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

illinizi
VENUS SİNEMASI
FRANKENSTEIN (3 

BOYUTLU) 
12.00-14.00-16.15-

18.30-21.00 
SADECE SEN 

11.45-14.15-16.30
18.30-20.45 

MERAKLI SHERMAN 
11.30-13.30-15.30-

17.30-19.30

5133321
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ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

R 0

HERTÜRLÜ2.ELARAÇ ALINIRSATILIR 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

KREDİ KARTI İLE SATIŞ İMKANI 
% 50 PEŞİN 24 AY VADE...

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
^ngtnj^trcafi çJa.(ûr ÇDuman

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 28 GEMLİK Tel : 0 224 514 25 25 - Fax: 0 224 514 25 26 I

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

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


Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAF^markâsı, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubedir? yanında, 1 

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

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) -Yalova Yölü Satış Mağazası - Orhangazi (Gederek)

/WSm 
|Zeytinyagıj g Kestane Şekeri 
LYöresel Reçelleri 
fccozrpetik ÛrüfileJ

www.kavlak.com.tr

I Kuruluş:19731

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ÇATI ADAYI....
Ağustos ayında yapılacak olan Cumhurbaşkan 

lığı seçimleri nedeniyle CHP genel başkanı Kemal 
Kıhçdaroğlu’nun siyasi partiler ve sivili toplum 
örgütlerine yaptığı ziyaretler sonucu dün bek
lenene çatı aday açıklandı.

CHP’nln MHP'ye sunduğu Cumhurbaşkanı adayı 
eski İslam Konferansı örgütü Başkanı 
Ekmeleddln Ihsanoğlu.

Ekmeleddln Ihsanoğlu'un Cumhuriyet devrimle 
rine karşı çıkan grup ile Mısır'a yerleşen bir kişi.

Ihsanoğlu'nun en büyük referansı İslamcılığı ve 
muhafazakar yapısı...

Mısır'da doğan Ekmeleddln Ihsanoğlu, Pan
islamizm akımın merkezi olan El Ehzer üniversite 
sinde yüksek lisansını tamamlamış bir kişi. 4’de

Gemlik’te zaman zaman trafik levhaları in 
sanları şaşkına çeviriyor. Orhangazi Cad 
desi dönüşünde yaya kaldırımın ortasına 
konulan ‘DUR’ trafik levhası insanı şaşkı
na çeviren uygulamalardan biri. Vatan daş 
lar yaya kaldırımında yürürken, ‘Dur’ lev
hasının altından eğilerek geçmek zorun 
da kalıyorlar. Haberi sayfa 2’de

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Yazlığını 
Kiraya 
Verenler 
Dikkat!
Turizm sezonu bo 
yunca yaygın ve 
yoğun vergi dene
timleri yapılacak.
Vergi denetimlerini 
etkin bir şekilde 
gerçekleştirmek 
ve kayıt dışı ekono 
miyle mücadele 
için yaygın ve yo 
ğun denetim ya 
pan Gelir İdaresi 
Başkanlığı, bölge
sel, sektörel veya 
mevsimsel yaptığı 
denetimlerde hem 
kayıp kaçağını ön 
lemeye çalışı yor. 
Haberi sayfa 9’de

m
rt ıslım 
Mm

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü tara 
fından yaz döne
minde bazı kursla 
rın açılması plan
landı. Bilgisayar, 
Almanca, Ingiliz 
ce, Etkili ve Hızlı 
Okuma, Satranç 
kursların açılacağı 
bildirildi. Kursların 
23 Haziran 2014 
tarihinden itibaren 
açılması beklen i 
yor. Başvuruların 
HEM’e yapılabile
ceği bildirildi.
Haberi sayfa 5’de

■I facebook/goodyeer.turtüy Tmlttor/goodyearturklyo 07 Nisan 2014-30 Haziran 2014 tarihleri arasında. Türkiye ııonolIndokl tüm Goodyear satışı olan yerlerden 4 adet Goodyear marka lastik alımı koşuluyla tek seterde 400 TL ve katlarında çekiliş 
"cXorm

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 1 GEMLİK Tel: 0 224 524 74 01 GSM 0 533 92418 98

Üstelik herkese 
tişört hediye!4 Goodyear’a

1 BMW I
4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520i ile sürme şansı yakalayın!

GOODYEAR

Solaksubaşı
MADE TO FEEL GOOD

ö%®YapıKredl
World'e özel 9 taksit! tSSSSS

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
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Kumla da tüfekle 
2 kişi yaralandı KaMınm ortasında MI tenhası

Gemlik'te, iki 
kişinin tüfekli 
saldırısına uğrayan 
Burak Kıvırcık ile 
yoldan geçerken 
saçmaların isabet 
ettiği 61 yaşındaki 
Necati Korkmaz 
yaralandı.
Küçük Kumla 
Mahallesi’nde 
önöceki gün mey
dana gelen, tüfekli 
saldırıya uğrayan 
31 yaşındaki Burak 
Kıvırcık ile yoldan 
geçerken saç
maların isabet ettiği 
61 yaşındaki Necati 
Korkmaz yaralandı. 
Polis olaydan sonra 
kaçan şüpheliler
den birini yakaladı, 
diğerini ise arıyor. 
Küçük Kumla 
Mahallesi’nde 
esnaflık yapan 
Burak Kıvırcık, 
önceki akşam iki 
kişinin tüfekli 

saldırısına uğradı. 
Silahtan çıkan saç
malar Burak 
Kıvırcık'ın bacakları 
ile bu sırada yoldan 
geçen Necati 
Korkmaz'ın karın 
bölgelerine isabet 
etti.
Yaralılar ambu
lanslarla Gemlik 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak 
ameliyata alınırken, 
kaçan şüpheliler
den Mustafa 
Yılmaz yakalandı. 
Saldırının neden 
işlendiği konusun
da bilgi vermeyen 
polis, olaya 
karışan ve adı 
açıklanmayan 
diğer şüpheliyi 
arıyor.
Olayla ilgili soruş
turmaya Gemlik 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nca baş
landı.

Gemlik’te zaman 
zaman trafik lev
haları insanları 
şaşkına çeviriyor. 
Orhangazi Caddesi 
dönüşünde yaya 
kaldırımın ortasına 
konulan ‘DUR’ trafik 
levhası insanı şaşkı
na çeviren uygula
malardan biri.
Vatandaşlar yaya 
kaldırımında 
yürürken, ‘Dur’ lev
hasının altından 
eğilerek geçmek 
zorunda kalıyorlar. 
Bir yetkili de bu lev
hanın yerinin yanlış 
olduğunu görüp, 
değiştirmiyor. 
İlçenin bir çok 
yerinde bü tür bâlâYı 
konmuş trafik lev
halarıyla 
karşılaştığımız gibi 
bazı yerlerde de 
trafik levhası olması 
gerekirken konma
ması tehlike 
yaratıyor.
Ozdilek ve Köfteci 
Yusuf yönünden 
Terminal Köprüsüne 
doğru aracınızla 
giderken köprüye 
çıkış sırasında yol 
geliş gidiş olarak 
ayrıldığı lyerde 
uyarıcı bir levhanın 
bulunmaması adeta 
kazaları davet 
ediyor.

TERM yöneticileri CMhi ziyaret elti
Türkiye Emekli 
Astsubaylar Derneği 
Gemlik İlçe Başkanı 
Refik Benli ve 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri, CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine 
nezaket ziyaret 
ettiler.
CHP Gemlik İlçe

Başkanlığında 
gerçekleşen 
ziyarette TEMAD 
İlçe Başkanı Benli 
yapılan kongrede 
güven tazeleyerek 
tekrar göreve 
geldiklerini, ilk 
ziyaretlerini CHP’ye 
yaptıklarını belirte 
rek, derneklerinin 
kuruluşu ve faaliyet
leri hakkında bilgi 

verdikten sonra 
CHP Gemlik ilçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan’a 
dernekleri ve 
üyeleri adına plaket 
verdiler.
CHP Gemlik ilçe 
Başkanı Sertaslan, 
ziyaretten ve hediye 
edilen plaketten 
dolayı duyduğu 
memnuniyeti ve

onuru dile 
getirdikten sonra 
askerleri kendi
lerinden uzak 
görmediklerini 
Misak-ı Milli 
sınırları içerisinde 
Atatürk’ün 
bizlere sunduğu 
Cumhuriyet ve 
kazanımlarına 
birlikte sahip çıkıl
ması gerektiğini

söyledi.
Beraber içilen 
çayların ardından 
birlikte hatıra 
fotoğrafı çektiren 
Gemlik Temad ve 
CHP ilçe Yönetimi 
en kısa sürede 
yeniden bir araya 
gelme gelmek 
arzusunu dile 
getirdiler.

53.Bmsa 
festivali 
aevameaıyor 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi adına 
Bursa Kültür Sanat 
ve Turizm Vakfı 
tarafından bu yıl 
53.'sü düzenlenen 
ve dünyaca ünlü 
sanatçıların 
katılımıyla farklı 
kültürlerin harman
lanacağı festival, 
zengin içeriği ile 
dikkat çekiyor.
Bursa Festivali'nin 
10 Haziran Sah günü , 
yapılacak olan 
açılışında Kavafis 
Projesinde; George & 
Dalaras, büyük şair 
Kavafis'in bestele
nen şiirlerini, Zuhal 
Olcay yorumlaya
cak.
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Çıceiar ölümle hur—buruna gelıli
Orhangazi’de yakın* 
lannda hafif ticari 
araçla kamyonetin 
kafa kafaya çarpış
ması sonucu mey
dana gelen kazada, 
4’ü çocuk 5 kişi 
yaralandı. 
Kaza, dün İznik 
Gölü yolundaki 
kavşakta meydana 
geldi. Gemlik’ten 
İznik Golü sahiline 
gitmek için yola 
çıkan Mehmet 
Ozdemir yönetimin
deki 16 YY 350

11 II IIMlailııiıtiasıiılımiffi
Bursa’da bulunduğu 
otomobilin aşın hız 
ve dikkatsizlik sonu
cu önce kamyona, 
ardından bariyerlere 
çarpması sonucu 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
ağır yaralanan 
Uludağ Üniversitesi 
öğrencisi Burak 
Kahraman (21), 13 
günden bu yana 
tedavi gördüğü has
tanede kurtarıla
madı. Aynı kazada 
Kahraman’ın 
arkadaşı Deniz 
Yüksel (21) ölmüş, 
Ekin Köse (22) ve 
Muhammet Kaldınm 
(21) da yaralanmıştı. 
Bursa Çevre Yolu 
Terminal bağlan
tısında 3 Haziran 
Seçesi, Uludağ

iniversitesi Görükle 
Kampusu'ndaki 
Kredi ve Yurtlar

plakalı hafif ticari 
araçla, bir işyerine 
ait Halit Katılmış'ın 
kullandığı 16 R 9945 
plakalı kamyonet,

kavşakta kafa 
kafaya çarpıştı. 
Kazada, İznik Gölü 
yönüne giden hafif 
ticari araçtaki Emine

Kurumu Yurdu'nda 
kalan İktisadi ve 
İdari Bilimler 
Fakültesi 2'nci sınıf 
öğrencileri Ekin 
Köse, Muhammet 
Kaldınm ve Burak 
Kahraman ile aynı 
üniversitenin 
Zihinsel Engelliler 
öğretmenliği Bö 
lümü 3'üncü öğren
cisi Deniz Yüksel, 
otomobil kiralayarak 
gezmeye çıktı. 
Ekin Köse yöneti

mindeki 16 JET 08 
plakalı otomobil, 
Mudanya ilçesinden 
dönüşte, Bursa 
Çevre Yolu Terminal 
bağlantısında aşın 
hız yaparak, Fikri 
Şimşek (55)yöneti- 
mindeki 16 J 2428 
plakalı kamyonu 
iddiiaya göre sağın
dan geçmeye çalıştı. 
Kamyonun ön tam
ponuna çarpan oto
mobil kontrolden 
çıkıp bariyerlere

Yazar (35), 3 yaşın
daki oğlu Ömer 
Faruk Yazar ile Halil 
İbrahim özdemir (3), 
Abdurrahim 
Şener (9) ve 
Süleyman Şener 
(13) yaralandı.
Gelen ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu 
bildirildi. Kazayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

vurarak hurda 
yığınına döndü. 
Parçalanan araç 
içerisinde arka 
koltukta oturan 
Deniz Yüksel 
yaşamını yitirdi. 
Arkadaşları Ekin 
Köse, Muhammet 
Kaldırım ve Burak 
Kahraman yaralandı. 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde 13 
günden beri tedavisi 
devam eden Burak 
Kahraman dün gece 
yaşamını yitirdi. 
Aynı kazada 
yaralanan 
Muhammet 
Kaldırım’ın tedavisi 
ise devam ediyor. 
Talihsiz öğrenci 
Burak Kahraman’ın 
cenazesinin mem
leketi olan 
Malatya’da toprağa 
verileceği belirtildi.

Otobandakan 
donduran ölüm

Bursa’da birlikte 
alkol alan iki 
arkadaşın otomo
bildeki bıçaklı kav
gası ölümle bitti. 
Bacağından bıçak
lanan alkollü genç, 
otobanda yardım 
için durdurmak 
istediği 2 ayrı oto
mobilin çarpması 
sonucu hayatını 
kaybetti.
Olay sabaha karşı 
saat 05.00 sıraların
da Bursa - İstanbul 
- İzmir otoban girişi 
Çağlayan mevki
inde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
Salih S. (23) ve 
arkadaşı A.S., bir
likte gece boyu 
alkol aldıktan sonra 
sabaha karşı eve 
gitmek için yola 
çıktı. Otomobilde 
tartışan alkollü 
gençler kavga etm
eye başladı. Salih 
S. yanında bulunan 
bıçakla A.S.’yi 
yaralamak istedi. 
Otomobilde çıkan 
arbedede Salih S. 
ayağından yara
landı. Salih S.’yi 
yaralı halde otoban
da otomobilden 
indiren A.S., bir 

müddet uzaklaştık
tan sonra '155 polis 
imdat' hattını ara
yarak arkadaşıyla 
arasında geçenleri 
ve kendisini oto
banda bıraktığını 
aşırı alkollü 
olduğunu belirterek 
almalarını istedi. Bu 
arada otobanda 
aşırı alkollü ve 
yaralı halde mahsur 
kalan Salih S., dur
durmak istediği 
plakalarının 16 BAL 
168 ve 16 H 1675 
olduğu öğrenilen 
iki ayn otomobilin 
çarpmasıyla olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. Kendisine 
çarpan otomobil 
sürücüleri ise olay 
yerinde durmayıp 
kaçtı. İhbar üzerine 
yaralı ve alkollü 
gence yardım için 
otoban girişine 
gelen polis ekipleri 
Salih S.’nin 
cesediyle karşılaştı. 
Olayın ardından 
kısa süre sonra 
kazaya karışan her 
iki otomobilin de 
sürücüsü gözaltına 
alınırken, A.S.’nin 
ise arandığı öğre
nildi.

II J II II II ■ ■ I İleli I eli ||||

Bursa'nın Orhangazi 
llçesi’nde, viraja 
hızlı giren 32 yaşın
daki Cennet Kayhan 
yönetimindeki oto
mobil, kontrolden 
çıkıp takla attı. Ters 
dönen otomobilin 
sürücüsü 
Cennet Kayhan ile 
yanındaki eşi 36 
yaşındaki Hayrı 
Kayhan yaralandı. 
Kaza, dün 
Orhangazi-Yeniköy 
yolunda meydana

geldi. Yeniköy’den Cennet Kayhan 
Orhangazi’ye giden yönetimindeki 17

NK 661 plakalı 
otomobil, keskin 
viraja hızlı girince 
kontrolden çıkıp 
takla atıp ters 
döndü.
Kazada otomobil 
sürücüsü ile birlikte 
yanında bulunan eşi 
Hayri Kayhan hafif 
yaralandı.
Yaralılar ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Kadri GÜLER 
kadri__guler@hotmail.  com

Güne Bakış

ÇATI ADAYI...

Mustafa Kemal ve arkadaşları İslamcılara 
karşı Cumhuriyeti kurdu.

1. Mecliste İslamcıların muhalefetine 
karşı saltanatı ve hilafeti kaldırdı.

Tekkeleri, zaviyeleri kapadı.
Cumhuriyet devrimlerini gerçekleştirdi.
Kılık kıyafet kanununa karşı çıkan İslamcı 

aydınlar yurdu terk ederek Mısır’a gittiler.
Mısır’da Pan-lslamizm’in ideologlarının 

yetiştiği yer, İslam hukukunun bir rektör 
tarafından değil, şeyh tarafjndanyönetilen 
El - Ehzer Üniversitesidir. ’

Mısırdaki şeriatçı Müslüman Kardeşler 
örgütü ideologları, bu üniversitede yetişti 
rildi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında OsmanlIyı 
Ortadoğu’dan ve Mısır’dan çıkarmak 
istevdn Ingiltere, El Ehzer’i, uluslararası 
İslamcı örgütlenme merkezi olarak yapı
landırıldı.

Araştırdığım kaynaklar ilginç açıklamalar 
yapıyor.

ıhsanoğlu, doktora sonrası çalışmalarını 
da Ingiltere’de Exeter Üniversitesinde 
yapıyor. Bu üniversite de dünyada siyasal 
İslamcılığın önemli uğraklarından kabul 
ediliyor.

Exeter’in öğrenci politikası, kendi ülke 
terinde rahle-i tedrisattan geçmiş, "gele
ceği parlak” İslamcı öğrencilerin çeşitli 
uzmanlıklara yönlendirilmesine dayalı. Biz 
de seçme AKP kadroları, Abdullah Gül, 
Mehmet Şimşek, eski Merkez Bankası Baş 
kanı Durmuş Yılmaz ve daha niceleri 
Exeter Üniversitesi’nden geçtiler.

Bu önemli bir nokta.
Ihsanoğlu, İslam Örgütünün başına 

geçtikten sonra, kendisini buraya getiren 
Erdoğan ile Mısır konusunda ters düştü.

Görevini ise bıraktı.
CHP İslamcı kökeni olan bir kişiyi, yine 

İslamcı kökenden gelen ve giderek 
Türkiye’yi İslamcı biri çizgiye götürmekte 
olan Tayyip Erdoğan’ın karşısına 
Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarıyor.

Bu durum, Atatürk’ün mezarında kemik
lerini eritir.

Atatürk devrimlerinin ve laik cumhuriye 
tin savunucusu olan bir partide bu aday 
krize neden olur.

Sadece Tayyip Erdoğan’ı Çankaya ya 
çiKarmamâK'için aynı dünya görüşünde'bir 
kişiyi aday göstermek CHP’ye yakışmaz.

Ağustos ayında yapılacak seçimlerinde, 
AKP’nin, BDP’ye vereceği ödünlerle Erdo 
ğan Cumhurbaşkanı yapacaktır.

CHP’nin çatı adayı konusunda parti söz 
cüleri, “Ihsanoğlu, bizim adayımız değil, 
genel tercih” diyor.

Bu kandırmacadır.
Tayyip’in önü bu adayla kesilmez diye 

düşünüyorum.

TetferiwimiwI^linKrawcali
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan modernize 
edilen ve 7 
Haziran’da yolculu 
seferlere başlayan 
teleferiğin resmi 
açılışı 19 Haziran 
Perşembe günü saat 
11.00’da Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç tarafından 
yapılacak.
Bursa ile Uludağ 
arasında ulaşımın 
sağlanması amacıy
la yaptırılan ve 1963 
yılında başladığı

seferlerle bugüne 
kadar milyonlarca 
kişiyi Uludağ’a 
taşıyan teleferik,

yenilenen yüzüyle 
saatte bin 500 yolcu 
kapasitesiyle 7 
Haziran’da yolculu

seferlere başlamıştı. 
Sabah saat 08.00 ile 
akşam 22.00 arasın
da hizmet veren ve 
19 - 20 saniye 
aralıklarla kalkan 
8’er kişilik vagonlar
la bekleme derdini 
ortadan kaldıran 
teleferiğin resmi 
açılış töreni 19 
Haziran Perşembe 
günü saat 11.00’da 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Annç’ın katılımıyla 
yapılacak

Cihan İzmir sın mlcılıguna uguılaniı
T V V

Kırpart’tan emekli 
Muhasebeci 
Turhan İzmir ve 
Nesrin İzmir’in oğlu 
Cihan lzmir(32) 
yakalandığı amansız 
hastalıktan kurtula
mayarak yaşama 
veda etti.
Bir süre gazete 
mizde de muhabir 
olarak çalışan Cihan 
İzmir, vatani görevi
ni yaptıktan sonra 
özel bir şirkette 
çalışmaya başladı. 
Evli ve 6 aylık 
bebeği olan koyu 
Fenerbahçeli Cihan 
İzmir, geçtiğimiz yıl 
kanser teşhisi ile 
tedaviye başladı. 
Ancak, amansız

bırakmadı. 
Yapılan tüm

hastalık genç 
babanın peşini

çabalara karşın 
Cihan İzmir, Babalar 
Günü’nde yaşama 
veda etti.
Cihan İzmir’in 
cenazesi dün öğle 
namazından sonra 
kılınan cenaze 
namazı ardından 
Kayıkhane 
Camiinden 
kaldırılarak ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi. 
Genç yaşta 
amansız hastalığa 
yenilen Cihan 
İzmir’in ölümü aile 
çevresinde, yakın
larında ve tanıyanlar 
arasında büyük 
üzüntüye neden 
oldu.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

SUILIK SU BAYİİ 0507 244 72 24
MM ABONEOLDUNUZMU?
■ıııiHHitııi'iifinııiBiııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA ▲ “SUYUNU BOŞA 
IHA ) HARCAMA"

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
nampanyaıına sûTfUıtttılhihııî dhıtnmtaı İçin'«/ah ıtftaın
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DOM YURUYUŞU RENKLİ GEÇTİ
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
ilçe Müdürlüğü 
bünyesinde kurulan 
Gençlik Merkezi ile 
Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği’nin 
ortaklaşa organize 
ettiği Doğa 
Yürüyüşü renkli 
geçti.
Borusan Holding’in 
sponsorluğunda 
gerçekleşen etkin
liğe Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi Metin 
Eski, Belediye 
Meclis Üyesi Ercan 
Barutçu, Gücüm 
Spor Kulübü 
sporcuları, Yaşam 
Atölyesi ve 80 genç 
katıidı.
Borusan Holding 
Doğa Yürüyüşüne 
katılan tüm katılım

cılara Türk Bayrak’h 
ve Atatürk portreli 
tişört ve kumanya 
dağıtımı gerçek
leştirdi.
Ayrıca gezi için 
araçlar Borusan 
Holding tarafından 
temin edildi.
“Doğa sizi çağın 
yor” sloganıyla 
gerçekleştirilen ve 
son derece renkli 
geçen doğa 
yürüyüşünde pro
tokol üyelerimiz 
tulum eşliğinde 
Atabarı oynadı. 
Gençlerin de

doğaya herhangi bir 
çöp atmaması ve 
çöplerini yanında 
taşıması, doğa da

sadece ayak izlerini 
bırakması dikkat 
çekti.
Gençlik Hizmetleri

ve Spor İlçe 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada; 
Doğa yürüyüşü 
etkinliğimize eşle 
riyle birlikte bizzat 
katılarak destek 
veren Kaymakam 
Cahit Işık’a ve 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a, Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran’a, 
Başhekimi Mehmet 
Eski’ye, Belediye 
Meclis Üyesi Ercan 
Barutçuoğlu’na, 
Gücüm Spor 
Kulübüne ayrıca bu 
etkinliği birlikte 
organize ettiğimiz

Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği 
Başkanı Mehmet 
Gür’e, yönetim 
kuruluna ve üyele 
rine ve bu etkin
liğimize sponsor 
olarak büyük destek 
veren ve her zaman 
yanımızda olan 
Borusan Kampus 
Ortak Hizmetler 
Koordinatörü 
Mustafa İzgi'ye ve 
Borçelik İnsan 
Kaynakları Müdürü 
Serdar Özkaleli’ye 
tüm Borusan yöneti
cilerine ve çalışan
larına teşekkür 
edildi.

I
 VASIFSIZ ELEMAN

25-‘35YMŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI

GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.

Açmâlar"Mevkiı ^GedeleK- 
Orhangazi / BURSA

Tel : 0 224 586 00 05

İ>

MtiWiMinlmjlw
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından yaz 
döneminde bazı 
kursların açılması 
planlandı.
Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğünde 
Hijyen eğitimleri, 
Tehlikeli ve Çok 
Tehlikeli işlerle İlgili 
Kurslar, Orman 
Köylerinde Ağaç 
Kesme ve Boylama 
kursları Liman böl
gesinde İş 
Makineleri kursları 
devam ediyor. 
Kurslara ilave 
olarak, Bilgisayar, 
Almanca, İngilizce, 
Etkili ve Hızlı 
Okuma, Satranç

kursları açılması 
planlanıyor.
Kursların 23 
Haziran 2014 tari
hinden itibaren açıl
ması bekleniyor. 
Katılım için 
ilgililerin şahsen 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğüne

giderek, başvuruda 
bulunmaları 
gerekiyor.
Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 
sayısı oluşan gru
plar için bekletilme
den kursun açıla
cağı bildirildi.

KflŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 1

©SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİKİ
matbaacilik - YAYiNcıuK-REKLAMciLiK Tel i (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 51335 95
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Bursa-Büyükada turları 
haftada 3 güne çıkarıldı
Burulaş tarafından 
Pazar günleri hafta
da bir seferle 
başlatılan ancak 
yoğun ilgi üzerine 
Cumartesi-Pazar 
olmak üzere haftada 
ikiye çıkarılan 
Büyükada seferleri, 
Çarşamba- 
Cumartesi-Pazar 
olmak üzere 3’e 
çıkarıldı.
Burulaş’ın İstanbul 
Şehir Hatları Turizm 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’den satın 
aldığı, Hamdi 
Karahasan yolcu 
gemisi ile sadece 
Pazar günleri olmak 
üzere başlattığı 
Mudanya - 
Büyükada seferleri 
yoğun ilgi gördü, 
vatandaşlardan 
gelen talepler üzer
ine geçtiğimiz hafta 
Cumartesi ve Pazar 
olmak üzere sefer 
sayısı haftada ikiye 
çıkarılırken, bugüne 
kadar 4 sefer yapan 
gemi Büyükada’ya 
bin 500 kişi taşıdı. 
Haftada iki sefer

olmasına rağmen, 
bilet bulmakta zor
lanan vatandaşların 
yoğun talepleri 
üzerine Burulaş, 
sefer takvimine 
Çarşamba günlerini 
de ekledi. Yeni sefer 
tarifesine göre gidiş 
- geliş 20 TL olan 
kampanyah yolculuk 
ise 25 Haziran 2014 
Çarşamba günü 
sona erecek. Artık 
Çarşamba, 
Cumartesi ve Pazar 

günleri düzen
lenecek olan turlar
da sabah saat 
08.30’da Mudanya 
BUDO iskelesinden 
kalkacak gemi, 
Büyükada’ya 
demirleyecek. Günü 
Büyükada’da 
geçirme imkanı 
bulacak vatandaşlar 
saat 18.30’da da 
Büyükada’dan 
Mudanya’ya 
dönecek. Ayrıca 
Hamdi Karahasan 

gemisi, düğün, 
toplantı gibi her 
türlü organizasyon 
için de kiraya ver
ilebilecek. En az üç 
saatlik kiralama sis
temiyle hizmet vere
cek olan organiza
syonlarda saat 
ücreti 900 lira olarak 
belirlenirken, bu 
hizmetlerde ister 
körfez turu atılabile
cek ister, istenirse 
bir notaya demir 
atılabilecek.

İznik Gölü'ndeki 
son bir ayda 
yaşanan balık 
ölümleri, vatandaşı 
korkutuyor.
Meydana gelen 
balık ölümlerini 
yetkililere bildiren 
vatandaşlar, halen 
gerekli önlemlerin 
alınmamasından 
şikayetçi oldu. 
Halk dilinde san 
balık (Sazan) adı 
verilen yaklaşık 3 
kilo ağırlığındaki 
balıkların kıyıya 
vurması üzerine 
vatandaşlar yetk
ililere haber verdi. 
İznik Gölü'ndeki, 
diğer balık tür
lerinde ölüm 
gözlemlen mezken, 

san balıkların 
neden öldüğü akıl
larda soru işareti 
bırakıyor.
Vatandaşlar, ilgili 
kuramlardan açıkla
ma bekliyor. İznik 
Gölü'nde yıllardır 
balık tutan Ahmet 
Demir, "İznik 
Gölü'ndeki balık 
ölümlerinin nedeni
ni sormak için özel
likle belediye, jan
darma ve ilçe tarım 
ve hayvancılık 
müdürlüğünü 
defalarca aradım. 
Fakat, hiçbirinin 
konuyla ilgili bir 
açıklama yap
madılar. Yaklaşık 
bir aydır da ölümler 
devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN..

GÜNDE DAVETİYE DASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83
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Türkiye Basketbol 3 
liginde mücadele 
edecek Gemlik 
Gücüm Sporun alt 
yapılarda mücadele 
edecek takımlarına 
tam destek projesine 
Bursah iş adamım
dan destek.
SMS Plastik Fabri 
kası Genel Müdürü 
Metin Sert, “Gemlik 
takımının başarılan 
nı ve projelerini 
gazetelerden öğren 
dik. İlçe takımının 
aldıkları sorumlu-

luğun sonuna kadar 
arkasında olmalan 
ve altyapılara 
verdikleri öneme 
destek olmak için 
küçük basketbolcu- 
lanmızın spor ahlakı 
ile yetişmeleri, milli 
takımlarda boy 
göstermeleri, Bursa 
sporuna değer kat
maları için önlerin 
deki engelleri kaldır
mak adına destek 
vermeye hazınz” 
dedi
Gemlik Gücüm Spor

Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran, 
“Gemlik Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz'ın 
Gençlerimizin spor

yapmaları için verdi 
ği desteği Gemlik 
Gücüm Spor olarak 
daha büyük hedef 
lere taşımak için 
verdiğimiz mücade 
leye büyük düşünen 
gerçek destekçileri 
mizin sayesinde 
gençlerimize hizmeti 
görev edinen 
Borusan, Gemlik 
Gübre, Akran 
Nakliye, Aktaş-1 
Lojistik’ten sonra 
Bursah İş Adamı 
Metin Sert‘in de

gençlerimizin 
başarılı bireyler 
olmaları için 
verdiğimiz mücade
lenin yanında olması 
ilçemiz adına önemli 
olduğunu ve kendi
sine teşekkür ederim 
ve Gemlik Körfez 
Gazetesinin 42 yaşı
na doğru habercilik 
ilkesiyle girmesin
den dolayı Sayın 
Kadri Güler’i kut
larız” ifadelerini kul
landı.

Çotanakspor Huseyin Yavuz’da birleşti
Çotanakspor 
Hüseyin Yavuz’da 
birleşti 
Gemlik Çotanak 
Spor Kongresi 
öncesinde, üç ismin 
adaylığından söz 
edilirken, adaylar 
Hüseyin Yavuz 
ismine destek 
amacıyla çekilme 
karan aldı. 
Pazartesi günü 
yapılacak olan kon
grenin ilk ayağına

tek aday olarak 
girmesi beklenen 
Hüseyin Yavuz, 
çalışmalarını tüm 
hızıyla sürdürüyor. 
Toplumun çeşitli 
kesimlerinden 
önemli isimleri 
Çotanakspor bünye
sine kattığı öğre
nilen Hüseyin 
Yavuz’un, hede
flerinin büyük 
olması da, klüp 
yönetimine önemli isimlerin destek ver- meşinin başlıca

nedeni olarak 
görülüyor.
Temaslarını aralıksız 
sürdüren Yavuz yap
tığı açıklamada; 
‘’Bizim ismimizden 
klübün ileri gelen
lerinin birleşmesi 
gurur kaynağı oldu. 
Bizim de görevimiz, 
şu andan sonra bu 
güvene layık olmak
tır. Hedeflerimiz 
büyük, yolumuz da 
zorlu. Biz Amatör

kümelerde mücadele 
edecek değil, pro
fesyonel ligde iddialı 
olacak takım yarat
mak istiyoruz. Çok 
kıza zaman içinde, 
hedeflerimize hızla 
ilerleyeceğiz” dedi.
Klüp Kongresinin 

ikinci ayağı, 20 
Haziran Cuma günü, 
saat; 20.00 de 
Umurbey Kayalar 
Restaurant’ta yapıla
cak.

Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası Sona Erdi
Türkiye Dağcılık 
Federasyonu’nca(TD 
F) 14-15 Haziran tar
ihleri arasında 
Kayseri'de düzenle
nen Spor Tırmanış 
Büyükler Türkiye 
Şampiyonası Lider 
Finalleri sona erdi. 
Dereceye giren 
sporculara ödülleri 
verildi.
Hacılar Belediyesi ev 
sahipliğinde düzen
lenen ve Kayseri 
Büyükşehir 
Belediyesi, Erciyes 
AŞ, Türkiye Dağcılık 
Federasyonu ve 
Hacılar Arama- 
Kurtarma Dağcılık 
Havacılık ve Kış 
Sporları Kulübünce 
(HADAK) destekle
nen Spor Tırmanış 
Türkiye Şampiy

onasına Büyükler 
bayan ve erkekler 
olmak üzere de iki 
kategoride düzen
lendi.
iki gün süren ve 
kıyasıya yarışan 
sporcular ikinci 
günün sonunda 
Büyük Bayanlarda 
birinciliği Bursa 
Zirve Dağcılık ve 
Doğa Spor 
Kulübü'nden Ayşe 
Narmanlı alırken, 
ikinciliği İzmir Keşif 
Dağcılıktan Sibel 
Sinsi, üçüncülüğü 
ise İstanbul Doğa 
Aktiviteleri Spor 
Kulübü'nden Lara 
özak aldı. Büyük 
Erkekler kate
gorisinde ise birin
ciliği Sakarya 
Üniversitesi Spor

Belediye Başkanı Dr. 
Doğan Ekici, İlçe

Kulübü'nden Alper 
Hüseyin Hazar 
alırken, ikinciliği 
İstanbul TED Spor 
Kulübü'nden Ali
Şen, üçüncülüğü ise 
Bursa Zirve Dağıcıhk 
ve Doğa Sporları 
Kulübü'nden Recep 
Gür aldı. 
Yarışmanın sonunda 
düzenlenen ödül 
törenine Hacılar

Emniyet Müdürü 
Nurettin Şenol, 
Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Murat 
Eskici, Türkiye 
Dağcılık 
Federasyonu 
Başkanı Alaattin 
Karaca, Dünya 
Çocuk ve Gençlik 
Derneği Genel

Başkanı Ercan 
Akpınar, Kayseri 
Erciyes AŞ Genel 
Müdür Yardımcısı 
Yücel İkiler, sporcu
lar ve davetliler 
katıldı, 
ödül töreninin açılış 
konuşmasını yapan 
TDF Başkanı 
Alaattin Karaca 
yarışmanın düzen
lenmesinde emeği 
geçen destek veren 
tüm kuruluşlara 
teşekkür etti.
Başkan Karaca, 
"Türkiye Dağcılık 
Federasyonu olarak 
amacımız ülkemizin 
her tarafına gitmek, 
en uzak noktalarına 
ulaşmak, sporumuzu 
yaymak ve yaygın
laştırmak ve ülkem
izi uluslararası plat

formlarda temsil 
edecek gençler 
kazanmak. Bu 
amaçla yola çıktık, 
bu yolda mesafe kat 
ediyoruz ve hedefi 
yakalamaya çalışıy
oruz. Bu organizasy
onları yaparken de 
yalnız değil bize 
destek olan herkesle 
işbirliği yaparak 
organizasyonları 
gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. Bu 
yarışmada da bizlere 
destek olan Erciyes 
AŞ, Hacılar 
Belediyesi, Kayseri 
Büyükşehir 
Belediyesi ve adını 
tüm kamu kurum 
kuruluşları yönetici
lerine teşekkür 
ediyorum." dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sanayi İstihdamı 
282 hin Kişi arttı
ürkiye'de mart ayı 
itibariyle sanayi 
kuruluşlarında isti
hdam edilenlerin 
sayısı, geçen yılın 
aynı ayına göre 282 
bin kişi arttı.
TÜİK'in "Hanehalkı 
İşgücü İstatistikle 
ri"nden derlenen 
bilgiye göre, geçen 
yılın mart ayında 5 
milyon 83 bin olan 
sanayi istihdamı, 
bu yılın aynı ayında 
282 bin kişi artarak 
5 milyon 365 bine 
yükseldi.
Sektördeki istih
dam, yılın ilk ayına

göre 133 bin, şubat 
ayına göre de 6 bin 
kişi arttı.
Toplam işgücü isti
hdamın yüzde 
21'ini karşılayan 
sanayi sektörü, tar
ihinin en yüksek 
çalışan sayısına 
ulaştı.
Sektördeki erkek 
istihdamı şubat 
ayına göre 19 bin 
kişi artarak 4 mily
on 109 bine yük
selirken, kadın isti
hdamı ise 13 bin 
kişi azalarak 1 
milyon 256 bine 
geriledi

ELEMAN 
FABRİKAMIZ 

LABORATUVAR 
BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR 

MÜRACAAT 
TEL:5140060

BAYftN ELEMAN
MERMER 

SEKTÖRÜNDE 
DENEYİMLİ

PAZARLAMA
ELEMANI 

ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracootlann şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ. 
İLETİŞİM: 514 28 06

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

sunun
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1180

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821571

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

T-MAâ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA*
TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama” kampanyasına 
su tüketiminin önlenme 
sİ İçin siz de katılın

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

GÜN İÇİNDE TESLİM EblLIR

GÜLER AJANS
MATBAACIUK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yazlığını Kiraya Verenler Dikkati
Turizm sezonu 
boyunca yaygın ve 
yoğun vergi dene
timleri yapılacak. 
Vergi denetimlerini 
etkin bir şekilde 
gerçekleştirmek ve 
kayıt dışı 
ekonomiyle 
mücadele için 
yaygın ve yoğun 
denetim yapan Gelir 
idaresi Başkanlığı, 
bölgesel, sektörel 
veya mevsimsel yap
tığı denetimlerde 
hem kayıp kaçağını 
önlemeye çalışıyor 
hem de yapılan 
denetimlerde vergi 
araştırmaları için 
veri sağlıyor.

15 EYLÜL'E KADAR 
SÜRECEK
Maliye bu kapsam
da, sahil kenarların
da yazın yüksek fiy
atlara kiralanan 
evlere nefes aldır
mayacak. Turizm 
sezonunun başladığı 
haziran ayından 
15 Eylül'e kadar 
kiralık evlerle 
birlikte pansiyonlar, 
apartlar, devre mülk
ler yaygın ve 
yoğun vergi dene
timine tabi tutulacak. 
Sektöre yönelik 
denetimlerde 
kaçak seyahat acen- 
telerine de göz

açtırılmayacak. 
Acentelerin 
rehberlerle sözleşme 
yapıp yapmadıkları
na bakılacak. Maliye, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nın taşra 
birimlerinde bulunan 
denetim ekipleriyle 
koordinasyon 

halinde olacak. 
Talep halinde 
vergi daire başkan
lıklarından veya def
terdarlıklardan 
gerekli destek 
sağlanacak.

KAÇAK 
ACENTELERE

TAKİP 
Tüm illerin faaliyet 
alanı dahilinde tur
izm faaliyetlerinin 
yoğun olarak 
yaşandığı yerlerde 
kaçak acentecilik 
faaliyeti dolayısıyla 
meydana gelen 
vergi kaybının 
önlenmesi amacıyla 
seyahat acen
telerinin çalıştırdık
ları turist rehber
leriyle sözleşme 
yapıp yapmadıkları
na da bakılacak.

REHBERLERE 
YAPILAN ÖDEME DE 
İNCELENECEK

Acentelerin, turist 
rehberlerine yaptık
ları ödemeleri kayıt
larına doğru geçirip 
geçirmedikleri ince
lenecek.
Bu firmalarca 
sunulan hizmetler 
karşılığında alınan 
bedellere karşılık 
belge düzenine 
uyulup uyulmadığı 
denetlenecek.
Seyahat acenteliği 
işletme belgesi 
olmaksızın çalışan 
ve kaçak tur 
faaliyetleri gerçek
leştiren kişi ve 
kurumlar tespit 
edilecek.

İşsizler dikltat! Nakit varilimi geliyor...
Sosyal Yardım 
Yararianıcılarının 
Belirlenmesine 
Yönelik Puanlama 
Formülü çalışması 
tamamlandı. Çalış
mada en dikkat 
çeken madde yardı
ma ihtiyaç duyan 
her işsize nakit 
yardım planlandığı, 
bunun da süreli ve 
şartlı verilmesi... 
Düzenlemenin 
2016’ya kadar uygu
lamaya girmesinin 
hedeflendiği 
kaydedildi.İhtiyaç 
duyan her işsize 
süreli ve şartlı nakit 
desteği verilmesi 
planlanıyor.

Sosyal yardım alan
ların istihdama 
kazandırılması ve 
sürekli gelire kavuş
turulmasına yönelik 
hazırlanan ‘Sosyal 
Yardım Yararlanıcı 
larının 
Belirlenmesine 
Yönelik Puanlama 
Formülü’ çalış
masının tamam
landığı ve kısa süre 
içinde gelir testinin 
yanı sıra, hali hazır
da çeşitli sosyal 
yardım alanların bu 
formüle göre hesa
planan düzeylerine 
göre yardım alacağı 
belirtildi. Bu puanla
ma da Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığı 
tarafından yürütüle
cek ve alınacak 
sosyal yardımların 
hangileri olduğu ve 
ne düzeyde verilme
si gerektiği yönünde 
veri sunacak.
Uygulamanın bu yıl 
içinde test edilmesi 
ve 2015 itibariyle 
bütün yardım siste
minde zorunlu 
olarak kullanılması 
planlanıyor. Çalışma 
içindeki en önemli 
düzenlemeye göre 
de yardıma ihtiyaç 
duyan her işsize 
nakit yardım plan
landığı, bunun da 
süreli ve şartlı ver

ileceği belirtildi. 
Düzenlemenin 
2016’ya kadar uygu
lamaya girmesinin 
hedeflendiği 
kaydedildi.
GK kaynakları, 
Türkiye’de çeşitli 
nedenlerle çok 
sayıda kişinin çalışa
bilir durumda 
olduğu halde iş 
piyasasının dışında 
kaldığı ya da iş bula
madığına dikkat 
çekti. Bu durumun 
önüne geçmek için 
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 
ile İŞ- KUR’un ortak 
çalışma yaptığı, 
mükerrer yardımları 

önledikleri ve sosyal 
yardım başvurularıy
la aynı anda 
İŞKUR’a işsizlik 
kayıtlarının da 
yapıldığını belirtti. 
Çeşitli dönemlerde 
sosyal yardım ya da 
sağlık sigortası 
(yeşil kart) teşvikinin 
istihdama katılımı 
kısıtladığı, iş ara
maktan caymalara 
ya da kayıt dışı 
çalışmalara yol 
açtığı yönündeki 
eleştirileri haklı 
bulduklarını ifade 
eden SGK yetkilileri, 
ancak bunların 
kısıtlanmasına yöne
lik girişimlerin de 

zor durumdaki 
kişileri mağdur etme 
riskini duyurduğunu 
vurguladı.
Bu nedenle bir yol 
haritası hazır
landığını ve 2010’da 
uygulamaya giren 
‘sosyal yardım 
alanların istihdam 
piyasasına 
kazandırılmasına 
yönelik strateji 
planı’ndan elde 
edilen deneyimlerle 
hareket edileceğini 
belirten yetkililer, 
Ulusal İstihdam 
Stratejisi’nde de ana 
eksenlerden birinin 
bu olgu olduğunu 
kaydetti.
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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 —
Pamukta»* *12 OO 2®
DENİZ UÇAĞI ®13 «® 13
Paoaaua Atamla Sayahat ®1< ®3 02
METRO 313 12 12
Aydın Turtam 313 20 77
OOsar Turtam 312 1O 72
Kanbaro0lu-Eaadat 31 <4 4® 4®
Anrtur 314 47 71
Kamil Koç____________312 O1 33

HASTANELER
Devlet Hastane®! 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Safi.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 05 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

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

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

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

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

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN

iilnliiiıN

__________OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAÜITICILAB

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol ®13 *10 70
MAR-PET s *13 30 33
Tuncay Otogaz 013 1® 40
Beyza Petrol 013 O1 03

YIL : 42 SAYI: 4900 
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
FRANKENSTEIN (3

BOYUTLU)
12.00-14.00-16.15- 

18.30-21.00 
SADECE SEN 

11.45-14.15-16.30 
18.30-20.45 

MERAKLI SHERMAN 
11.30-13.30-15.30- 

17.30-19.30

5133321



HER TÜRLÜ 2. EL ARAÇ ALINIR SATILIR 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

KREDİ KARTI İLE SATIŞ İMKANI 
% 50 PEŞİN 24 AY VADE...

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ... 
çJa(itr kurnan

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 28 GEMLİK Tel : 0 224 514 25 25 - Fax: 0 224 514 25 26

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

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


Kavlak
< DOĞANIN HAZÎNESİ
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KAVLAK

Opğallık ve ka.lit^pın sembolü KAVLAK markası, 
YöreseTurünlerı kapsayan yelpazesi ile 5 şubeslfeira^nında- 1 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoranvotel ve marketlerde* 
tüketiciriih güven ve beğenisi-kazanmıştır.

(Kestane Şekeri i 
(Yöresel Reçelleri 
t Kozmetik Ürünle!

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad»): jYefev^ f&lu Batış'Mağazası Orhangazi
TeTF5T2o512

www.kavlak.com.tr

GemlıkKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ !...

www.umurbevdeemlak.com 
www.irfanünlüemlakcom

M a r m a ra b i r I i k ’ t e n devir hakkı müjdesi:

İMIMİİI Mill Mi MB Wl İİM'
1

|Bk| Kadri GÜLER
fc ‘-VI kadri_guler@hotmail.com

Zeytinde durum kötü...
Tarımla uğraşan kesimin işi Allah’a kalmış. 
Ürününü kabına koymakla sorun bitmiyor. 
Bir de hiç koyamamak var.
Gemlik ve çevresinde son yağışlar zeytin 

üreticisini yine vurdu.
Şiddetli yağışlar, çiçek dönemini atlatmış 

olan zeytin ağaçlarında, zarara yol açtı.
Yeni teneye geçmiş olan ürün ağaçtan 

döküldü.
Sonuç olarak, 2014 yılı zeytin üretimi böl

gemizde bu yıl çok az olacak.
Bu da geçimini yalnız zeytine bağlamış 

olan üreticilerin hail duman. Dev. syf4’de

Marmarabirlik’e üye zeytin üreticisi ortak 
larının uzun yıllardır sıkıntı çektiği devir 
hakkı nihayet çözümlendi. 4572 sayılı Ta 
nm Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanu 
nu’da yapılan değişiklikle ortaklık payları 
devir hakkı yeniden düzenlendi. Marina 
rabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, özellikle yaşlı ortaklann oğlu, kızı, 
torunu ya da gelinine kooperatifte bulu
nan üyelik hakkını devir edemediğini ve 
bunun üretimde büyük engel olarak 
karşılarına çıktığını belirterek, ortakların 
yönetim kuruluna yazı ile başvuru yapa
bileceklerini söyledi. Haberi sayfa 2’de

Bebet davasında dede re polis serilesi kaldı
Şahinyurdu Köyü’nde geçen yıl gayrimeşru ilişki neticesinde dünyaya geldiği 
iddia edilen bebeğin öldürülerek evin bahçesine gömülmesiyle ilgili 2 kışı tutuk
suz yargılanmak üzere serbest bırâkıfdığı öğrenirdi. Haberi sayfa 2’de__________

B9 Facebook/aoodyear.turklye Twttter/goodyearturklye 07 Nisan 2014-30 Haziran 2014 tarihleri arasında, Türkiye genelindeki tüm Goodyear satışı olan yerlerden 4 adet Goodyear marka lastik alımı koşuluyla tek seferde 400 TL ve katlarında çekiliş 
____  hakkı verilecektir (her 400 TL'ye 1 çekiliş hakkı). İkramiye tesliminde fiş veya fatura aslının İbrazı zorunludur. 10 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi

Solakstıbaşı

.................... v— -__ çekiliş hakkı). İkramiye tesliminde fiş veya fatura aslının İbrazı.........M....,.,...—.....,..... ™...r...,., —------------------------- ------
İkramiyeleri teslim edilmez. KDV ve ÖTV hariç tüm yasal yükümlülükler talihli sorumluluğundadır. Bu kampanya, MPİ'nln 27.03.2014 tarih ve 24051361-255.01.02/1020-2704 sayılı İzniyle 
düzenlenmiştir. Tişört hediyesi sadece yetkili Goodyear bayileri tarafından verilecektir. Ürünler stoklarla sınırlıdır. Detaylı bilgi için: www.goodyear.com tr ve www 4GoodyeartAraba com

4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520i ile sürme şansı yakalayın!

Af- 4 Goodyear’a 
y 1 BMW L

YEAR

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 1 GEMLİK Tel: 0 224 524 74 01 GSM 0 533 92418 98
MADE TO FEEL GOOD

Kampanya 1 Nlsan-30 Haziran 2014 tarihleri arasında geçeriidir. World Business kartlar, banka kartlan ve Worldpuan kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Yapı Kredi ve Goodyear kampanya koşullannı değiştirme haklannı saklı tutar.

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbevdeemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.goodyear.com
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Marmarabirlik’ten devir hakkı müjdesi:

Marmarabirlik’e üye 
zeytin üreticisi 
ortaklarının uzun yıl* 
lardır sıkıntı çektiği 
devir hakkı nihayet 
çözümlendi.
4572 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri 
ve Birlikleri 
Kanunu’da yapılan 
değişiklikle ortaklık 
paylan devir hakkı 
yeniden düzenlendi. 
Düzenlemeye göre, 
ortaklık paylannın 
kooperatifler arası 
ve üreticiler arasın
da devredilebilmesi 
hükmü getirildi. 
Marmarabirlik

Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada

ortaklık devir hakkı 
sıkıntısının zeytin 
üreticisinin en 
önemli sorunlann-

dan biri olduğunu 
söyledi.
Başkan Asa özellik
le yaşlı ortakların 
oğlu, kızı, torunu ya 
da gelinine koope 
ratifte bulunan üye
lik hakkını devir 
edemediğini ve 
bunun üretimde 
büyük engel olarak 
karşılarına çıktığını 
söyleyerek açıkla
masında şunlara 
yer verdi:
“Bakanlık nezdinde 
uzun süredir yap
tığımız girişimler 
sonunda üreticimize 
müjdeli haberi ver

menin sevincini 
yaşıyoruz. Tanm 
Satış Kooperatifleri 
Birliği Kanunu’nda 
yapılan değişiklikle 
bundan böyle koo 
peratif ortaklarımız 
ortaklık paylannı, 
haklannı yönetim 
kurullarına yazılı 
başvuru ile yapabile
cekler. Yönetimin 
onaylaması halinde 
başta yaşlı ortak
lanınız olmak üzere 
üretimden vazgeçen 
ya da birinci ve ikin
ci derecedeki yakını
na devretmek 
isteyen her

ortağımız bedelsiz 
devir hakkını gerçek
leştirebilecek.” 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa yeni düzenle
menin ayrıca ortak
ların intibak işlem
lerini de kolay
laştırıcı imkan 
sağladığını söyle 
yerek “Söz konusu 
uygulama kanun 
değişikliğinin 11 
Nisan 2013 tarihinde 
Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürür
lüğe girmesiyle 
başladı” dedi.

flfcyavaş.'Beleılhıe Hayvanlarla 
ilgili gürevini yamnıyor”

Bebek davasında dede
ve polis serbest kaldı

Gemlikli hayvan 
dostları adına açık
lama yapan Haytap 
Temsilcisi Ümran 
Akyavaş, Gemlik 
Belediyesi’nin gö 
rev ihmaline sürdür 
düğünü söyledi. 
5199 sayılı Hayvan 
lan Koruma Kanunu 
sahipsiz sokak hay
vanlarının aşılan
ması ve kısırlaştırıl
ması, yaralı ve has 
ta hayvanların teda 
vilerinin yapılması, 
sokakta yaşayan 
hayvanların beslen
me ve su ihtiyaçları 
nın sağlanması 
görevlerini belediye 
lere verdiğini 
söyleyen Ümran 
Akyavaş, açıkla
masını şöyle 
sürdürdü: “Ancak, 
Gemlik Belediyesi 
bu konudaki görev
lerini sürekli ihmal 
etmektedir.
Defalarca sözlü ve 
yazılı olarak sorun- 
lan ilettiğimiz halde 
bir gelişme sağlan
mamıştır.
Hayvanların yaşam 
hakkını korumak, 
yaşanan sorunları 
ve yapılması gere 
kenleri kamuoyuyla 
paylaşmak için bu 

basın açıklamasını 
yapmak zorunda 
kaldık.
1- Yaklaşık 6 aydır 
ilaç ve diğer operas 
yon malzemeleri 
alınmadığı için 
sokak hayvanlarının 
aşılanması ve 
kısırlaştırılması 
yapılamıyor.
Yaralı ve hasta hay
vanlara müdâhale 
edilemiyor.
Bu yüzden sokak 
hayvanı sayısında 
büyük artış 
olmuştur.
Ayrıca özellikle 
sıcak yaz aylarında 
kuduz ve uyuz gibi 
hastalıkların çık
ması olasılığı vardır 
ve insan sağlığı 
açısından da riskli 
bir durumdur.
Olası bir kuduz 
vakasının sorumlu 
su Gemlik Beledi 
yesidir.
2- 30-40 hayvan 
kapasiteli Bakım 
evinde 100 ün 
üzerinde hayvan 
çok zor şartlar altın
da aylarca daracık 
kafeslerde tutulmak 
tadır. Oysa bu 
bakımevi uzun süre 
hayvan barınmasına 
müsait değildir.

Bakımevindeki 
hayvanlar derhal 
alındıkları yere 
bırakılmalıdır.
3- Veteriner Hekim 
izinli olmasına 
rağmen hayvan 
toplanmasına 
devam edilmekte 
ama hayvanların 
akıbeti bilinmemek
tedir. Veteriner 
Hekim olmadan 
hayvan toplanması 
kesinlikle yasaktır 
ve durdurulması 
gerekmektedir.
4- Bütün belediyele 
rin sokak hayvan
ları için su ve 
beslenme odakları 
yaptırması 
zorunludur.
Ama, ilçemizde 
mevcut birkaç su 
odağı bile bozuktur 
ve tamiri yapılma
maktadır.
Su ve beslenme 
odaklarının en kısa 
sürede yapılması 
onların yaşam 
hakkı için çok 
önemlidir.
Bu sorunları 
aylardır çözemeyen 
Belediye yetkililerini 
kınıyor ve en kısa 
sürede görevlerini 
yapmaya çağın 
yoruz.”

Şahinyurdu 
Köyü’nde geçen yıl 
gayrimeşru ilişki 
neticesinde 
dünyaya geldiği 
iddia edilen 
bebeğin öldürülerek 
evin bahçesine 
gömülmesiyle ilgili 
2 kişi tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
21 yaşındaki anne 
F.D. île bebeğin 
babası olduğu öne 
sürülen polis 
memuru M.Ç., 
anneanne N.G. (38) 
ve dede S.G.'nin 
(45) Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
yargılanmasına 
devam edildi. 
Polis memuru M.Ç, 
F.D. ile kendi arzusu 
üzerine ilişkiye 
girdiğini, fakat 
bebeğin babasının 
kendisi olmadığını

KflŞ€D€ Ö€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No:3/B GEMLİK 
matbaaciuk . yayincilik - reklamciuk Tel; (0,224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

ileri sürerek, 
"F.D’nin dünyaya 
getirdiği bebeğin 
babası ben değilim. 
Bunu bana onlar 
söyledi. Bebeğin 
alınması için kürtaj 
yapacak doktor 
aradım. Bulamadım. 
Benim olayla ilişkim 
sadece bu kadar. 
Bebeğin öldürülme
si ve gömülmesin
den haberim yok" 
dedi.
Dede, S.G. ise,

"Bahçeyeparke 
taşı döşedim. 
Ama benim bu 
olaylarla bir 
alakam yok. Bunu 
bilmiş olsaydım, 
şu anda karşınızda, 
3 kişiyi öldüren biri 
olarak savunma 
yapardım" diye 
konuştu.
Polis memuru M.Ç. 
ve dede S.G. tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.
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ftaı İm iare umaeı
Bursa'da bir 
kuruyemiş dükkanı
na giren hırsızlar, 
yazarkasayı aça- 
mayınca çerez ve 
güvenlik kamerası 
kayıtlarını çaldı. 
Olay merkez 
Osmangazi ilçesi 
Reyhan 
Mahallesi'nde bulu
nan bir kuruyemiş 
dükkanında gece 
saatlerinde mey
dana geldi. Kimliği

meçhul kişiler gece kuruyemiş 
saatlerinde dükkanının camını

kırarak içeri girdi. 
Yazarkasayı aça- 
mayan hırsızlar 
çerez ve güvenlik 
kamerası kayıtlarını 
alarak kaçtı. Sabah 
dükkanını açmaya 
gelen iş yeri 
sahibi, camın kırık 
olduğunu görünce 
polisi aradı.
Parmak izi alan 
polis, hırsız ya da 
hırsızlan 
anyor.

Motosiklet dewrildi: 
1 ölü 1 Yaralı

Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde motosik
letin devrilmesi 
sonucu 1 kişi öldü, 
1 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Recep Özdemir'in 
kullandığı motosik
let, Sadağı 
Mahallesi yolunda 
belirlenemeyen 
nedenle devrildi. 
Ağır yaralanan 
Özdemir ile

motosikletin 
arkasındaki 
Mehmet Arık, 
Orhaneli Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. Özdemir, 
müdahaleye rağ
men yaşamını 
yitirdi. Arık ise ilk 
müdahalenin ardın
dan Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesine sevk 
edildi.

Bursa’da bonzai kul
lanan ve ayakta dur
mak zorluk çeken 
genç, tedavi olmayı 
kabul etmeyince 
polis ve 112 ekipleri 
çaresizce geri 
döndü.
Demirtaşpaşa 
Mahallesi Muhtarı 
İhsan Kozaklı, her 
gün aynı olayların 
yaşandığını 
belirterek yetkilileri 
göreve çağırdı. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Demirtaşpaşa 
Mahallesi’nde mey
dana geldi.
Hamamın arkasında
ki parkta bir gencin 
Bonzai içtiğini ve 
ayakta zor dur
duğunu gören 
vatandaşlar, 112 ve 
polis ekiplerine 
haber verdi. Polis ve 
112 ekipleri, durumu 
iyi olmayan ve ayak
ta durmakta zorluk 
çeken I.A.’nın yanı
na yaklaşamadı. 
Gencin yanında 
bulunan Pitbull cinsi 
köpek de ekiplere

Bilal Çelik ölümden döndü
Bursa Vali Yardım 
cısı Bilal Çelik, 
geçtiğimiz günlerde 
Karacabey ziyare 
tinde trafik 
kazası yaptı. 
Mevsimlik işçilerin 
durumlarını yerinde 
incelemek için 
Karacabey’e giden 
Bursa Vali

güçlük çıkardı. 18 
yaşındaki I.A. 
tedaviyi reddetti. 
Genci tedaviye ikna 
edemeyen ekipler 
olay yerinden 
ayrıldı. Bir süre 
sonra ayağa kalkıp 
giden I.A.’nın 
yürürken zorluk çek
tiği görüldü. Bonzai 
kullanımının son 
günlerde arttığına 
dikkat çeken 
Demirtaşpaşa 
Muhtarı Ihsan Kozak 
lı, “Bursa dışında 
birçok şehirde bu 
sıkıntı ortaya çıkıyor 
ama Demirtaşpaşa 
Mahallemizde 
Bonzai konusunda 
bir sıkıntı var. 
Burada okul çağın
daki çocuklar bile

Yardımcısı Bilal 
Çelik’i taşıyan 
Ali B. idaresindeki 
16 BV 228 plakalı 
özel otomobil, 
Hamdi E.’nin 
kullandığı 
10 ZS 026 plakalı 
kamyona çarptı. 
Kazada yaralanan 
olmadı.

Bonzai kullanıyor. 
Polis ve sağlık 
görevlileri de işlem 
yapamıyor. Devlet 
bu konuda yasal 
düzenleme yapsın” 
dedi. Genci tanı
madığını ifade eden 
Kozaklı, “Bu çocuk 
mahallemizin 
çocuğu değil. 
Bunlar çeşitli mahal
lelerden gelip bir 
yerlerden bonzai 
satın alıyorlar. Genç 
tedaviyi kabul etme
di. Biz böyle 
şeylerde polis ve 
sağlık ekipleri ile irt
ibat halindeyiz. Biz 
kendisini tedavi 
ettirmek istedik ama 
kabul etmedi. Bazı 
tipler var, onlar 
yanında köpek de

Hükümet konağı 
önündesaat 
12.15’de meydana 
gelen kazada, 
Vali Yardımcısı 
Bilal Çelik’i taşıyan 
otomobilde 
hasar oluşurken, 
kazayla alakalı 
tahkikat 
başlatıldı. 

getiriyor. Bunlar 
bonzai kullandığın
da daha sıkıntı oluy
or. Köpekler saldır
gan olduğu için 
kimse gençlerin 
yanına yaklaşamıy
or. Sıkıntı var ama 
emniyetle iş birliği 
halinde olup çöze
ceğiz. Buradaki 
metruk evler 
yıkıldığı anda bu iş 
ortadan kalkar. Aynı 
manzaralar 
neredeyse her gün 
yaşanıyor” diye 
konuştu. Mahalle 
sakinlerinden Engin 
Altın ise, 
“Mahalleden 
çocuğumuz 
geçemiyor. Bir yere 
gönderemiyoruz, 
içen gençlere de 
yazık. Bu duruma 
bir an önce çözüm 
bulunması lazım” 
açıklamasını yaptı. 
Çocuğun bonzai 
kullandığını anlatan 
bir kişi de, “Durumu 
pek iyi gözükmüyor. 
Biraz daha böyle 
durursa kalbi bile 
durabilir” şeklinde 
konuştu.

»«row.

Bursa'da 220 
Polisin Görev Yeri 

Değiştirildi
Bursa'da görevli 
220 polisin görev 
yerlere değiştirildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
görev değişikliği 
devam ediyor. 
Rütbeli person
ellerdeki görev 
değişikliklerinin 
ardından,

Yangında facianın 
eşiğinden dönüldü
Orhangazi’de, 
uyuşturucu bağım
lıları tarafından kul
lanıldığı öne 
sürülen boş büroda 
yangın çıktı. 
Yangını söndüren 
itfaiye ekipleri, 
içeride uyuşturucu 
içmek için kullanı 
lan düzenekler 
buldu.
Kayyum Hafız 
Sokak üzerinde 
bulunan Birlik 
Pasajı üstünde kul
lanılmayan bürodan 
dumanlar çıktığını 
fark eden vatan
daşlar itfaiye ekip
lerine bildirdi. Olay 
yerine gelen ekipler 
yangına müdahale 
ederek kısa sürede 
kontrol altına aldı. 
Söndürülen ofiste 
çıkan yangının 
nedenini araştıran 
polis ve itfaiye 

şimdi de 13 
ilçede görevli 220 
polis memurunun 
yerlerinde değişik
likler oldu. 17 
Aralık operasy
onunun ardından 
Bursa'da görev yeri 
değiştirilen polis 
sayısı 950'ye yak
laştı 

ekiplerinin yaptığı 
incelemede, uyuş
turucu içmek için 
kullanılan ve 'kova' 
diye adlandırılan 
düzenek bulundu. 
Sokak üzerindeki 
esnaf yangının çık
tığı ofisle ilgili daha 
önce ihbarda 
bulunduklarını 
belirterek, "Ofis, 
uyuşturucu 
içenler tarafından 
mesken edinmişti. 
Yetkililere defalarca 
bildirmemize rağ
men bir önlem 
alınamadı" dediler. 
Olayla ilgili 
soruşturmaya 
Orhangazi 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca baş
landı. Polis, İznik'te 
oturduğu belirtilen 
büronun sahibini, 
ifadesini almak 
için anyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Zeytinde durum kötü...
Geçtiğimiz yıl bol ürün alan zeytin 

üreticisi, bu yıl doğanın kurbanı ola
cak.

Gemlik’den Türkiye’nin her yerine 
giden zeytin fidanları, güneydoğu 
Anadolu Bölgesine, Ege’nin en ücra 
ilçelerine kadar dağ, taş dikildi.

Buralardan elde edilen Gemlik tipi 
zeytin pazara düşünce, gerçek Gemlik 
zeytini ile Gemlik yöresi dışından ge 
len zeytinler arasında fiyat farkı da zey 
tin üreticisini vurdu.
Bir yanda birkaç yılda bir doğa olay

ları nedeniyle kaybedilen üretim, öte 
yanda piyasadaki haksız rekabet 
sürüyor.

Gemlikli zeytin üreticisi son yıllarda 
emeğinin karşılığını alamıyor.

Eğer bir de aile ziraat! yapmasalar, 
tamamen zarar edecekler.

Benim çevremdeki birçok zeytin üre 
ticisi, geçtiğimizi yıl sattığı üründen 
elde ettiği gelir ile kazanamadı.

Bu yıl, üretim yapmama kararı alan
lar var.

Zeytinliklere bakmama kararı alma 
larına gerek kalmadı, sağanak yağış 
lar, zeten ağaçta zeytin bırakmadı.

Zeytin üreticilerinin birliği Ziraat 
Odası Başkanı Ali Çelik ve Marmara 
Birlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
bu durum karşısında hükümetin zeytin 
üretişini desteklemesini istiyor.

Zeytin üzericisinin bankalara ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç 
larının ertelenmesi, faizlerin alınmama 
sı talepler arasında.
AKP nuKüfrietı bu Konuda daha once 

yaptığı uygulamalarla sıkıntı yaratmış 
tı.

4 yıl önce yine bir don olayı yaşayan 
zeytin üreticilerine yapılan teshiller
den sonra teşvik vermesi söz konusu 
olduğunda, seçimler öncesi dağıtan 
para'ıar sonra unırtu'ıĞu.

Geçen yılda CHP’Hlerin girişimleri ile 
zeytinde kilo başına 50 kuruş destek 
pirimi konusunda sonuç alınamadı.

Görülen o ki, dünyanın en güzel ve 
kaliteli zeytinini yetiştiren Gemlikli 
zeytin üretişi, böyle giderse, başka 
arayışlara yönelecek.

Bir yandan üretimden doğan sıkıntı 
lar, öte yandan pahalıya mal olan 
zeytinden kar elde edilememesi, ister 
istemez zeytinden kaçışı gündeme 
getirecek.

Alternatif üretime yönelme zeytin 
üreticisi için kaçınılmaz olacak.

Hasanağa Kampı yaza hazırlandı
Hasanağa Gençlik 
Kampında yaz ayla 
rina nazırlık çalış
maları tamamlandı. 
Çevre düzenlemesi 
nin yanı sıra, odaia 
rın bakım ve 
onarımı, ilaçlanması 
ve sahil temizliği 
çalışmaları bitin 
lirken, cankurtaran 
uygulaması da 
kamp konuklannın 
hizmetine sunuldu. 
Bursa Valiliğinin 
kararıyla Gemlik 
Belediyesine devre- 
di lecek olan Hasan 
ağa Gençlik 
Kampı’nda Gemlik 
Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürlüğüne

Yapı ve mesleki denetime dikkatçekildi
Bursa Mimarlar 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Can 
Şimşek ve Gemlik 
Mimarlar Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı llyas Yüce 
ve Yönetim Kurulu 
üyeleri Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret ettiler. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Mimar 
konuklarına, kentsel 
dönüşümde ve 
kentin yenilenmesin 
de bundan önce 
olduğu gibi bundan 
sonra da katkılar 
beklediklerini dile

MHP’liler köy ziyaretlerini sürdürüyor
MHP İlçe Başkanı 
yönetim kurulu üye 
leri ve belediye 
meclis üyeleri tam 
kadro köy ziyaretle 
rine devam ediyor. 
Köyün mahalle statü 
süne geçiş sürecin 
de, mağduriyetlerin 
yaşandığı ve yaz 
sezonuna girerken 
belediyeden hizmet 
beklentilerinin 
olduğunu söyleyen 
köylüler, Cumhurbaş 
kanlığına gelince 
MHP Başkanı

TT

SffllKSIBmi o 507 244 72 24

bağlı 8 cankurtaran 
iki botla hizmet 
verecek. Gençlerin 
yanı sıra sivil 
toplum örgütleri ve 
bayanlara tatil, spor 
ve eğlence imkânı 
veren Hasanağa 
Gençlik Kampında 
Gemlik Yelken 
Kulübü de faaliyet 

getirirken, Mimarlar 
Odası Başkanı Can 
Şimşek’te, yerel 
yönetimlere yönelik 
yapıcı uyarı ve 
destek misyon
larının siyaset 
gözetmeksizin 
devam edeceğini 
vurguladı.
Samimi ve sohbet

Cumhurbaşkanın da 
isimden daha çok 
vasıfların önemli 
olduğunu belirttiler. 
Sohbet sırasında 
Ortadoğunun içinde 
bulunduğu kaosu iyi

gösteriyor.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Genç 
lik Hizmetleri Spor 
Genel Müdürlüğü ile 
protokolün önü 
müzdeki günlerde 
imzalanacağını hatır 
latarak, buna rağ
men gençlerin ve 
konukların en iyi 

havasında süren 
hayırlı uğurlu olsun 
ziyaretinde Mimarlar 
Odası’nın Mesleki 
denetim yetkilerinin 
yanı sıra Yapı Dene 
timinin önemine de 
dikkat çekildi. 
Mesleki denetim 
olmayan kurum ve 
kuruluşlarda birçok 

okuyan milli men
faatlerimizi gözeten 
Türkiye'nin ortak 
aklını yansıyacak 
adil demokrat mil
liyetçi ve mukadde 
sâtı kimliği olan 

hizmeti görmesi için 
belediye olarak 
şimdiden çalışma 
fara başladıklarını 
söyledi.
Sahil temizliği, 
odaların bakım, 
onarım ve ilaçlan
masının yanı sıra, 
bin yüz metrelik 
alanda 1.80 metre 
karelik derinliğe 
sabitlenmiş ulus
lararası standartlar
da deniz mantarı 
güvenlik şeridinin 
de çekildiğini 
kaydeden Refik 
Yılmaz, iki botla 8 
kişilik cankurtaran 
hizmetinin de 
başladığını anlattı.

konuda “Arapsaçı” 
ortam söz konusu 
olduğunu ifade 
eden Bursa 
Mimarlar Odası 
Başkanı Can 
Şimşek, yapı dene
tim konusunda da 
hassasiyet gerek
tiğine işaret etti. 
Yapı denetiminin 
belediyelerin de 
yükünü hafiflettiğini 
savunan Şimşek, 
müşavirlik yasasın
da yapılacak yeni 
düzenlemeler ile 
yapı denetiminin 
anlam ve öneminin 
pekişeceğini 
söyledi 

politize olmamış, 
devlet terbiyesi 
almış dil bilen dünya 
dengelerine vakıf 
bir ismin Türkiye 
için daha hayırlı 
olacağı belirtildi. 
MHP ilçe Başkanı 
Osman Durdu 
çalışmaların hızla 
devam edeceğini, 
yapılacak daha çok 
işlerinin olduğunu 
söyledi. Narlıhlar 
ziyaretten çok mem
nun olduklarını 
belirttiler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GTSO’dan KOSCEB Sertifikası Dağıtımı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
KOSGEB arasında 
yapılan protokol ile 
devam uygulamalı 
girişimci kursunun 
5.sini tamamlayan 
kursiyerlere serti
fikalan dağıtıldı. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın ev 
sahipliğinde düzen
lenen kursu başarı 
ile bitirenlere İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, GTSO Başkanı 
Kemal Akıt, GTSO 
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir, GTSO 
yöneticisi Mehmet 
Anar ve KOSGEB 
Bursa Bölge Müdürü 
Ahmet Akdağ 
tarafından serti
fikalan oda salonun
da düzenlenen 
törenle verildi. 
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
GTSO Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, "Oda 
olarak eğitime yüzde 
100 destek, İş - Kur 
ve KOSGEB gibi 
sosyal sorumluluk 
projelerinde oda 
olarak var olmaktan 
ve Gemlik adına

hizmet etmekten 
büyük mutluluk 
duyuyoruz" dedi. 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt ise, 
başta KOSGEB ve 
UMEM projeleri 
olmak üzere çok 
sayıda projeye 
destek verdiklerini, 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü başta 
olmak üzere 
onlarca kuruma 
sosyal sorumluluk 
anlamında çok 
çeşitli alanlarda 
hizmetleri olduğunu 
belirterek, 
“KOSGEB’de bu 
projelerden birisi. 
Bu gün ö.cisini 
düzenlediğimiz serti
fika töreni ile 30 
arkadaşımıza daha 

iş kurma ve istih
damı artırmada 
önünü açacak yolu 
belirlemiş olduk. 
GTSO olarak bu 
desteklerimiz artarak 
devam edecek. 
KOSGEB’in 
sağladığı kredi yeni 
iş kuracaklar için 
çok önemli bir fırsat
tır. Gerçekten imkanı 
olmadığı halde, 
aklında bir iş kur
mak için projeleri 
olan girişimcilerin 
bu kursa katılarak 
önce girişimci olma 
eğitimi almalarının 
yararlı olduğunu 
düşünüyoruz" dedi. 
KOSGEB Bölge 
Müdürü Ahmet 
Akdağ’da sertifika 
töreninde yaptığı 

konuşmada, 
“Girişimcilerin işyeri 
kurmak için başvu
rularının yapılıp ka 
bütünden sonra 
KOSGEB tarafından 
alacağı kredinin 
yüzde 27’si hibe 
olarak geri öden
meksizin girişimciye 
verildiği gibi yüzde 
70‘i de faizsiz kredi 
olarak yapacağı pro
jeye bedel olarak 
ödeniyor. 30 bin 
lirası hibe olmak 
üzere 100 bin liraya 
kadar destek verili 
yor” dedi.
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık’da işsiz 
(iğin önemine 
değinerek, “Gemlik 
çok çeşitli kültür
lerin bir arada yaşa 

dığı bir yer. Genel 
olarak baktığımızda 
% 5’i Giritten gelme 
olan nüfusun % 95 
Anadolunun her 
vilayetinden gelen 
çok çeşitli kültürlere 
sahip olan insanlar. 
Çok değişik iş ve 
fikir yapısı olan bir 
nüfusa sahibiz. 
İlçemizde her yıl 700 
civannda evlilik 
olurken, buna 
paralel olarak her 
yıl 200-250 arası 
boşanma olayı mey
dana geli yor. Bu 
aile dağılmaların en 
önemli etken
lerinden birisi nin 
işsizlik olduğu bariz 
bir şekilde göz çarp
makta. Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 

odasını böyle bir 
pro jeye destek 
olduğu için kutluyo
rum. Bu proje kap
samında iş fikri 
olan insanlann 
çalışmak dinen 
ibadettir düsturu 
içerisinde önce 
evlerine ekmek 
götüreceklerini, 
daha sonrada istih
damı artıncı faaliyet 
ler buluna cakl arını 
canı gönülden 
istiyorum" dedi. 
Konuşmaların 
ardından 5.si 
düzenlenen uygula
malı girişimci kur
sunu başarı ile 
tamamlayan 30 kur
siyere belgeleri 
katılımcılar tarafın
dan dağıtıldı.

VASIFSIZ ELEMAN

Z5-S5TAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmâlar'Mevkiı Î3edelek- 

Orhangazi / BURSA 
Tel : 0 224 586 00 05

Yıllık Oda Aidatları Hakkında önemli Duyuru 
Oda Yıllık ve Munzam Aidatlarının İlk taksitinin son 

ödeme tarihi 30 HAZİRAN 2014 tarihinde sona erecektir. 
Zamanında ödenmeyen aidat borçları için yasal faiz 
tutarları tahakkuk etmektedir. Üyelerimizin bu durumdan 
ötürü mağdur olmamaları için aidatlarını zamanında 
ödemelerini rica ederiz.

İkinci taksitlerin son ödeme tarihi ise 31 EKİM 2014’dür. 
NOT: ÖDEMELERİNİZİ KREDİ KARTI İLE ODAMIZDAN 
YAPABİLİR, BORÇLARINIZI TAKSİTLENDİREBİLİRSİNİZ.

ÖDEME YAPABİLECEĞİNİZ BANKA IBAN NUMARALARIMIZ:
AKBANK
GARANTİ BANKASI 
ZİRAAT BANKASI 
HALKBANK
TEB
YAPIKREDI
T.IS BANKASI 
DENIZBANK
VAKIF BANK 
FİNANS BANK

TR75 0004 6000 4888 8000 0016 28
TR38 0006 2000 4970 0006 2994 48
TR79 0001 0000 63'09 9767 5350 01
TR48 0001 2009 2800 0016 0000 30
TR46 0003 2000 1930 0000 0119 02
TR94 0006 7010 0000 0063 5407 78
TR58 0006 4000 0012 2200 0006 26
TR08 0013 4000 0047 0331 2000 01
TR46 0001 5001 5800 7290 4477 22
TR84 0011 1000 0000 0029 8827 56
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UrsrtaiBBiraMiMirKcilecti
Bursa merkezli 
faaliyet gösteren ve 
dünyanın çeşitli 
ülkelerine başta 
kiraz ve siyah incir 
olmak üzere meyve 
ihracatı gerçek
leştiren Alara Fidan 
Üretim ve 
Pazarlama Şirketi, 
ürün gamını 
genişletiyor. Patenti 
Güney Afrika'ya ait 
olan ve çeşitli ren
klere sahip yaklaşık 
30 farklı üzüm çeşi
di yetiştirip ihraç 
etmeye hazırlandık
larını açıklayan 
Şirketin CEO'su 
Yavuz Taner, 
"Bunlar Güney 
Afrika'nın yaz döne
minde yetiştirip, 
pazarladığı ürünler. 
Kış döneminde 
onların üzümü bit
tiği için biz Türki 
ye'de yazın üretip, 
onlara ve diğer 
ülkelere ihraç ede
ceğiz" dedi. 
Açıklamalarında, 
yeni ürün ve 
pazar çalışmaları 
hakkında bilgi veren 
Yavuz Taner, fir

malarının, Mersin'in 
Tarsus, Adana'nın 
Ceyhan, Manisa'nın 
Salihli, Afyonkara 
hisar ve Antalya'da 
olmak üzere Türki 
ye'nin 8 ayrı nok
tasında 15 büyük 
bahçede faaliyet 
gösterdiklerini 
söyledi. Bu yıl kiraz
da, olumsuz hava 
koşullan nedeniyle, 
'Erkenci ürünlerde' 
büyük kayıp ile 
karşılaştıklarını, bu 
nedenle 'Tür 
çeşitlenmesi' çalış
maları yaptıklarını 
anlatan Yavuz Taner, 
bu çalışmayı, üzüm 

konusunda da 
gerçekleştirdiklerini 
ifade etti. Taner, 
şöyle konuştu: 
"En önemli projeler
den bir tanesi üzüm 
ile ilgili deneme 
parselimizde yer 
alıyor. 30'a yakın 
çeşit var. Güney 
Afrika'dan getirilen 
patentli sofralık 
üzüm çeşitleri var. 
Buralarda Pembe, 
kırmızı, mor, bordo, 
siyah gisi renkte 
üzümler yetiştiri 
yoruz. Üzümler fark
lı lezzet ve ebatta 
olacak. Bunlar yeni 
bir çığır açacak diye 

bekliyoruz, 
önümüzdeki 2-3 
yılda bunların bah 
çelerinin, bağlarının 
geliştirileceği pro
jemiz var." 
Taner, üzümlerin en 
önemli özelliğinin 
çekirdeksiz, Avrupa, 
Rusya, Uzak Doğu 
gibi bütün mevcut 
pazarlara gönde 
rilebilecek çeşitte 
olduğunu belirterek 
şöyle konuştu: 
"Bunlar, patentli 
olduğu için 
Güney Afrika'nın 
yaz döneminde 
yetiştirip, pazarla 
dığı ürünler. Pazarın 
tanınması için avan
taj var. Biz tanıt
maya çalışırız ama 
patentli olduğu için 
Güney Afrika bunu 
lanse ediyor, 
dünyaya pazarlıyor. 
Seçkin pazarlara 
gönderiliyor. Kış 
dönemi onların 
üzümü bittiği için 
biz devreye girip, 
pazar tamamlama 
ile ilgili güzel 
bir proje olarak 
görüyoruz.”

Tüketici Sözleşmeleri 
lüketici Oostn'Olacak
Tüketici 
sözleşmelerinde, 
tüketicinin anlaya
bileceği açık ve 
anlaşılır bir dil kul
lanılacak, söz 
konusu hükmün 
açık ve anlaşılır 
olmaması veya bir
den çok anlama 
gelmesi halinde, bu 
hüküm, tüketicinin 
lehine yorum
lanacak.
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının, 
Tüketici 
Sözleşmelerindeki 
Haksız Şartlar 
Hakkında 
Yönetmeliği, Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi.
Tüketici ile kurulan 
sözleşmelerde yer 
alan haksız şart
ların tespitine ve 
denetlenmesine 
ilişkin usul ve 
esasları düzenle 

yen yönetmelik, 
tüketici ile kurulan 
sözleşmelerde yer 
alan her türlü hak
sız şartı kapsıyor.

DÜRÜSTLÜK 
KURALI

Bu kapsamda 
tüketici ile kurulan 
sözleşmelerde 
yer alan bir şartın 
haksız şart olarak 
kabul edilebilmesi 
için, tüketiciyle 
müzakere edilme
den sözleşmeye 
dahil edilmesi, 
tarafların sözleşme
den doğan hak 
ve yükümlülük
lerinde dürüstlük 
kuralına aykırı 
düşecek biçimde 
tüketici aleyhine 
dengesizliğe 
neden olması 
unsurlarının bir 
arada bulunması 
gerekecek.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

| 1 GÜNDE DAVETİYE BASIUB |

Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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Zevtâ ve Zertinwiiiia "Ortak Hareker Kararı
Zeytin ve zeytinyağı 
sektöründe üretici, 
sanayici, tüccar ve 
ihracatçılar ortak 
hareket etme karan 
aldı.
Ege Zeytin ve 
Zeytinyağı İhracat 
çılan Birliği (EZZİB) 
yeni yönetim kurulu 
ilk toplantısını sek
tör temsilcilerinin 
katılımıyla Ayvalık 
Ticaret Odası'nda 
yaptı.
Toplantıda konuşan 
EZZİB Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Gürkan Renklidağ, 
toplantıdaki konuş
masında zeytin 
tanmının, sana 
yisinin ve ihra
catının bir arada ele 

alınması gerektiğini 
bildirdi.
Tüm kesimlerinin 
bir arada olmasın
dan doğacak siner
jinin sektörü daha 
da ileriye taşıya
cağını kaydeden 
Renklidağ, zeytin 
yağına verilen prim
in ayçiçeği ve kano 
la yağlarına verilen 
prim karşısında 
ciddi bir haksızlıkla 
karşı karşıya 
kaldığını savunarak 
şunları söyledi: 
"Ayçiçeği ham 
maddesine 30 
kuruş, ayçiçeği 
yağa döndüğünde 
kilosuna 80 kuruş 
veriliyor. Kanola 
yağının hammadde

sine 40 kuruş prim 
veriliyor. Bu ürünler 
yağa döndüğünde 
kilogramında yak
laşık 1 lira prime 
ulaşılıyor. Kanola 
yağının kilosu 2,5 
lira, ayçiçeği 
yağının kilosu ise 
2,8 liradır. Bunlara 
verilen prim oranı 
incelendiğinde 5,5 
kiloluk zeytinyağına

70 kuruş prim ve 
rildiğini görüyoruz. 
Zeytinyağına verilen 
prim, ayçiçek ve 
kanola yağları 
karşısında çok ciddi 
bir haksızlıkla karşı 
karşıyadır.” 
Sofralık zeytine de 
pirim verilmesini 
isteyen Renklidağ, 
bu yöndeki talepleri
ni Gıda, Tarım Ve

Hayvancılık 
Bakanlığı'na ilettik
lerini, önümüzdeki 
günlerde Ekonomi 
Bakanlığı'na 
yapacakları 
ziyarette sofralık 
zeytin ve zeytinyağı
na prim hakkında 
detaylı rapor vere
ceklerini dile getirdi. 
Renklidağ, zeytin 
üreticilerinin sıkın
tılarını yerinde 
görmek ve üretim 
yapılan bölgeleri 
tanımak için toplan
tılarını zeytin üreti
minin yapıldığı böl
gelerde gerçek
leştireceklerini 
kaydederek, "Bu 
toplantının benzer
lerini sektörümüzde 

önemli yeri olan 
Akhisar, Gaziantep, 
Aydın, Bursa gibi 
yerlerde de yapmayı 
düşünüyoruz. 
Sektörümüzün tüm 
bileşenlerinin bir 
arada olmasını çok 
önemsiyoruz, ancak 
üretici, tüccar, 
sanayici ve ihra
catçının beraber 
hareket etmesiyle 
tüm sektörün 
sorunlarını çözebile
ceğimize inanı 
yoruz" dedi. 
Toplantıda, zeytin 
ve zeytinyağı sek
töründe üretici, 
sanayici, tüccar ve 
ihracatçıların ortak 
hareket etmesi 
kararı alındı

Belediyespor yaz okulları başlaflı
Gemlik Belediyespor 
Yaz Okulları, Futbol, 
Voleybol, Basketbol, 
Yüzme, Judo ve 
Satranç dallarında 
yaz okullarına açtı. 
Açılışa Gemlik 
Belediye Spor 
Başkanı Turan Alkış 
ve Antrenörler 
katılırken, açıklama 
yapan Klüp Başkanı 
Turan Alkış; “Çocuk
larımızın spora 
yönelmesinde ve 
gelişiminde katkı 
bulunmak bizleri 
mutlu ediyor. Burada 
kendi bildiğinizden 
çok, hocalarınızı din
lerseniz, spor eğiti
minize çok önemli

a®

bir katkı sağlamış 
olursunuz" dedi. 
“Saha bozulmaya 
başladı"

Tesisin bakımının 
yapılmaması duru
munda, antrenman
larda ve seneye

Ayrıca, Gemlik 
Sosyal Yaşam 
Merkezinde önünde 
bulunan suni çim

tesisinde, 4 yıl önce 
yapılan çimlerin 
deforme olduğu 
gözlendi.

yapılması muhtemel 
yaz okullarında, bü 
yük zorluk yaşana 
cağı sanılıyor

- İl!
» -Îİı
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ELEMAN

DENEYİMLİ 
SRC BELGELİ 

SERVİS ŞOFÖRÜ
ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

ELEMAN
FABRİKAMIZ 

LABORATUVAR 
BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR
MÜRACAAT 

TEL: 514 00 60

BAYAN ELEMAN
MERMER SEKTÖRÜNDE 

ÖN MUHASEBE VE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müramllıra şahsen yapılması rica alaaar.

TURFAN LTD.ŞTİ.
İLETİŞİM: 514 28 06

SATILIK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 

4*1180 
METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ 

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK 
05353781800

SATILIK ZEYTİNLİK

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435021570

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIS SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

flKCAN PETBOL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

mm
ABONE 

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

TEMM
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA*
TEMA Vakfı tarafından

KUŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

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

Harcama” kampanyasına 
su tüketiminin önlenme 
sİ için siz de katılın

'Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Haar liıia sefctöıü ihracatta istikrarlı
Türk hazır giyim ve 
konfeksiyon sek
törü, yılın ilk 5 ayın
da 193 ülkeye 7,8 
milyar dolarlık ihra
cat yaptı.
Dünyanın önde 
gelen hazır giyim ve 
konfeksiyon merkez
lerinden Türkiye, 
yılın ilk 5 ayında 193 
ülkeye 7,8 milyar 
dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. 
İstanbul Tekstil ve 
Konfeksiyon 
ihracatçı Birlikleri 
(İTKİB) verilerinden 
derlenen bilgiye 
göre, geçen yılın 
ocak-mayıs döne
minde 6 milyar 972 
milyon 592 bin dolar 
olan sektör ihracatı, 
bu yılın aynı döne
minde yüzde 12,4 
artarak 7 milyar 838 
milyon 89 bin dolara 
ulaştı.

İhracatta otomotivin 
ardından ikinci sıra
da yer alan hazır 
giyim ve konfeksiy
on endüstrisi, genel 
ihracatın yüzde 
11,7'sini, sanayi 
ihracatının da yüzde 
15'ini karşıladı. 
Sektörün alt mal 
gruplan bazında ilk 
sırayı, 5 milyar 401 
milyon 75 bin dolar
la dış giyim ürünleri 
aldı.
Bunu 759 milyon 
617 bin dolarla ev 
tekstil ürünleri, 572 
milyon 966 bin 
dolarla giyim 
aksesuarları, 219 
milyon 742 bin 
dolarla iç giyim, 
203 milyon 883 bin 
dolarla yatak 
kıyafetleri, 85 milyon 
977 bin dolarla 
bebek giyimi, 51 
milyon 99 bin

dolarla spor ve 
yüzme kıyafetleri 
izledi.
-193 ülkeye ihracat 
Hazır giyim ve kon
feksiyon sektörü, 
yılın ilk 5 ayında 193 
ülkeye ürün 
satarken, Almanya, 
İngiltere ve Ispanya, 
pazardaki liderliğini 

sürdürdü. 
Bu dönemde, 
Almanya'ya yüzde 
11,6 artışla 1 milyar 
695 milyon 122 bin 
dolar, İngiltere'ye 
yüzde 17,8'lik artışla 
975 milyon 905 bin 
dolar, Ispanya'ya 
yüzde 18,5'lik artışla 
670 milyon 837 bin 

dolarlık dış satım 
yapıldı. 498 milyon 
790 bin dolarla 
dördüncü sırada yer 
alan Fransa ile 416 
milyon 8 bin dolarla 
beşinci sırada yer 
alan Hollanda'yı 
İtalya, Irak, 
Danimarka, Polonya 
ve Belçika takip etti.

- En yüksek ihracat 
artışı Suriye'ye 
Yılın ilk 5 ayında 
yüzde 181'lik artışla 
54,2 milyon dolarlık 
dış satım yapılan 
Suriye, sektörde en 
yüksek oranda ihra
cat artışı yaşanan 
dış pazar oldu. 
Finlandiya ve 
Slovakya da ihracat 
artışında öne çıkan 
diğer pazarlar oldu. 
Finlandiya'ya 
yapılan ihracat, 
yüzde 80 artarak 
35,4 milyon dolara, 
Slovakya'ya yapılan 
ihracat da yüzde 83 
artarak 92 milyon 
dolar olarak kayıt
lara geçti.
İstanbul, 5,7 milyar 
dolarla en fazla hazır 
giyim ve konfeksi 
yon ürünü ihraç 
eden kent oldu.

Şans oyunlarının ilk talihi belli oldu
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı şans 
oyunlarının 
özelleştirilmesine 
talip olan ilk grubu 
açıkladı 
Şans oyunlarının 
özelleştirilmesi 
ihalesi kapsamında 
iki firmanın ortak 
girişim grubu oluş
turduğu bildirildi.

Özelleştirme idaresi 
Başkanlığından 
yapılan yazılı 
açıklamada, şunlar 
kaydedildi: 
"Şans oyunlarının 
lisans verilmesi 
suretiyle özelleş 
tirilmesine ilişkin 
olarak açılan ihale 
kapsamında, 
ön yeterlik için 

tüzel kişi statüsünde 
başvuran ve ön 
yeterlik kriterleri 
açısından yeterli 
bulunan ERG inşaat 
Ticaret ve Sanayi 
AŞ, şartnameye 
uygun olarak, 
Ahlatcı Kuyumculuk 
Mücevherat 
Makine Yazılım 
Hizmetleri Sanayi

Ticaret Limited 
Şirketi ile 'ERG- 
Ahlatcı Ortak Girişim 
Grubu* oluşturmuş
tur.
Grubun mali ve 
teknik kriterleri 
karşılayarak, ön 
yeterlik açısından 
gerekli şartları 
taşıdıklarına 
karar verilmiştir."

Gemlik Körfez fflİKilUÜU

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4901 

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 
FRANKENSTEIN (3 

BOYUTLU) 
12.00-14.00-16.15-

18.30-21.00 
SADECE SEN 

11.45-14.15-16.30
18.30-20.45 

MERAKLI SHERMAN 
11.30-13.30-15.30-

17.30-19.30

5133321
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HER TÜRLÜ 2. EL ARAÇ ALINIR SATILIR 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

KREDİ KARTI İLE SATIŞ İMKANI 
% 50 PEŞİN 24 AY VADE...

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ... 
^ngm^ırcan ^Jalıir ÇDuman

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No : 28 GEMLİK Tel : 0 224 514 25 25 - Fax: 0 224 514 25 26

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

mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manasbremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLaK markası,
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesî^in^yanında.^V 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otekve^risjstlerde 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

>Ç Y

KAVLAKS1SS0MÂNIN MAZİM M * , IçgytinS 
Zeytinyağı
[Kestane Şekeri | 
.Yöresel Reçelleri 
Kozmetik Ürünlefi

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)
TeTT5120512

www.kavlak.com.tr

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

12 Eylül dönemi kapandı
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmek 

te olan 12 Eylül davasında yargılanan darbeci 
generallerden sağ kalan Emekli Orgeneral ve 
eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava 
kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin 
Şahinkaya’ya mahkeme müebbet hapis cezası 
verdi. 12 Eylül, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
en karanlık günlerinin yaşandığı bir askeri dik
tatörlük dönemidir.

Devleti kurtarıyoruz diyerek, Anayasa'nın ken 
dilerine tanıdığı hak iddia ederek demokrasiyi 
rafa kaldıran 12 Eylül generalleri astılar, kestiler 
büyük yıkımlara neden oldular. Devamı 4’de

Gemlikteki Boru san 
Umanı ve Ispanya 
daki Barselona Umanı 
arasında Kardeş 
Uman mutabakat 
anlaşması imzalandı. 
Anlaşma ile limanlar 
arasında bilgi ve 
tecrübe paylaşımı ve 
pek çok konuda işbir
liği gerçekleşecek. 
Haberi sayfa 5’de

“CEMLİKİCHİ1 FİKRİM WAR" 
PRtJESlME KATKI REKIBİİYOR 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz, sosyal ve 
kültürel projeler kapsamında katılımcı be 
lediyeciliği pekiştirmek ve özendirmek adı 
na, "Gemlik İçin 1 Fikrim Var" projesini 
yaşama geçirdiklerini söyledi. Haberi 2’de

Evren’e Müebbet Hapis Cezası
Ankara Adliyesi 10. Ağır Ceza Mahmkesi'nde gö 
rülen 12 Eylül Davası'nda karar çıktı. Eski Genel 
kurmay Başkanı emekli Orgeneral Kenan Evren 
ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Örgene 
rai Tahsin Şahinkaya hakkında müebbet hapis 
cezası verildi.'MâhKemeKenarikvren ve~ı ânsın 
Şahinkaya hakkında müebbet hapis cezası verdi. 
Mahkeme iki isim ile ilgili, "Devlet kuvvetleri aley
hine cürüm işlediler." ifadelerini kullandı

Üstelik herkese 
tişört hediye!

4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520i ile sürme şansı yakalayın!

U Facebook/goodyaar.turtdye Twrttor/goodyoarturklyo 07 Nisan 2014-30 Haziran 2014 tarihleri arasında, Türkiye genelindeki tOm Goodyear salıyı olan yerlerden 4 adel Goodyear marka lastik alımı koşuluyla tek seferde 400 TL ve katlarında çekiliş 
hakkı verilecektir (hor 400 TL’ve 1 çekiliş hakkı). İkramiye tesliminde fiş veya fatura aslının İbrazı zorunludur. 10 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış alsalar dahi 
İkramiyeleri teslim edilmez. KDV ve ÖTV hariç tüm yasal yükümlülükler talihli sorumluluğundadır. 0u kampanya, MPİ'nln 27.03.2014 tarih ve 240513G1-255.01.02/1020-2704  sayılı İzniyle 
düzenlenmiştir. Tişört hediyesi sadece yetkili Goodyear bayileri taralından verilecektir. ürünler stoklarla sınırlıdır. Dolaylı bilgi İçin: www.goodyoar.com İr vo www 4Goodyoar1Araba com 

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 1 GEMLİK Tel: 0 224 524 74 01 GSM 0 533 92418 98
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“GEMLİK İÇİN 1 FİKRİM VflR” PROJESİNE KATKI BEKLENİYOR
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, sosyal ve 
kültürel projeler kap
samında katılımcı 
belediyeciliği 
pekiştirmek ve 
özendirmek adına, 
“Gemlik İçin 1 
Fikrim Var” projesini 
yaşama geçirdikleri
ni söyledi. 
Gemliklilerden her 
türlü hizmet ve 
yatırım adına fikir, 
proje, öneri ve 
destek beklediklerini vurgulayan Refik Yılmaz, ‘‘Gemlik’i hep birlikte yönet

mek, Gemlik’e her 
alanda hizmet ve 
yatırım yapabilmek 
İçin bu projeyi 
uygulamaya koyduk. 
Gemlikliler fikir, 
destek, öneri ve 
projelerini, face- 
book.com/gemlikbel, 
twitter.com/gemlik 
bel ve www.gemlik. 
bel.tr internet adres
leriyle, 444 16 05 
numaralı telefona 
bildirebilirler” 
dedi.
Doğa, deniz, sportif, 

alternatif hizmet 
ve yatırımlar, 
alternatif turizme 
yönelik projelere, 
sosyal ve kültürel 
etkinlikler anlamında 
vatandaşların fikir
lerine açık olduk
larını anlatan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, her fikir, 
öneri, proje 
ve görüşün büyük 
bir duyarlılıkla 
değerlendirileceğini 
sözlerine ekledi.

“35 dönümlük doğal 
hayvan alanı yapılıyor”
Haytap Temsilcisi 
nin bazı yerel 
gazetelere yaptığı 
ve “Belediye’nin 
Hayvanlarla ilgili 
Görevini yap
madığını” iddia 
eden açıklamalarına 
Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğünden 
açıklama geldi. 
Gemlik Belediye 
si’nin Hayvanlar ve 
Hayvan Hakları ile 
ilgili olarak her 
dönem örnek 
duyarlılıkta çalış
malar yaptığı ifade 
edilen açıklamada, 
Adliye Köyü girişin
deki 35 dönümlük 
alana doğal hayvan 
yaşam alanı yapıla
cağına dikkat çekil
di.
Maliye Bakanlığın 
dan tahsis işlemini 
devam eden bölge 
nin Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
imar planlarına da 
doğal hayvan 
yaşam alanı olarak 
geçtiği bildirilen 
açıklamada, Haytap 
temsilcisinin iddi
alarına da yanıt ve

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

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

rildi.
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı denetim
leri doğrultusunda 
kendilerine iletilen 
çalışmalar öncülü 
ğünde Umurbey 
Mahallesindeki hay
van barınağının 
fayanslarının, su 
yalaklarının ve plas
tik paletlerin yeni 
lendiğine dikkat 
çekilen Gemlik 
Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürlüğü, 
açıklamasında uyuz 
ve kuduz gibi 
hastalıklar için ilaç 
bulunduğu anlatıldı. 
Hayvan barınağının 
fiziksel şartlarının 
Bakanlığın istekleri 
doğrultusunda 
yapıldığı, barınakta 
potansiyel dışında 
hayvan bulundurul- 
madığı ve eksik ilaç 
talebinin de Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından karşı
landığı belirtildi. 
Gemlik Belediyesi 
veterinerinin yıllık 
doğal iznine 
çıktığı ve veteriner 
sıkıntısının olmadığı 
da bildirilirken,

2012 yılında yap
tırılan şamandıralı 
su makinalarının da 
tam kapasite 
çalıştığı kaydedildi. 
Aç Hayvan olmadığı 
da vurgulanan 
Sağlık İşleri Müdür 
lüğü açıklamasında, 
isteyen hayvan 
severlere de mama 
yardımında bulunul
duğuna dikkat çe 
kildi. “Gemlik 
Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü 5199 
Sayılı Hayvan lan 
Koruma Kanunu 
Çerçevesinde 
yasalara uygun 
biçimde faaliyet 
göstermektedir. Ve 
bütün çalışmaları 
mız birçok beledi 
yeye örnek biçimde 
ilgili kanunlara 
uygun halde 
gerçekleşmektedir. 
Bu konuda kim 
senin şüphesi 
olmasın. Ayrıca 
doğal hayvan 
yaşam alanı 
konusundaki çalış
malarımız da titizlik
le sürmektedir” 
denildi.

Kurşunlulu kadınlar kooperalit 
çatısı altında hirlesiyor

Gemlik Kurşunlu 
Mahallesi Kadınları 
Kooperatif Çatısı 
altında birleşiyor. 
Kurşunlu Mahalle 
Muhtarı Hüseyin 
Ormancı, Kurşunlu 
Mahallesi 
Kadınlarının her 
alanda kalkınması 
ve ekonomik özgür
lüklerini pekiştirme
si için el emeklerini 
değerlendirecekleri 
bir kooperatif kura
caklarını açıkladı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Vedat Büyükgöl 
cügezli ve Ahmet 
Avcı’nın yanı sıra 
Belediye Meclis 
üyelerini Kurşunlu 
halkı ve kadınlarıyla 
bir araya getiren 
Muhtar Hüseyin 
Ormancı, kooperati 
in Kurşunlu’ya özgü 
yerel tatlar ve el 
emeği göz nuru 
ürünlerin pazarlan- 
masını hedeflediğini 
bildirdi.
Muhtar Ormancı, 
kadınların 
başrolde aktif 
olarak yer alacağı 
kooperatifin ayrıca 
İç ve dış turizme 
yönelik olarak da 
hizmet vereceğini 
açıkladı.
Ayrım yapmaksızın 
5 yılı dolu dolu 
geçirmeyi amaç 
ladıklarını bir kez 
daha hatırlatan

Gemlik Belediye 
Baş kanı Refik 
Yılmaz’da, hizmete, 
yatırımlara ve Gem 
lik halkının duaları
na talip olduklarını 
anlattı.
Kadınların siyasi ve 
ekonomik yaşama 
dair önemli katkıla 
rını da masaya 
yatıran Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Meclisinde 
de 4’ü Ak Parti’den 
biri CHP’den 5 
bayan meclis üyesi 
nin bulunmasının 
mutluluğunu yaşa 
dıklarını söyledi. 
‘‘Belediye olarak 
size desteğe 
hazırız. Yapamaya 
cağımız hiçbir hiz 
met yoktur. Kurşun 
lu’nun marka değe 
rini el birliğiyle artır 
mak bizleri mutlu 
edecektir” dedi. 
Çevre Yolu’nun 
Kurşunlu’ya getire
ceği değerin yanı 

sıra, Doğancı ve 
Büyük Kumla 
Barajları sonrasında 
Kurşunlu içme 
suyu probleminin 
de kökten çözümü 
hakkında önemli 
bilgiler veren 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Kurşunlu 
Mahallesi kadın
larının köye sağlık 
ocağı ve Pazar yeri 
taleplerini de 
değerlendirecekleri
ni vurguladı. 
Kurşunlu Baş 
Melekler Kilisesi’nin 
de takas yoluyla 
Belediyeye geçip, 
restore edilip, 
kooperatife ve 
kültürel faaliyetlere 
verilebileceğini 
bildiren Refik 
Yılmaz, Kumla’nın 
ardından Kurşunlu 
Mahallesinin 
de doğalgaza 
geçebilmesi için 
çaba gösterecekleri 
sözünü verdi.

book.com/gemlikbel
twitter.com/gemlik
http://www.gemlik
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EMı Erc Sigara Mitline’Ptiis Bastım Merdhren boşluğuna
Mudanya’da evden 
eve taşımacılık 
yapan bir kişiye ait 
kamyonette 20 bin 
90 adet kaçak 
sigara ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye göre 
bir ihbar üzerine

OtoBartın 4. katımla Inaimr Birisimi
Bursa'da bir 
otoparkın 4. 
katına çıkarak inti
har girişiminde 
bulunan bir kişi, 
güçlükle ikna 
edilip aşağıya 
indirildi.
Edinilen bilgiye 
göre olay merkez 
Osmangazi ilçesi 
Atatürk Caddesi'nde 
meydana geldi.
Bir otoparkın 4. 
katına çıkan A.S., 
elleriyle aşağıya 
sallanarak 
intihar girişiminde 
bulundu.
Çevredeki vatan

Bu oyuna gelmeyin!
Ramazan ayının 
yaklaşmasıyla birlik
te kırmızı et fiyat
larında zam endişesi 
yaşanmaya başladı. 
Et üreticileri piyasa
da kesecek hayvan 
bulunmadığı için 
Ramazan ayında 
fiyat artışının 
kaçınılmaz olacağı
na dikkat çekiy- 
or.ursa’nın önde 
gelen kırmızı et 
üreticilerinden CA- 
Aset’in Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Cavit Aydın, sektörü 
elinde tutan 5-6 
büyük firmanın her 
ramazan ayında aynı 
taktiği uyguladığını 
ve vatandaşa yük
sek fiyatlardan et 
satabilmek için hay
vanları piyasadan 
topladıklarını söyle
di. Şu anda dana 
etinin kilosunu 20 
TL’ye almak için 
uğraştıklarını, ancak 
piyasada hayvan 
bulamadıklarını

harekete geçen 
polis, Güzelyalı 
Siteler 
Mahallesi'nde 
evden eve taşı
macılık yapan 
E.Ö.T.'ye (33) ait bir 
kamyoneti durdur

kaydeden Cavit 
Aydın, “Ramazan 
ayı için ithalatın 
önünün mutlaka 
açılmasını istiyoruz. 
Bugün olabiliyorsa 
bugün hayvan ithal 
etmek gerekiyor. 
Çünkü bazı firmalar 
böylesi önemli 
zamanlarda fır
satçılık yapıyorlar. 
Şu an dananın kilo
sunu 20 TL’ye 
almayı istiyoruz ama 
alamıyoruz. Şimdi 1 
TL yukarısını 
düşünüyorlar. Eğer 
ithal et Ramazanda 

du. Araç içinde 
yapılan aramada, 
her birinin içinde 
10'ar paket 
bulunan toplam 2 
bin 9 karton 
kaçak sigara ele 
geçirildi.

Türkiye'ye 
gelmezse, vatandaş 
30 TL’ye kıyma ala
cak. Tabii bu rakam
lar Anadolu illeri 
için geçerli. Etin 
kilosu İstanbul’da 
40 TL’ye ulaşır” 
dedi. Türkiye’de et 
sektörünün tama
men yeniden ele 
alınması gerektiğine 
işaret eden Aydın, 
hayvan besleyen
lerin yem maliyetleri 
nedeniyle sıkıntılı 
günler yaşadığını, 
bu sıkıntılarını da 
satışlarda fiyatlara

Şüpheli E.Ö.T., 
"5607 sayıl! 4i 
Kaçakçılıkla 
Mücadele 
Kanunu'na muhale
fet" suçundan işlem 
yapılmak üzere 
gözaltına alındı 

daşların ihbarı 
üzerine olay 
yerine polis, 112 ve 
itfaiye ekipleri 
gönderildi.
Vatandaşların 
korku dolu gözlerle 
izlediği intihar 
girişiminde polisin 
ikna çabası sonuç 
verdi.
Polis ekipleri 
tarafından ikna 
edilen A.S., 112 
ekipleri tarafından 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
götürüldü.
Polis, olayla alakalı 
tahkikat başlattı 

yansıttığını belirtti. 
Toptancıların ise her 
gün farklı et fiyatları 
ile boğuşmak zorun
da kaldığını vurgu
layan Aydın, 
“Hayvanı besleyen 
dertli, hayvanı top
tan alan dertli, hay
vanı sattığı işletme 
dertli. Durum böyle 
olunca vatandaşımız 
da etini sofraya 
getirene kadar zam 
üstüne zam görmek 
zorunda kalıyor. 
Buradan başta 
Sayın Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanımız olmak 
üzere tüm yetkililere 
sesleniyoruz. Lütfen 
bu sektörün 
sorunlarına kulak 
verin. Gerekirse 
et alış ve satış fiyat
larına bir standart 
getirin. Herkes kaça 
alıp kaça satacağını 
bilsin. Kimse 
kafasına göre oyun 
oynayanlasın” 
şeklinde konuştu.

kendini aslı
Bursa'da evindeki 
merdiven boşluğu
na kendini asan 
yaşlı adam hayatını 
kaybetti.
Osmangazi Panayır 
Mahallesi'nde bu 
sabah evinin merdi
ven boşluğunda 
kendini asan 70

Mantar
Komaya Soktu
İnegöl’de bir kişi 
yediği mantardan 
zehirlenerek yoğun 
bakıma alındı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, dün saat 
22.00 sıralarında 
Muhmudiye 
Mahallesi üzerinde
ki bir evde mey
dana geldi. 75 
yaşındaki R.Y.

ifan donauran cinayette 
tüyler iimerten ifadeler
Bursa'nın İnegöl 
llçesi'nde birlikte 
alkol ve uyuşturucu 
aldıkları 
arkadaşlarının göz
leri önünde 46 
yaşındaki Sabri 
Öztürk'ü öldürüp 
cesedini yakan, 1 
gün sonra gördük
lerini polise haber 
vermesinden 
çekindikleri 23 
yaşındaki Ferhat 
Yavuz'u öldürdüğü 
öne sürülen 42 
yaşındaki İlker 
Alkış, 36 yaşındaki 
Ali Mete ve 24 
yaşındaki Kadir 
Güzel'in yargılan
masına başlandı. 
Mete ve Güzel'in 
suçladığı İlker Alkış 
savunmasını daha 
sonra yapacağını 
söyledi.
Sabri Öztürk’ün 
cesedi, geçen ocak 
ayında Kütahya'nın 
Domaniç İlçesi ile 
ulaşımı sağlayan 
karayolu üzerindeki 
ormanlık alanda 
bulundu. Araştır 
mada öztürk’ün

yaşındaki yaşlı 
adam yaşamına 
son verdi.
Olay yerine gelen 
polis ekipleri 
inceleme başlattı. 
Yaşlı adamın kendi
ni neden öldürdüğü 
ise henüz 
bilinmiyor.

yediği mantardan 
zehirlenince hemen 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yoğun 
bakıma alınan 
R.Y.'nin hayati 
tehlikesinin bulun
duğu bildirildi.
Olayla alakalı 
soruşturma 
sürüyor 

tüfek ile ateş edil
erek öldürüldükten 
sonra cesedinin 
yakıldığı anlaşıldı. 1 
gün sonra ise 
tüfekle öldürülen 
Ferhat Yavuz'un 
cesedi Bilecik yolu 
üzerindeki ağaçlık 
alanda bulundu. 
Polis, üzerinden 
kimlik çıkmayan 
cesetleri, kayıp 
başvurusunda 
bulunan ailelerin 
teşhis etmesi sonu
cu tespit 
etti.Öldürülen kişi
lerin yaptıkları tele
fon görüşmelerini 
ve görgü tanıklarını 
dinleyen ekipler, 
cinayetlerle ilgili 
İlker Alkış, Ali Mete 
ve Kadir Güzel'i 
gözaltına aldı. Ali 
Mete ve Kadir 
Güzel'in, katil zan
lısı olarak İlker 
Alkış'ı suçladı. İlker 
Alkış'ın ise cina 
yetlerle ilgisinin 
olmadığını belir
tirken adliyeye sevk 
edilen 3 şüpheli 
tutuklandı.



19 Haziran 2014 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış Min memuru kansere nenini
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

12 Eylül dönemi kapandı
12 Eylül öncesi Türkiye bir kaos 

ortamına itilmişti.
Siyaset görevini yerine getiremiyor, 

gençler sağcı, solcu, devrimci, ülkücü, 
akıncı, milliyetçi gibi adlarda bölün
müş ve kutuplaşmıştı.

27 Mayıs Anayasasının getirdiği 
özgürlükçü ortamı hazmedemeyenler, 
gelişen sol düşüncenin önünü kesmek 
için sol gençliğin karşısına kendini 
devletin bekçisi olarak gören ülkücü 
milliyetçi gençliği çıkardı.

Kutuplaşmalar çatışmalara ve silahlı 
olaylara neden oldu.

Hergün onlarca aydın, öğrenci sokak 
ortasında öldürülüyor ülke tam bir 
kaos ortamına götürülüyordu.

Bugün anlıyoruz ki, derin devlet dedi 
ğimiz, devlet içine çöreklenmiş kurum, 
12 Eylül’ün gelişinin yol haritasını 
çizmekteymiş.

12 Eylül sabahı uyandığımızda radyo 
larda Hasan Mutlucan’ın okuduğu 
türkülerle uyandık.

Ve de 12 Eylül’ün darbeci Generalle 
rinin bildirilerini...

12 Eylül darbesi Türkiye’de zor 
yürüyen demokrasiyi askıya alarak 
tam bir faşist dönem başlatıldı.

Tüm bunlar memleketin asli menfaat
leri için yapıldı.
Sağcısı, solcusu binlerce genç darbe 

den sonra tutuklandı.
İşkencelerden geçirildi.
Parlemente kapatıldı, parti liderleri ve 

fieri gelenleri WnfKiandi.
Başta sendikacılar, kooperatifciler, 

öğrenci liderleri, birçok dernek yöneti
cileri tutuklandı.

Cezaevleri tutuktular nedeniyle do 
lunca, stadyumlara dolduruldu insan
lar.

Binlerce insan işkenceden öldü. 
Binlercesi sakat kaldı.
Unutulmaz ve silinmez İzler kaldı 

vücutlarında.
Psikolojileri bozuldu.
Darbeci generallerin her kararı yasa 

yerine geçti.
Darbecilerin başı Genelkurmay 

Başkanı Orgeneral Kenan Evren 
ülkeyi demir yumrukla yönetti.

Lütfedip siyasi yaşama geri dönülür 
ken, Evren bu kez Cumhurbaşkanı 
seçildi.

AKP hükümeti geçtiğimiz yıllarda 
TSK yeniden yapılandırmak için 
başlattığı hukuk dışı yöntemlerle 
açtığı davalar ile 12 Eylül dönemi içi 
de düğmeye basmak zorunda kaldı. 
Bunun sonucu dün alındı.

Kenan Evren 97 yaşında müebbet 
hapis cezası aldı. Hapis yatacak değil 
ama bu karar 12 Eylül faşizminin ceza- 
landırılması anlamına gelen bir hukuk 
kararıdır.

Bu dönemin acısını çekenlerden biri 
olarak geç alınmış bir karar diyorum.

Gemlik Belediyesi 
Zabıta memurların
dan Volkan Oğuz 
yakalandığı amansız 
hastalıktan kurtula
madı.
Kolon kanseri ile 
mücadele eden 
Gemlik Belediye 
si’nin sevilen zabıta 
memurlarından 
Volkan Oğuz 
hastalığa yenik 
düştü.
Volkan Oğuz’un 
cenazesi dün ikindi 
namazından sonra 
Merkez Solaksubaşı 
Camiinde kılınan 
cenaze namazı 
ardından İlçe 
Mezarhğı’nda son 
yolculuğuna uğur
landı.
Volkan Oğuz’un 
cenazesine 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Nazmi 
Koçak, Belediye 
zabıta memurları ve 
personeli, eski 
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut ve 
çok sayıda vatan
daş katıldı.
Volkan Oğuz’un 
cenazesinin kaldın 
hş sırasında yakın- 
larından fenalık 
geçirenler oldu.

Özür dileyeceklerine,
•sabra teşefckür1 ediyorlar...

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
BUSKİ tarafından 
düzenleme çalış
malarına geçtiğimiz 
yıl başlanan ve yak
laşık 1 yıldır 
Gemlik halkına 
işkence çektiren 
Çarşı Deresi 
yapımının sonuna 
gelindiğini bildiren 
pankart okuyanlan 
şaşırtyor.
6 ayda bitirilmesi 
Çarşı Deresi 
yenileme ihalesi, 
plansızlık ve pro
jelerin sürekli 
değişikliği nedeniyle 
10 aydır tamamlana
madı.
Yapımı süresince 
çevreye verdiği 
rahatsızlık nedeniyle 
sık sık gündeme 
gelen Çarşı 
Deresi’nin yenilen
mesi çalışmaları

sırasında dere 
içinde biriken 
yosunlar ve pis 
koku, sivrisinekler 
başta çevre işyerleri 
olmak üzere 
büyük rahatsızlık 
yarattı.
Gemlik Belediyesi

ve BUSKİ tarafından 
İstiklal Caddesi’ne 
asılan bir pankartta 
“Çalışınca Oluyor... 
Dere ve Denize 
Dökülen kanalizas 
yonlar son buluyor 
Sabrınıza Teşekkür 
Ederiz.” yazıyor.

1 yıldır halka 
hizmet yapıyoruz 
diye halka eziyet 
çektirenlerin 
Gemlik halkından 
özür dilemesi 
gerekirken sabıra 
teşekkür etmesi 
şaşkınlık yarattı.

MIUlKSlUtil 0 507 244 72 24

mailto:kadri_guler@hotmail.com


19 Haziran 2014 Perşembe Gemlik KHrf ez Sayfa 5

Bamsan ne Barselona limanları kailleş Oldu
Gemlik'teki Borusan 
Limanı ve İspanya 
daki Barselona 
Limanı arasında 
Kardeş Liman muta
bakat anlaşması 
imzalandı.
Anlaşma ile limanlar 
arasında bilgi ve 
tecrübe paylaşımı ve 
pek çok konuda 
işbirliği gerçekleşe
cek.
Gemlik’te faaliyet
lerini sürdüren 
Borusan Limanı, 
Ispanya'nın 
Barselona Limanı ile 
"Kardeş Liman" 
oldu. Bu konudaki 
mutabakat anlaş
ması Barselona'da 
imzalandı. Anlaşma 
iki liman arasında 
önemli işbirlikleri 
kurulmasını sağlaya
cak.
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı'nın uygu
lamaya koyduğu 
Kardeş Liman prog 
ramı, Türkiye'nin 
limanları ile deniz 
ticaretinin yoğun 
olduğu ya da ikili 
ticaret ilişkilerinin

arttırılmak istendiği 
limanlar arasındaki 
işbirliğini geliştir 
meyi amaçlıyor. 
Borusan Limanı, 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığa Deniz 
Ticareti Genel Müdür 
lüğü'nün hazırladığı 
"Kardeş Limanlar 
Paylaşım Platfor 
mu"na başvuru 
yapan ilk limanlar
dan biri oldu. 
Bakanlık ve iki liman 
yetkilileri arasındaki 
temasların ardından 
Borusan ve Barselo 
na limanları "Kardeş 
Liman" oldular. 
Bu konudaki anlaş
ma Barselona'da

Borusan Lojistik 
Liman İşletme ve 
Uluslararası 
Taşımacılık Genel 
Müdür Yardımcısı 
İbrahim Dölen ve 
Barselona Limanı 
Başkanı Sixte 
Cambra arasında 
imzalandı. İmzalanan 
mutabakat anlaş
ması iki liman 
arasında kapsamlı 
bir işbirliği sürecini 
başlatacak. Bu süreç 
aşağıdaki alanlarda 
işbirliklerini kapsa 
yacak:
- Liman yönetim 
modelleri.
- Denizcilik eğitimi, 
- Güvenlik, emniyeti 
acil durum planla

ması ve deniz 
kazalarına müda
haleler, 
- Liman demiryolu 
bağlantısı, 
- Kurvaziyer taşı
macılığı, 
- Elektronik liman 
yönetimi ve bilgi 
işlem teknolojileri, 
- Liman servislerinin 
etkinliğinin ve 
kalitesinin arttırıl
ması, 
- Çevre konuları ve 
yönetimi, 
- Yatırım ve finans, 
- Liman teçhizatının 
bakımı, 
- Düzenli hat kurul
ması.

"Kardeş Liman"

Barselona Limanı 
Barselona Limanı 
Katalonya'nın ana 
ulaşım ve hizmet 
altyapısını sunuyor. 
5 kıtada 300'den 
fazla limanla bağla 
yan 100'ü aşkın 
devamlı ticaret hal
tıyla Barselona 
Ispanya'nın ulus
lararası trafiğinin 
ana limanı konu
munda bulunuyor. 
Liman genel kargo 
ve tüketici ürünleri, 
elektronik ürünleri 
ve otomotiv gibi 
yüksek katma değer
li kargolar üzerine 
uzmanlaşıyor. 
14,000'i doğrudan 
olmak üzere 32.000 
kişiye istihdam 
sağlayan Barselona 
Limanı üzerinden 
2013 yılında 51.563 
milyar euro değerin 
de mal taşındı.
Limanda halen genel 
kapasiteyi 5 milyon 
TEU'ya çıkarma 
çalışmaları süren 2 
büyük konteyner ter
minali bulunuyor. 
Barselona Limanı 
aynı zamanda 

ülkenin enerji itha
latının girişinde, 
saklanmasında ve 
dağıtımında çok 
önemli bir role sahip 
bulunuyor.
Enerji rıhtımı Batı 
Akdeniz'de bulunan 
en derin sıvı yük 
boşaltma rıhtımı 
olarak tanımlanıyor 
ve liman 275 metre 
uzunluğa ve 175.000 
ton ağırlığa ulaşan 
en büyük tankerlere 
hizmet sunabiliyor. 
Yılda 2,6 milyon 
kruvazör yolcusu ile 
Barselona Limanı 
u alanda Avrupa'nın 

lideri ve dünyanın 
dördüncü tur limanı 
konumunda 
bulunuyor.
Limanda sadece 
kruvazörler için 6 
yolcu terminali 
bulunuyor. 
Geçtiğimiz 10 yıl 
içerisinde Barselona 
Liman İdaresi ve 
çeşitli operatörler 
tarafından kruvazör 
altyapısını kurmak 
ve geliştirmek İçin 
100 milyon euro 
yatırım yapıldı.

VASIFSIZ ELEMAN

25-35YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 
GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmâlar'ftievkiı "GedeleK- 

Orhangazi / BURSA 
Tel : 0 224 586 00 05

Bahalar Ranazaıa Hauılınmr
Ramazan ayının 
simgesi mahyalar, 
mahyacılık sanatına 
gönül veren ustalar 
tarafından Ramazan 
ayına az bir süre 
kala hazırlanmaya 
başladı. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 
İstanbul 1. Bölge 
Müdürlüğü bünye 
sinde bir atölyede 
işlenen mahyalar, 
her yıl Ramazan 
ayında 450 yıllık 
OsmanlI geleneğini 
günümüze taşıyor. 
39 yıldır mahya 
sanatına gönül ver
miş mahya ustası 
59 yaşındaki 
Kahraman Yıldız, 
Ramazan ayında 
camileri süsleyen 
mahyaları anlattı.

“OSMANLININ SON 
MAHYA USTASI 
HACI ALİ CEYHAN”

1975 yılından beri 
mahya sanatıyla 
uğraştığını dile 

getiren Kahraman 
Yıldız, şöyle konuş
tu: "1975 senesin
den itibaren vakıflar 
bölge müdürlüğüne 
çalıştığım sırada 
mahyacılığa başla 
dik. Hacı Ali Ceyhan 
ustamız tarafından 
bir süre eğitim 
gördük. Rahmetli 
Hacı Ali Ceyhan iki 
padişah döneminde 
mahyacılık yapmış, 
OsmanlInın son 
mahyacısı. 
Cumhuriyet tarihin
den sonra da 
İstanbul’a elektriğin 
gelmesiyle yağ 
Kandilli mahya lan 
elektriğe çeviren 
kişidir. Biz onlardan 
eğitim görerek bu 
işe başladık. Mahya 
sanatının doğum 
yeri Sultanahmet 
Camisi. Sultan 
Ahmet döneminde 
Fatih Camisinde 
görevli olan üstadı 
mız Ahmet Kefefi 
başlatmıştır.

Ondan sonra mah 
yacılık devam 
etmiştir.”

“TELEVİYONUN 
OLMADIĞI 
DÖNEMDE MAHYA 
GÖRSEL YAYINDI”

Her caminin ayrı 
ayrı mahyacıları 
olduğunu ifade 
eden mahya ustası 
Yıldız, mahyaların 
geçmişte iletişim 
aracı olarak görül 
düğünü ifade ede 
rek, "Akşamları 
sinemanın, televizyo 
nun, gazetenin olma 
dığı dönemlerde tek 
görsel yayın olarak 
mahyalar vardı. 
Bütün insanlarımız 
cami cami gezip 
mahya izlerdi.
Teravihten önce 
ayrı, teravihten 
sonra ayrı mahya 
oluşurdu.
Bu, yıllardan beri 
devam etmiştir" 
diye konuştu.
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feifcMnfcMWirliMlsii
Bursa Festivall'nde sahneye çıkan ünlü sanatçı Hande Yener, yeni ve eski albümlerinden 

şarkılar seslendirdi. Sanatçının hareketli şarkılarında sevenleri dans etti.

“OĞLUM’A"
git çocuk 
gülüşünü de al, 
bu tövbe tutmaz topraklardan 
*
ve
son kez ağla
akıtıp gözlerinden zemheriyi *
var git
iğde kokan iklimlere *
bırak uçurtman
yırtık kalsın *
yamar salarız peşin sıra 
geçmeden vaktin sen hali, sana 
*
umudu çal
umuda çal şarkılarını, dudaklarından 
sarkarken gelincik şurubu
tütün basılı şiirler iliştir, 
yeni doğan kağıtlara
*
kanı dursun bu kentin, ucuz
bir sigara külüne yılışırken son 
kez zulüm
papatyalar s Ur yaralarına ...

53. Uluslararası 
Bursa Festivali'nde 
sahneye çıkan ünlü 
sanatçı Hande 
Yener, sevilen 
şarkılarını hayran
larıyla birlikte 
seslendirdi. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından Bursa 
Kültür Sanat.ve 
Turizm Vakfı 
(BKSTV) koordi
nasyonuyla gerçek
leştirilen ve 
Türkiye'nin en 
uzun soluklu orga
nizasyonu olan 
53. Uluslararası 
Bursa Festivali'nde 
Hande Yener fırtı
nası esti. Kültürpark 
Açıkhava 
Tiyatrosu'nda 
gerçekleştirilen kon
serde, Yener, yeni 
ve eski albüm
lerinden şarkılar 
seslendirdi. 
Hayranlarının gön
lünü fetheden

Yener, eğlenceli 
sahne performansı 
da ilgi odağı oldu. 
Şarkılarını seven
lerinin arasında da 
söyleyen Yener'e 
konserinde dan
sçıları da eşlik etti. 
Bursa'da konser 
vermenin kendisini 
çok mutlu ettiğini 
söyleyen Yener, özel 
repertuarıyla seven
lerini müzik yolcu
luğuna çıkardı. 
Bursa'da yoğun

sevgi seliyle 
karşılanan sanatçı, 
yaklaşık 2 saat 
süren konserde 
coşkulu bir festival 

akşamına adını 
yazdırdı. Sanatçının 
hareketli şarkıların
da sevenleri dans 
etti.

TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK
1 DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

GÜNDE DAVETİYE DASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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Çotanakspor büyük oynuyor
Gemlik Çotanak 
spor Kongresi 
öncesi, ziyaretlerini 
sıklaştıran Başkan 
Adayı Hüseyin 
Yavuz ve Yönetimi 
kongre öncesinde 
Gemlik’te bazı iş 
adamları ile bir 
araya geldi.
Haiit Uslu, Mustafa 
Yiğit, İbrahim Sarı, 
Kenan Çakır, Gül 
şen Uslu, Harun 
Çoban, Durmuş 
Uslu, Şenol Eker, 
Selim ve Hasan 
Yavuz’u ziyaret 
eden yöneticiler, 
takımın hedeflerini, 
gelecek planlarını 
ve hedeflere ulaşma 
yolundaki aşamaları 
anlatarak, birlik ve 
beraberlik sağlan
ması durumunda

Gemlik Dojo Karate 
Do Spor Kulübü 
sporcularından 
80 sporcu kuşak 
terfi sınavında 
ter dökerek, bir 
üst kuşağa geçtiler. 
Yaz döneminde de 
yeni kayıtlarla 
sporcu yetiştirmeye 
devam ettiklerini 
söyleyen Dojo 
Karate Do Spor 
Kulubü Başkanı 
Gökhan özler, 
“Gençlerimiz ne 
kadar spora teşvik 
edilirse, destek 
verilirse daha 
çok başarı yakalar
lar.

Gemlik’in profes 
yönel takımının ola
bileceğinin altını 
çizdiler. İş adamla 
rından destek sözü 
alan yöneticiler, 
Şampiyonluk sözü 
verdiler.
Çotanakspor Baş 
kan adayı Hüseyin 
Yavuz; “Yöneticimiz 
Gülşen Uslu, dayısı 
nın vefatından dola

Geleceğimiz daha 
güçlü hale gelir.” 
dedi.

81. SANDALYE 

yı aramızda olama 
dı. Kendilerine baş 
sağlığı diliyorum. 
Biz amatör küme ile 
kısıtlı kalmak değil, 
daha büyük hedef 
lere yürüyerek, 
büyük oynamak 
istiyoruz. Gemlik’in 
potansiyelinin 
doğru kullanılması 
durumunda, hedefe 
daha çabuk ilerleye

Kızılay Gemlik 
Şubesi ve Dojo 
Karate Do Spor 
Kulübü Başkanı 
Gökhan özler, 

ceğimize inanıyo
rum. Cuma günü 
yapacağımız kongre 
sonrasında, hızlı 
şekilde yapılanmaya 
gideceğiz” dedi. 
Takımlardan sorum
lu Başkan Yardım 
cısı özgür Çelik ise; 
“Çotanakspor’un 
oyuncu kalitesi son 
derece yüksek. 
Yapacağımız ciddi 
bir iki takviye ile 
Birinci Amatör 
Kümede Şampiyon 
olacağımıza inanı 
yorum. Biz sadece 
bu seneye değil, 
önümüzdeki yıllara 
da dönük yatırımlar 
ve araştırmalar yapı 
yoruz. Biz küçük 
hedeflerin takımı 
olamayız" şeklinde 
konuştu.

sporcu ve hayırse
verlerin yardımıyla 
81. tekerlekli 
sandalyeyi teslim 
ettikleri belirtti

Güciimsnor'ılan 
Yılmaz a forma

2014-2015 Sezo 
nunda Gemlik ve 
Bursa’yı 3. Ligde 
Temsil Edecek olan 
Gemlik Gücüm 
Spor’dan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a forma ve 
plaket jesti geldi. 
Sahada Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan verilen forma 
ve şortları ter
leterek başarıyı 
yakalayan Gücüm 
Sporlu basketbol- 
cular, kendilerine 
yönelik desteğe de 
bu forma ve 
teşekkür plaketiyle 
karşılık verdiler. 
Gemlik Gücüm 
Spor Başkanı 
Tuğan Büyükba 
şaran ve Genel 
Menajer Yahya 
Gümüş, Refik 
Yılmaz’ı makamın
da ziyaret etti.
Genel Menajer 
Yahya Gümüş, 
“Bize destek olan 
büyüklerimize 
teşekkür ziya re 
tinde bulunuyoruz. 
Sporcularımızın 
salonda terlettiği 
formayı asıl sahip
leri olarak sizlere 
vermeyi uygun 
gördük. Bu başarı 
mızda s izi erin 
katkısını unutma 
mız mümkün değil" 
dedi.
“Gemlik’te ne kadar 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER. AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

genci spora adapte 
edebilirsek, bu ilçe 
adına o kadar bü 
yük yatırım olur" 
diye konuşan Yah 
ya Gümüş ve Tuğan 
Büyükba şaran, 
hedeflerinin 3.
Ligde de şampi 
yonluk olduğunu 
vurguladılar. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’da, spora ve 
gençliğe yönelik 
hizmet ve yatırım
ları hatırlatarak, 
ayrım yapmadan 
tüm spor kulüple 
rine destek olduk
larını bildirdi.
Mahalle statüsüne 
dönüşen köylere 
bile spor tesisi yap
tıklarını anlatan 
Refik Yılmaz, 
“Tesisleşme biz
den, başarı tüm 
spor kulüplerimiz
den ve gençlerimiz
den" dedi. Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Gücüm Sporlu 
yönetici ve sporcu
lara 3. Ligde de 
başarılar dilemeyi 
ihmal etmedi. 
Gücüm Sporlu yö 
neticiler daha sonra 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı’yı da ziyaret 
ederek, takım for
ması ve teşekkür 
plaketi sundular.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ELEMAN ELEMAN BAYAN ELEMAN

DENEYİMLİ 
SRC BELGELİ 

SERVİS ŞOFÖRÜ 
ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

FABRİKAMIZ 
LABORATUVAR 
BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR
MÜRACAAT 

TEL: 514 00 60

MERMER SEKTÖRÜNDE 
ÖN MUHASEBE VE 

SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL :514202i

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ.
İLETİŞİM: 514 28 06

SATILIK ZEYTİNLİKSATIUK

UMURBEY’DE
BAHÇELİ 
4+1180

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0535 378 18 00

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIS SAHASINDA POMPACI OLARAK 
(ALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

BKCBN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİRABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMAâ
“SUYUNU BOŞA

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224)5139683Fax:5133595

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Soma ölüm aylığı önemeleri haşladı
Soma'da maden 
faciasında hayatını 
kaybedenlerin 
aileleri Bugün 
itibariyle bankalar
dan aylıklarını ala
bilecekler.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Başkanı Yadigar 
Gökalp
İlhan,Soma'daki 
maden faicasından 
hayatını kaybeden 
işçiler ile yer altında 
çalışan işçilere 
yönelik yapılan 
düzenlemeler hak 
kında değerlendir 
melerde bulundu. 
Soma'da maden 
faciasında 301 
kişinin hayatını kay
betmesinin ardın
dan, ailelere hem 
ölüm aylığı hem de 
ölüm geliri bağlama 
işlemlerini çok hızlı 
bir şekilde gerçek
leştirdiklerini anla

tan Ilhan, bugün 
itibariyle bankalar
dan aylıkların alın
abileceğini, aylık ve 
gelirlerin 
ödemelerinin 17-26 
Haziran tarihleri 
arasında gerçekleşe
ceğini bildirdi.
Aylık bağlanamayan 
67 kişiye yönelik 
düzenleme yapılıyor 
Ancak çeşitli neden
lerden dolayı aylık 
bağlanamayan 67 
kişi bulunduğuna 
dikkati çeken İlhan, 
buna yönelik de bir 
düzenleme yaptık- 
lannı söyledi. SGK 
Başkanı İlhan, şöyle 
devam etti: 
"Orada 67 kişi var, 
onların prim ödeme 
gün sayısı eksik ya 
da emekliliğe ilişkin 
5 yıllık süre şartını 
tutturamayanlar var, 
bekar olup anne 
babasına aylık

bağlanacak olanlar 
var ama orada da bir 
muhtaçlık şartı var, 
bu şartı taşıya
mayanlar var 67 
kişinin içinde. Ya da 
daha önce BAğ-KUR 
hizmeti var ama 
ondan dolayı bize 
prim borcu bulunuy
or, bu sebeple aylık 
bağlanamayan kişil
er var.
Bu 67 kişiye ilişkin 
bir düzenlememiz 
var. 900 gün prim 
ödeme şartının, 
kaldırılması, 5 yıl 
sigoratalı olma

şartının kaldırılması, 
anne babaya aylık 
bağlanabilmesi için 
muhtaç olma 
şartının kaldırılması 
ve SGK'ya olan her 
türlü borçlarının 
telkinine ilişkin bir 
düzenleme var. 
Dolayısıyla düzen
leme yasalaştıktan 
sonra 67 kişiye de 
aylık bağlanabilecek. 
Anne babaya aylık 
bağlanması duru
munda muhtaçlık 
şartı aranıyordu, o 
şartı tutturamayanlar 
vardı, o çözülmüş

olacak."
Bunun dışında 
madende çalışanlara 
yönelik 2 düzenleme 
oluğunu hatırlatan 
Ilhan, "bunlardan bir 
tanesi emeklilik yaşı 
55 idi onun 50'ye 
çekilmesi konusu 
var. Bu sayın 
Başbakanımızın tali
matıyla sonradan 
eklediğimiz bir 
madde. Yine bir 
diğer madde de izin 
günleri tatil gün
leriyle ilgili. Maden 
işçilerinin, yıpranma 
haklan var ama tatil 
günleri, yer üstünde 
çalışılmış günler 
olarak sayıldığından 
yıpranmalarına dahil 
edilmiyordu. Bu 
yapılan değişiklikle 
bütün izinde 
geçirdikleri süreler 
ya da resmi 
tatillerde geçirilen 
süreler de yer altın

da çalışmış gibi 
sayılacak. Yine 
emeklilik yaşlarının 
50'den de daha 
aşağıya çekilme 
şansı olacak" şek
linde konuştu, 
'Soma maddelerine 
eklemeler yapıldı' 
eleştirileri 
Torba tasarıya 
ilişkin, "Soma'ya ait 
bir paket olacaktı 
ama başka meddeler 
de eklendi" şeklinde 
bazı eleştirilerin 
olduğunu belirten 
Ilhan, kendilerinin 
bu maddeler üzerin 
de çok uzun zaman 
dır çalıştıklarını, 
yerel seçimlerden 
önce Meclis'e sevk 
edilmesinin plan
landığını ancak bazı 
maddeler üzerinde 
detaylı çalışmalar 
devam ettiği için 
seçim sonrasına 
bırakıldığını kaydetti.

EPDiman sayaçlara yeni ayar
Tüketicilerin sayaç 
birleştirme ve/veya 
ayrıştırmaya ilişkin 
talepleri dağıtım şir
keti tarafından ye 
rine getirilecek. 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu 
(EPDK) kararına 
göre, tüketicilerin 
sayaç birleştirme 
ve/veya ayrıştırmaya 
ilişkin talepleri 
teknik imkansızlık 
durumu haricinde 
dağıtım şirketi

tarafından yerine 
getirilecek, teknik 
imkansızlık duru
munda kararı EPDK 
verecek.
EPDK'nın konuya 
ilişkin kararı, Resmi 
Gazetede yayım
landı. Buna göre, 
tüketicilerin sayaç 
birleştirme ve/veya 
ayrıştırmaya ilişkin 
talepleri teknik 
imkansızlık durumu 
haricinde dağıtım 
şirketi tarafından 

yerine getirilecek. 
Teknik imkansızlık 
bulunması halinde 
dağıtım şirketleri bu 
konuda tüketiciyi 
yazılı olarak bil
gilendirecek ve 
tüketici tarafından 
itirazda bulunulması 
halinde konu Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumuna sunula
cak. Kurum tarafın
dan verilecek karara 
göre işlem yapıla- 
cak.Sayaç bir

leştirme ayrıştırma 
işlemi tüketicinin 
tercihine bağlı 
olarak dağıtım şirke
tine veya sertifikalı 
firmalara yaptırıla
cak. Tüketicinin söz 
konusu işlemi 
dağıtım şirketine 
yaptırması durumun
da, oluşacak/oluşan 
maliyetleri ispat 
edici belgelerle 
tüketiciye bildirile
cek ve tüketicinin 
maliyetlere ilişkin

ödemeyi yapması 
durumunda bir- 
leştirme/ayrıştırma 
işlemleri dağıtım şir
keti tarafından en 
kısa ve makul 
sürede gerçekleştir
ilecek. Sayaç 
ayrıştırması gerçek
leştirilen tüketicinin, 
içinde bulunduğu 
fatura dönemini 

takip eden ilk 
fatura döneminde, 
birleştirilen 
sayaçların içerisinde 
bulunulan yıldan 
önceki yıla ilişkin 
toplam tüketimi 
üzerinden belir
lenecek yeni tüketim 
kademesi üzerinden 
faturalandırılması 
yapılacak
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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.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM
I Pamukkal* 012 OO 28
I DENİZ UÇAĞI 81 3 OO 13

Pagasua Akmls Seyahat 814 33 0 2

Aydın Turizm 61 3 20 77
Sürer Turizm 312 1O 72
Kanberofllu-Esadaf 314 40 4»

HASTANELER
Dovlot Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast 513 23 29
M«r. Sağ. Ocağı 513 10 68
To m okay Tomografi 5^3 35 29
Konur Tıp Mrk. 514 30 38

BELEDİYE

Telefon Arıza 121 I
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

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

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

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

DAĞITICILAR

Gemlik Körfez HİMMİİ

TAKSİLER

Körfez Taksi 613 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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
Yonl Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
BütUnler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcun Petrol 
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogax
Baysa Patrol 013 Ol 03

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 42 SAYI: 4902

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

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

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

GÜLER AJANS 
Matbaacıhk-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(DİRİ bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
FRANKENSTEIN (3 

BOYUTLU)
12.00-14.00-16.15-

18.30-21.00
SADECE SEN

11.45-14.15-16.30
18.30-20.45 

MERAKLI SHERMAN 
11.30-13.30-15.30-

17.30-19.30

5133321



GemlikK^rfei

ARAÇ ALIM SATIMINDA GÜVENİLİR MARKA...

HER TÜRLÜ 2. EL ARAÇ ALINIR SATILIR 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

KREDİ KARTI İLE SATIŞ İMKANI 
% 50 PEŞİN 24 AY VADE...

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. Dip,: 28 GEMLİK Tel : 0 224 514 25 25 - Fax: 0 224 514 25 26

bikeessess^ih

Yuvanıza Giden Yol

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

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

www.manastiremlakqemlik.com

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


»KAVLAK:

kavlak’ ||ggytiTT&__
LjjwZeytinyagj

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, 
Yöresel ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesFhirıyanında, 

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

M

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Gad.) - Yalova .Yolu Satış. Mağazası - Orhangazi, (Gedelek)

[Kestane Şekeri i 
İYöresel Reçelle» 
İKozmetik Wunlec

Tel: 512 0 512
www.kavlak.com.tr

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ I...

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
20 Haziran 2014 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com  50 Kr.

www.umufbeydeemiaK.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ücretsiz taşımacılık fiyaskosu...
AKP Hükümeti yerel seçimler öncesi 65 yaş ve 

üzeri vatandaşların Belediyelerin toplu tasıma 
araçlarından ücretsiz yararlanmaları için bir 
yasa çıkardı.

Gel gör ki, bu yasayı belediyelerle anlaşmalı 
özel araçlar uygulamıyor.

Burulaş ile sözleşme imzalayan Güzel Gemlik 
Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi yetki 
tileri ile yaptığı bir görüşme üzerine sorunun 
dıdoüsçiJıer yönünü die a'ııp arfıdunıdum.

0 gün de dediğim gibi, bu yasa, düşünülme
den çıkarılmış bir yasa olduğu için, sorunlarla 
birlikte uygulamaya sokuldu. Devamı 4'de

Bursa Ziraat Odası’nca yayınlanan bir rapora 
göre Bursa çevresindeki 38 bin 235 hektar zeytin
liğin yağa yağışlardan zarar gördüğü bildirildi. 
Raporda, kayıpların zeytin dışında yüzde 40 
olurken, zeytinliklerde bu oranın yüzde 75 olduğu 
vurgulandı, geçmiş normal yıllarda elde edilen 
sebze, meyva ve zeytin üretiminin 1.952.094 ton 
olduğuna dikkat çe kilirken, yağış lardan sonra 
bu durumun 1.111.499 tonda kaldığı açıklandı. 
“Üreticilerimize Bakanlar Kurulu kararıyla acilen 
karşılıksız yardım edilmesini bölge üreticileri ola 
rak beklemekteyiz.” denilen raporda, üretici üre
timden düşecek, üretici za rar ettiği gibi ülke eko 
nomisi de zarar göreceği belirtildi. Haberi 2’de 

Balvoz'da tüm sanıfclara
taMiM taran cıMı

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nln 
kararına uyarak, tahliye yönünde karar 
verdi. Mahkeme, 230 sanık için tahliye kararı 
verdi. Haberi sayfa 2’de

Karacaali Gençlik Kampı’nın 
başarılı 24 öğrencisi yurt 

dışına gidecek
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önem 
li sosyal sorumluluk projeleri arasında yer 
alan ve 13 yıldır aralıksız sürdürülen Kent 
Gönüllüleri Gençlik Kampı’nın 14.’sü, gör 
kemli bir açılış töreniyle 2014 sezonuna 
‘Merhaba’ dedi. Haberi sayfa 7’de

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


20 Haziran 2014 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 2

Bursa Ziraat Odaları Koordinasyon kurulu rapor yayınladı

Bursa Ziraat Odası’nca yayınlanan bir rapora göre Bursa çevresindeki 38 bin 235 hektar zeytinliğin yağa yağışlar
dan zarar gördüğü bildirildi. Raporda, kayıpların zeytin dışında yüzde 40 olurken, zeytinliklerde bu oranın yüzde 
75 olduğu vurgulandı, geçmiş normal yıllarda elde edilen sebze, meyva ve zeytin üretiminin 1.952.094 ton olduğu
na dikkat çe kilirken, yağışlardan sonra bu durumun 1.111.499 tonda kaldığı açıklandı. “Üreticilerimize Bakanlar 
Kurulu kararıyla acilen karşılıksız yardım edilmesini bölge üreticileri olarak beklemekteyiz.” denilen raporda, 
üretici üretimden düşecek, üretici zarar ettiği gibi ülke ekonomisi de zarar göreceği belirtildi.
Bursa Ziraat 
Odası’nca yayın
lanan bir rapora 
göre Bursa çevresin
deki 38 bin 235 hek
tar zeytinliğin Mayıs 
ayında yağan aşırı 
yağışlar ve dondan 
zarar gördüğü açık
landı.
Bursa Ziraat Odaları 
İl Koordinasyon 
Kurulu’nun 
raporunu göre, 2013 
yılının Kasım Aralık, 
2014 yılının Ocak, 
Şubat, Mart ve Nisan 
aylarında mevsimsel 
yağışların olmaması, 
Mayıs ayında aşırı 
sıcaklık farklarının 
olması arkasından 
dolunun vurması 

bölgemizdeki zirai 
ürünlerde büyük 
zarara yol açtığı 
belirtildi.
Rapora göre; 171 
bin hektar tarla 
arazisi, 42 bin hektar 
sebzelik, 30 bin hek
tar meyvelik 38 bin 
235 hektar zeytin
liğin yağışlar ve 
doludan zarar 
gördüğü belirtildi. 
Raporda, zeytinlik
lerle ilgili olarak şu 
görüşe yer verildi: 
“Zeytinde de aşırı 
yağış ve arazilerin 
aşırı yağış nedeniyle 
çamur olması, çiçek
te döllenme olmamış 
etkin zirai müca 
delede yapıla

mamıştır.” 
Komisyon raporun
da yağışlar ve kötü 
hava koşulları 
nedeniyle en çok 
buğday ürününün 
231 bin ton, 103 bin 
ton şeftali, 102 bin 
ton armut, 96 bin ton 
zeytin, 28 bin ton 
çilek, 26 bin ton 
kiraz, 25 bin ton 
arpa, 1.230 ton 
sebzenin zarar 
gördüğü belirtildi. 
Yine raporda geçmiş 
normal yıllarda elde 
edilen sebze, meyva 
ve zeytin üretiminin 
1.952.094 ton 
olduğuna dikkat çe 
kilirken, yağışlardan 
sonra bu durumun

1.111.499 tonda 
kaldığı açıklandı. 
Kayıpların zeytin 
dışında yüzde 40 
olurken, zeytinlik
lerde bu oranın 
yüzde 75 olduğu 
vurgulandı.

KARŞILIKSIZ 
YARDIM İSTENİYOR 
Bursa Ziraat Odaları 
il Koordinasyon 
kurulu raporununu 
sonuç bulumünde 
ise şu görüşlere yer 
veriliyor: 
“Tarla Arazisi 
171.000 ha, Sebzelik 
42.000 ha, Meyvelik 
30.000 ha. Zeytinlik 
38.235 ha.
Tablolardan anlaşıla

cağı gibi bölgem
izdeki çiçeklenme 
döneminde aşın 
yağışlar meyve tutu
mundan sonraki 
dolu nedeniyle tonaj 
ve parasal değer 
olarak üreticimiz zor 
durumda kaldığı gibi 
üretimini sürdüre
bilmesi için mevcut 
Ziraat Bankası ve 
Tanm Kredi Koopera 
tiflerine borçları 5 
yıldan az olmamak 
kaydıyla ve faizleri 
silinerek ertelenmeli. 
Yine Tablolardan da 
anlaşılacağı gibi 
üreticilerimize 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla acilen 
karşılıksız yardım 

edilmesini bölge 
üreticileri olarak 
beklemekteyiz. 
Bir daha böyle bir 
yıl yaşamadan 
hükümetimizin 
katkılarıyla üret! 
m im izi sürdüre
bilmek, aksi takdir 
de üretici üretimden 
düşecek, üretici 
zarar ettiği gibi ülke 
ekonomisi de zarar 
görecektir. Bu konu
da tüm Türkiye de 
ziraatla uğraşan alın 
teri el emeğiyle zar 
zor geçinen bu sek
töre ,her sektörün el 
uzatması gerektiğine 
inanıyoruz. Çünkü 
biz üretmesek 
Türkiye aç kalır.”

SOfİİR
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE
DOLGUN MAAŞLI 
ACİL TIR ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
05307836261

lıhıflı Sili sıınMnıMiiıt iıım ula

KAYIP
GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIMI
-^KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

MÜCAHİT BULUT

Anadolu 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi, 
AYM'nin kararına 
uyarak, tahliye 
yönünde karar 
verdi. Mahkeme, 230 
sanık için tahliye 
kararı verdi.
Yerel mahkeme bu 
kararla, Anayasa 
Mahkemesi'nin dün 
"haklarının ihlal 
edildiği" yönünde 
verdiği karara 
uymuş oldu. 
Mahkeme heyeti, 
"İnfaz durdurulmalı, 
sanıklar derhal 
serbest bırakılmalı” 
dedi.
Anadolu 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nin 
savcısı da, Balyoz 
davası sanıklarına 
ilişkin yargılamanın 
yenilenmesi ve 
infazın durdurulması 
yönünde görüş 
bildirmişti.
Savcılık mütalaasın
da, dönemin _Genel __ 
kurmay Başkanı 
Hilmi Ozkök ve

dönemin Kara 
Kuvvetleri Komutanı 
Aytaç Yalman'ın 
mahkeme tarafından 
dinlenmemesinin 
altını çizdi.
Gözlerin çevrildiği 
İstanbul Anadolu 
Adliyesi 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi 
Başkanı Özlem 
Karaçam, yaptığı 
açıklamada tahliye 
başvuruları ile ilgili 
çalışmanın devam 
ettiğini, 15-20 dakika 
sonra kararı açıkla 
yacaklarını söyledi. 
'Balyoz' davasında 
kararı alacak 
heyetin başkanı

Özlem Karaçam... 
Mahkeme Başkanı 
Karaçam ile üyeler 
Berrin Çelen, 
Mübeccel Saraçoğlu 
ve Tülin Akbey 
tahliye taleplerini 
değerlendirdi. 
Bu arada, Balyoz 
sanığı Dursun 
Çiçek'in kızı Av. 
İrem Çiçek ise, sos 
yal medya hesabı 
üzerinde yaptığı 
açıklamada "Karar 
yazılıyor, bekliyoruz. 
Henüz kararı 
almadık" dedi.
SAVCI YENİDEN 
YARGILAMA VE 
TAHLİYE İSTEDİ

Balyoz davasında 
kararı verecek olan 
Anadolu 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi, 
AYM’nin kararı 
hakkında duruşma 
savcısından görüş 
istedi. Savcı müta
laasında, yargıla
manın yeniden yapıl 
masını ve infazın 
ertelenmesini istedi. 
Bu aşamadan sonra 
mahkemenin kararı 
nı vermesi bekleni 
yor.
VE TAHLİYE 
Savcının mütaala 
sim mahkeme, 
Balyoz davasıyla 
ilgili kararını açık
ladı. Mahkeme 
savcının mütalaası
na uyarak sanıkların 
tamamı için yeniden 
yargılama ve infazın 
durdurulması karan 
verdi. Bu kararla 
cezaevinde Balyoz 
davasından hüküm
lü olarak tutulan _ 
isimlerin tamamı 
tahliye edilecek.
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Bnrsa'da salalı nerasınınıı 8 Haltı
İznik’te emniyet 
ekipleri tarafından 
zehir tacirlerine 
şafak operasyonu 
düzenlendi.
İznik Emniyet 
Müdürlüğü, daha 
önceden belirlediği 
adreslere bu sabah 
saat 05.30'da şafak 
operasyonu yaptı. 
Operasyona Bursa 
Narkotik Şube, 
Kaçakçılık ve 
Organize Şube, 
Çevik Kuvvet ve 
özel Harekat tim
lerinden oluşan yak
laşık 100 kadar polis 
destek verdi.
Yapılan baskında

5 Kişilik aile ölümden dondu
Bursa’da, hafriyat 
sırasında bir ev 
çökerken, 5 kişilik 
aile ölümden döndü. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Elmasbahçeler 
Mahallesi'nde mey
dana geldi.
Bir evin temeli için 
kazı yapan iş maki
nesinin çalıştığı 
sırada, bitişikteki 
bina çöktü.
Baki ve Sıdıka Altun 
çifti ile 3 çocuğunun 
içinde bulunduğu ev 
büyük gürültüyle 
yıkıldı. O esnada 
evde bulunan 5 kişi
lik aile ölümden 
döndü. Aile fertleri 
kendilerini dışarı 
zor atarak canlarını 
kurtardı.
Tedbir alınmadan 
temel kazılmasına 
tepki gösteren

Şoför aracının icinıie uyurlıen mazoiü çaldılar
Bursa’da 
şoförünün içinde 
uyuduğu TIR’ın 
akaryakıt 
deposundan 
400 litre mazot 
çalındı.
Edinilen bilgiye 
göre olay merkez 
Osmangazi 
ilçesi Dereçavuş 
Mahallesinde 
meydana geldi."-'- 
36 yaşındaki

uyuşturucu temini 
ve satışı yaptıkları 
iddia edilen 8 kişi 
gözaltına alınarak 
ilçe emniyet müdür
lüğüne getirildi.
Polis, Yeşil cami ve 

mahalle sakinleri, 
“Dozer burada 2 
saat temel kazdı. 
Hafriyat esnasında 
bitişikteki ev bir 
anda yıkıldı. Duvarın 
yıkıldığı yerde 
banyo ve yatak

T.G., park ettiği 
TIR’ın kabininde 
istirahate çekildi. 
Uyandığında 
akaryakıt 
deposundan 400 
litre mazot 
çalındığını fark eden 
T.G., hemen polisi 
arayarak durumu 
bildirdi.
Ekipler, olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

Selçuk 
Mahallelerinde 8 
ayrı noktaya eş 
zamanlı baskın 
düzenledi. Narkotik 
köpeği 5 yaşındaki 
Alfa, şüphelilerin 

odası varmış, o sıra
da aile
fertleri salonda otu- 
ruyormuş. Evin 
yıkıldığı an büyük 
bir bağırış koptu, 
çok şükür facia 
yaşanmadı”

oturduğu ikamet
gahlarda esrar mad
desi ve Bonzai 
denilen uyuşturucu 
hap buldu. 
Gözaltına alınan 8 
zanlının savcılığa 
sevk edildiği belirtil
di. Zehir tacirlerinin 
son zamanlarda lise 
çağındaki gençleri 
hedef aldığının 
duyumunu alan 
İznik Emniyet 
Müdürlüğünün 
Asayiş Şube'de özel 
ekip kurarak 2 ay 
boyunca şüphelileri 
adım adım izlediği 
öğrenildi.

dediler.
Hafriyat durduru
lurken, evleri 
yıkılan ve eşyaları 
yan tarafta kazılan 
temele yuvarlanan 
Altun ailesi 
sokakta kaldı.

Kayıp genç İçin
seferberlik başlatıldı

Bursa’da 5 gündür 
kayıp olan genç 
için Uludağ’ın 
ormanlarında 
arama seferberliği 
başlatıldı. 33 kişilik 
AFAD ekibi 2 iz 
takip köpeği ile bir
likte Pirencik’ten, 
Kireç ocaklarına 
kadar olan ormanlık 
alanı didik didik 
etti. Çaresiz anne 
baba ise umutla 
çocuklarından gele
cek haberi bekliyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Alacahırka 
Mahallesi Orhaneli 
Caddesi üzerinde 
oturan 30 yaşındaki 
Ali Ersin, haplarını 
kullanmayınca 
rahatsızlandı. Eve 
çağrılan 112 acil 
servis ekipleri ve 
polisleri görünce 
kaçan genci ailesi 
günlerce aradı. 
Gitmedik yer bırak
mayan baba Bekir 
ve anne Ayçan 
Ersin son çare 
olarak durumu 
arama kurtarma 
ekiplerine 
bildirmekte buldu. 
Son olarak evinin 
yukarısındaki 
Uludağ yolu 
üzerinde görünen 
Ali Ersin için 
ekipler alarma 
geçti. 33 kişilik 
AFAD timi, 5’er kişi
lik ekipler halinde 
Pirencik 
Mevkii’nden arama 
başlattı. İz takip 
köpekleri Depar ve 
Zeytin’in de 
katıldığı aramalarda 
Kireç Ocaklan’na 
kadar olan bölge 
didik didik edilme
sine rağmen. 
gençten bir ize 
rastlanmadı. Baba 
Bekir Ersin (52), 
oğlundan 5 gündür 
haber alamadık
larını ifade çderek, 
“Oğlumun üzerinde 
para ve kimliği 
yoktu. 5 gündür aç 
susuz dolaşıyor. 
Dayanacak gücü 

kalmamıştır. 
Görenler mutlaka 
bize ulaşsın. Her 
yeri aradık. Ama 
yok. Ormanlık alan
da bulunmaması bir 
bakıma sevindirici. 
Herhalde şehir 
içinde bir yerde. 
Onu daha önce 5-6 
defa hastaneye 
yatırdık. Çok iyi 
niyetli cebinde 10 
lirası varsa isteyin 
hepsini verir. 
İnşallah en kısa 
sürede bulunur ve 
bize haber verirler. 
Annesi perişan biz 
perişanız. Umutla 
dua edip bekliy
oruz” dedi. Anne 
Ayçan Ersin (45) 
oğlunun cumartesi 
günü eve polis ve 
112 ekiplerinin 
gelmesi üzerine 
paniğe kapılıp 
kaçtığını anlatarak, 
“O geceden beri 
yok. Hastaneye git
meyi istemiyor. Her 
yeri aradık, her 
tarafa baktık polise 
karakol gittik yok. 
Ama bulamadık. 
İnşallah sağ salim 
bulunup oğlumuzu 
bize teslim ederler” 
diye konuştu. AFAD 
arama kurtarma 
teknisyeni Mehmet 
Ersoy ise “Bursa 
Afet ve Acil Durum 
Yönetimi 
Müdürlüğü’nden 33 
kişilik arama kurtar
ma timi, 5 ayrı 
bölgede, 5 ayrı ekip 
olarak arama kur
tarma başlattı. Bu 
ekiplerin içinde iki 
tane arazi arama 
köpeğimiz de mev
cut. Onlarda eğit
menleriyle arazide 
aramalarına devam 
etmekteler.
Ekiplerimiz ara
malarını Uludağ 
yolunun Pirencik 
Mevkii’den 
başladılar, Kireç 
Ocaklarına kadar 
olan bölümün 
tamamını taradı. 
Çalışmalarımız 
sürüyor” şeklinde 
konuştu.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Ücretsiz taşımacılık fiyaskosu...
Geçtiğimiz günlerde büroma bu ko 

nuyu görüşmeye gelen 65 yaş üzeri 
emekli bir dostumla konuyu yeniden 
tartıştık.

Yasanın kendilerine bir hak olarak 
verdiği ücretsiz seyahat hakkını kul
lanamadıklarını söyledi.

Belediyelerin şehirlerarası ve şehir 
içindeki taşımacılık hizmetini yap
tırdıkları özel firmalar, BURUL AŞ ile 
yaptıkları sözleşmede böyle bir mad
denin bulunmadığını, 65 yaş üzeri 
vatandaşları ücretsiz taşımak zorunda 
olmadıklarını iddia ettiklerini söyledi, 

ı'şin kötü yanı, özel halk otobüs 
şoförlerinden kötü muamele gördük
lerini de anlattı.

65 yaş üzerindeki vatandaş özel 
kartını çıkardığında kötü söz ve 
davranışla karşılaşan yaşı ilerlemiş 
kişiler rencide edildiklerini belirtiyor
lar.

Konu, pat diye yasa çıkarmakla bit
miyor.

işin önce alt yapısını hazırlamak 
gerekirdi.

Bir uygulama yönetmeliği hazırlan- 
malıydı.

Bence, özel halk otobüsleri sahipleri 
de kendi adlarına haklılar.

Belediye’ye onca para ödedikleri hal 
de, bir de ücretsiz yolcu taşımaları 
angaryadır.

Taşıdıkları 65 yaş üzeri insanların 
ücretlerini ya belediyeler otobüs sahip 
lerine ödemeli, ya da bu işi beledi 
yeler kendi ait araçlarla yapmalılar. 
Türkiye genelinde konu Anayasa Mah 
kemesine götürülürken, yasanın iptal
inin de istendiği biliniyor.

Tüm bunlar, taşımacılık yapan araç 
ların şoförlerinin, 65 yaş üzerindeki 
vatandaşlara kötü davranmalarını 
gerektirmez.

Onların onurlarını kıracak söz ve 
davra nışta bulunamazlar.

Bulunmamalılar.
Bir gün kendileri de, o yaşa geldik

lerinde, bu ve bunun gibi haklardan 
yararlanacaklardır.

Bunu unutmasınlar.
Sorunun biran önce çözülmesi için 

Belediyeler de üzerine düşen görevi 
yerine getirmeli.

Bu yasa 65 yaş ve üzerine ücretsiz 
belediye araçlarıyla seyahat hakkı 
tanımışsa, çözümünü de bulmak 
zorundalar.

Sorunları ortadan kaldırmak Belediye 
lerin veya İç İşleri Bakanlığı’nın göre 
vidir.

65 yaş üzerindeki vatandaşlar bunu 
bekliyor.

Haklı oldukları bir konuda aşağılan
mamak istiyorlar.

Balıkçı tonM car pması sim illi
Fıstıklı Köyü’nün 
tanınmış ailelerin 
den zeytinci ve 
balıkçı Ertan 
Arıkan, kendi
sine ait Balıkçı 
teknesindeki ağ 
toplamaya 
yarayan bomba 
adlı direğin çarp
ması sonucu 
yaşamını yitirdi. 
Fıstıklı Arıkan 
Zeytinyağı

Fabrikası sahibi 
olan Ertan 
Arıkan, aynı 
zamanda balık 
çili kla da uğraşı 
yordu, önceki 
gün, kendisine 
ait teknede, ağ 
çekimi sırasında 
bomba direğinin 
ani olarak çarp
ması sonucu ağır 
yaralanan 
Arıkan,

kaldırıldığı 
hastanede tüm 
müdahalelere 
rağmen kurta 
rılamadı.
Ertan Arıkan’ın 
cenazesi dün 
ikinci namazın
dan sonra Fıstıklı 
Köyü’nde kılınan 
cenaze namazı 
sonrasında son 
yolculuğuna 
uğurlandı.

1. Karadeniz Yayla Senlini 22 Haziran da
Gemlik 
Belediyesi’nin 2014 
Kültür ve sosyal 
Etkinlikler kap
samında Gemlik 
Belediyesi ve

“Biz ki İstanbul Şehriyiz” lıııgiiıı sahneleniyor
Biz ki İstanbul 
Şehriyiz ‘Seferberlik 
Görmüşüz’ adlı 
oyun bugün 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde izleyici
leri ile buluşacak. 
Saat 20.oo’de 
sahneye

Gemlikli Karadeniz 
liler (Samsunlular, 
Giresunlular, 
Trabzonlular, 
Artvinliler) işbir- 
liğiyle düzenlenen 1.

Karadeniz Yayla 
Şenliği, 22 Haziran 
2014 Pazar günü 
yapılacak.
Pazar günü saat 
lO.oo’da Haydariye

Köyü Dedelik Mevkii 
Piknik Alam’nda 
başlayacak olan 1. 
Karadeniz Yayla 
Şenliği, saat 19.oo 
da son bulacak.

konacak olan 
oyun Nazım Hikmet 
Ran’ın eserinden 
esinlenerek 
oyunlaştırıldı. 
Atatürk’ün Nutkun 
dan Samsun’a 
çıkışından Erzurum 
ve Sivas kongrele

rine kadar geçen 
süreç ile Büyük 
Taarruz ve 
Cumhuriyetin 
kuruluşu ile devrim- 
lerini farklı bir 
anlatımla Tiyatro 
Perun oyuncuları 
tarafından sahnele

nen oyunun iki kişi
lik bir oyun olduğu 
belirtildi.
Oyun daha önce de 
yerieşkede Asım 
Kocabıyık Kültür 
Merkezi’nde Nisan 
ayında sahnelen
mişti.

TEŞEKKÜR
Gazetemizin 42. yayın yaşamına başlaması nedeniyle, 
gazetemiz bürosuna bizzat gelerek bizleri kutlayan, 

çiçek gönderen, telefon açan, 
e-mail ve facebook’tan kutlama mesajları yazan 

okurlarımıza ve dostlarımıza teşekkürü bir'borç biliriz

Gemlik Körfez

|SMIUK SU BBYİI 0507244 7224
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Giiciimspıır, Ziya Güler ile deram
Gemlik Gücüm spor 
Kulübü 2014-2015 
Sezonunda Türkiye 
Basketbol 2.Lig 
hedefi ile yola 
çıkıyor. 2012-2013- 
2014 Sezonunda 
Baş Antrenör olarak 
görev yapan Ziya 
Gülerle 2014-2015 
sezonu için 1+1 
anlaşma sağladı. 
Gemlik ilçe Spor 
Salonu’nda yaptığı 
imza töreninde, 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve ilçe 
Spor Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, Gemlik 
Gücüm spor Kulübü 
başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran, 
Genel Menajer 
Yahya Gümüş ve 
Spor ve Halkla 
İlişkiler yönetim 
kurulu üyesi Seda 
Nur Çelik’in katılımı 
ile Baş 
Antrenörlüğü Ziya 
Güler getirildi. 
İmza Töreninde 
Konuşan Gemlik 
Gençlik Hizmetleri 
ve İlçe Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç 
İlçemizin profes 
yönel liglerde bir 
takımın olması

Gemlik’in tanıtımı 
için çok önemli oldu 
ğunu ifade ederek, 
Gemlik Gücüm Spor 
2.lig hedefinde 
başarılar dilerim” 
dedi.
Baş Antrenörü Ziya 
Güler, "Geçen yıl 
devraldığımız 
bayrağı bu yıl 3.lige 
çıkartarak ilçemizi 
en iyi şekilde 
temsil ettiğimizi 
düşünüyorum. 
Şüphesiz büyük 
destekçilerimiz 
Borusan Holding ve 
Gemlik Gübrenin 
hedefimizi daha 
yukarılara taşımak

adına yaptığı 
desteklere TB2.ligi 
ne çıkarak onur
landırmak için 
mücadele sonuna 
kadar devam ettire
ceğiz. Bu başarıyı 
Gemlik Halkı ile 
yakaladık mevcut 
kadromuza, teknik 
ekibe yapacağımız 
transferlerle ve genç 
oyuncularımızın 
takviyesi ile sahada 
savaşan ve seyir 
zevki veren takım 
yaratmak amacın
dayız.” dedi 
Gemlik Gücüm Spor 
Genel Menajeri 
Yahya Gümüş,_____

"Takım olarak ilçe 
miz adına yaptığımız 
çalışmalara Gemlik 
Kaymakamımız 
Cahit Işık ve Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
desteğinin olması 
daha güçlü adımlar
la TB 2. ligine çıkma 
hedeflerimiz doğrul
tusunda hocamızla 
1+1 anlaşarak ilçem
izin adını sportif 
alanlarda duyurmak 
için üzerimize düşen 
görevleri gerçekleş 
tirmek için var 
gücümüzle müca 
dele edeceğiz” 
dedi

Balkan Yıldız ve
tender Masa Tenisi
Şampiyonası Başladı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, spon
sorluğunda Bursa 
Mimar Sinan 
Salonu’nda Yıldızlar 
ve Gençler Balkan 
Şampiyonası 
yapılan karşılaş
malarla başladı. 
Pazar gününe 
kadar devam ede
cek şampiyonaya 
Sırbıistan, Karadağ, 
Bosna Hersek, 
Kosova, Bu Igaris 
tan, Makedonya, 
Romanya, Arnavut 
luk ve Türkiye'den 
160 bayan ve erkek 
sporcunun katilı 
mıyla yapılıyor. 
Masa Tenisi Fede 

rasyonu Yönetim 
Kurulu üyesi, aynı 
zamanda Bursa 
Masa Tenisi İl 
Temsilcisi Cemil 
Ünlü, şöyle dedi: 
"İlk 9 ülkenin 
katılımıyla bir 
Balkan Şampiyo 
naşı yapılıyor. Bu 
Bursa'nın tanıtımı 
için güzel bir fırsat. 
Pazar günü saat 
15.00'de yapılacak 
ödül töreniyle 
müsabakalar 
sona erecek. 
Türkiye'nin 
özellikle yıldız 
erkek ve bayanlar
da ilk 3'e gire
ceğine inanıyoruz."

VASIFSIZ ELEMAN

25-351AŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmâlar'Mevkiı "Gedeiek- 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

Bursa’da ipekçiliğin 
geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılarak 
geleceğe taşınması 
hedefiyle Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
destekleriyle gerçek 
leştirilen Koza ve 
İpek Festivali, 
vatandaşlardan 
yoğun ilgi gördü. 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin destek
leriyle, kentte ipek 
çiliğin geliştirilerek 
geleceğe taşınması 
amacıyla Bursa 
İpekçiliğini Geliştir 
me Derneği (BİG 
DER) tarafından 
düzenlenen ‘Koza 
dan Kumaşa Bursa 
2. Koza ve İpek 
Festivali’, Orhan. 
Gazi Parkı, Koza 
Han girişinde 
başladı. Büyükşehir 
Belediyesi Bando 
su’nun konseriyle 
açılışı yapılan pro
gramda, ipek üreti
mi yapan firmalar ile 
ipek ve koza

kültürüne emek 
verenler açılan 
stantlarda çalış
malarını tanıttı. Aynı 
zamanda töreni 
izleyen tüm vatan
daşlara da günün 
anısına Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan hazırlanan koza 
torbaları hediye 
edildi.
Büyükşehir Beledi 
yesi Başkanvekili 
Abdülkadir Karlık, 
festivalin açılışında 
yaptığı konuşmada, 
Büyükşehir

Belediyesi’nin 
kentin değerlerini 
geleceğe taşıyan 
projelere imza 
attığını belirterek, 
“Bu yıl 2. kez 
gerçekleştirilen 
‘Kozadan Kumaşa 
Bursa 2. Koza ve 
İpek Festivali’ ile 
Bursa’nın en önemli 
değerlerinden olan 
ipek ve koza kültürü 
vatandaşlara 
tanıtılıyor ve en 
önemlisi geleneksel 
kültürümüz gele
ceğe taşınıyor” diye 
konuştu.
Karlık, Bursa’da 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan üretimi yapılan 
yerli tramvaya 
‘ipekböceği’ adının 
verilmesinin de 
Bursa’nın ipek ve 
koza kültürünün 
dünya markası 
olması adına atılan 
önemli adımlardan 
olduğunu sözlerine 
ekledi.
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Sürücü kurslarına 
kayıtlarda istenen 
parmaz izi alındığı
na dair belge artık 
kursiyerlerden 
istenmeyecek.
Milli Eğitim 
Bakanlığı Özel 
Motorlu Taşıt 
Sürücüleri Kursu 
Yönetmeliği'nde 
yapılan değişiklik 
Resmi Gazete'de

KAYIP
BEKO 100 TR W6X SN 90102272 
NOLU YAZAR KASA RUHSATINI 

KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR 
ERCAN KAYA

yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, 
yönetmelikteki 
kurslara kaydola
cak kişilerden 
istenen 
belgeler arasında 
yer alan "parmak 
izi alındığına dair 
belge" ibareleri 
yürürlükten 
kaldırıldı.

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
hava sıcaklığı 
Türkiye genelinde 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyredecek. 
Marmara, Batı 
Karadeniz, Ege'nin 
kuzeydoğusu, 
Eskişehir, Ankara, 
Çankırı, Çorum, 
Amasya, Ağrı ve 
İğdır çevrelerinin 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Sağanak ve gök 
gürültülü sağanak, 
yer yer dolu şek
linde olacak 
yağışların;
Marmara'nın batısı, 
İstanbul, Bursa, 
Kocaeli ve Yalova 
çevrelerinde lokal 
olarak kuvvetli 
olması bekleniyor. 
Rüzgarın, genellikle 
kuzey ve batı, 
zamanla batı bölge 
lerde güney ve 

güneybatı yönlerden 
hafif ara sıra orta 
kuvvette; Ege, 
Marmara'nın güneyi, 
İç Anadolu'nun 
batısı ile yağış alan 
yerlerde yağış anın
da yer yer 
kuvvetlice esmesi 
bekleniyor.

-KUVVETLİ YAĞIŞ 
UYARISI- 
Meteoroloji, 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yer yer dolu şek
linde olacak 
yağışların; Edime, 
KIrklareli, Tekirdağ 
ve İstanbul 
çevrelerinde 
kuvvetli olmasını 
beklediğinden 
ilgililerin ve vatan
daşların yaşanabile
cek olumsuzluklara 
karşı dikkatli ve ted
birli olmaları gerek
tiğini bildirdi.

-BAZI İLLERDE 
HAVA DURUMU- 
Istanbul: Parçalı 
bulutlu, yer yer 

kuvvetli olmak 
üzere sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı.(27) 
Ankara: Parçalı 
bulutlu, öğle saat
lerinden sonra 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı. (31) 
İZMİR: Az bulutlu ve 
açık, zamanla 
parçalı bulutlu. (34) 
Adana: Az bulutlu 
ve açık. (32) 
Antalya: Az bulutlu 
ve açık. (38) 
Samsun: Parçalı ve 
az bulutlu.(26) 
Erzurum: Parçalı ve 
az bulutlu. (28) 
DİYARBAKIR: Az 
bulutlu ve açık.(38) 
-BÖLGELERDE 
HAVA DURUMU- 
Marmara: Parçalı 
bulutlu, Trakya ile 
zamanla bölge 
genelinin sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor.
Ege: Az bulutlu ve 
açık, zamanla kuzey 

kesimlerinin parçalı 
bulutlu, öğle saat
lerinden sonra 
Kütahya ile Manisa 
ve Afyon'un kuzey 
çevrelerinin kısa 
süreli sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor.
AKDENİZ: Az bulut
lu ve açık, zamanla 
batısı parçalı bulutlu 
Îjeçecek.
Ç ANADOLU: 

Parçalı ve az bulut
lu, öğle saatlerinden 
sonra Eskişehir, 
Ankara ve Çankırı 
çevrelerinin kısa 
süreli sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor.
BATI KARADENİZ: 
Parçalı bulutlu, 
Zonguldak ve 
Bartın, zamanla iç 
kesimleri ile 
Kastamonu sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
geçecek.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN..

1 GÖNDE DAVETİYE DASIUR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

Tek (0^224)513 96 83
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin en 
önemli sosyal 
sorumluluk projeleri 
arasında yer alan ve 
13 yıldır aralıksız 
sürdürülen Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı’nın 14.’sü, 
görkemli bir açılış 
töreniyle 2014 sezo
nuna ‘Merhaba’ 
dedi.
Bu yıl ilk kez 
Gemlik’te deniz 
kenarında düzenle
nen kampın açılışın
da konuşan Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, gençlere 
kentlilik bilincini 
aşılamayıhedef alan 
organizasyon sonun 
da en başarılı 24 
öğrencinin yurt dışı 
tatiliyle ödüllendin 
leceğini söyledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi adına 
BURFAŞ tarafından 
düzenlenen ve 13-15 
yaş grubundaki 
gençlere aynı zaman 
da tatil yapma 
imkanı da sunan 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı, 
Gemlik’in Karacaali 
bölgesinde, Bursa 
Valisi Münir Karaloğ 
İu, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, AK 
Parti II Başkanı 
Cemalettin Torun ve 
İl Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa 
Bilici’nin de katıldığı 
bir törenle hizmete 
açıldı. Büyükşehir 
Belediyesi Çalgıcı 
Mektebi Roman 
Orkestrasının mini 
konseriyle başlayan 
törende öğrenciler, 
müzik eşliğinde 
kamp dansını 
gerçekleştirdi. 
Yapılan açılış 
konuşmalarının 
ardından protokol 
üyeleri, öğrencilerle 
birlikte geleneksel 
kamp ateşini yaktı. 
Kamp ateşinin yakıl
masının ardından 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve 
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, öğrencil
erle birlikte plaj 
voleybolu oynadı. 
Başkan Altepe, B4 
Grubu’ndan Beyza 
Emre ve B5 
Grubu’ndan______

Gülsena Ekin ile bir
likte, dönem plaketi
ni kamp kütüğüyle 
buluşturdu.
İlk yıllarda Ürün- 
lü’de, sonraki yıllar
da da Uludağ etek
lerindeki Yiğitali 
Köyü’nün Göl 
Pınarlar mevkiinde 
gerçekleştirilen 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı, bu 
yıl ilk kez deniz 
kenarına taşınarak 
Gemlik’in Karacaali 
bölgesinde, çam - 
ağaçları ve tarihi 

çınar ağacıyla 
donatılan çehresiyle 
denize sıfır bir alan
da gerçekleştiriliyor. 
Yüzmeden kano der
slerine, tiyatro ve 
müzikten resme 
kadar birçok alanda 
etkinliğin yapılacağı, 
basketbol, voleybol, 
futbol gibi sportif 
faaliyetlerle süsle
nen kamp; sunum
lar, gezici 
kütüphane, okuma 
saatleri ve eğlencel
erle renklenecek. 18 
Haziran’dan 26

Ağustos’a kadar 8 
dönem düzen
lenecek olan ve her 
dönem 150 
öğrencinin hazır
lanacağı kampın 
final gecesi, 29 
Ağustos’tâ 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu’nda 
gerçekleştirilecek. 
Kamp sonunda 
başarılı bulunan 24 
öğrenci, yurt dışı 
tatiliyle ödül
lendirilecek.
Bir kentin geleceğini 
gençler belirler

‘Bir kentin geleceği
ni o kentin gençliği 
belirler’ düşünce
siyle yola çıktıklarını 
ve bu anlamda Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı’nın 14 yıldır 
gelecek nesillere 
yatırım yapan bir 
organizasyon halini 
aldığını belirten 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kam
pın Büyükşehir 
Belediyesi’nin en 
kapsamlı sosyal 
sorumluluk projesi 
olduğunu söyledi. 
Projenin öncelikli 
hedefinin yaşadığı 
şehre ve toplumsal 
hayata duyarlı 
bireyler yetişmesine 
katkıda bulunmak 
olduğunu ifade eden 
Başkan Altepe, “Bu 
duyarlılıkla kam
pımız, yenilenen 
yüzü ve yeni alan
larıyla gençlerimizin 
yaz tatillerini ren
klendirecek. Denize 
sıfır mekanda 
organize edilen 
kamp ile 13-15 yaş 
arası gençlerimizin 
unutulmaz anılar 
yaşayacaklar. Onları 
doğa, spor ve sanat
la buluşturacağız. 
Kampımız, gençler
imiz, Bursa’mız, 
insanımız için hayırlı 
uğurlu olsun" dedi. 
Genç nüfus en 
önemli zenginliğimiz 
Vali Münir Karaloğlu 
ise, ülkenin en 
önemli zenginliğinin 
genç nüfus 
olduğunu kaydetti. 
Kent Gönüllüleri 
Kampı’nın toplum
sal entegrasyonu 

sağlayan en önemli 
projelerden biri 
olduğunu kaydeden 
Vali Karaloğlu, “Son 
dönemde nüfus 
artış hızımızda azal
ma olsa da Avrupa 
ülkeleri arasında en 
genç nüfusa 
sahibiz. Ama bu 
genç nüfusun 
ülkemiz için avanta
ja dönüşmesi için 
gençlerimizi çok iyi 
yetiştirmemiz lazım. 
İyi eğitim vermemiz, 
ülkelerini seven, 
insanını seven, 
değerlerine bağlı, 
kültürüne, inancına 
bağlı gençler olarak 
yetiştirmemiz lazım. 
Onun için eğitim 
dönemlerinin dışın
da bu tür kamp 
dönemleri de genç
lerimiz için çok 
önemli.
Sevgili gençler; 
kamp dönemini iyi 
geçirin. Burada son
suza kadar sürecek 
dostluklar edinin. 
Bu kampı düzenle 
yen başta Büyük 
şehir Belediye 
Başkanımız olmak 
üzere emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyorum’’ diye 
konuştu.
Gençlik kampının 
açılış töreninde, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Mustafa Bilici ve 
BURFAŞ Genel 
Müdürü Muhammet 
Gümüşsoy da yap
tıkları selamlama 
konuşmasında, 
gençler için iyi bir 
kamp dönemi diledi.
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ELEMAN ELEMAN BAYAN ELEMAN

DENEYİMLİ 
SRC BELGELİ 

SERVİS ŞOFÖRÜ 
ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

FABRİKAMIZ 
LABORATUVAR 
BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR

MÜRACAAT 
TEL: 514 00 60

MERMER SEKTÖRÜNDE 
ÖN MUHASEBE VE 

SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracaatla rın şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ.
İLETİŞİM: 514 28 06

SATILIK ZEYTİNLİKSATILIK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 
4+1180

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
UÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK 
0 535 378 18 00

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578
‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR 
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIS SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

raııiflıM KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR 
i

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEM AA
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan "Suyunu Boşa 
Harcama” kampanyasına
■i için siz de katılın

-1 ' ■

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı
ürkiye Fırıncılar 
Federasyonu 
Başkanı Balcı, 
Türkiye genelinde 
Ramazan pidesinin 
kilogram fiyatının 
5 TL'yi geçmeye
ceğini söyledi. 
Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu 
Başkanı Halil 
İbrahim Balcı,

Türkiye genelinde 
Ramazan pidesinin 
kilogram fiyatının 
5 lirayı geçmeye
ceğini, Ankara'da 
300 gramlık 
pidenin 1.5 liradan 
satışa sunulacağını 
açıkladı.
Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu 
Başkanı Halil

İbrahim Balcı, 
Ankara'da 300 
gramlık Ramazan 
pidesinin fiyatının 
1.5 TL olacağını 
söyledi.
Balcı, Türkiye 
genelinde ise, 
Ramazan pidesinin 
kilogram fiyatının 
5 TL'yi geçmeye
ceğini belirtti.

Hükümlü »e engellilere hihe desteni
İŞKUR eski hükümlü 
ve engellilerin kendi 
işini kurmaları ve 
mesleki eğitimleri 
için yaklaşık 9 mily
on lira hibe desteği 
verdi.
İŞKUR Genel 
Müdürü Nusret 
Yazıcı, İŞKUR'un 
engelli ve eski 
hükümlü çalıştır
mayan işverenlerden 
tahsil edilen idari 
ceza paralan fonun
dan, eski hükümlü 
ve engellilerin kendi 
işini kurmaları ve 
mesleki eğitimleri 
için yaklaşık 9 mily
on lira hibe desteği 
verdiğini bildirdi. 
Yazıcı, yazılı açıkla
masında, kuruma 
sunulan projelerin 
değerlendirilerek, 
engellilerin ve eski 
hükümlülerin özelik
le kendi işlerini kur
malarına ve

engellilerin işe 
uyumlarını, mesleki 
eğitimlerini 
amaçlayan projelere 
kaynak tahsis 
edildiğini belirtti. 
İŞKUR'un 
engellilerin ve eski 
hükümlülerin, 
mesleki eğitim ve 
rehabilitasyonları ile 
istihdamlarını temel 
görev olarak 
gördüğünü belirten 
Yazıcı, engellilerin 
ve eski hükümlülerin 
kendi işlerini kur
malarına yönelik 
projeleri destekle
meyi sürdürecekler
ine işaret etti.

Yazıcı, özellikle sivil 
toplum kuruluşları 
ve işverenlerin 
engellilerin işe yer
leşmesini veya işe 
uyumlarını artıracak 
projeleri hazırla
maları halinde 
finansal destek ver
ilmeye de devam 
edeceklerine değin
di. Kendi işini kuran 
engellilere 20 bin 
liraya kadar makine- 
teçhizat hibesi, 2 bin 
liraya kadar kuruluş 
işlemleri desteği ile 
bir yıl boyunca 4 bin 
liraya kadar işletme 
giderleri desteği ver
ileceğini bildiren

Yazıcı, engellilerin 
mesleki eğitimi ve 
îşg uyumlarına kstkî 
sağlayacak 74 proj
eye de yaklaşık 4 
milyon lira kaynak 
tahsis edildiğini 
açıkladı.
-9 milyon lira hibe 
desteği 
Yazıcı, Adalet 
Bakanlığı Denetimli 
Serbestlik 
Birimlerince, kendi 
işini kurması 
yönünde uygun 
bulunan eski 
hükümlülerce hazır
lanan 12 projenin 
kabul edilerek eski 
hükümlü istihdam 

etmeyen işverenler
den kesilen idari 
ceza paraları fonun
dan proje başına 5 
bin ile 10 bin 
lira arasında olmak 
üzere toplam 92 bin 
lira hibe verildiğini 
belirterek, şunları 
kaydetti: 
"İŞKUR, engelli ve 
eski hükümlü 
çalıştırmayan işv
erenlerden tahsil 
edilen idari ceza par
aları fonundan, eski 
hükümlü ve 
engellilerin kendi 
işini kurmaları ve 
mesleki eğitimleri 
için yaklaşık 9 
milyon lira hibe 
desteği verdi. 
Türkiye'de ilk kez 
zihinsel ve ruhsal 
engellilerin istihdam 
edilecekleri 12 
korumalı iş yerinin 
kurulması için de 
yaklaşık 3,5 milyon 

lira hibe verildi. 
Kurulacak iş yerle 
rine 150 bin liraya 
kadar makine 
teçhizat hibesi 
verilecek, engelli 
çalışanların bir yıl 
süre ile ücretleri ve 
işletme giderleri 
desteklenecektir. 
Bu şekilde istihdam 
edilmeleri daha güç 
olan engellilerin de 
istihdam 
edilmelerinin önü 
açılmış olacaktır. 
2008 yılından 
itibaren eski hüküm
lülerce hazırlanan 43 
kendi işini kurma 
projesine hibe 
desteği sunulmuş 
olup, bu projelerden 
10'u çeşitli sebepler
le başlatılmamıştır. 
Ancak bizleri mutlu 
eden 33 projenin 
halen devam etmesi 
ve başarılı 
olmasıdır."
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LkHLKLI ILLÜUIIUIH
itfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

ULAŞIM
Pamukkala
DENİZ UÇAÖI
Pegasus A km la Seyahat
METRO
Aydın Turizm
SOzar Turizm
Kanberofllu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

«12 OO 20
•13 66 13

•13 12 12
•13 20 77
•12 1O 72
•14 4» 4»

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Haat 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokıy Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

517 34 00
513 23 29
613 10 68
513 65 29
514 80 88

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

innınnniEmr
Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme ı
Statyum ‘
Orm-Böl.Şef. l
Milli Eğt Md.
Halk Kütüphane |
Askerlik Şb. ı
Karayollan 
Uman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

BELEDİYE

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

umumumu
121
186

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

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlaar

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

__________OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

Gemlik KSrfez
IIİKSİHGIİ

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

513 45 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
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iYöresel ReçellerI 
kozmetik Ürürden

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. Tel:512 0 512
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Cihath Köyü Mevkiinde yapılacak 232 kişilik Bölge Hastanesi 30 dönümlük alan üzerine yapılacak

Bölge Hastanesi gün sayıyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Tatil Yapabilmek...
Okulların kapanması yaz tatilinin başlaması 

demektir.
Türkiye’de yaz İç turizminin canlanması İçin 

okulların kapanmasını beklemek zorundayız.
Tatil yapma kültürümüz her geçen gün artarken, 

bilhassa Akdeniz ve Ege kıyılarındaki oteller tatilci
lerin cazibe merkezi oluyor.

Bilhassa çalışan kesim, tatili dört gözle bekliyor.
Birde, tatil beldelerindeki fiyatlar, dışandan 

gelen turistlere uygulandığı gibi yeril turistlere de 
uygulansa.

Bak gör o zaman tatil yapanlar ne kadar çoğala
cak... Devamı sayfa 4’de

Gemlik Cihath Köyü 
Mevkiinde yapılması 
planlanan ve 32 kişi
lik yoğun bakım üni 
tesi ile birlikte 232 
kişilik Bölge Hasta 
nesi, temel atma 
aşamasına geldi. 
Aralık ayında ihalesi 
yapılan ve sözleşme
si imzalanan 
hastanenin ilgili, 
müteahhit firmaya 
yer tesliminin de 
yapıldığı açıklandı. 
Haberi sayfa 2’de

Sahte polise 20 Hin lira Kaptırın
Bursa’da sahte polise İnanan bir kişi 20 bin lirasından oldu. İş yerinde otururken tanımadığı bir numara 
tarafından arandı. B.E.’nin telefonu açmasıyla kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya kandı. 3’de

http://WWW.kclVlclk
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemiaK.com
http://www.irfanijnliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cihatlı Köyü Mevkiinde yapılacak 232 kişilik Bölge Hastanesi 30 dönümlük alan üzerine yapılacak

Bölge Hastanesi gün sayıyor
Gemlik Cihatlı Köyü 
Mevkiinde yapılması 
planlanan ve 32 kişi
lik yoğun bakım 
ünitesi ile birlikte 
232 kişilik Bölge 
Hastanesi, temel 
atma aşamasına 
geldi.
Aralık ayında ihalesi 
yapılan ve sözleşme
si imzalanan hasta
nenin ilgili müteah
hit firmaya yer tesli
minin de yapıldığı 
açıklandı.
30 Dönümlük alan 
üzerinde yapılacak 
Modern Bölge Hasta 
nesinde helikopter 
pisti de bulunacak. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, İl 
Sağlık Müdürü Dr. 
Özcan Akan ile bir
likte Bölge Hastane 
sinin yapılacağı 
arazide inceleme 
lerde bulundu.
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürü 
Ahmet Turan, 
Belediye Meclis 
Üyesi Hulusi Gandar

ve Müteahhit Firma 
temsilcilerinin de yer 
aldığı inceleme 
gezisinde temel 
atma öncesinde 
yapılacak çalışmalar 
masaya yatırıldı, il 
Sağlık Müdürü Dr. 
özcan Akan, 
Gemlik’in deprem 
açısından has
sasiyetini bildiklerini 
ifade ederek, sismik 
izolatör çalışmasını 
başlatacaklarını

söyledi. Bölge Hasta 
nesinin temelinin 
atılması için hiçbir 
engelin kalmadığını 
bildiren Özcan Akan, 
“Gemlik Bölge 
Hastanesi Bursa’nın 
en özgün modern 
projelerinden biri
sidir. Çağdaş mima 
risi, dünya standart- 
lanndaki kalitesi ve 
deprem yönetmelik
lerine uygun olarak 
inşaa edilecek

olması en başlıca 
özellikleridir. Bu 
konuda büyük 
çabalar gösteren 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı kutluyorum. 
Gemlik Bölge 
Hastanesi, İnegöl ve 
Mustafa Kemalpaşa 
ilçelerinden sonra 
Bursa’nın Bölge 
Hastanesi eksikliğini 
giderecektir. Şimdi
den Hayırlı uğurlu

olsun" dedi.
200 kişilik bölge 
hastanesinde 32 
kişilik de yoğun 
bakım ünitesi ola
cağını vurgulayan İl 
Sağlık Müdürü Dr. 
Özcan Akan, hasta
nenin bölgesel 
niteliğiyle Gemlik’e 
çok yakışacağını 
sözlerine ekledi. Dr. 
Özcan Akan ile bir
likte projeleri ince
leyip araziyi gezen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, 
Gemlik Belediyesi 
olarak daha önce 
hastane arazisinde 

alternatif yol açma 
çalışması yaptık
larını hatırlatarak, 
yüklenici firmanın 
çalışmalarına da 
destek olacaklarını 
kaydetti. Kısa 
sürede çalışmaların 
başlayacak 
olmasının mutlu
luğunu yaşadıklarını 
savunan Refik 
Yılmaz, ilk etapta 
şantiye kurularak 
arazinin ortaya 
çıkarılacağını, ardın
dan da kısa sürede 
temel atma aşaması
na getirileceğini 
ifade etti.

ŞOFÖR
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE 
DOLGUN MAAŞLI 
ACİL TIR ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
05307836261

Bursa'la ttaliğe cıkacallar dikkat!

HM ABONE OLDUNUZ Mü?
MlimiMM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Trui A “SUYUNU BOŞAI WIA > HARCAMA»
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Hafta sonunda 
Bursa’ya gidecekler 
için trafik konusun
da uyarı yapıldı 
Şehirler arası ve 
şehir içi güzer
gahlarda yol duru
mu ise şöyle : 
. Bursa - Orhaneli 
Karayolu Ve Bursa- 
Izmir Karayolu 
Güzergahlarında Yol 
Genişletme Ve 
Düzenleme Çalış
maları ile Irfaniye 
Köprülü Kavşağı 
Yapım Çalışmaları 
Nedeniyle Şerit 
Daraltması 
Yapıldığından Çalış
ma Alanlarında 
Trafik Kontrollü 
Olarak 
Sağlanmaktadır.
2. Bursa-Ankara 
Yolu Raylı Sistem 
Yapım Çalışmaları 
Kapsamında Yol 
Düzenleme Ve 
Asfaltlama Çalış
maları Nedeniyle 
Şerit Daraltması

Yapılmaktadır.
3. Doğu Çevre Yolu 
Şamalı Köprülü 
Kavşağı Çalışmaları 
Nedeniyle Doğu 
Yakın Çevre Yolu 
Güzergahında Şerit 
Daraltması 
Yapılmaktadır.
4. Yıldırım İlçesi 
Erikli Mahallesi 
Eflak Caddesinde 
Asfaltlama Çalış
maları Yapılacaktır. 
6- Gemlik Mustafa 
Kernel Atatürk 
Kordonu'nda Atık 
Su Kollektörü Çalış
ması Yapılacaktır.. . 
Tarafik Akışı Narh 
İstikametinde 2

Numaralı Cadde 
Üzerinden, Bursa 
istikametinde ise 1 
Numaralı Caddeler 
den Sağlanacaktır. 
5- Çalı Mahallesi 
Bursa Cad. Ve 17 
Eylül Caddesinde 
Kanalizasyon 
VeYağmursuyu 
Çalışması 
Yapılacaktır. Yol 
Kısmen Trafiği 
Kapatılacak,Trafik 
Kontrollü Olarak 
Alternatif Güzergah 
tan Sağlanacaktır. 
6- Bursa Çevre Yolu 
Samanlı Bağlantı _ 
Yolunda Samanlı 
Kavşak Köprüsü

İmalatları Yapılacak, 
Trafik Kontrollü 
Olarak Alternatif 
Güzergahtan 
Sağlanacaktır.
7- Kestel Uludağ 
Caddesinde 
Kanalizasyon Ve 
Yağmursuyu Çalış
ması Yapılacaktır. 
Trafik Kontrollü 
Olarak Sağlana 
çaktır.
8- Osmangazi 
İlçesi Selçukhatun 
Mahallesi Atatürk 
Caddesinde 
Asfalt Çalışması 
Yapılacaktır. Trafik 
Kontrollü Olarak 
Sağlanacaktır. 
9-Nilüfer ilçesi 
Görükle Kurtuluş 
Mahallesi Balkan . 
Mümin Gençoğlu 
Caddesinde 
Kanalizasyon Ve 
Yağmursuyu Çalış
ması Yapılacaktır. 
Trafik Kontrollü 
Olarak Sağlana 
çaktır.
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Uyuştur ucu Tacirler indeSon Per de’
Karacabey’de, 
polisin zehir tacirle 
rine yönelik iki ay 
süren takibinin 
ardından alıcı ve 
satıcılardan oluşan 
34 kişi gözaltına 
alındı. 'Son Perde' 
adı verilen operas 
yonda 5 şüpheli, 
uyuşturucu ticareti 
iddiasıyla mahke 
meye sevk edildi. 
Alınan bilgiye göre, 
Karacabey Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro ekipleri ilçenin 
Hamidiye ve Saadet

9 yasııM cırt bımlarahan irerdi
Güzelyalı 
Mahallesi’nde serin 
lemek için denize 
giren 9 yaşındaki 
çocuk, boğularak 
hayatını kaybetti. 
Bursa'nın 
Karacabey 
ilçeşinde, polisin 
zehir tacirlerine 
yönelik iki ay 
süren takibinin 
ardından alıcı ve 
satıcılardan oluşan

SaMe noRse 20 M lira Mı

mahallelerinde 
uyuşturucu alışver
işini yakın takibe 
aldı. İki ay süren 
takibin sonunda 10

ayrı adrese yapılan 
şafak baskınında 
34 kişi gözaltına 
alındı.
Polisin yaptığı ara

34 kişi gözaltına 
alındı. 'Son Perde' 
adı 
verilen operasyonda 
5 şüpheli, uyuşturu
cu ticareti iddiasıyla 
mahkemeye sevk 
edildi.
Alınan bilgiye göre, 
Karacabey Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro ekipleri ilçenin 
Hamidiye ve 
Saadet mahal

lelerinde uyuşturu
cu alış
verişini yakın takibe 
aldı. İki ay süren 
takibin sonunda 10 
ayrı adrese yapılan 
şafak baskınında 34 
kişi gözaltına alındı. 
Polisin yaptığı ara
malarda 552 gram 
esrar, 20 gram bon
zai, 50 adet uyuştu
rucu hap, 500 dolar 
ve 500 euro sahte 

malarda 552 gram 
esrar, 20 gram 
bonzai, 50 adet 
uyuşturucu hap, 500 
dolar ve 500 euro 
sahte para ele geçir
ildi. Operasyonda 
alıcı olduğu belir
lenen 29 kişi ayrıca 
yargılanmak üzere 
serbest bırakılırken, 
zehir taciri oldukları 
iddiasıyla E.K, T.D, 
E.Y, Ç.S. ve K.I. 
tutuklanma talebiyle 
Karaca bey 
Adliyesi'ne sevk 
edildi 

para ele geçirildi. 
Operasyonda alıcı 
olduğu belirlenen 
29 kişi ayrıca 
yargılanmak üzere 
serbest bırakılırken, 
zehir taciri oldukları 
iddiasıyla E.K, 
T.D, E.Y, Ç.S.
ve K.I. tutuklanma 
talebiyle Karacabey 
Adliyesi'ne sevk 
edildi

Yangında facianın 
kıyısından dönüldü

Bursa’da lastik 
deposunda mutfak 
tüpünden çıkan 
yangında facianın 
eşiğinden dönüldü. 
Olay Osmangazi 
İlçesi Veysel Karani 
Mahallesinde bir 
lastik deposunda 
meydana geldi. 
Lastik deposunun 
sahibi Erbil 
Bulamat’ın işy
erinden ayrıldığı 
sırada yazıhane 
bölümünde kalan 
Alzheimer hastası 
babası Ersin 
Bulamat (70) mut
fak tüpünü yakmak 
istedi. Bulamat’ın 
yakmak istediği 
mutfak tüpü bir 
anda alev aldı. 
Mutfak tüpünden 
çıkan alevler bir 
anda ahşap binayı 
sardı. Alevlerin 
deponun içerisin
deki lastiklere 
sıçramaması 
muhtemel bir faci
ayı önledi. 4 ekip 
olarak yangına 
müdahale eden 

itfaiye ise ilk önce 
tüpleri dışarı çıkar
mayı başardı. Baba 
Ersin Bulamat 
yangın sebebiyle 
şoka girdi Lastik 
Deposunun sahibi 
Erbil Bulamat, 
“Kızım rahatsız 
olduğu için onu 
ziyarete gittiğim 
sırada babam 
içeride otururken 
tüpü yakmak 
istemiş. Yangın 
başlamış, patlama 
da olmuş. Bu yüz
den yangın 
büyümüş. Babam 
Alzheimer hastası 
gidecek yeri yok, 
depoda benim 
yanımda yatıyor” 
dedi. Lastik depo
sunun yanında evi 
bulunan ilyas 
Albayrak ise, “Ben 
namaz kılmak için 
hazırlık yapıyor
dum. Gelinim 
bağırdı. Eşim 
ameliyatlı. Alevlerin 
bizim binaya kadar 
yaklaşması korkut
tu" diye konuştu.

Bursa’da sahte 
polise inanan bir 
kişi 20 bin lirasın
dan oldu.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Ahmetpaşa 
Mahallesi’nde mey
dana geldi. B.E., iş 
yerinde otururken 
tanımadığı bir 
numara tarafından 
arandı. B.E.’nin tele
fonu açmasıyla ken
disini polis olarak 
tanıtan dolandıncı, 
“400 kişi ile 
operasyon yaptık. 
Bankada paran var 
mı?” dedi.
Bunun üzerine 
paniğe kapılan B.E, 
bankada 25 bin lira 
parası olduğunu

söyledi. 
Dolandırıcılar,
B.E.’ye bankadan 20 
bin lira çekip, vere
cekleri hesaba 
parayı yatırmalarını 
söyledi. Bankadan 
20 bin lirasını çekip, 

dolandırıcıların 
verdiği hesaba 
yatıran B.E., bir 
süre sonra 
dolandırıldığını anla
yarak polise müra
caat etti. Gürsu 
ilçesinde Kurtuluş

Mahallesi’nde 
H.D.’yi arayan bir 
kişi kendisini 
emniyet müdürü 
olarak tanıtıp, “Terör 
örgütü adına 40 bin. 
lira hesabından 
çekilmiş. Bizim 
vereceğimiz hesaba 
para yatırırsan 
şahısları yakalaya
cağız” dedi. Bunun 
üzerine bankayan 
giden
H.D.,dolandırıcıların 
hesabına bin 190 
lira para yitirdi. Bir 
süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan H.D., sahte 
emniyet müdürün
den şikayetçi oldu. 
Polis, her iki olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

KRŞCDC BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GUN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ 
____ _______ _ _ A . 4 !. j A

www.gemlikkorfezgazetefei.com

http://www.gemlikkorfezgazetefei.com
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Güne Bakış SSK horcu olanlar dikkat!
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tatil Yapabilmek...
Türkiye’de turistik otel sayısı Rah 

metli Turgut Özal’ın getirdiği teşvikler
le birden mantar gibi çoğaldı.

Çoğalmasının bir yanı da Akdeniz ve 
Ege kıyılarında el değmemiş koyların 
özel sektöre devredilmesi ile gerçek
leşti.

Bugün Türkiye’deki yıldızlı otellerinin 
yatak kapasitesi, dünya ile rekabet 
edecek bir duruma geldi.

Son yılların moda konsepti islami 
otellerin sayısı 50’yi geçmiş durumda.
Bu otellerin özelliği bay bayan 

yüzme havuzlarının ayrı olması, yani 
haremlik selamlık bir yapılanmanın 
olması.
Bu otellerde yıldız yerine hilal uygu

laması var.
Yani, 4 hilalli, 5 hilalli gibi...
Öğrendiğime göre, bilhassa rama 

zan ayında bu otellerde yer bulmak 
çok zor.

İslam! ülkelerden gelen turistler bu 
otelleri tercih ediyorlar.

AKP iktidarı döneminde, bu tür 
oteller yerli turistlerce de tercih edil 
meye başlandı.

Sonuç olarak, yaz turizmi yatak kapa 
sitesi ve lüks otellerin artması ile ülke 
ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Son yıllarda kuzey komşumuz Rusya 
dan gelen turistler sayısı, Ingiliz ve 
Alman turist sayısını geçti.

Yaz turizminin gözdeleri deniz kıyıları 
olmakla birlikte dağ turizmi de giderek 
geliyor.

Bunun yanında kaplıca turizmi adını 
verdiğimiz turizmde hafife alınacak 
gibi değil.

Bunun için çok yıldızlı oteller içinde 
SPA merkezleri, masaj bölümleri, 
çamur banyoları, Türk Hamamı gibi 
bölümler ekleniyor.

Hani ne derler, ne ararsan var türü.
Önemli olan tatili yalnız yaz aylarına 

sıkıştırmamak.
f'ürıstıif ötenerim'ızih Diınassa 

Akdeniz ve Ege’deki otellerin bir 
hendikabı yalnız yaz aylarında iş yapa
bilmesidir.

Bunu 12 aya yayabilen oteller büyük 
kazanç sağlıyorlar.

Ramazan ayının gelmesiyle tatile 
gidenler artacak mı, yoksa azalacak 
mı?

Muhafazakar kesim, ramazanı evinde 
ailesiyle, ramazanın ruhuna yakışır bir 
şekilde yaşayacaktır mutlaka.

Buna uymayanlar ise tatillerini kendi 
takvimlerine göre ayarlayacakktır.

Tatil yapmak herkesini hakkıdır.
İmkanı olanlar, ister yurt içinde, 

isterse yurt dışında ekonomik durum
larına göre tatillerini şimdiden 
ayarladı.

Ne mutlu arzuladıkları gibi tatil 
yapanlara...

Yeni kanun ile birlik
te 18 aya kadar 
borçlar taksitle 
ödenebilecek, ister 
eşit taksitle ister 2 
ayda bir taksit öde
mek suretiyle yapı
landırma gerçek
leşecek.
SGK’nın yapı
landırdığı alacak 
tutarı nedir? 1 Nisan 
2014’den önce 
tahakkuk eden SSK, 
Bağ-Kur ve Emekli 
sandığı kapsamın
dan kaynaklanan 
yaklaşık 100 milyar 
lirayı aşan SGK ala
cakları yapılandırıl
mak suretiyle sigor
talılara ödeme 
kolaylığı getiriliyor. 
Yapılandırmanın 
başvuru süresi ne 
dir, nereye ve nasıl 
yapılacak? Kanunun 
yürürlüğünü takip 
eden aybaşından 
itibaren 3 ay içinde 
SGK il müdürlükle 
rine veya sosyal 
güvenlik merkez 
müdürlüklerine SGK 
tarafından belirtene 
cek matbu dilekçe 
ile başvuruda 
bulunulması gerekir. 
Yapılandırılacak 
borç nasıl güncel
lenecek?
Kapsama giren ala
caklar için; 
2004/Arahk ayına 
kadar toptan eşya

Cewı hüMüklüniinıle dulu naiflı
Bursa'da şiddetli 
yağışla birlikte etkili 
olan dolu yağışı 
vatandaşları 
tedirgin etti, 
özellikle merkez 
Yıldırım ve Gürsu 
ilçesinde etkili olan 
dolu yağışı vatan-* 
daşları ürküttü. 
Namazgah, 
Yenimahalle, 
Teferrüç, 
Kerpiçhane mahal
lelerinde etkili

fiyatları endeksi 
(TEFE) aylık 
değişim oranları, 
2005/Ocak ayından 
2014/Nisan ayına 
kadar (bu ay dahil) 
üretici fiyatları 
endeksi (ÜFE) aylık 
değişim oranları, 
basit usulde uygu
lanmak suretiyle 
gecikme cezası ve 
gecikme zammı yeri 
ne tahsil edilecek 
tutar hesaplanacak
tır.
Taksitle ödemede 
vade farkı uygu
lanacak mı?
Kanun ile birlikte 18 
aya kadar borçlar 
taksitle ödenebile
cek. Yukarıda belirt
tiğimiz gibi 2004 yılı 
sonuna kadar top
tan eşya fiyatları 
endeksi ile 2005 
itibariyle ise üretici 
fiyatları endeksi ile 
güncellenecek borç 

olan ceviz büyük- lüğünde dolu bazı

azami 18 eşit 
taksitle ve 2 ayda 
bir taksit ödemek 
suretiyle borç yapı- 
landırılabilecek.
Taksit sayısına göre 
borca vade farkı 
uygulanacaktır.
Buna göre; Taksitle 
yapılacak ödeme 
terinde ilgili mad
delere göre belir
lenen tutar;
6 eşit taksit için 
(1,05) 9 eşit taksit 
için (1,07) 12 eşit 
taksit için (1,10 
18 eşit taksit için 
(1,15) katsayısı ile 
çarpılacak ve bulu
nan tutar taksit 
sayısına bölünmek 
suretiyle ikişer aylık 
dönemler halinde 
ödenecek taksit 
tutarı hesaplanacak
tır. Peşin ödemede 
usûl nasıl olacak? 
Peşin ödeme 
yolunun tercih

edilerek borç aslının 
tamamı ile bu mad
denin yürürlüğe 
girdiği ayın başına 
kadar hesaplanan 
gecikme cezası ve 
gecikme zammının 
yüzde onbeşinin 
başvuru tarihini 
takip eden iki ay 
içinde ödenmesi 
halinde, gecikme 
cezası ve gecikme 
zammının kalan 
yüzde seksenbeşi, 
Bağ-Kur’lular ve 
genel sağlık sigor
tası kapsamındaki 
borçlar için ise 
yüzde yüzü terkin 
edilecek. Örnek 
1- 2.200 TL Bağ-Kur 
prim aslı borcu 
bulanan kişi 
bunu Kanunun 
yürürlüğe girdiği 
tarihi takip eden 3 
ay içinde SGK ya 
başvurması ve 4 ay 
içinde ödemesi 
halinde bu ana 
borca ilişkin 
gecikme zammı ve 
cezasının tamamı_
terkin edilmiş ola
cak. Örnek 2- 11.400 
TL prim aslı ve 
3.000 TL gecikme 
cezası ve zammı 
borcu bulanan 
işveren bu borcun
dan 14.400 TL yi 
peşin öderse borcu 
11.850 TL ye düşe
cektir.

araç ve bahçelerde 
ufak çaplı zarara 
neden oldu. Uzun 
yıllardır bu 
büyüklükte 
dolu yağdığını 
görmediklerini 
belirten vatandaşlar, 
büyüklüğünü 
göstermek için 
çay bardağının 
yanında ve avuçları
na aldıkları dolu 
taneleri ile fotoğraf 
çektirdiler.

SMILIKSUBftYİİ 05047224
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3 milyon memura kötü haher
Hükümet, 3 milyon 
memurun aleyhinde 
şok bir adım attı. 
Meclis Plan Bütçe 
Komisyonu’ndaki 
torba yasa tasarısı
na eklenen bir 
maddeyle memurla 
rın iş güvencesine 
son veriliyor. 
82. maddenin bu 
şekliyle yasalaşması 
halinde görevden 
alınan memurların 
mahkemeye başvu
rup geri dönmesinin 
önü kesiliyor. 
Düzenlemeye göre, 
görevden alma, 
göreve son verme, 
unvan değiştirme ile 
ilgili memurların 
açtığı davalar lehler
ine bile sonuçlansa 
uygulanmayacak. 
Uygulamayan amire 
ceza verilmeyecek. 
Böylece 3 milyon 
memurun en önemli 
kazanımı olan iş 
güvencesi ortadan 
kalkacak. 
Memurların akıbeti, 
amirlerinin iki 
dudağı arasında ola
cak. Keyfî görevden 
alma ve sllrgılnferfn 
önü açılacak. Meclis 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu’ndaki

torba yasa tasarısı
na alt komisyonda 
eklenen bir madde 
ile memurların en 
önemli güvencesi 
olan iş güvencesine 
son veriliyor. 
Memurların iş 
güvencesini ortadan 
kaldıran maddeye, 
komisyon çalış
malarına katılan 
bürokratlar da tep
kili. Madde, komisy
on çalışmalarında 
sık sık tartışmalara 
yol açıyor. 
Muhalefet mil
letvekilleri, düzenle
menin Anayasa’ya 
açıkça aykırı olduğu 
nu belirtirken, 
Meclisin böyle bir 
ayıba imza atma
ması gerektiğini dile 
getirdiler. Torba 
yasa tasarına alt 
komisyonda yapılan 
bazı eklemeler, 
çalışanların hak
larında önemli kayı
plara yol açacak.

Mevcut sendikaların 
iş kolu barajını 
yüzde 1’e indiren ve 
bu sebeple işçilerin 
sendikal örgütlen
melerinin önünü 
kapatan madde ile 
taşeronlaşma teşvik 
ediliyor. Bu düzenle
menin kayıt dışı isti
hdamı da artıracağı 
belirtiliyor. Çalışan
ların aleyhine 
hüküm içeren bir 
başka madde ise 3 
milyon memurla 
ilgili. Torba yasa 
tasarısının 82. mad
desi ile memurların, 
görevden alınan 
mahkemeye başvu
rup geri dönmesinin 
önü kesiliyor. 
Madde, mahkeme 
kararının uygulan
ması için idareye 2 
yıl süre tanıyor. Bu 
süreye rağmen 
mahkeme kararını 
yerine getirmeyen 
kamu görevlileri 
hakkında ceza

soruşturması ve 
kovuşturması 
yapılamayacağını 
hükme bağlıyor. İşte 
düzenlemedeki 
skandal madde 
MADDE 82 - 
6/1/1982 tarihli ve 
2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü 
Kanunu’nun 28inci 
maddesinin (1) 
numaralı fıkrasının 
üçüncü ve dördün 
cü cümleleri aşağı
daki şekilde değiş 
tirilmiş ve fıkraya 
aşağıdaki cümle 
eklenmiştir: “Ancak, 
kamu görevlileri 
hakkında tesis 
edilen atama, görev 
den alma, göreve 
son verme, naklen 
veya vekâleten 
atama, yer değiştir 
me, görev ve unvan 
değişikliği işlem
leriyle ilgili olarak 
verilen iptal ve 
yürütmenin durdu
rulmasına ilişkin 
mahkeme karar
larının gereği iki yıl 
içinde; ilgilinin 
kazanılmış hak aylık 
derecesine uygun 
başka bir kadroya 
atanması suretiyle 
yerine getirilir.”

Japonya'dan Bnrsa’ya 
Balağa

Türk el sanatlarını 
tanımak için 
Japonya'dan 
İstanbul'a gelen 33 
yaşındaki Kanoka 
Sasaki, ipek koza
sından iğne oyası 
öğrenmek için 
7 ay boyunca 
haftada bir gün de 
Bursa'ya gelerek 
kurs gördü. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitimi 
Kursları (BUSMEK) 
kursiyerlerinin el 
emeği ürünlerinin 
yer aldığı 'Doğadan 
Sanata' temalı 
'BUSMEK 9. Genel 
Sergisi', Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi'nde 
(Merinos AKKM) 
törenle izlenime 
açıldı.
Sergide, kursiyer
lerin el emeği göz 
nuru eserleri 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
fuaye alanında 

düzenlenen pro
gramla 3 ayrı sanat 
galerisinde sanat
severlerin beğeni
sine sunuldu. 
Mehter Takımı ve 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Bandosu'nun 
konseriyle 
başlayan serginin 
açılış törenine kur
siyerler yoğun ilgi 
gösterdi.
Sergi dolayısıyla 
düzenlenen törende 
en çok ilgiyi 
Japonya'dan 
Bursa'ya iğne oyası 
için gelen Kanoka 
Sasaki gördü. Türk 
el sanatlarını 
öğrenmek için 
Japonya'dan 
İstanbul'a taşınan 
ye iğne oyası eğiti
mi almak üzere her 
hafta Bursa'ya 
gelen Kanoka 
Sasaki, BUSMEK'te 
aidıgı eğitim 
nedeniyle ufkunun 
genişlediğini 
söyledi

VASIFSIZ ELEMAN

25-35YAŞ ARASI,
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 
GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmâlar'IMevRiı "Gecieiek- 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

___________________________________________

Çınar’da TEOG’ta Haşarılı 
olan öğrenciler yemek

Çınar Ortaokulu 
Müdürü Mesut 
Rahmi Bayram, 8. 
Sınıf öğrenci
lerinden TEOG 
sınavından tam 
not alan 15 
öğrencinin 
başarısını kutlamak 
için bu öğrenciler 
ile öğretmenlerine 
Köfteci Yusuf’ta 
yemek ısmarladı.

Öğrencilerle sohbet 
ortamında geçen 
yemeğin ardından 
tatlı olarak 
Özdilek’te dondur
ma ikram eden 
Mesut Rahmi 
Bayram, bundan 
sonraki yıllarda da 
Çınar Ortaokulu 
öğrencilerinin 
başarılarının 
devam edeceğine

inandığını söyledi. 
Öğrencilerin 
başarısında emeği 
geçen öğretmenler
ine ve ailelerine 
teşekkür etti. Bu 
tarz etkinliklerin 
öğrencileri motive 
ettiğini ve sonraki 
yıllarda da tekrar
lanmasının 
uygun olacağını 
bildirdi.
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Otomotiu ihracatı, 23 milyar dola» asacak
Otomotiv sektörü 23 
milyar doların üzerin 
de ihracata ulaşmayı 
ümit ediyor.
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi 
ihracatçıları Birliği 
(OİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Orhan Sabuncu, 
yılın ikinci döne
minde otomotiv 
endüstrisinden daha 
iyi performans bek
lediklerini belirterek, 
yıl sonunda 23 mil
yar doların üzerine 
çıkmayı ümit ettik
lerini bildirdi.
OİB'den yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Belarus'un 
Ankara Büyükelçisi

Andrei Savinykh'ın 
başkanlığındaki 
Belaruslu otomotiv 
yan sanayi fir
malarının yetk
ililerinin bulunduğu 
heyet, OİB'de Türk 
muhataplarıyla ikili 
görüşmelerde bulun
du.

OİB Başkanı 
Sabuncu, burada 
yaptığı konuşmada, 
Belarus ile 
Türkiye'nin otomotiv 
yan sanayisinde 
önemli işbirliklerine 
imza atabileceğini, 
bu tür ziyaretlerin 
olası işbirliklerine 

kapı açacağını 
belirterek, vize soru
nunun kaldırılmasıy
la iki ülke arasındaki 
işbirliğinin daha da 
artacağını kaydetti. 
Sabuncu, 2014'te 
otomotiv ihracatı 
hedeflerinin 21,5 mil
yar dolar olduğunu 
hatırlatarak, "Yılın ilk 
5 ayında endüstrimiz 
yüzde 11 artış 
yakalayarak 9 milyar 
691 milyon dolarlık 
ihracat elde etti. Yılı 
yarılamadan hede
fimizin yarısına çok 
yaklaştık. Yılın ikinci 
döneminde otomotiv 
endüstrimizden 
daha da iyi perfor
mans bekliyoruz.

Böylece yıl sonunda 
23 milyar doların 
üzerinde ihracata 
ulaşmayı ümit 
ediyoruz" değer
lendirmesinde 
bulundu.
Yılın ilk 5 ayında 
Türkiye'nin Bela 
rus'a otomotiv ana 
ve yan sanayisindeki 
ihracatının 10 milyon 
dolar seviyesinde 
olduğuna dikkati 
çeken Sabuncu, 
şunları bildirdi: 
"Bu ihracat rakamı 
mn, yıl sonunda 
toplam ihracatımızda 
beklediğimiz artışa 
paralel artacağını 
öngörüyoruz. Bu 
rakamları daha

yukarı çekmemiz 
lazım. Özellikle de 
2023 yılı için konu
lan 500 milyar 
dolarlık ihracat 
hedefine ulaşmada 
tüm sektörlerde 
olduğu gibi otomotiv 
ana ve yan sana 
yisinde de yeni 
pazarların önemi 
büyük olacak. 
Otomotiv sektörün
deki potansiyeli 
Belarus'u bu nokta
da önemli kılıyor. 
Otomotiv sek
töründe faaliyette 
bulunan sanayiciler 
olarak ülkenize 
yatırım yapmaya, 
sizlerle işbirliği yap
maya hazırız."

Zamlanan ürünleri "tüketmeyin" cannsı
Vatandaşa Ramazan 
ayında zamlanan 
ürünleri tüket
memeleri çağrısı 
yapıldı.
Merkezi Eskişehri'de 
bulunan Tüketiciyi 
Destekleme Derneği 
(TÜKDES) Denetim 
Kurulu Üyesi Ahmet 
Ünlü, tüketicilere 
Ramazan ayında 
zamlanan ürünleri 
tüketmemeleri 
çağrısında bulundu. 
Ünlü, TÜKDES Genel 
Merkezi'nde düzen
lediği basın toplan
tısında Ramazan 
ayının yaklaştığı

günlerde bazı temel 
gıda maddelerinde, 
mal ve hizmetlerde 
suni artışlar

yaşandığını öne 
sürdü.
"özellikle et ve et 
ürünleri, süt ve süt

ürünleri, bakliyatlara 
yapılan zamlar, 
Ramazan ayının rah
met ve bereketine

gölge düşürmekte
dir" diyen Ünlü, 
tüketicilere girdi 
maliyetleri artmasına 
rağmen zam yap
mayan ürün ve fir
malardan alışveriş 
yapmalarını 
tavsiye etti.
Firmaların Ramazan 
ayında müşteri 
sadakatini istismar 
etmemesi gerek
tiğine dikkati çeken 
Ünlü, şunları 
kaydetti:
"Bir kısım satıcılar 
ve sağlayıcılar, mal 
ve hizmet fiyatlarını 
artırmak için

Ramazan'ı bekle
mekte, yaptıkları 
zamlarla fırsatçılık 
yapmaktadır. 
Merkezi kamu 
otoritesi ve yerel 
yönetimler 
Ramazan fırsatçılığı 
yapan, satıcı ve 
sağlayıcılara karşı 
her türlü ekonomik 
ve idari tedbiri 
almalıdır. 
Tüketicileri 
Ramazan'da fiyatı 
artırılan malları 
az tüketmeye, 
mümkünse hiç 
tüketmemeye davet 
ediyoruz."
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yağdır Mevla m...
Haziran ayının bu kadar bol yağışlı 

dıûugtmu :IIk kez farıyorum.
Önceki gece kararan gökyüzünde birden 

çakmaya başlayan şimşekle birden boşalan 
yağmur bana kış aylarını anımsattı.

Balkondan içeriye kaçmak zorunda 
kaldım.

Kurak geçen bir mevsimden sonra “Yağdır 
Mevtam su" şarkısındaki gibi, Mevtam, 
Haziran ayında yağdırıyor da yağdırıyor.
_ Ü-4L. Devamı sayfa4’de

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİI...

www.umurbevdeemlak.com 
www.irfanimliiemlak.com

Çötana'Kspor genel Kurulu yapıldı

MMlRİİM

Turizm mevsiminin başlaması nedeniyle 
Küçük Kumla sahillerine İstanbul’dan akın 
başladı. Küçük Kumla’da yazlık evleri bulu
nanlar okulların kapanması ile hafta sonun
da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
2 adet deniz otobüsü Kumla Iskelesi’ne 
yanaştı. Dün, hafta sonu tatili olması nede 
riiyle, havanın açık "ve güneşli olması da çev 
reden gelenlerin denize girerek serinleme
sine neden oldu. Küçük Kumla’nın dolması 
en çok esnafı sevindiriyor.

Gemlik Çotanak Spor üçüncü olağan 
kongresi, Umurbey Kayalar Kafe’de yapıl 
dı. Tek liste ile gidilen kongrede, GYO 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yavuz, 
Çotanak Spor Başkanı seçildi. Sayfa 4’de

Üstelik herkese 
tişört hediye!4 Goodyear’a

1 bmwJBM
4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520i ile sürme şansı yakalayın!

Facebook/goodyear.turklye Tvtftter/goodyearturklyo m Nisan 2014-30 Haziran 2014 tarihleri arasında, Türkiye genelindeki tüm Goodyear satışı olan yerlerden 4 adet Goodyear marka lastik alımı koşuluyla tek seferde 400 TL ve kanarında çekiliş 
hakkı verilecektir (her 400 TL’ye 1 çekiliş hakkı). İkramiye tesliminde fiş veya fatura aslının İhrazı zorunludur. 10 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi 
İkramiyeleri teslim edilmez. KOV ve ÖTV hariç tüm yasal yükümlülükler talihli sorumluluğundadır. Bu kampanya, MPl’nln 27.03.2014 tarih ve 24951301-255.01.02/1020-2704 sayılı İzniyle 
düzenlenmiştir. Tişört hediyesi sadece yetkili Goodyear bayileri tarafından verilecektir, ürünler stoklarle sınırlıdır. Detaylı bilgi İçin: www.goodyear.com İr ve www 4GoodyeanAraba com

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 1 GEMLİK Tel: 0 224 524 74 01 GSM 0 533 92418 98Solaksubaşı
Yanlıcı Laatuı va tanla ÇMmlarl

KampenyalNlsan-30 Haziran 2014 tarihleri arasında geperildlr.Worid Business kartlar,banka kartlan ve Woridpuan kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Yapı Kredi ve Goodyear kampanya koşullarını değiştirme haklannı saklı tutar.

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.umurbevdeemlak.com
http://www.irfanimliiemlak.com
http://www.goodyear.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Cumhurbaşkanı Adayı
Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin önce 
yerel yönetim seçim 
lerinde gösterdiği 
kimi adaylar...

Şimdi de Cumhur 
başkanlığı için 
Milliyetçi Hareket 
Partisi ile birlikte 
açıkladığı çatı aday 
Tarkan’ın oynama 
şıkıdım şıkıdım diye 
başlayan o ünlü şar 
kısım anımsatıyor.

Başkası olma, 
kendin ol

Böyle çok daha 
güzelsin

Ya gel bana sahici 
sahici

Ya da anca gider
sin

Ekmeleddin 
İhsanoğlu kuşkusuz 
kendi kulvarında 
başarılı birisidir.

Kimya doçenti iken 
birden kültür ve 
bilim tarihi profesö 
rü olması 
başarısının kanıtı 
dır(l)

24 yıl boyunca 
İslam Konferansı

örgütü (İKÖ) Islâm 
Tarih, Sanat ve 
Kültür Araştırma 
Merkezi’nin genel 
direktörlüğünü^ yıl 
süreyle de İKÖ’nün 
genel sekreterliğini 
yürüttüğü gibi 
önemli örgütlerde 
etkin görevler 
üstlenmiş olabilir.

Ama bu nitelik ve 
nicelikler kendisini 
CHP’nin cumhur
başkanlığı adaylığı
na taşımaz.

Aralarında... 
Sosyalistlerin, 
Alevilerin, 
Atatürkçülerin, 
Keskin devrimci

lerin olduğu 
Cumhuriyet Halk 
Partisi seçmeninin 
düşünsel yapısı bu 
suyu kaldırmaz.

Her ne denli 
“tanıdıkça sevenler 
“olacağı gibi “tanı 
dıkça sevmeyenler 
“de çıkacak...

Görünen o ki seç
men

Kırk Haramilerin 

hinliğinde ifadesini 
bulan “Kırk Katır mı 
Kırk Satır mı?” 
seçeneğiyle Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
başkanını seçmek 
için sandığa gide
cek.

Gemlik 
Belediyespor... 
Kıvılcım Gemlik’in 

CHP’li Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler dönemin 
de çakılmış, temel 
Mahir Gencer, döne
min yönetim kurulu 
üyeleri, önemli spor 
adamı Mehmet Tan 
ve çalışma arkadaş 
larının kararlı 
çabalarıyla atılmıştı.

Öyle sağlam 
atılmış ve örülmüş 
ki...

Kurucu üyesi 
olmaktan ve iki 
dönem de Mahir 
Gencer başkanlığın
daki yönetim 
kuruîiarindâ görev 
yapmaktan onur 
duyduğum Gemlik

Belediye Spor şimdi 
de Turan Alkış ve 
yönetim kurulunun 
özverili çalışmalarıy
la başarı öyküleri 
yazmayı sürdürüyor.

Yeni öyküler yaza
cak gençlerin yetiş 
meşinin ilk adımı 
olan yaz okulları 
uygulamasını yine 
başlatıyor.

Adında belediye 
olan dolayısıyla 
belediyenin desteği
ni esirgemediğini 
düşündüğümüz(l) 
Gemlik Belediye 
Spor, ne mutlu ki 
kendi sınırlı ve öz 
olanaklarıyla atılım- 
larını sürdürüyor.

Yeterli mi?
Kuşkusuz değil... 
Çok sayıda gence 

değişik dallarda 
spor yaptırmak alt 
yapı maliyeti yüksek 
bir organizasyon...

Turan Alkış’ın 
demecinin satır 
aralarında Gemlik 
Belediye Başka 
nı’nın Belediye 
spor’a gereken 
desteği vermediği 
anlaşılıyor.

Nedeni belli...
Turan Alkış’ın ilkeli 

duruşu ve doğrucu 
Davutluğu...

Ama cezayı öde 
yen kim?

Gemlik gençliği...

Ne ki;
Keser döner sap 

döner gün gelir 
hesap döner.

Çünkü spor sağ 
lam kafalı sağlam 
vücutlu insanlar 
yetiştirir.

Hele bir de ulu 
önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
sevdiği “Zeki,çevik 
aynı zamanda ahlak
lı gençlerden” 
olurlarsa...

“Yolumuzu 
Kapatmayın”

Geçtiğimiz gün
lerde Nilüfer’de 
bulunan Nazım Hik 
met Kültür Merke 
zi’nde bir etkinliğe 
katıldım.

Gecikmiş olmanın 
da verdiği endişeyle 
aracımı park alanı 
içinde bulunan 
“kaldırım”a park 
ettim ve merkeze 
girdim.

Etkinlik bitiminde 
aracımın yanına 
geldiğimde silecekle 
cam arasına sıkıştı 
rılmış bir uyarı:

“Lütfen Yolumuzu 
Kapatmayın” biçi
minde başlıyor ve...

Trafik dendiğinde 
çoğumuzun aklına 
maalesef yalnızca 
araçların yol üzerin 
deki hareketleri 

geliyor. Oysa yay
aların ve bisikletli 
lerin de hakları var. 
Bisiklet yolları ve 
kaldırımlara araçla 
rımızı park ettiğimiz 
de engellilerin 
engeli olduğumuzu 
unutmamalıyız diye 
devam ediyor.

Son paragraf da 
ise adeta “vuru 
yor”...

inanıyoruz ki 
araçlarınızı park için 
ayrılmış yerlerin 
dışına önemli ve acil 
işleriniz nedeniyle 
park ediyorsunuz. 
Ve yine inanıyoruz 
ki yaya, engelli ve 
bisikletlilerin de 
haklarına saygılı 
siniz. Gelin hep bir
likte mahallemizde 
yaşam kalitemizi 
olumsuz etkileyen 
bu uygulamalara 
son verelim. Çünkü 
ulaşım hepimizin 
hakkı ve ihtiyacı...

Hiçbir biçimde 
bağışlanır gerekçesi 
olmayan “hatalı” 
davranışım için 
Nilüfer Yüzüncü Yıl 
Mahallesi sakin
lerinden özür diliyo
rum.

Söz ne Nilüfer’de 
ne de bir başka 
yerde asla kaldırıma 
aracımı park 
etmeyeceğim.

KIRAUK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

Biz ki Istanbul Şehriyiz’ sahnelenin

SOFOR
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE
DOLGUN MAAŞLI 
ACİL TIR ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
0 530 783 62 61

'Biz ki İstanbul 
Şehriyiz' adlı Nazım 
Hikmet'in meddah 
oyunu Manastır 
Kültür Merkezi’nde 
sahnelendi.
Türkiye Gençlik 
Birliği tarafından 
düzenlenen tiyatro 
oyununa oyun 
yazarı ve tiyatro 
eleştirmeni Derya 
Aktaş da katıldı. 
19 Mayıs Samsun'a 
çıkışla başlayan 
tiyatro oyunu 
Cumhuriyet devrim- 
lerine kadar olan 
süreci bu kez de 
Gemliklilere sundu. 
Tiyatro peron oyun
cularına; Kerem 
Kitay, Fırat Üste, 
Özgür Özyılmaz'a 
ve Gemlik halkına 
oyun sonunda 
destekleri nedeniyle 
teşekkür edildi. 
Biz ki İstanbul 
Şehriyiz adlı oyunda 
Atatürk’ün Nutkun
dan Samsun’a
çıkışından Erzurum

lerini farklı birve Sivas kongrele Taarruz ve
rine kadar geçen Cumhuriyetin anlatımla sahne-
süreç ile Büyük kuruluşu ile devrim- leniyor.
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Tatil donıısu feci kaza
İnegöl yakınlarında, 
içinde tatilden 
dönen ailenin bulun
duğu otomobilin 
devrilmesi sonucu 
meydana gelen 
trafik kazasında 4 
kişi yaralandı, 
aza, dün Bursa- 
Ankara karayolu 
Babasultan 
Mevkii'nde meydana 
geldi. Balıkesir’in 
Edremit ilçesi'nden 
dönen Bayram 
ailesini taşıyan 53 
yaşındaki Mehmet

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı 
traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Orhaneli ilçesinde 
ehliyetsiz 
sürücünün kul
landığı traktörün 
devrilmesi sonucu 
iki erkek kardeşin
den biri öldü, diğeri 
ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Hüseyin Durmuş 
(17) yönetimindeki

Bursa’da, Sultan 
Abdulmecit Han 
döneminde 19 
günde inşa edilen 
ve Mustafa Kemal 
Atatürk'ün de bir 
süre konakladığı 
Hünkar Köşkü’nde 
çıkan yangın paniğe 
sebep oldu.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
tarihi Hünkar 
Köşkü’nde meydana 
geldi. Restoran 
bölümünde ızgara 
yakılmaya 
çalışırken, baca bir 
anda alev aldı. 
Çalışanlar yangına 
müdahale etmeye 
çalışırken, 110 ekip
leri olay yerine 
geldi. Yangına 
müdahale eden

Bayram, yönetimin
deki 61 KJ 409 
plakalı araç, yoğun 
yağış nedeniyle 
Babasultan Barajı

Mevkii'nde 
sürücüsünün direk
siyon kontrolünü 
yitirince devrildi. 
Kazada, araç sürücü

traktör, Sini köyü 
mezarlığı yakınların
da virajı alamayarak 
devrildi. Kazada 
traktörün römorkun
da bulunan 
sürücünün 8 yaşın
daki kardeşi Halil 
olay yerinde öldü, 
diğer kardeşi 
Muhammed Durmuş

ekipler, kısa sürede 
söndürmeyi 
başardı. Hünkar 
Köşkü’nün restoran 
bölümünde maddi 
hasar meydana 
geldi.

HÜNKAR KÖŞKÜ 
Hünkar Köşkü,

(12) ağır yaralandı. 
Ambulanşla 
Orhaneli Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan Muham 
med Durmuş, müda
halenin ardından 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesine sevk 
edildi.

Temenyeri Parkı’nın 
üstünde, Sultan 
Abdülmecit Han 
döneminde 
padişahın ziyaret 
haberi üzerine 
yüzlerce usta getir
tilerek, 19 günde 
inşa edildi. Hünkar 
Köşkü, 1922 yılında

Mehmet Bayram, 38 
yaşındaki Emine 
Bayram, 54 yaşında
ki Nazmiye Bayram 
ve 10 yaşındaki 
Ertuğrul Bayram 
yaralandı. Yaralılar, 
112 Acil Servis 
ambulansları ile 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Öte yandan, Halil 
Durmuş'un cenazesi 
köy camisinde kılı
nan namazın ardın
dan köy mezarlığın
da toprağa verildi. 
Cenazeye çocuğun 
ailesi, Orhaneli 
Belediye Başkanı 
İrfan Tatlıoğlu ve 
vatandaşlar katıldı.

Atatürk ile birlikte 
Kurtuluş Savaşı 
komutanlarını da 12 
gün süreyle konuk 
etmiştir. Atatürk’ün 
Bursa ziyaretlerinde 
de bu köşkte kaldığı 
biliniyor. Polis, 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

fllkollii futbolcu
trafikte dehşet saçtı

İnegöl’de alkollü 
olduğu iddia edilen 
amatör futbolcu, 
otomobili ile üç 
araca çarpıp kaçtı. 
Zincirleme kazada 4 
kişi yaralandı. 
İddiaya göre, 
Inegöllü amatör fut
bolcu G.Y. yöneti
mindeki 16 KBD 25 
plakalı otomobil, 
Avarlar 
Kavşağı’nda ışıklar
da bekleyen Çelil 
Yücedağ yöneti
mindeki 16 J 3759 
plakalı otomobile 
arkadan çarptı. 
Aldığı darbeyle 
hızlanan 16 J 
3759 plakalı otomo
bil de, önündeki 
Semih Erçevik 
yönetimindeki 16 
BLG 69 plakalı oto
mobile çarptı. 16 
BLG 69 plakalı oto
mobil de, önündeki 
16 PJ 147 plakalı 
otomobile arkadan 
çarptı. Zincirleme 
kaza sırasında fut
bolcu G.Y. otomo
bili ile araçların 
arasından sıyrılıp 
olay yerinden 
kaçarken, ışıklarda 
bekleyen Mehmet 
Coşkun yönetimin
deki 16 CJB 32 

KAŞ€D€ Ö€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

plakalı otomobile 
de çarparak uzak
laştı. Kazada orta 
refüje çıkarak yan 
yatan 16 J 3759 
plakalı otomobilde
ki sürücü Çelil 
Yücedağ ve yanın
daki Havva 
Yücadağ (65) ile 
Kevser Yücedağ (8) 
araçta sıkıştı. 
Yaralılar, olay yer
ine gelen itfaiye 
arama kurtarma 
ekipleri ve 112 Acil 
Servis ambulansın
da görevli sağlık 
ekiplerince sıkıştık
ları araçtan 
çıkartılarak ambu
lanslar ile İnegöl 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Olay yerinden 
kaçan futbolcu 
G.Y. ise, aracıyla 
birlikte pazartesi 
pazaryeri alanında 
polis tarafından 
yakalandı. Kazada 
yaralandığı belir
lenen futbolcunun 
arkadaşı Emin M. 
De, ambulansla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Yaralıların sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi.

Gem ! ■ I< Kö z* wwvyJg^.m I ikkorfezgaz.etes i. öom:



23 Haziran 2014 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yağdır Mevlam...

Dün akşam haberlerinde Haziran 
başından beri devamlı yağan yağ
murların yerini sıcaklara bırakacağı 
haberini verdi.

Oh! be dedim kendi kendime..
Biliyorsunuz 27 Haziran günü 

Ramazan ayı başlıyor.
Ramazan ayı iş hayatını, ticari ha 

yatı ve sosyal yaşamı etkiliyor.
Bunun için yörel dernekler, 

geleneksel hale getirdikleri Yayla 
Şenliklerini öne aldılar.

Dün, Haydariye Köyü Dedelik 
mevkiinde Samsunlular, 
Giresunlular, Artvinliler’in katıldığı 
Yayla Şenliği güzel biri havada 
yapıldı.

Etkinlikler hatta düğünler bu gün
lerde sıklaştı.

Ramazanın başlamasına 5 gün var.
Ramazan boyunca islamın farzların

dan biri yerine getirilecek.
Bu nedenle sosyal yaşam daha çok 

dinin emirlerinin yerine getirilmesine 
yönelik olacak.

Ramazan başlamadan, yazlıklara 
akın olduğunu dün IDO’nun Gemlik’e 
2 feribot göndermesinden de anlaya
biliriz.

Kumla da yazlığı olanlar okulların 
kapanmasından da yararlanarak 
yavaş yavaş tatili başlatıyorlar.

Ramazan ayının sahil bandına etki 
sinin negatif olması bekleniyor.

iftardan sonra turistik yerlerde 
hareketlenme görüleceğinden tatilini 
ramazan ayı sonrasına erteleyenlerin 
de olduğunu duyuyoruz.

Görüleri ö ki sıcaK oır ramazan 
yaşayacağız.

Meteoroloji bu güne kadar yağan 
yağmurların kuraklık açısından 
yararlı olduğunu belirtiyor.

Ramazan ayında da insanların 
“Yağdır Mevlam Su” diye duaya 
çıkacaklarını da sanmıyorum.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

Gemlik Çotanak 
Spor üçüncü olağan 
kongresi, Umurbey 
Kayalar Kafe’de 
yapıldı.
Tek liste ile gidilen 
kongrede, GYO 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı Hüseyin Yavuz, 
Çotanak Spor 
Başkanı seçildi.
2. Başkanlığa Dilek 
Uslu getirilirken, 
özgür Çelik ve 
Tolga Karatepe 
Başkan Yardımcılığı 
görevini üstlendiler. 
Kongreye Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Gemlik İlçe 
Spor Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, Gemlik 
Emniyet Müdürü 
Ramiz Erçetin, ilçe 
Jandarma Komutan 
Yardımcısı, Yeşil 
Bursa Klüp Başkanı 
ve Bursaspor Yöne 
ticisi Mehmet Küçük 
yalçın da katıldı. 
Divan Başkanlığına 
Durmuş Uslu divan 
üyelikleri ise Erdal 
Okumuş ve Cesur 
Erdem seçildiler, 
çotanakspor’un 
faaliyetleri konusun
da genel kurulda 
yapılan açıklamada, 
A Takım, U11-13-14- 
16-19 olmak üzere 
toplam 302 sporcu
nun bulundu 
lisansholarak spor 
yaptığı, U 11 ve U13 
takımlarının grup 
şampiyonu olarak 
Elit Lige katılma 
hakkı kazandığını, 
U14 ve U17 takım
larının ise, Türkiye 
Şampiyonası için 
Play Off mücadelesi 
verdiğinin belirtildi. 
Çotanak spor 2. 
Dönem Başkanı 
Tevfik Yılmaz, yap
tığı konuşmada, *’2 
yıl boyunca, Çota 
nakspor isminin 
başarı ile anılmasını 
istedik, amacımıza 
ulaştık.
4 yıllık bir kulüp 
olmamıza rağmen, 
başarılarımız ile göz 
doldurduk.
Bu gün ise 1. 
Amatör Kümede 
mücadele veriyoruz.

Bizlerin göre 
vi burada bitmiyor. 
Yeni yönetimin de 
arkasında olmaya 
devam edeceğiz.” 
Tek liste ile gidilen 
seçimlerin açık oyla 
yapılması ka 
bul edilmesinden 
sonra 
Hüseyin Yavuz’un 
listesi, 2 yıl süre ile 
Gemlik Çotanakspor 
yönetimi olarak 
belirlendi.

PROFESYONEL 
TAKIMIMIZ YOK

Seçim sonra 
konuşan Divan 
Başkanı Durmuş 
Uslu şunları söyledi: 
"Gemlik’te sporun 
en büyük sıkıntısı, 
başucumuzda 
Orhangazi’nin 
Profesyonel takımı 
olmasına rağmen, 
Gemlik’in olmama 
sidir. En az üçüncü 
ligde takımımızın 
bulunmaması son 
derece üzücü. 
Gemlik’te faaliyet 
gösteren iş adamian 
ve Gemlik’te yaşa 
yanların konuyu 
sahiplenmesi 
gerekir. Yeni yöne
timin, bu başarıların 
ilk adımını atacağına 
gönülden inanı 
yoruz” 
Seçimlerden sonra 
uyuşturucu ve 
bağımlılık yapan 
maddelerin kullanı 
minin küçük yaşlara 
indiğini ve bundan 
uzak durmanın en 
kolay yolunun spor 
olduğunu gösteren 
video izlendi.

FARKI 
ARATACAĞIZ

Yeni Klüp Başkanı

Hüseyin Yavuz yap
tığı konuşmada 
şunları söyledi: 
"Çotanak Spor 
olarak, yeni yöne
timimiz ile ilk adımı 
atıyoruz, önceliği 
miz gençlerimiz ve 
sonrasında tabii ki 
başarı. Biz yönetim 
olarak, Gemlik’in 
çeşitli isimlerini bir 
araya getirerek, 
Gemlik’i kucaklaya
cak bir takım yarat
mayı hedefledik. Biz 
fark yaratacağız, 
önümüzdeki hafta
larda gerçekleştire
ceğimiz yoğun çalış
ma bunun ilk 
göstergesi olacak. 
Açık olacağız.
Internet sayfamızda 
tüm faaliyetlerimiz, 
sponsorluklar, gelir 
ve giderler sergile 
necek. İlk çahş- 
malanna başladık. 
Gemlik’te faaliyet 
gösteren tüm spor 
klüpleri ile birlik 
beraberlik içinde 
olacağız, Gemlikl 
ancak o şekilde 
önemli noktaya 
gelir”
İlçe Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç; 
"Çotanakspor’un 
Gemlik’e çok büyük 
katkılarının olacağı
na inanıyorum. Biz 
sporun gelişmesi 
adına, Kaymakamı 
mız ve Belediye 
Başkanımızla elimiz
den geleni yapıyor, 
çeşitli faaliyetlerle 
sporu teşvik edi 
yoruz” dedi.
İlçe Emniyet Müdürü 
Ramiz Erçetin de 
yaptığı konuşmada: 
"Çotanakspor yeni 
yönetimine başanlar 
diliyorum. Gemlik’te 
gençlerin spora 
ağırlık vermesi, 

bizim açımızdan da 
önemlidir. Elimizden 
gelen desteği 
emniyet adına 
yapacağız” dedi.
Kaymakam 
Cahit Işık, yeni 

seçilen yönetimi 
kuruluna başanlar 
diledi.
‘Gençliğimize sahip 
çıkan yöneticilerimiz 
ile geleceğimiz 
daha güzel olacaktır. 
Spora sahip çıkmak, 
gençlerimizin 
sokaklardan çekil 
mesi demektir.
Bu nedenle, genç
lerimize imkân 
sağlanması önem
lidir. Kulüp yöneti
ciliği gibi vazifeler 
tamamen gönüllülük 
esasına dayanır. 
Bu nedenle, hede
fleri olan kulüplerimi 
ze sahip çıkılmalı” 
şeklinde konuştu. 
Eski Klüp Başkanı

Tevfik Yılmaz’a, 
Kaymakam Cahit 
Işık ve Klüp Başkanı 
Hüseyin Yavuz 
tarafından teşekkür 
plaketi verildi. 
Davetlilere de söz 
verilen program, 
ikramla son buldu. 
Çotanakspor

Yönetimi şu isimler
den oluştu;

Başkan Hüseyin 
Yavuz, 2. Başkan; 
Dilek Uslu, Başkan 
Yardımcıları; özgür 
Çelik, Tolga 
Karatepe.
Yönetim Kurulu 

Asil Üyeler; Ömet 
Uslu, Adil Tepe, Ali 
Bozdemir, Kadir 
Kavlak, Selim Kara 
taş, Cihan Erdem, 
Arda Coşkun, ifan 
Çakır, Mehmet 
Coşkun, Ferhat 
Çakır.

GÜLER AJANS
— MATBAACILIK - YAYINCILIK . REKLAMCILIK .
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

SfflU» Sil IMİİ 0 507244 72 24

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlik, iş 
yılını kapsayan 
Kasım-Mayıs 2014 
tarihleri arasında bir 
önceki yıla oranla 
yüzde 28 büyüme 
gösterdi. Toplamda 
20 bin ton satış 
gerçekleştiren 
Birlik, ilk 7 ayda 
3 bin 250 ton ihra

cat yaptı, yıl sonu 
ihracat hedefi ise 6 
bin ton olarak 
belirlendi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, birliğin 
büyüme, satış ve 
ihracat rakamları 
hakkında bil
gilendirmede 
bulundu.
Başkan Asa, yaptığı 
açıklamada, birliğin 
ilk 7 aylık verilerine 
bakıldığında istikrar
lı bir büyüme ve 
satış rakamı 
yakaladıklarını

söyledi.

YIL SONU HEDEFİ 
35 BİN TON

Başkan Asa, iş yılı 
takvimine göre 
kasım-mayıs aylarını 
kapsayan ilk 7 ayda 
birliğin toplam 
yüzde 28 oranında 
büyüme gösterdiğini 
belirterek, 
"Marmarabirlik'in iş 
yıiı takvimi olan 
kasım ve mayıs 
ayları arasında yurt 
içi ve yurt dışı bayi
lerinde olmak üzere 

toplamda 20 bin ton 
ürün satışı gerçek
leştirdi. Geçen yıl 
aynı aylar içindeki 
satışımız 15 bin 
tondu. Yüzde 28’lik 
bir büyüme ile karşı 
karşıyayız. 
Hedefimiz yıl sonu 
itibariyle 35 bin ton 
satış rakamını 
yakalamak. Yine ilk 
7 ayda 3 bin 250 ton 
ihracat gerçek
leştirdik. Geçen yıl 
aynı dönemdeki 
ihracatımız 2 bin 900 
tondu. Geçen yıl iş 
yılı toplam ihra

catımız ise 5 bin 
tondu. Bu yıl hede
fimiz 6 bin ton 
rakamını görmek." 
dedi.
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, yıl sonu veriler
ine bakıldığında 
ortaya çıkan 
büyüme ve satış 
rakamlarının birliğin 
gücüne güç kattığını 
belirterek, "Bu 
istikrarlı büyüme ve 
gelişmemiz elbette 
ortaklarımıza fayda 
olarak dönmektedir. 
Amacımız maksi
mum faydayı ortak
larımıza ve ülkemize 
kazandırmak.
Marmarabirlik Bursa 
ve bölgesinden 
doğdu, Türkiye 
markası oldu. Şimdi 
dünya markası olma 
yolunda hızlı adım
larla ilerliyor." diye 
konuştu.

Talih kuşu talihlileri
için son halta

Şans oyunlarının 
lisans verilerek 
özelleştirilmesi 
ihalesi için teklif 
verme süresi 27 
Haziranda sona 
eriyor.
Karşılığı nakit 
olmak üzere, şans 
oyunlarını planla
ma, tertip etme ve 
çekiliş düzenleme 
hakkı Milli Piyango 
İdaresine ait olan 
piyango, hemen 
kazan, on numara, 
şans topu, sayısal 
loto ve süper loto 
ile ilgili mevzuat 
çerçevesinde izin 
verilebilecek olan 
benzer şans oyun
ları lisansının 
topluca verilmek 
suretiyle özelleştir
ilmesine ilişkin 

süreçte teklif 
verme süresi gele
cek hafta bitecek. 
Lisans sahibi, 10 
yıl olan lisans 
süresince her 
takvim yılı için elde 
ettiği hasılattan 
yüzde 25, diğer 
gelirlerin brüt tutarı 
üzerinden de yüzde 
28 pay alacak. 
Lisans sahibinin, 
lisansa konu 
faaliyetleri gerçek
leştirmek için 
yapacağı her türlü 
işletme, yatırım ve 
finansman giderleri 
ile dağıtım kanal
larına ödeyeceği 
satış komisyonu, 
ikramiye ödeme 
primleri ve benzer
leri bu orana dahil 
olacak.

VASIFSIZ ELEMAN

25-35VAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI
GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmâlar'lVlevki ı TîecleieK- 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

LYS maratonı sına erdi
Üniversiteye girişte 
ikinci aşama olan 
Lisans Yerleştirme 
Sınavları, LYS-3 ile 
sona erdi 
Üniversiteye girişte 
ikinci aşama olan 
Lisans Yerleştirme 
Sınavları, Edebiyat- 
Coğrafya Sınavı 
(LYS-3) ile sona 
erdi.
LYS-3, saat 10.00'da 
başlamıştı. Tek otu
rumda uygulanan 
sınav, 120 dakika 
sürdü. Sınavda, 80 
soru sorulan öğren
cilere, Türk dili ve 
edebiyatıyla 
coğrafya-1 testleri 
yöneltildi.
Türk dili ve edebi 
yatı testinde, 56 
soru için 85 dakika 
süre; coğrafya-1 
testinde ise 24 soru 
için 35 dakika süre 
verildi. Testler ayrı 
soru kitapçıklarında 
yer alırken, tek 
cevap kağıdı kul
lanıldı.

Adayların çoğun
luğu, kimlik ve 
güvenlik kontrol
leriyle salona giriş 
işlemlerinin 
zamanında yapıla
bilmesi için sabah 
erken saatlerden 
itibaren sınav yer
lerine geldi. 
Sınavların yapıldığı 
binalara girişte 
adayların ve sınav 
görevlilerinin üstleri 
emniyet görevliler
ince arandı.
Sınav sırasında 
ÖSYM’yi temsil 
eden özel görevliler 
sınav salonlarını 

dolaşarak, gereken 
bütün önlemleri 
aldı.Geçen hafta 
sonu başlayan LYS' 
ler, yapılan sınavla 
tamamlandı.
LYS'lere başvuran 
adayların 744 bin 
562'si matematik 
sınavı (LYS-1), 388 
bin 361 'i fen bilim
leri sınavı (LYS-2), 
751 bin 454'ü ede- 
biyat-coğrafya 
sınavı (LYS-3)431 
bin 97'si sosyal bil
imler sınavı (LYS-4) 
ve 70 bin 767'si 
yabancı dil sınavına 
(LYS-5) girdi.
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Bursa'ya yeni havaalanı müjdesi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi şirketle 
rinden olan Burulaş, 
Görükle’ye aktif kul
lanılacak 3. havaa 
lanı için kolları 
sıvadı.
Burulaş, deniz oto
büsü, deniz uçağı ve 
Helitaksi’den sonra 
şimdi de hava taşı
macılığı için önemli 
bir adım atı yor. 
Küçük uçakların 
iniş-kalkış yapacağı 
3. hava alanı için 
Uludağ Üniversitesi 
içerisinde atıl 
konumdaki araziye 
havaalanı yapılacak. 
Yapılacak olan hava 
alanının kente önem 
li katkı koyacağını 
belirten Burulaş 
Genel Müdürü 
Levent Fidansoy, 
“Geçmiş dönemde 
havaalanı olarak 
planlanan bu araziye 
3. havaalanını yapa 
cağız. Pist uzunluğu 
en az 800 metre ola
cak” dedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ulaşım şirketi olan 
Burulaş hava taşı

önemli katkı sağla
ması hedefleniyor.

macılığında önemli 
bir adım daha 
atmaya hazırlanıyor. 
Gemlik-lstanbul 
arası deniz uçağı 
seferlerinin yoğun 
ilgi görmesinin 
ardından Bodrum’a 
da seferler düzenle 
yen Burulaş, talep 
üzerine hava taşı
macılığı için önemli 
bir adım daha ata
cak. Uludağ Üniver
sitesi içerisinde yer 
alan atıl durumdaki 
araziye 3. havaala 
mm yapmayı plan
layan Burulaş’ın 
hava taşımacılığında 
hedefi büyük. 20 
kişiden az yolcu 
taşıyan uçakların 
iniş-kalkış yapacağı 
yeni havaalanının 
kentin gelişimine

HAVAALANI 
OLARAK 
PLANLANMIŞ 
Burulaş Genel 
Müdürü Levent 
Fidansoy, yapılacak 
olan 3. havaalanının 
kente önemli katkı 
koyacağını belirti 
yor. Projeyi gerçek
leştirmek istedikleri 
arazinin şu an Ulu 
dağ Üniversitesi 
sınırlarında olduğu 
nu ifade eden 
Fidansoy “İstanbul, 
Bodrum ve 
Çeşme’ye gerekleş 
tirdiğimiz uçak 
seferlerine yoğun 
talep olunca biz de 
yeni arayış içerisine 
girdik. Daha sonra 

da geçmiş dönemde 
havaalanı olarak 
planlanan bu araziyi 
tespit ettik. Arazi 
üzerinde şu an hiç 
bir yerleşim yeri ve 
ağaç yok. Coğrafi 
olarak da çok uygun 
konumda. Sanayi 
bölgelerine ve kente 
yakın olması işadam 
tarımız için de bir 
avantaj. Vatandaşla 
rımızın da çok rahat 
kullanacakları bir 
konumda. Bursaray 
ve aktarma araçlarla 
kentin her bölgesin
den 3. havaalanına 
ulaşmak mümkün 
olacak” diyor.

PİST EN AZ 800 
METRE OLACAK 
Burulaş’ın şu an 
kendi uçakları ve 
personeli ile uçuş 
hizmetleri verdiğine 
dikkat çeken 
Burulaş Genel 
Müdürü Fidansoy; 
“Belediye imkanları 
ile bu alana çok kısa 
sürede planladığımız 
bir havaalanı yap
mak mümkün. Pist 
uzunluğu en az 800 

metre olacak. Belki 
pisti biraz daha 
uzatabiliriz, önemli 
olan bu havaalanın 
sürekli aktif olarak 
kullanılması ve 
vatandaşların rahat 
hizmet alması. Bur 
sa’da ayrıca birçok 
işadamı ve kurumun 
özel uçakları bulun
makta. Bu uçakların 
da daha rahat iniş 
kalkış yapabileceği 
bir havaalanı olacak. 
Ayrıca bu havaalanı, 
üniversiteye bilimsel 
çalışma yapmak için 
gelecek olan öğre
tim görevlilerine de 
önemli katkı sağla 
yacaktır” şeklinde 
konuştu.

HAVACILIK 
FAKÜLTESİ DE 
KURULMALI 
Havacılık sektörün
den iç kaynaklı per
sonel sıkıntısı oldu 
ğuna dikkat çekerek 
aynı bölgeye bir de 
havacılık fakültesi 
nin yapılmasını 
düşündüklerini dile 
getiren Fidansoy;
“Bu bölgeye Uludağ

Üniversitesi bünye 
sinde havacılık fakül 
tesi de açılırsa eğiti 
me de çok önemli 
katkı sağlanmış oliır. 
Şu an Bursa’da hava 
lisesi var fakat 
öğrencilerin uçak 
eğitimlerini alacak
ları bir uçakları yok. 
Buraya kurulacak 
havacılık fakültesi 
ile sektörün ihtiyacı 
olan nitelikli person
el de iç kaynaklarla 
karşılanacaktır” 
dedi. Üniversite ne 
diyor? Uludağ Üni 
ver sitesi sınırları 
içerisine yapılması 
planlanan 3. hava 
alanı için üniversite 
yönetimi ise şu anda 
herhangi bir karar 
vermiş değil.
Konunun şu anda 
değerlendirme aşa
masından olduğunu 
belirten Üniversite 
yönetimi, 3. 
havaalanı yapılması 
ile ilgili olarak kendi
lerine talebin geldi 
ğini doğrularken, 
konuyla alakalı 
görüşmelerin devam 
ettiğini belirtti.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

| 1 GÜNDE DAVETİYE BASILIRI

Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK

wTel : (0.224) 513 96 83
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Güciimspor, Kumla da slant atu
‘Gemlik Gücüm Spor 
Genç takım kadro
sunda bulunan 
sporcular boş dur
muyor.
Sporcular yaz 
aylarında ilçenin en 
güzide yeri olan 
Kumla’da terini dök
tükleri takımın 
2.lig’e çıkması için 
2013-2014 yılında 
verdikleri mücade
leyi kurdukları stant 
ile takımın asıl sahi 
bi olan Gemlik halkı
na ve çevre sakin
lerine anlatıyor. 
Kumla’da kurulan 
stantta sporcuların 
gösterdikleri 
mücadelenin önemi
ni bilen halkın gös
terdiği ilgi Gemlik 
takımın 2.lig’e hazır 
olduğunu belgeler 
durumdaydı.
Gemlik Belediyesi iş 
birliği ile yapılan 
tanıtıma ilgi büyük 
oldu.
Genç Takım oyun
cusu 1999 Doğumlu 
Tufan Erken, “Önce
lik amacımız toprağı 
miza ve bayrağımıza 
sahip çıkarak değer
li büyüklerimizin

önümüze sundukları 
imkanları doğru 
değerlendirerek 
hem öğrenim ha 
yatında hem de spor 
alanında ilçemize 
gurur duyulacak 
başarılar kazandır
mak için buradayız.” 
dedi.
Yapılan açıklamada, 
“Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve velilerimiz 

bizler için çok feda 
karlık ’ta bulunuy
orlar bizlerde karşılı 
ğını başarılı öğrenci 
ve sporcular olarak 
vermeye çalışı 
yoruz” denildi.
Genç Takım 
Oyuncusu 1997 
Doğumlu Hakan 
Çatak, “Biz spor 
yapmak istiyoruz 
bunun içinde Gem 
lik'te bulunan 
Büyük sanayi kuru

luşları olan Borusan 
Holding ve Gemlik 
Gübre A takımızı 
verdikleri destek 
sayesinde ilçemizi 
profesyonel liglerde 
temsil etme imkanı 
mız var bunun için 
var gücümüzle 
çalışarak bizlere 
güvenen ve destek 
olan firmalara 
gerçek gücümüzü 
göstereceğiz. 
Sözlerimi bitirme

den önce Genç 
Takım Sponsorumuz 
Akran Nakliye ve 
Yıldız Takım 
Sponsoru Aktaş-1 
lojistiğe bizlere spor 
yapma imkanı 
verdikleri için ayrıca 
teşekkür ederim’ 
ifadelerini Kullandı. 
Genç Takım 
Oyuncusu 1999 
Doğumlu Çağatay 
Akçay, “Biz spor 
yapalım ve dersleri 
m izde başarılı olalım 
diye Kulüp yönetimi 
her konuda bize 
destek olmak için 
çok çapa sarf ede 
rek özel yaşantıla 
rından bizler için 
ödün veriyorlar. 
Bunun karşılında 
başarılı sporcular ve 
iyi tahsilimiz olması 
nı istiyorlar bunun 
için biz durmayıp 
çalışmamız gerek
tiğini düşünerek 
Genel Menajerimiz 
Yahya Gümüş’e 
getirdiğimiz teklif ile 
burada yaptığımız 
işi anlatma fırsatı 
bulduk bunun için 
Gemlik ve Bursa 
basınına bizlere 

değer vererek yer 
verdikleri için çok 
teşekkür ederim her 
şey Sizlerin saye 
sinde "ifadelerini 
kullandı.
Kumla Sakinlerin 
den Süleyman 
Çağlar, 
(Akademisyen) 
“Gemlik’te bir takı 
mın 3.lig’de mücade 
le etiğini duyunca 
duygulandım ve 
sporcuların aldıkları 
başarıdan dolayı tek 
tek tebrik etme fır
satı buldum. Bunun 
için takıma destek 
olan Gemlik 
Belediyesi, Borusan 
Holding, Gemlik 
Gübre ve ismini 
sayamayacağım fir
malara kendi adıma 
yaptıkları işin ne 
kadar değerli oldu 
ğunu bildikleri için 
teşekkür ederim” 
ifadelerini Kullandı. 
Gemlik Gücüm spor 
alt yapısında yetişen 
1998 doğumlu oyun
cular Atakan Atalay, 

- Mert Hızal, Buğra
Aslan çeşitli kulüp
leri tarafından takip 
edildiği belirtildi

ItoltnisililinlaittiiKlsialliiiiSiwinasisMirli
Bursa'da düzenle
nen "Masa Tenisi 
Yıldızlar ve Gençler 
Balkan Şampi 
yonası", final 
maçlarıyla 
tamamlandı. 
Büyükşehir 
Belediyesinin ev 
sahipliğinde 
Mimar Sinan Spor 
Salonu'nda 9 
ülkeden 160 sporcu
nun katılımıyla 
gerçekleştirilen 
şampiyonada, 
Türkiye, genç erkek
ler, çift erkekler, çift bayanlar ve yıldızlar karışık çiftler kategori

lerinde birinciliği 
elde ederek, 
4 kategoride altın 
madalya kazandı. 
Genç erkekler 
kategorisinde 
İbrahim öztürk, çift 
erkekler kate
gorisinde İbrahim 
Gündüz ve özgün 
öztürk, çift bayanlar 
kategorisinde İpek 
Karahan ve Damla 
Uzel ile yıldızlar 
karışık çiftler kate
gorisinde Taiha 
Abdullah Yiğenler 
ve Batuhan Zihni

Şahin birinci 
oldu.Türkiye 
Masa Tenisi 
Federasyonu 
Başkanı Oktay 
Çimen, şampi 
yonaya sağladığı 
katkılar nedeniyle 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe 
adına, Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Başkan 
Yardımcısı 
Ilhan Satık'a 
teşekkür plaketi 
verdi

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR
a

R AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik TgI i (0.224) 513 96 83 Fsx i (0.224) 513 35 95
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ELEMAN ELEMAN BAYAN ELEMAN

DENEYİMLİ 
SRC BELGELİ 

SERVİS ŞOFÖRÜ 
ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305033

FABRİKAMIZ 
LABORATUVAR 
BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR

MÜRACAAT 
TEL: 514 00 60

MERMER SEKTÖRÜNDE 
ÖN MUHASEBE VE 

SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
IEL:5142021

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI - VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ. 
İLETİŞİM: 514 28 06

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1180

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ - 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIS SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETBOL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

H
w
ıı 
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TFMAâ
“SUYUNU BOŞA

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 951

‘Gemlik Körfez’ www.ge mlikkorfezgazetes i.cofn

http://www.ge
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1 milyonu askın kişi bayramda yok!
Geçen yıla oranla bu 
yıl Ramazan 
Bayramı tatili için tur 
şirketlerinden tatil 
satın alan kişi 
sayısında yüzde 50 
artış yaşandı.
Yaklaşık 250 bin 
kişinin tatillerini tur 
şirketleri amcalığıyla 
gerçekleştireceğini 
ifade eden yetkililer, 
Ramazan 
Bayramı’nda tatil 
yapacak kişi 
sayısının 1 milyonu 
geçmesini bekledik
lerini söyledi.
Geçen yıla oranla 
Ramazan Bayramı 
için yapılan satışlar
da yüzde 55’1 i k artış

olmasını bekledik
lerini belirtti. Özbek, 
tatilcilerin bayrama 
yoğun ilgi gösterdik
lerinin altını çizdi.

yaşandığına vurgu 
yapan Etstur Yurtiçi 
Operasyon Direktörü 
Selim Suat Özbek, 
2013’te 11 bin 250

kişiyi Ramazan’da 
tatile gönderdikleri
ni, 2014’te ise tatil 
yapan kişi sayısının 
18 bin 750 kişi

TATİLCİ ÇABUK 
OLMALI
Geçen yılın aynı 
dönemine göre 
talepte yüzde 40’lık 
bir artış yaşandığını 
anlatan Jolly Tur 
Genel Müdürü Figen 
Erkan da, yurtdışı 
turlara ilgi çok fazla 
olduğunu söyledi. 
Yurtdışı turlarının 
yüzde 70‘e yakınının 
dolduğunu kayde
den Erkan, “Yurtiçi 
ve Kıbrıs’ta ise 
bayram dönemi için 
doluluklar yüzde 
50’lere ulaştı. Jolly 
Tur olarak sadece 
İstanbul, Ankara, 
İzmir değil, Bursa,

Kayseri ve 
Trabzon’dan da 
direkt Kıbrıs 
uçuşları yapıyoruz” 
dedi. Yurtiçinde 
Kemer, Bodrum, 
Marmaris, Çeşme, 
Side ve Belek’in 
öncelikli tercih 
edilen yerler arasın
da olduğunu 
söyleyen Erkan, 
“Yurtdışında 
İtalya, İspanya, 
Orta Avrupa ve 
Balkanlar tercih 
ediliyor. Kültür 
turlarında da 
Karadeniz ve Ege- 
Akdeniz talep 
görüyor" 
dedi

Mal karlığını dondurmaca kriiik düzenleme
Mali Suçları 
Araştırma Kurulu 
(MASAK) mal var
lığının dondurul
masına ilişkin kritik 
düzenlemelere gitti. 
Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi 
(BMGK) kararlarının 
uygulanmasında 
Türkiye’nin eleştiri 
konusu yapıldığı mal 
varlığının dondurul
masını hızlandırıcı 
adımlar atılıyor. 
MASAK tebliğinde 
yapılan değişiklikle 
malvarlığı dondurma 
kararına konu kişi, 
kuruluş Veya organi-

zasyonların üçüncü 
kişiler ile 
müştereken sahip 
oldukları hesapların 
tamamı dondurula
cak.
Müşterek hesapların 

diğer hissedarlarına 
olan borçlar ise 
Başkanlıkça izin ver
ilmesi halinde banka 
hesabı üzerinden 
ödenecek.
Bakanlar Kurulu’nun 

dondurma kararları 
eklerinde yayım
lanan ve MASAK’ın 
internet sitesindeki 
listede bulunan bil
giler ile eşleşmesi 
halinde ilgili kişi, 
kuruluş ve organiza
syonlara ait malvar- 
lıkları dondurulacak. 
Listede bulunan bir 
kişinin ayırt edici bil
gisi (doğum tarihi, 
doğum yeri, pas
aport veya kimlik 
numarası gibi) 
bulunmaması 
halinde ise kişinin 
ismiyle veya kul
landığı bilinen diğer 

adlarıyla eşleşen
lerin malvarlığını 
dondurma yoluna 
gidilecek.
Mal varlığı donduru
lan kişi hatalı işlem 
olduğuna yönelik iti
razını belgesiyle bir
likte MASAK’a yap
ması gerekiyor. 
Kanun hükümlerine 
göre malvarlığının 
dondurulmasıyla 
ilgili alınan kararın 
gereğini yerine 
getirmeyen veya yer
ine getirmekte ihmal 
veya gecikme 
gösteren kişilere, altı 
aydan iki yıla kadar 

hapis veya adli para 
cezası verilecek. Mal 
varlığının dondurul
masıyla ilgili alınan 
kararın gereğini yer
ine getirmeyen 
kişinin, bir tüzel 
kişinin organ veya 
temsilcisi olması 
veya organ veya 
temsilcisi olmamak
la birlikte, tüzel 
kişinin faaliyeti 
çerçevesinde görev 
üstlenmiş bulunması 
halinde ayrıca bu 
tüzel kişiye on bin 
liradan yüz bin liraya 
kadar idari para 
cezası verilecek

Körfez* ' ww w. gemi i k korfezg azetes î. co m
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İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
Milli EğL Md. 
Halk Kütüphane

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 256 77 B4
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) sıe 12 12
Yalova (226) 811 13 23
Ido İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 11 74 UMDiın _ EcnlnnT
KAYMAKAMLIK 513 13 53L 

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

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

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
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■ 513 10 95

513 37 42 OTOBÜS

K ULAŞIM özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07 Şehirlerarası 261 54 00

R
Pamukkal*
DENİZ UÇAĞI

•12 OO 2* 513 14 14
513 13 64 Otobüs Terminali (18 Hat)

Pignut A km la Sayahat 
METRO
Aydın Turtam
eozar Turtam
KanbaroQIu-Eeada*
Arutur
Kamil Koç

•14 S3 *2

•13 20 77
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.
Mallr PZıitim Mt ir

524 85 86
513 10 92 DAĞITICILARw 

i

•12 1O 72
•14 40 40

•12 O1 ••

513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

GEMDAŞ 
Aygaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58H HASTANELER

naiK rzymrrı ıvıuc
İŞ-KUR Mogaz

B 
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Ergaz 
Ipragaz

513 88 43
513 22 59

Msr.Sağ.Ocağı 
Tomokıy Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
614 80 88

Santral
Başkanlık

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

Habaşgaz
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

TAKSİLER BUSKİ Bütünler Llkltgaz 613 80 00

R Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
617 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25 
513 45 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

1 Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akoan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otognz 
Beyza Petrol

• 13 1O 70 
•13 30 33 
• 13 10 40
• 13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4905 
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)

IffllISBİlH
VENÜS SİNEMASI
EJDERHANI NASIL 

EĞİTİRSİN 2 
(3 BOYUTLU) 

11.30-13.30-15.30- 
17.30-19.30

HAYALETLİ EV 
12.00-14.00-16.15- 

18.30-20.45
SADECE SEN 

11.45-14.15-16.30 
18.30-20.45 

5133321



muuiİv ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR
GEMLİK fMERMEZİOTOMOTIV I

HER TÜRLÜ 2. EL ARAÇ ALINIR SATILIR
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR

KREDİ KARTI İLE SATIŞ İMKANI
% 50 PEŞİN 24 AY VADE...

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
^Lngin^tram cJa(ıir ÇDuman

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 28 GEMLİK Tel : 0 224 514 25 25 - Fax: 0 224 514 25 26

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com

TEL & FAX 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manaaOmmiakSholmail.com 
www.manastıremlak.sahıbınden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

http://www.manastiremlakqemlik.com
manaaOmmiakSholmail.com
ww.manast%25c4%25b1remlak.sah%25c4%25b1b%25c4%25b1nden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


[KAVLAK
^DOĞANIN HÂZİNESİ J

KAVLAK^^OOOANINIU/JNUİ*’ .

[KAVLAK]
Zcytlımvlllı 

_ Mvı Sal>uM

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası,
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında^ 

Türkiye'nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel v^m^iiketlerde\. 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

flKAVLAKj 

«ZEYTİN REÇEI*! hm 57 zfos

■Zeytin&^jjB 
^■Zeytinyağı] 

Kestane Şekeri ■■
HB^K-Yöresel Reçeller 1 

' [tt Kozmetik Ürünler®

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Gad.')' 'L Yalova Yolu Sâtış Mağazası r ©fhanğâzl (Gedelek)
Tel: 512 0 512

www.kavlak.com.tr

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ /...

www.umurbevdeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Site bahçesine düşen araçta 2 genç öldü, 5 kişi yaralandı, ölenlerden biri Gemlikli.

Güne Bakış
J Kadri GÜLER
| kadri_guler@hotmail.com

Bu acı yakar.....
Dûn sabah Işyerlme geldiğimde acı haberi 

MHP Belediye Meclis üyesi Osman Doğan 
verdi.

Gemliklilerin yakından tanıdığı mail 
Müşavir Hüseyin Varol’un kızlarının kaza 
geçirdiği ve birinin yaşamını kaybettiği İdi.

Kazanın Gemlik dışında olması bize geç 
ulaşmasına neden oldu.

Araştırdığımda acı gerçek ortaya çfktı.
LYS sınavlarından çıkan gençler, kiraladık

ları bir araçla Mudanya dönüşü feci kaza 
yapmış. T gencin İçinde bulunduğu araç bir 
virajı alamayınca 8 metre yükseklikten site 
İçine düşmüş. Devamı sayfa 4’de

GEMLİK ZİRAAT ODASI BAŞKANI 
ALİ ÇELİK, “ ZEYTİN ÜRETİCİSİ 

GEÇİM DERDİNE DÜŞTÜ”

Smlloilumliurıılıslan 
mvtiıîıtiicisiııiııyaıııııla

Mudanya da istinat 
duvarından site bah 
çesine düşen oto
mobildeki 7 gençten 
2’si öldü, 5'i yara
landı. ölen gençler
den Beyza Varol’un 
Akıt İş Merkezi’nde 
muhasebecilik ya 
pan Hüseyin Va 
rol’un kızı olduğu 
öğrenildi. Sayfa 4’de

Gemlik Ziraat Odası öncülüğünde Bursa 
Ziraat Odaları temsilcileri ile TMMOB 
temsilcileri ve EKODER ile DOĞA - 
DER’in katıldığı basın toplantısında bir 
ilk yaşandı. İskele Meydam’nda yapılan 
basın toplantısında konuşan konuş
macılar, zeytinlik alanların imara açıl
masını eleştirdiler. Haberi sayfa 2’de

—

Üstelik herkese 
tişört hediye!

K Facebook/eoodvear.turklye M TWtter/aoodyearturMyo 07 Nisan 2014-30 Haziran 2014 tarihleri arasında, Türkiye genelindeki İlim Goodyear satışı olan yerlerden 4 adet Goodyear marka lastik alımı koşuluyla tek seterde 400 TL ve katlarında çekiliş
“ ■ ___ ■■ hakkı verilecektir her 400 TL'yo 1 çekiliş hakkı). İkramiye tesliminde tlş veya fatura aslının İbrazı zorunludur. 10 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz,katılmışvekazanmış o salar uam

ikramiyeleri teslim edilmez. KDV ve ÖTV hariç tüm yasal yükümlülükler talihli sorumluluğundadır. Ou kampanya, MPİ'nla 27,03.2014 tarih ve 24951361-255.01.02/t020-2704 sayılıJznlyle 
«BSU düzenlenmiştir. Tişört hediyesi sadece yetkili Goodyear bayileri (eratından verilecektir, ürünler sloklarla sınırlıdır. Dolaylı bilgi İçin: www.goodyear.com tr ve www 4GoodyeanAraba cem

4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520i ile sürme şansı yakalayın!

4 Goodyear’a
X 1 BMW

GOOD^YCAR
Solaksubaşı Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 1 GEMLİK Tel: O 224 524 74 01GSM O 533 92418 98

MADE TO FEEL GOOD

Kampanya i Nlaan-30 Haziran 2014 tarihleri arasında geçertldlr. World Business kartlar, banka kartlan ve Worldpuan kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir, Yapı Kredi ve Goodyear kampanya koşullannı değiştirme haklannı saklı tutar.

Cd»Wrt«
World'eözel9taksit!

http://www.kavlak.com.tr
http://www.umurbevdeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.goodyear.com
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GEMLİK ZİRAAT ODASI BAŞKANI ALİ ÇELİK, “ ZEYTİN ÜRETİCİSİ GEÇİM DERDİNE DÜŞTÜ”

Sitil toplum iuıııluslaıı zeylin üreticisinin yanımla
Gemlik Ziraat Odası 
öncülüğünde Bursa 
Ziraat Odaları tem
silcileri ile TMMOB 
temsilcileri ve 
EKODER ile DOĞA - 
DER’in katıldığı 
basın toplantısında 
bir ilk yaşandı.
İskele Meydam’nda 
yapılan basın 
toplantısında 
konuşan konuş
macılar, zeytinlik 
alanların imara açıl
masını eleştirdiler. 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik ise 
konuşmasında 
yağışlar nedeniyle 
zeytin ağaçlarının 
dinlenmediğini, döl
lenmenin de gerçek
leşmemesi nedeniy 
le üründe yüzde 75 
kayıp yaşandığına 
dikkat çekerek, 
üretici borçlarının 
ertelenmesini, faiz
lerin silinmesini 
isteyerek, "zeytin 
üreticisi geçim der
dine düştü” dedi. 
Dün, saat 12.30 da 
İskele Meydam’n 
daki basın toplan
tısına zeytin üretici
leri de katıldı.
Burada konuşan 
Gemlik ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik 
şunları söyledi: 
"2013 Kasım ayın
dan 2014 Nisan ayı 
sonuna kadar 
Bölgemizde yağış 
olmamış zeytin 
ağaçlarımız dinlen
memiş, zeytin 
hastalık ve zararlıları 
soğuklar olmaması 
nedeniyle hayatiyeti
ni devam ettirmiş 
lerdir. Zeytin 
ağaçlarının çiçek 
açma zamanı olan 
2014 Mayıs ayı 
devamlı yağışlar 
tozlaşmaya mani 
olmuş dolayısıyla 
zeytinde döllenme 
olmamıştır ve çiçek 
ağaçta çürümüştür, 
akabinde az da tut
muş olan zeytin 
dolu yağması nede 
niyle de dökülmüş 
tür. Üretici yağışlar 
nedeniyle arazisi 
çamur olduğundan 
güve mücadelesi 
yapmasına rağmen 
yağışlar ilaçların 
tesirini azaltmıştır.

İŞİTEMİYORLARÜstelik TARSİM zey 
tin çiçeğini sigorta 
kapsamına almamak 
tadır. Bölgemizde % 
80 - 90 arasında 
verim kaybı yaşan
maktadır. Üreticile 
rimiz borçlarını öde 
yemeyeceği gibi 
geçim derdine 
düşmüş bulunmak
tadır. Bursa Ziraat 
Odaları olarak zarar 
gören üreticileri 
mizin mağduriyet
lerinin giderilmesi 
için önce TV Prog 
ramları ve Gazete 
haberleriyle üretici 
mizin durumunu 
kamuoyuyla pay
laştık, 5 Haziran 
2014 Tarihinde 
Bursa Ziraat Odaları 
olarak Ankara’ya 
giderek Bursa 
Milletvekilleriyle 
Tarım Komisyonuna 
İlçelerimizin duru
munu ve mağduri 
yetimizi kendilerine 
anlattık. En son 21 
Haziran 2014 Cumar 
tesi günü yine Bursa 
Milletvekilleri, Bursa 
Ziraat Odaları, Bursa 
İl Tarım Müdürlüğü 
ve İlçe Tarım Müdür 
lükleriyle yeniden 
toplantı yapılarak, 
bölgenin ve üretici
lerin durumunu 
canlı tutmaya 
çalıştık. Zeytin ve 
diğer ürün kayıpları 
hakkında Başbakan 
lık, Tarım Bakanlığı 
Tarım Komisyonu 
Başkanı ve üyeleri, 
Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğü,

Büyük Şehir Beledi 
ye Başkanlığı, İlçe 
Belediyeleri, Ziraat 
Odaları Birliği 
Başkanlıklarına 
hazırladığımız rapor
ları resimleriyle 
birlikte ilettik.
Meclis tatile girme
den de Bursa Ziraat 
Odaları olarak Anka 
ra’ya bir daha gide
ceğiz. İstediğimiz 
Üreticimizin üretimi 
devam ettirebilmesi 
için Ziraat Bankası, 
Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve 
Özel Bankalara olan 
borçlarının faizleri 
nin silinerek ana 
paraların 5 yıldan az 
olmamak kaydıyla 
taksitten dirilmesi. 
Üreticinin üretimi 
devam ettirebilmesi 
için karşılıksız 
yardım yapılmasını 
istiyoruz. Aksi 
takdirde üretici üre
timden düşecek, 
geçim sıkıntısı çeke
cek, ülke ekonomisi 
de büyük zarar göre
cektir. Her sektörün 
alın teri el emeğiyle 
geçinen Tarım 
Sektörüne yardımcı 
olması gerekiyor. 
Devletin bu günler 
içinde var olduğuna 
inanıyor tüm üreti
cilere geçmiş olsun 
diyor, üreticileri 
mizin bir daha böyle 
yıllar geçirmemesi 
diliyoruz.” dedi.

ZEYTİNLİKLERİN 
KONUTA 
AÇILMASINI

Basın açıklamasına 
Bursa Ziraat Odaları, 
TMMOB Bursa Ziraat 
Mühendisleri Oda 
Başkanı Ertuğrul 
Aksoy, EKODER ile 
DOĞADER temsilci
leri, Akademik 
Odalar Birliği temsil
cileri de katıldı.
Yapılan konuşmalar
da, doğal zeytinlik 
alanlarının Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan imar alanlarına 
açılma istenmesini 
eleştirilerek, zeytin
lik alanlarının tahrip 
edilmemesi doğal 
tarım hayatının ko 
runmasmı istediler.

Bursa'da dolu ve 
bahar yağmurlarının 
zararı belli oldu

öte yandan, 
Bursa'da dolu ve 
bahar yağmurların
dan 1 milyon 840 
bin ton tarım ürünü 
zarar gördüğü 
bildirildi.
Kestel Sosyal 
Tesislerinde düzen
lenen toplantıya İl 
Tarım Müdürü Ömer 
Çelik, Bursa 
Koordinasyon 
Kurulu Başkanı Ali 
Çelik, AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Bedrettin Yıldırım, 
CHP Bursa 
Milletvekili Ilhan 
Demiröz ve MHP 
Bursa Milletvekili 
Necati özensoy 
katıldı.

Gecikmeli bahar 
yağmurları ve dolu 
yağışının Bursa 
tarımına verdiği 
zararı anlatan Bursa 
Ziraat Odaları İl 
Koordinasyon 
Kurulu Başkanı Ali 
Çelik, “Kasım, 
aralık, ocak, şubat, 
mart ve nisan 
aylarında mevsimsel 
yağışlar olmadı. 
Mayıs ayında ise 
aşın yağış ve sıcak
lık farklarının 
olması, arkasından 
dolu yağması böl
gemizin zirai mah
sullerinde büyük 
zarara sebep olmuş
tur. Tarla bitkilerinde 
bölgemizde yoğun
luk buğday, arpa, 
şeker pancarı ve 
ayçiçeği olarak 
ortaya çıkmaktadır. 
Buğday ve arpa eki
minden sonra 
yağışların olmaması 
nedeniyle çimlenen 
köklerde boğaz ve 
pas hastalıkları, 
mayıs ayında aşırı 
yağışlar sebebiyle 
yatmalar meydana 
geldiğinden yüzde 
40’lann üzerinde 
ürün kaybı olmuştur. 
Sebzelerde yağış 
sebebiyle domates, 
kavun, karpuz ve 
sebze ekimleri 
yapılamamıştır.
Yapılabilen yerlerde 
ise kök ve mantar 
hastalıklarının 
başında da mildiyö 
hastalığı sebebiyle 
tarlalar yeniden 
sürülmüştür. Ekimi 

yapabilenler haziran 
ayı başında ekilmiş, 
ekilemeyen sahalara 
silajhk mısır ekmiş, 
bezelye ve fasulye 
gibi sebzeler dolu 
sebebiyle tamamen 
yok olmuştur” dedi.

BURSADA 1 MİLY
ON 840 BİN TON 
ÜRÜN ZARAR 
GÖRDÜ
Zeytinde arazilerin 
aşın yağış sebebiyle 
çamur olması ve 
çiçekte döllenme 
olmadığı için etkin 
zirai mücadelenin 
yapılamadığını ifade 
eden Çelik, "Buğday 
231 ton, arpa 25 bin 
ton, sebze, domates, 
bezelye ve fasulye 1 
milyon 230 bin ton 
armut 101 bin ton, 
kiraz 26 bin ton, şef
tali 103 bin ton, çilek 
28 bin ton ve zeytin 
96 bin ton zarar gör
müştür. Anlaşılacağı 
gibi bölgemizdeki 
çiçeklenme döne
minde aşın yağışlar 
meyve çiçek 
döllenmesine mani 
olmuş, sonraki dolu 
nedeniyle tonaj ve 
parasal değer olarak 
üreticimizi zor 
durumda bırakmıştır. 
Üreticilerimizin üre
timini sürdürebilme
si için mevcut Ziraat 
Bankası ve Tanm 
Kredi Kooperatifle 
line borçlan 5 yıldan 
az olmak kaydıyla ve 
faizleri silinerek 
ertelenmelidir.
Hükümetimizin böl
gemizi afet bölgesi 
ilan etmesi, bu 
konuda kanun 
çıkarılması uzun 
zaman alacağından 
Bakanlar Kurulu 
karan alıp mağ
duriyetimizin 
ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. Bir 
daha böyle bir sorun 
yaşamadan hüküme
timizin katkılanyla 
üretimimizi sürdüre
bilmeyi amaçlamak
tayız. Aksi takdirde 
üretici üretimden 
düşecek, üretici 
zarar ettiği gibi ülke 
ekonomisi de zarar 
görecektir” açıkla
masını yaptı.
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Baıuai 18 yaşıntfalıi genciı sonu Bliı
Bursa’da, bonzai 
komasına giren 18 
yaşındaki bir genç 
hayatını kaybetti. 
Olay, BTSO Eğitim 
Vadisi ile Sevgi 
Evleri'nin bulun
duğu merkez 
Osmangazi 
ilçesinde Atıcılar 
Mahallesi'nde boş 
bir arsada meydana 
geldi.
Bölgede gezintiye 
çıkan gençler,

okullar bölgesinde karşılaştı.
boş arsada T.G'nin Gençlerin ihbarı $
(18) cesediyle üzerine olay yerine

çok sayıda polis 
ekibi sevk 
edildi. Sağlık ekip
lerinin yaptığı 
incelemeler sonu
cunda T.G’nin bon
zai komasından 
öldüğü belirlendi. 
Gencin cesedinin 
savcının yapacağı 
incelemenin 
ardından otopsi 
için Adli Tıp 
Kurumu'na kaldırıl
ması bekleniyor.

Domates ekili 
tarlasını dolu 

vurunca kam krizi 
geçirdi

lıasıttincıileaseWıaıwi
Orhaneli ilçesinde, 
yaşı küçük ahi
lerinin kullandığı 
traktörün devrilmesi 
sonucu 8 yaşındaki 
iki kardeşten biri 
öldü, diğeri ağır 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
H.D. (17) idaresinde
ki traktör, Sini köyü 
mezarlığı yakınların-

Halil D. (8) olay 
yerinde ölürken, 
diğer kardeşi 
Muhammed D. (12) 
ağır yaralandı. 112 
ambulansıyla 
Orhaneli Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Muham 
med D, burada 
yapılan ilk müda
halenin ardından Tıp

da bulunan keskin 
virajı alamayarak devrildi. Kazada 

traktörün römorkun'
da bulunan 
sürücünün kardeşi

ı-aKuıtesı ı-ıastane 
si'ne sevk edildi.

Karacabey’de 
domates ektiği 100 
dönüm tarlasını 
dolu vuran 
Seyfettin Koç, kalp 
krizi geçirdi. Hayati 
tehlikeyi atlatan 
Koç, Karacabey 
ilçe Ziraat Odası 
Başkanı Hasan 
Karahasanoğlu ile 
tarlasını incelerken, 
tek geçim kaynağı 
mn yok olduğunu, 
borçlarını nasıl 
ödeceğini bileme 
diğini söyledi.
Karacabey İlçesi'ne 
bağlı Beylik Mahal 
lesi'nde yaşayan, 
Seyfettin Koç, 
Cuma günü Yağan 
15 dakikalık dolu
nun ardından 100 
dönümlük tarlasına 
ektiği domateslerin 
satılamayacak hale 
geldiğini gördü. 
Evine dönen Koç, 
tolr norim IraırnaA, 
olan ürünlerinin

yok olmasına 
dayanamayarak 
kalp krizi geçirdi. 
Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Koç, ha 
yati tehlikeyi atlatıp 
tedavi edilerek 
evine gönderildi. 
Durumu öğrenen 
Karacabey Ziraat 
Odası Başkanı 
Hasan Karahasan 
oğlu, dolunun vur
duğu bölgeyi 
Seyfettin Koç ile 
birlikte inceledi. 
Maddi zarara 
uğrayan Seyfettin 
Koç, devletten kap
samlı bir destek 
beklediklerini 
söyleyerek, "Burası 
benim tek geçim 
kaynağım. Bu şek
ilde borçlarımı 
ödeyemeyeceğim. 
Borç erteleme ya 
da af olmazsa, biz 

wolf olur 
gideriz" dedi.

II II

M|M1NN1İ!İ£M
Bursa’da, bir oto
mobilin motoruna 
giren yavru kedi, iki 
saat şehri dolaştık
tan sonra güçlükle 
çıkarılabildi.
Nilüfer ilçesinin 
Esentepe 
Mahallesi'nde otu
ran Mustafa Yıldız, 
sabah işe gitmek 
üzere arabasına 
bindi. Yıldız, 
iş yerine geldiğinde, 
ön taraftan keşi 
sesi geldiğini fark

etti. Aracın altına kedi olduğunu
bakan Yıldız, motor gördü. Bütün 
bölümünde bir uğraşlara rağmen

çıkmayan kedi, 
çevredeki esnaf ve 
vatandaşların 
yardımıyla kurtarıl
maya çalışıldı. 
Aracın 
ön tarafından çıkan 
ve korkudan ne 
yapacağını şaşıran 
yavru kedi, bu 
sefer de başka iş 
yerine girdi. İş 
yerinden de çıkan 
yavru kedi, 
kaçarak hızla uzak
laştı.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
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Orhangazi’de, 
Hürspor yöneticisi 
61 yaşındaki Rıza 
Sığırcı evinde ölü 
bulundu. 'Rıza 
Baba' lakaplı 
Sığırcı’nın kalp 
krizi sonucu 
yaşamını yitirdiği 
bildirildi.
Hürriyet Mahallesi 
Osman Paşa 
Caddesinde tek 
katlı evde yalnız 
yaşayan Rıza 
Sığırcı, kendisin
den haber ala
mayan çocukları 
tarafından ölü 
olarak bulundu. 
Orhangazi’nin 
amatör kulüp

lerinden olan 
Hürspor’da yöneti
ciliğin yanı sıra, 
altyapıdaki gençleri 
de çalıştıran ve 
'Rıza Baba' lakabıy
la çağrılan Rıza 
Sığırcı’nın cesedi, 
sağlık ekipleri 
tarafından yapılan 
kontrolün ardından 
Adli Tıp Kurumu’na 
gönderildi. Kalp 
krizi sonucu 
yaşamını yitirdiği 
bildirilen Rıza 
Sığırcı’nın ölümü 
Hürspor camiası ve 
Hürriyet Mahallesi 
sakinleri tarafından 
üzüntüyle karşı
landı.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Site bahçesine düşen araçta 2 genç öldü, 5 kişi 

yaralandı. Ölenlerden biri Gemlikli.

Simi şurası ıcalıciş ite miHuMi
Bu acı yakar....

Araç içindeki liseli gençler 17-20 
yaşlarında..

Belli ki sürücünün dikkatsizliği bu 
feci kazanın olmasına ve 2 gencin 
orada ölmesine 5’inin de ağır yara 
lanmasına neden olmuş.
Acı haber çabuk duyulur.
Öğle saatleri olmadan Gemlik’e 

ölümün ateşi düştü.
Bir ateş de Gürle Köyü’ne düştü.
Orada da kazada yaşamını yitiren 

genç kızımızın cenaze töreni vardı.
Bu acılar yakar..
Hüseyin kardeşime Allah sabırlar 

versin.
Dilerim diğer kızının sağlık durumu 

düzelir.
Gençlerin dikkatli olması gerekir.
Gençlik heyecanı, geride yıkımlar 

bırakıyor.
Acılan aileler ve yakınlan yaşıyor...
Bu acılar öyle kolay geçecek acılar

dan değil.
Gemliklileri üzecek, heberler maale 

sef yanıyor.
Bunların yaşanmaması dileğimiz.
Gençlik çok rahat büyüyor.
Daha özgürler..
Kimi fazla özgürlük zarara yol açı 

yor.
Geride acılar bırakıyor.
Keşke olmasaydı, keşke gitmese 

lerdi diye yakınıyorsunuz.
5 genç kardeşimizin hayata tutun

malarını ve yaşamı bırakmamalarını 
diliyorum.

Yaşanan acılara yenileri eklenme 
sin.

Dualarımız onlarla.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

Mudanya da istinat 
duvarından site 
bahçesine düşen 
otomobildeki 7 
gençten 2'si öldü, 5’i 
yaralandı, 
öğrenildiğine göre, 
önceki gün Lisans 
Yerleştirme Sınavına 
giren gençlerin 
bulunduğu 34 JA 
9344 plakalı otomo
bil, sabah erken 
saatlerde Yeni 
Mahalle, eski 
Mudanya yolunda,_
Gül Sokak’ta bulu
nan Marmara Yazlık 
evlerinin arkasında
ki virajı alamayarak 
yaklaşık 8 metre 
yüksekliğindeki isti
nat duvarından 
yazlık sitenin bahçe
sine düştü.
Kazada, otomobilde
ki Idil Bayer (17) 
olay yerinde, 
Beyza Varol (17) ise 
kaldırıldığı has
tanede yaşama veda 
ettiler.
YARALILAR 
HASTANELERE 
TAŞINDI 
Öğrenci olduğu 
bildirilen gençlerin 
aracı bir firmadan 
günlük olarak kirala
yarak, Mudanya’ya 
gezmeye gittikleri 
öğrenildi. 
Kaza gezi dönüşü 
meydana geldi. 
Kazada ağır 
yaralanan Aytuğ 
Bayer (18), Berfu 
Çakır (20), Basri 
Yılmaz (17), Beril 
Varol (17), Tolga 
Şahin ambulanslarla 
Bursa'daki çeşitli 
hastanelere sevk 
edildiler.

GücüınsDor’dan Bekfııe
forma ve teşekkür plaketi
Gemlik Gücümspor 
Kulübü yöneticileri, 
Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası Başkanı 
İsmail Beki’yi ziyaret 
ederek, forma 
hediye ettiler.

Yaralılardan, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi 
ne kaldırılan Gem 
lik’li Akıt İş Merke 
zi’nde muhasebeci
lik yapan Hüseyin 
Varol’un kızı Beyza 
Varol, müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı. Tedavi altına 
alınan diğer yaralı 
ların, sağlık duru
munun ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. 
Idil Bayer ve Beyza 
Varol’un cenazesi, 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı.
Bu arada kazada 
yaşamını yitiren

Destekleri nedeniyle 
teşekkür eden 
Gücümsporlular, 
Gemliklin bir marka 
haline getirilmesi 
gerektiğini söyle 
diler.

Beyza Varol’un 
cenazesi Adli Tıp 
Morgundan alınarak 
dün öğle namazın
dan sonra Büyük 
Kumla Mahalle 
si’nde, Idil Bayer’in 
cenazesi ise Gürle

Köyü’nde toprağa 
verildi. Yaralılardan 
Beril Varol’un da 
ölen Beyza Varol’un 
kardeşi olduğu___
öğrenildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bera Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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ÇATI ADAYI
10 Ağustos 2014 

tarihinde yapılacak 
seçimlerde, CHP ve 
MHP Cumhurbaş 
kanlığına Sayın 
Ekmeleddin 
İhsanoğlu’nu aday 
gösterdi.

Vay efendim vayl 
Çatlak sesler anın

da gök kubbede 
yankılanmaya 
başladı.

Neler, neler 
söyleniyor, yazılıyor.

Yok Ingiltere öner
miş, ABD’nin has 
adamıymış. Yurt 
dışında doğmuş. 
Kahire doğumlu 
imiş. Arap demeye 
çalışılıyor.

Atatürk’ümüzü de 
Cumhurbaşkanı 
seçtir memek için 
Cumhurbaş kanı ola
cak kişi Anadolu 
doğumlu olmalı, 5 yıl 
Anadolu’da ikamet 
etmeli önerisinde 
bulunulmuştu.

Vatanı kurtaran, 
Türkiye 
Cumhuriyetini kuran 
o büyük insanı saf 

VASIFSIZ ELEMAN

Z5-35YAŞ ABRASI,
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 
GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
‘Açmâiar'ftievkiı lîeÜeieK- 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

dışı edebilmek için. 
Bu büyük ulus, 

nankör değildi. 
Ata’sını baştacı etti 
ölümüne dek.

Görün ki; Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 90 
yıl sonrasında da 
aynı kafalar.

Geliri de üzülmeyin. 
Sayın Ekmeleddin 

Ihsanoğlu’nun laik 
olmadığı AKP’liler 
den pek farklı 
olmadığı dillendirili 
yor. Atatürkçü 
olmadığı söyleniyor, 
yazılıyor kimilerince.

Biyografisine 
bakınca Sayın 
Ekmeleddin 
ihsanoğlu dindar, 
imanlı bir müslüman. 
Dinine bağlı, gereği
ni yapıyor. Dinci 
değil, dindar, dindar! 
Dinini yaşıyor, kimi
leri gibi din tacirliği 
yapmıyor. Öyle 
olsaydı, bugünkü 
başımızda olanlara 
fırsat mı kalırdı?

“Atatürk’ü inkar, 
tarihi inkardır” di 
yerek kaleme aldığı 

eserinin ön sözünde 
gerçeği ifade ediyor. 
“Bütün mezhepler 
eşittir. Bizim zengin
liğimizdir. Bu zengin
liği düşmanlığa 
dönüştürmemek 
lazım” diye 
düşünüp, ifade edi 
yor. ‘Din ve siyaset
in’ birbirine karıştırıl
maması savunuyor.

Laikliğin bir nok
tadaki tanımı da bu 
değil mi? Sonra, 
laiklik egemenlik 
halkın demektir.

Bu gerçek inkar 
edilebilir mi?

Sayın İhsanoğlu, 
Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
birçok kurumunda 
başarı ile görev yap
mış ödüller almış, 
önemli uluslararası 
görevlere seçimle 
gelebilmiş, Türk ve 
İslam edebiyatına 
eserler kazandırmış 
tertemiz bir vatan
daş.

Eline paranın kiri 
ve kan bulaşmamış, 
dünya barışı ve

İslam ülkelerinin 
gelişmesine, kadına 
eşit haklar verilme
sine çalışmış bu yur
dun mümtaz bir şah
siyetine isnat ve ifti
ralarla bulunmak, 
Cumhurbaşkanı 
seçilmemesine çalış
mak gerçekten utanç 
verici.

İnsafla bağdaşır bir 
yanı yok.

Tek kelime ile çeke- 
memezlik.

Eleştirenlerden çok 
farklı özelliklere 
sahip.

Yalnız bir noksanı, 
laf cambazı olmayışı, 
politikadan uzak 
duruşu.

O nedenle 
Cumhurbaşkanlığı 
adaylığına layık 
görüldü. O yüce ve 
şerefli makam. Tüm 
halkı kucaklaştır- 
mayı, anayasaya 
saygılı olmayı, 
Anayasanın 
savunuculuğu gerek
tiriyor.

AKP’liler, dinciler, 
ateistler, kimi 
sosyalistler, ırkçılar 
ve kimi ulusalcı ve 
yenilikçiler güçlü o 
makama layık Sayın 
Ihsanoğlu’ndan 
tedirgin oldular.

Şimdiden kendisini 
yıpratmaya, akılları 
sıra bezdirmeye 
çalışıyorlar. O, 
“hamama giren ter
ler” diyerek tümünü 
göğüslüyor, yılgınlık 
göstermiyor. CHP ve 
MHP’nin kararına 
saygı duyuyor.

Peki kimi CHP’lilere 
ne demeli? önce

genel başkanlığa 
saygılı değiller!

Yurt severlik 
Atatürkçülük, laiklik 
tekellerinde. 
Şikayetçi olunan 
bugünkü yönetimin 
başının 
Cumhurbaşkanı 
olmasında ülkenin 
karşılaşacağı 
tehlikeleri önlemek 
gerektiği gerçeğin
den hareketle tüm 
toplumu kucaklaya
cak, demokrasiye, 
hukukun üstün
lüğüne, insan hak
larına, tarafsız 
yargıya anayasaya 
saygılı, dürüst, 
namuslu, tarafsız bir 
Cumhurbaşkanı 
isteyip savunmuyor
lar mıydı? Sayın 
Kılıçdaroğlu da tüm 
arzulanan niteliklere 
sahip Sayın 
Ekmeleddin 
ihsanoğlu’nu aday 
gösteriyor, MHP de 
onaylıyor. Müşterek 
Cumhurbaşkanı 
adayları olarak ilan 
ediyorlar.

Kendilerine ulusal
cı yenilikçi sıfatlarla 
belirleyenler ilk tep
kiyi gurup toplan
tısını boykotla gös
teriyor. Deklarasyon 
yayınlayacaklarını 
söylüyorlar. Peki kim 
bunlar? CHP 
örgütünde bir gün 
olsun çalışmamış 
ünvanları ile lis
telerin başında yer 
verilerek milletvekili 
yapılmış CHP’de söz 
sahibi kılınmışlar. 
CHP’yi bir adım 
önemi taşımışlar? 
Kimisi CHP’yi TBMM 
dışında bırakmış 
sorumlular. O ünvan 
sahipleri var ya halk
la yakın temasları 
olmadığı için mahal
lelerinden muhtar
lığa aday olsalar, 
inanın muhtar ola
mazlar. CHP’nin bir 

ilkesi, önemli ilkesi 
halkçılıktır. Gözardı 
ediliyor. CHP’nin 
görünümü emekli 
bürokratlar partisi. 
O’nun için muhal- 
iflerce devlet partisi 
olarak niteleniyor. 
Parti içindeki ördük
leri duvarları aşmak 
kolay mı?

Onun için çoğu kişi 
harcanırım diye 
CHP’ye ilgi göster
miyor.

Örgütte birgün 
olsun görev yap
mayıp oturdukları 
yerden akıl verip, 
ahkam kesenler, 
başarısızlıklarının 
sorumluluğunu 
hemen örgüte yıkar
lar. örgüt gereği gibi 
çalışmıyor derler. 
Örgüt, 90 yıldır 
çalışa çalışa bezdi, 
sizleri sırtta taşımak
tan harap ve bitap 
düştü. Ne maddi ne 
manevi gücü kaldı. 
Görülüyor ki suyun 
başında hep sizler. 
Bırak maya niyetiniz 
yok, bıraktıran da 
yok. Borunuz ötüp, 
duruyor.

CHP önümüzdeki 
milletvekili seçim
lerinde yıllanmışlara, 
milletvekili esnafı 
olmuşlara, biraz 
geride durun demeli.

Örgütte kendilerini 
aratmayacak 
dinamik, yetenekli, 
çalışkan, dürüst, 
vatansever üyelerini 
yetkili kurullara 
makamlara getirme
lidir. CHP’nin başlıca 
gelişme yolu bence 
budur.

27 yıl aktif olarak 
her kademesinde 
görev almış, 62 yıllık 
sade bir CHP üyesi 
olarak CHP’nin 
gelişmesinin ve ikti
dar olmasının yolu 
budur diyorum.

Dinleyen olur mu 
dersiniz?

KAŞ€D€ B€Kl€fll€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA JESSl|

0 SAATTE TESLİM EDİLİR ’™ Ji

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

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemiikkortezgazetesi.com

http://www.gemiikkortezgazetesi.com
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MEB ahin yeni testlerle helirieıecek LYS, 2014 soru ve 
cevaplan açıklandı!

Milli Eğitim Bakan 
lığı (MEB) Rehberlik 
ve Araştırma Merkez 
lerinde (RAM) 25 
yıldır kullanılan zeka 
testlerinin yerine, 
ABD ve Avrupa'da 
yaygın kullanılan üç 
ayrı zeka testi satın 
aldı.
Bakanlık tarafından 
saha araştırması 
için yaklaşık 3 bin 
öğrenciye zeka testi 
uygulandı. Yeni 
testler, Rehberlik ve 
Araştırma 
Merkezlerinde yeni 
eğitim öğretim 
döneminden 
itibaren kullanıl
maya başlayacak.
3 BİN ÖĞRENCİYE 
UYGULANDI 
MEB yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
Bakanlık, RAM'lar 
ve okullarda birey
leri tanıma, tanılama 
ve yönlendirme 
çalışmaları yürütüy
or.
öğrencilerin eğitsel 
değerlendirme ve 
tanılama çalışmaları 
rehberlik ve araştır

ma merkezlerinde 
öğretmen, veli 
gözlemleriyle birlik
te psikolojik ölçme 
araçları kullanılarak 
yapılıyor. Bakanlık, 
RAM'larde zekanın 
tamlanması 
sürecinde kullanılan 
psikolojik ölçme 
araçlarını 
çeşitlendirmek ve 
25 yıl önce kullanıl
maya başlayan zeka 
testlerini gün
celleştirmek amacıy
la proje başlattı. Bu 
kapsamda, 
Bakanlık, ABD ve 
Avrupa'da zeka testi 
amacıyla kullanılan 
üç ayrı psikolojik 
ölçme aracını telif 
haklarıyla birlikte 

satın aldı. 
Bakanlık yetkilileri, 
satın alınan bu zeka 
testlerinin sahadaki 
çalışmalarını 28 ilde 
sürdürüyor. Zeka 
testlerinin standart
larının geliştirilmesi 
için yapılan saha 
araştırmasında 3 bin 
öğrenciye bu testler 
uygulandı. Bakanlık 
yeni zeka testlerini 
yeni eğitim öğretim 
yılından itibaren 
RAM'larda kullanı
ma sunmayı planlıy
or.
ZEKA İÇİN ÜÇ 
FARKLI TEST 
GELİŞTİRİLDİ 
Proje kapsamında 
satın alınan psikolo
jik ölçme araçların

dan "Wechsler Testi 
(WNV)”, sözel soru
lara yer verilmemiş 
dile dayanmayan 
bireysel zeka testi 
olarak tanımlanıyor. 
4-21 yaş arasındaki 
işitme engelli, 
konuşma bozukluk
ları, ana dil proble
mi, afazi, serebral 
palsi ve otistik 
bozuklukları olan 
bireyler için kul
lanılıyor. Testin 
sonunda değer
lendirilen bireylere 
ilişkin IQ puanı ver
iliyor.
Sözel ve perfor
mansa dayanan 
bireysel zeka testi 
olan Kaufman Kısa 
Zeka Testi (Second 
Edition) ise 4-90 yaş 
arasındaki bireylere 
uygulanıyor. Test, 
bireylerin eğitimle 
kazanılan yetenek
leri, yeni problem
leri çözebilme, sözel 
olmayan yetenek 
alanlarındaki zihin
sel düzeylerini belir
lemek amacıyla kul
lanılıyor.

öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Sistemi’nin Internet 
sitesinden yapılan 
duyuruya göre, 
2014 Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Sistemi 
sınavlarının ikinci 
aşaması olan 
2014-LYS, 81 ilde 
91 sınav 
merkezinde 14-15 
ve 21-22 Haziran 
tarihlerinde beş 
oturum halinde 
gerçekleştirildi. 
Herhangi bir soru
nun yaşanmadığı 
ve toplam 340 bin 
562 personelin 
görev aldığı sınav
da, 5 milyon 521 
bin 318 soru 
kitapçığı kullanıldı. 
Türkiye’nin gele
ceği 946 bin 244 
gencin girdiği 
sınavın hak ve 
adalet ölçüsü 
içerisinde gerçek
leştirilebilmesi için 
sınav öncesinde ve 
sırasında her türlü 

tedbir alınarak, 
sınav sorunsuz 
biçimde 
tamamlandı. 
Açıklamada, 6495 
sayılı Bazı Kanun 
ve Kanun 
Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun gereğince 
ÖSYM tarafından 
uygulanan 
sınavlara ait soru 
ve cevapların 4982 
sayılı Bilgi Edinme 
Hakkı Kanunu 
kapsamı dışına 
çıkarıldığı 
bildirildi. ÖSYM’nin 
internet sitesinden 
yayımlanan 
Temel Soru 
Kitapçığı’nın basın 
yayın organları 
tarafından telif 
haklan ÖSYM’de 
saklı kalmak 
kaydıyla herhangi 
bir telif hakkı 
bedeli ödenmek
sizin kullanılabile
ceği kaydedildi.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

MATBAACILIK - YAYINCILIK- REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK

Tel : (0.224) 513 96 83
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Adem Çiçek güven tazeledi
Gemlik Zeytin Hali 
Toptancılar Sitesi 
olağan genel kuru* 
lunda yapılan kong 
re sonucunda Adem 
Çiçek ve ekibi 
üyelerinden güven 
oyu alarak, yeniden 
göreve getirildi. 
Gemlik Zeytin Hali 
Toptancılar Sitesi 
toplantı salonunda 
yapılan olağan genel 
kurulu üyelerin büyük kısmının leşirken, tek liste ile 

katılımı ile gerçek- girilen kongre sonu

cunda mevcut 
başkan Adem Çiçek 
ve ekibi yola 
devam kararı aldı. 
Gemlik zeytin Hali 
Toptancılar Sitesi 
yönetim kurulunda 
Adem Çiçek, 
Ali öztürk ve 
Rahmi Sarıca, 
Denetleme kurulun
da ise Yusuf 
Çalışkan ve Sami 
Ertürk bulunuyor.

KİMLİK
KUM LA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

ŞOFÖR

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
5. Olağan Kongresi, 
Beyza Çay Bahçesin 
de yapıldı. Kongreye 
Eski Adalet Bakanı, 
SP Genel Merkez 
Yöneticisi Şevket 
Kazan. İl Başkan 
Vekili İsmail Özde 
mir, SP İl Yönetici 
leri, Bursa İlçelerinin 
ilçe Başkanlar), 
çeşitli parti ve Sivil 
Toplum Örgütü tem
silcileri katıldı, 
istiklal Marşı ile 
başlayan Kongrede, 
ilk sözü İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıldız 
aldı. Yıldız; "Yerel 
idareler seçimlerin 
den çıktık. Bu seçim 
lerde canla, başla 
çalışan Belediye 
Başkan Adayımız ve 
Meclis Üyesi

İlİlHMİİİtlIİM
Gemlik Ülkü Ocakla 
n, Elit Kafe’de dü 
zenlediği kahvaltıy
la, Türk Boylan 
Şenliği öncesinde 
birlik ve beraberlik 
görüntüsü verdi. 
Kahvaltıya MHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
Belediye Meclis 
Üyeleri, Gemlik 
Ülkü Ocakları 
Başkanı Kartal 
Gülmez, Eski İlçe 
Başkanları; Mehmet 
Kayaoğlu ve Zeki 
Saral, Eski İl Yönet! 
cisi Av. Serkan 
Aydemir, Ocakta ve 
MHP’de emeği geç 
mlş çeşitli isimler

Adaylarımıza gayret
lerinden dolayı 
teşekkür ederiz.
Biz Milli ĞÖrüş’ün 
tek temsilcisi olan, 
Saadet Partisi men
suplarıyız. Obada 
küçük bir beylikten, 
dünya devletine 
dönüşenlerin görü 
şü Milli Görüştür. 
Gemileri karadan 
yürütenlerin görüşü 
rüdür Milli Görüş. 
Milli Görüş; Çanak 
kale’de 275 kg’lik 

katıldı.
Gemlik Ülkü Ocakla 
rı Başkanı Kartal 
Gülmez, her yıl 
geleneksel olarak 
düzenlenen Türk 
Boyları Şenliğinin, 
teşkilatın bir araya 
gelmesine vesile 
olduğunu hatır

mermiyi taşıyan 
Seyit Onbaşı’nın, 
Meclis Kürsüsünde, 
‘Bana ne Ameri ka’- 
dan’ diyen, Necmet 
tin Erbakan’ın 
görüşüdür” dedi. 
Üçe Başkanının 
konuşmasının ardın
dan, Divan Kurulu 
oluşturuldu. Divan 
Kurulu 
Başkanlığına, Gök 
han Gerçek 
Seçilirken, Sekreter 
liğe Sedat Özmen, 

latarak; “’Türkiye’ye 
örnek olan bu etkin
liğimizin, her yıl 
daha iyisini yap
mayı hedefliyoruz. 
Çalışmalara başla
madan önce, emeği 
geçen büyükleri 
m izle bir araya gel 
mek İstedik” dedi.

üyeliklere ise; Gök 
han Güven, İbrahim 
özada ve Serkan 
Demir seçildi.

DORUKTAN 
NAKL YATTA ÇALIŞACAK 

YEN KADRO DEĞİŞİMİ 
NEDENİYLE

DOLGUN MAAŞLI 
ACİL TIR ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
05307836261

MKS MARMARA 
ENTEGRE KİMYA SAN. A.Ş.

Eleman Aranıyor
Fabrikamız "Kazan Dairesinde" 
Operatör" olarak görev yapacak 
Endüstri Meslek Lisesi mezunu

B Sınıfı Ehliyeti olan 
25 yaşını aşmamış 

Gemlik'te ikamet eden 
3 vardiyalı çalışabilecek 

Takım çalışma uygun

İş başvurusu yapmak isteyen adayların, hafta içi mesai saatleri içinde aşağıdaki numaradan randevu almaları gerekmektedir.
Tel: 0 224 519 03 00 (4 Hat)
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ELEMAN ELEMAN BAYAN ELEMİN

DENEYİMLİ 
SRC BELGELİ 

SERVİS ŞOFÖRÜ 
ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

FABRİKAMIZ 

LABORATUVAR 
BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK 
BAY ELEMAN 

ARANIYOR

MÜRACAAT 
TEL: 514 00 60

MERMER SEKTÖRÜNDE 
ÖN MUHASEBEYE 

SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

E1EMAN
FABRİKAMIZDA PVC-PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ. 
İLETİŞİM: 514 20 06

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1180 

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
05353781800

SBTILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
0543 5621576

«Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TMAA
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama" kampanyasına 
gû tiîketiminlnı^ılenme Z 
si İçin siz de katılın

Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 
Gemlik çıkışıPetrol Ofisi GEMLİK

—
KftŞfDf BCKLEMCK YOK 

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GUN İÇİNDE TESLİM EblLIR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 1 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Isiihdam sanayi »t hizmette 12,5 milyonu astı
2012 yılında 
Türkiye'de 2 milyon 
646 bin 153 girişim 
faaliyet gösterdi. 
Türkiye'de 2012 
yılında 2 milyon 646 
bin 153 girişim 
faaliyet gösterdi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2012 
yılına ilişkin "yıllık 
sanayi ve hizmet 
istatistikleri" geçici 
sonuçlarını yayım
ladı.
Buna göre, 2012'de 
2 milyon 646 bin 153 
girişim faaliyet gös
terdi. 2012'de faal 
olan girişimlerden 
yüzde 40,3'ü toptan

ve perakende ticaret, 
motorlu kara taşıt
larının ve motosik
letlerin onarımı, 
yüzde 15,9'u ulaştır

ma ve depolama, 
yüzde 12,7'si ise 
imalat sanayi Rektör
lerinde faaliyet gös
terdi.

Sanayi ve hizmet 
sektörlerinde toplam 
istihdam, 12 milyon 
557 bin 616 kişi 
oldu.
Söz konusu 
dönemdeki istih
damın yüzde 27,3'ü 
imalat sanayi, yüzde 
25,4'ü toptan ve per
akende ticaret ile 
motorlu kara taşıt
larının ve motosik
letlerin onarımı, 
yüzde 10,2'si ise 
ulaştırma ve depola
ma sektöründe yer 
aldı.
Faktör maliyetiyle 
katma değer 2012'de 
389 milyar 307 mil 

yon 991 bin 372 lira 
oldu. 2012'de mey
dana gelen toplam 
katma değerin yüzde 
49,6'sı sanayi ve 
inşaat, yüzde 50,4'ü 
ise hizmetler sek
töründe yaratıldı. 
Aynı dönemde 
yaratılan faktör 
maliyetiyle katma 
değere göre imalat 
sanayi yüzde 33,7 
payla ilk sırada yer 
aldı. Bunu yüzde 20 
ile toptan ve perak
ende ticaret, motorlu 
kara taşıtlarının ve 
motosikletlerin 
onarımı ve yüzde 7,4 
ile de ulaştırma ve 

depolama sektörü 
izledi. - Veriler nasıl 
hesaplanıyor?
Yıllık Sanayi ve 
Hizmet İstatistikle 
rinin derlenmesinde 
tamsayım ve örnek
leme yöntemleri bir 
arada kullanıldı. , 
20'den fazla çalışanı 
olan girişimlerde 
tamsayım, 1-19 
çalışanı olan girişim
lerde örnekleme 
yöntemi kullanılarak 
toplam 170 bin 646 
girişim ziyaret edildi. 
Araştırmada faaliyet 
sınıflaması olarak 
NACE Rev.2 kul
lanıldı.

11 milmn taşeron işçisinin maliyeti telli aldu
1 milyon 100 bin 
taşeron işçiye getir
ilen kıdem tazminatı 
ve yıllık ücretli izin 
ile devlet 3 yılda 5,2 
milyar lira ekstra 
para ödeyecek. 
TBMM'de görüşme
leri devam eden tor
ba tasarıya konulan 
taşeron işçilere kı
dem ve yıllık ücretli 
izin garantisinin dev
lete getireceği mali
yet netleşmeye baş
ladı.
En az 3 yıllık olacak 
Düzenlemeye göre 
kamuda taşeron işçi 
çalıştırmayı öngören 
sözleşmeler 1 yıl ye

rine artık 3 yıllık sü
reyle yapılacak. Sü
renin uzaması saye
sinde taşeron işçiler 
sözleşme bitiminde 
3 yıllık kıdem hakkı
na kavuşacak. Ayrı
ca bu işçiler her bir 

yıl için 14 gün yıllık 
ücretli izin kullana
cak. Ücretli iznin pa
rası, devlet tarafın
dan taşeron şirketle
re ya nakden ödene
cek ya da ihale be
deline yansıtılacak.

Asgari ücret kadar 
Kamu kurum ve ku
ruluşlarında halen 
yaklaşık 500 bin, be
lediyelerde de 600 
bin olmak üzere dev
lette toplam 1,1 mil
yon taşeron işçi çalı
şıyor. Bu işçiler her 
bir yıllık çalışmaları 
karşılığında brüt as
gari ücret tutarında 
kıdem tazminatı hak 
edecek. Bugün itiba
riyle brüt asgari üc
ret 1071 lira. 3 yılın 
sonunda sözleşme 
bittiğinde her bir işçi 
3 bin 213 lira kıdem 
tazminatı alacak. 
Devlette çalışan 1,1 

milyon taşeron işçi 
için 3 yılın sonunda 
bütçeden yapılacak 
toplam ödeme ise 3 
milyar 534 milyon li
raya ulaşacak. Dev
let bu tutarı şirkete 
değil doğrudan işçi
lere ödeyecek. 
Özel sektörde yok 
Kamuda çalışan 
taşeron işçilere 
torba yasayla 
sağlanacak olan 3 
yıllık sözleşme 
zorunluluğu özel 
sektöre getirilmiyor. 
Dolayısıyla özel sek
törde yaşanan kısa 
süreli sözleşmeler 
ve yıl içinde girdi- 

çıktı yöntemleriyle 
çalışanların kıdem 
hakkı gaspı pratikte 
devam edecek. 
Ücretli izin hakkının 
da yine benzer yön
temlerle uygulana
mayacağı ifade 
ediliyor.
Ücretli izin parası 
550 milyon lira 
Kıdem tazminatının 
yanı sıra taşeron iş
çiler yılda 14 gün iz
ne çıkarılacak. Bu 
işçilerin izinde geçir
dikleri sürede taşe
ron şirketin aynı hiz
meti başka işçilerle 
yerine getirmesi ge
rekecek.
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Hisartepelülâhâllesi’nden Anayola inişteki tehlike, tali yol ile ortadan kalkacak.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bu nasıl iştir?
Son zamanlarda köy günleri (artık 

mahalle oldular), yöresel demek şenlikleri 
gırla gidiyor.

Gemlik-zeytinini Türkiye’ye en güzel tanı
tan köylerimizden (afederslnlz mahalleleri 
mlzden) biri olan Katırh Mahallesi’nin daha 
mahalle olmadığı günlerde, zeytinliklerinin 
sulanması İçin 2 adet sulama havuzu yap
tırılır.

İhalesi Gemlik Köylere Hizmet Götürme 
Birliği tarafından gerçekleşir.

ı Bu hizmet çevre köylere de verilir. 4'de

Hisar Mahallesi Ulutaş, Onder, Reyhan, 
Teknik ve Orçe Siteleri bölgelerinde çevre 
düzenleme çalışmalarının yanı sıra, Bur 
sa-Yalova Yolu Gemlik girişine üçüncü 
şerit ana yol yaptıklarını anlatan Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, “Siteler bölgesin
den ana yola çıkmak çok zor oluyordu. Tra 
fik açısından önemli sıkıntılara yol açıyor
du. Biz de siteleri Bursa-Yalova yoluna 
bağlayan bölgede ana yolu üç şeride 
çıkarıyoruz. ” dedi. Haberi sayfa 2'de

Katırh Mahallesi’ne Köylere Yardım 
Götürme Birliği tarafından 

yaptırılan 200 tonluk sulama 
havuzu ancak 15 gün kullanılabildi

Yeni yapılan 
sulama 

havuzu çatladı
Katırh Mahalle 
sine İl Özel İdare 
si, Köylere Yar 
dim Götürme 
Birliği tarafından 
yaptınlan 200 
tonluk sulama 
suyu, kullanıma 
açılmasından 
hemen sonra 
çat ladı. Katırh 
Mahallesi Muhta 
rı Ahmet Çak
mak, durumu 
görünce şaşırdık 
larını, yeni yapı
lan bir havuzun veremediklerim
kullanılmadan söyledi,
çatlamasına anlam Haberi sayfa 2 de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hisartepe Mahallesinden Anayola inişteki tehlike, tali yol ile ortadan kalkacak.

Hisartepe ■ Yalova yoluna 3. yol yapılını
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gemlik 
Dörtyol Mevkii 
girişinin yeni düzen
lemeler ilçeye 
yakışır hale getirile
ceğini söyledi.
Hisar Mahallesi 
Ulutaş, önder, 
Reyhan, Teknik ve 
Orçe Siteleri 
bölgelerinde çevre 
düzenleme 
çalışmalarının yanı 
sıra, Bursa-Yalova 
Yolu Gemlik girişine 
üçüncü şerit ana yol 
yaptıklarını anlatan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Siteler bölgesinden 
ana yola çıkmak 
çok zor oluyordu. 
Trafik açısından yol açıyordu. Biz de yoluna bağlayan şeride çıkarıyoruz. sorununa yol açma

önemli sıkıntılara siteleri Bursa-Yalova bölgede ana yolu üç Böylelikle trafik

dan siteler bölgesin
den ana yola kolay 
lıkla bağlanılabile- 
cek" dedi.
Bölgedeki çalışma 
lan yerinde incele 
yen Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz, 
Borusan İlkokulun 
dan sonra bölgeye 
yapılması planlanan 
ortaokulu da hatırla 
tarak, yolun üç şeri 
de çıkarılması, çevre 
düzenlemesi, istinat 
duvan ve yaya yolu 
ile birlikte bölgenin 
trafik açısından 
daha güvenli hale 
geleceğini söyledi. 
Yılmaz, çalışmaları 
ivedilikle bitirmeyi 
hedeflediklerini 
söyledi.

Katırlı Mahallesi’ne Köylere Yardım Götürme Birliği tarafından yaptırılan 
200 tonluk sulama havuzu ancak 15 gün kullanılabildi

Yeni yapılan sulama havımı talimli
Katırlı Mahallesine İl 
Özel idaresi, Köylere 
Yardım Götürme 
Birliği tarafından 
yaptırılan 
200 tonluk sulama 
suyu, kullanıma 
açılmasından 
hemen sonra çat
ladı.
Katırlı Mahallesi’nin 
Gemlik’e bağlan
madan önce zeytin
lik arazilerin sulan
ması için Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği tarafından 
programlanan 2 adet 
200 tonluk sulama 
suyu havuzu ihalesi 
gerçekleştirildi. 
Havuzlardan biri 
yerel seçimlerden 
sonra göreve gelen 
Mahalle Muhtarı 
Ahmet Çakmak 
tarafından 
15 gün önce 
hizmete sokuldu. 
Ancak, bir süre 
sonra havuzun su 
tutmadığı saptandı. 
Yapılan incelemede, 
müteahhitlik

BELEDİYEDEN
YARDIM İSTEDİ...

hizmetinden kay
naklanan çatlamalar 
nedeniyle havuzun 
su kaçırdığı görüldü.

Katırlı Mahallesi 
Muhtarı Ahmet Çak
mak, durumu 
görünce şaşırdık
larını, yeni yapılan 
bir havuzun kullanıl*

madan çatlamasına 
anlam veremedik
lerini belirterek, 
şunları söyledi: 
“Duruma şaş 
mamak elde değil. 
Konuyu Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a anlattım, 
yardım İstedim. 
Teknik heyet 
gönderip incelete
ceğini söyledi.
Yaz sıcaklarının

başladığı bir 
dönemde suyun en 
çok ihtiyaç olduğu 
bir zamanda susuz 
kaldık.”
Katırlı Mahallesi’ne 
yapılan 200 tonluk 
havuzun hak ediş
lerinin nasıl veril 
diği, havuzu kim
lerin kontrol edip 
kesin kabulün 
yapıldığı merak 
ediliyor
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Mu nMln ftıtı cm neni
Bursa’da bir kişi 
karşıdan karşıya 
koşarak geçmek 
isterken beton 
kamyonunun altında 
kalarak hayatını kay
betti.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi 
ilçesinde meydana 
gelen kazada, K.T., 
karşıdan karşıya 
koşarak geçmek

t andı 1,5 im uyuşturucu yakaladı
Son zamanlarda 
uyuşturucu madde
den kaynaklanan 
ölüm vakalarıyla 
gündeme gelen 
Bursa’da, 2014’ün 
ilk 6 aylık 
bölümünde 1,5 ton 
uyuşturucu madde 
yakalandığı açık
landı. Uyuşturucu 
kullanımının yaygın
laştığı ve sokaklarda 
satıldığı yönündeki 
basın yayın organ
larında çıkan haber
ler üzerine bir açık
lama yapan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü, 
uyuşturucu satıldığı

Tek ekip 10 numara ııağ taMpte
Kamuoyunda '10 
numara yağ' olarak 
bilinen yakıt 
karışımını kulla
narak çevreye zarar 
veren araçlar yakın 
takibe alındı. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ile işbirliği yapan 
Çevre ve Şehircilik 
fi Müdürlüğü ekip
leri, egzoz emisyon 
değeri belirlenen 
standardın altında 
bulunan araçlara 
yönelik denetimleri
ni sürdürüyor. 
Ancak yaklaşık 20 
bini kamyon, 10 bini 
otobüs olmak üzere 
750 bin civarında 
aracın trafiğe kayıtlı 
bulunduğu Bursa'da 
egzoz gazı ölçümü 
yapan cihazın 
olduğu mobll dene
tim aracının sadece

belirlenen mahallel
erde 24 saat aralık
sız özel ekiplerin 
bulundurulduğunu 
duyurdu.
Yıldırım ilçesi 
Meydancık Mahal 
lesi’nde uyuşturucu 
madde satışının 
yaygınlaştığı ve ale- 
nileştiği yönünde 
bazı basın organ
larında haberlerin 
yayınlanması üzer
ine, Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan açıklama 
yapıldı. Açıklamada, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü’nün;

bir tane olduğu 
ortaya çıktı. 
Bursa Çevre ve 
Şehircilik 
Müdürlüğü, motorlu 
taşıtlardan kay
naklanan hava kirlil
iğinin önlenmesi 
amacıyla, 
Osmangazi ilçesi 
Ankara Yolu Eski 
Hal Kavşağı yakın
larında egzoz pulu 
ve egzoz ölçümleri

Kaçakçılık ve Orga 
nize Suçlarla Müca 
dele (KOM) Şube 
Müdürlüğü, Asayiş 
Şube Müdürlüğü ve 
Yıldırım İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekip
lerinin, özellikle 
Meydancık 
Mahallesi’nde uyuş
turucu madde 
ticareti yapan şahıs 
veya şahısların 
yakalanmalarına 
yönelik çalışmaların 
aralıksız devam 
ettiği vurgulandı. 21 
Mayıs 2014 tarihin
den itibaren, hem 
asayişe müessir 

denetimi yaptı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şubesi 
ekiplerince durduru
lan otobüslerin 
egzoz emisyon 
ölçümleri yapıldı. 
Egzoz emisyon 
değerleri standart
ların üzerinde çıkan 
araç sahiplerine, bin 
755 lira para cezası 
uygulandı, egzoz

Çevredekilerin 
ihbarı üzerine olay 
yerine gelen 112 
ekipleri, yaralı şahsı 
Bursa Devlet 
Hastanesi’ne 
götürdü. K.T, 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamazken, 
kamyon şoförü 
I.K. gözaltına alındı, 

istedi. Bu sırada K.T, kamyon mikserinin Polis kazayla alakalı
I.K'nin kullandığı. altında kaldı. tahkikat başlattı.

konular hem de 
uyuşturucu madde 
ticareti ve kullanımı
na yönelik 24 saat 
esasına göre çalışan 
ekiplere takviye 
olarak sokak tim
lerinden oluşan özel 
ekiplerin de görev 
lendirildiğinin 
hatırlatıldığı 
açıklamada, çalış
maların Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
tarafından alınan 
8 motosiklet ve 2 
ekip otosu ile 
desteklendiği dile 
getirildi.

pulunu zamanında 
almayan sürücülere 
ise 875 lira para 
cezası kesildi. Bir 
otobüsün egzoz 
emisyon ölçümü 
yaklaşık 10 dakika 
sürdü. Denetim 
ekibi, egzozdan 
çıkan hidrokarbon
lar, karbon monok- 
sit, karbondioksit, 
nitrojen oksitler, 
kükürtdioksit, fos
for, kurşun ve diğer 
metallerin 
ölçümünü de yaptı. 
Mobil denetim 
aracında sadece 30 
araç kontrol 
edilebildi.
Egzoz emisyon 
ölçümü uygulaması
na takılan araç 
şoförleri denetimleri 
yerinde bulduklarını 
söyledi.

10 gün Popunca 
aranan şahıs 

ormanda bulundu

Bursa’da ilaçlarını 
kullanmayınca 
rahatsızlanıp evin
den kaybolan 33 
yaşındaki genç, 10 
gün boyunca 
ormanda aç susuz 
bir şekilde yaşadı. 
Ali Ersin, Başba 
kanlık AFAD ekip
leri ve köylüler tara 
fından evinden tam 
20 kilometre mesa 
fe uzaklıkta ilgisiz 
bir köyün ormanın
da yan çıplak halde 
bulundu.
Alınan bilgiye göre, 
psikolojik tedavi 
gören Ali Ersin, 10 
gün önce Alaca 
hırka Mahallesi'n 
deki evinden kay
boldu. 33 kişilik 
AFAD ekibi 10 gün 
boyunca Uludağ'ın 
eteklerindeki 
ormanlık alanda 
onu aradı. Ancak 
kokuya duyarlı iz 
takip köpekleriyle 
arama gerçek
leştiren arama kur
tarma ekiplerine 
dün gece İstanbul 
Yolu üzerindeki 
Seçköy'den telefon 
geldi. Bir köylü, 
yarı çıplak vaziyette 
gördüğü gence 
kıyafetlerini verdiği
ni ancak adres tarif 
ettiği bu kişinin 
ormanda kayboldu 
ğunu düşündüğünü 
aktardı. Bunun 
üzerine Başbakan 
lık Arama Kurtarma 

KAŞCDC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN Fİ YATLARLA 
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ekipleri, Seç köy'ün 
ormanlık alanında 
aramaya çıktı. 6 
saat süren ara
manın sonucunda 
Ali Ersin'i bir 
ağacın kovuğunda 
buldular. Gencin 
ayaklarının çıplak 
olduğu, 10 gündür 
bir şey yemediği 
için hayli zayıfladığı 
ortaya çıktı. 
Kurtarılan genç, 
Seçköy'e getir
ildiğinde aile fert
leri de çığlık atıp 
büyük sevinç 
yaşadılar. Baba 
Bekir Ersin (52) 
AFAD ekibine ve 
oğlunu bulan İsmail 
Çelik isimli köylüye 
defalarca teşekkür 
etti. Dayı Şenol 
Ersin de yeğeni 
kontrol amaçlı 
ambulansa bindiril 
diğinde onu öptü. 
Ali Ersin’i bulan 
köylü İsmail Çelik, 
“Ben genci bul
duğumda üstünde 
hiç bir şey yoktu 
sadece şort vardı 
yağmur yağıyordu 
ve yeleğimi çıkar
tarak ona giydirdim 
yolu tarif ettim ama 
yanlışlıkla ormana 
gitmiş ormanda 
kaybolmuş daha 
sonra AFAD ekip
leri ile ormana 
gittik. 6 saat sonra 
bulunduğu yerden 
sağ salim kur
tardık” dedi
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Taşlı lalın eııinıle ölü bulumu
Bu nasıl iştir?

Gelin görün ki, 200 tonluk bir sulama 
havuzu teslim alındıktan sonra ancak 15 gün 
kullanılabilir.

Bu arada havuzda sular eksilmeye başlar.
Ne oluyor derken, bir de bakıyorlar ki havuz 

çatlamış, su kaçırıyor.
Olmaz, olmaz demeyin.
Burası Türkiye her şey olur.
Yapımı daha yeni bitmiş, hizmete açılışı 15 

gün olmuş bir havuzun çatlamasının teknik 
olarak adını ne koyabiliriz?

Bu havuz milletin oşrasıvlp vşoıldı.
Kaç liraya yapıldı bilmiyorum ama, ödenen 

paraya yazık.
Bir de bu isin kontrolünü kim vaojvçr.
Hak edişleri tamamlandı mı?
Paranın tamamı ödendi mi?
Konu resmi makamlara iletildiyse ne gibi 

girişimler başlatıldı?
Bence hemen teknik bir rapor hazırlatılmak 

ve hatalı kimse ceremesi ödetilmeli.
Birde tam zeytinliklerin sulanma zamanında 

bu havuzun su tutmaması Katırh Köyü gibi 
zeytinimizi en güzel tanıtan bir bölgenin üreti
mini olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum.

Bu nasıl bir iştir diyorum kendi kendime... 
‘Devletin malı deniz' dedirtmevejim...

ilçemizde yalnız 
yaşayan 82 yaşında
ki yaşlı bir kadından 
günlerdir haber ala
mayan komşuları 
polise başvurdu. 
Çilingirle eve giren

polisler, yaşlı kadını 
K.S’yi evinde ölmüş 
olarak buldu.
Cumhuriyet Savcısı 
yaşlı kadının 
ölümünü şüpheli 
bularak olayla

ilgili soruşturma 
başlattı.
Nöbetçi doktor 
tarafından ölümü 
şüpheli bulunan 
yaşlı kadının 
cenazesi

Cumhuriyet 
Savcısı emriyle 
kesin ölüm 
nedeninin belirlen
mesi için Bursa 
Adli Tıp Kuruntuna 
kaldırıldı.

Miııı MM Manı ditil Mı

TERSANE BAYIRINA TALİ YOL
Dün Gemlik Belediyesi Basın Bürosundan 

gelen bir haberi okuyunca şaşırmadım desem 
yalan olur.

Belediye Hisartepe Mahallesi’nin yeni 
gelişen Tersane rampası adı verilen bölgesin
den ana yola inişi olan yollarda sıkıntı 
yaşanıyordu.

Biz de altyapı tamamlanmadan, imar önde 
gider.

Bu bölge, Hakkı Çakır döneminde imara 
açıldı.

Rahmetli Nezih Dimili döneminde ise çok 
katlı yapılaşmaya...

Bir yanda 11 katlı bloklar, diğer yanda 5 katlı 
bloklar yan yana ve tuhaf bir şekilde dikilir 
karşımıza.

Bu bölgenin ilçenin başka bir yakasında 
olması bir süre rağbet görmedi.

Son yıllarda deniz manzarası ve her yerin 
dolması sonucu binalarına yapımı çoğaldı.

Doğal olarak halk ulaşımdan rahatlıkla 
yararlanmak ister.

Gelin görün ki, yüzlerce binanın olduğu 
yerin ana yola bağlantısı tehlikelidir.

Belediye düşünmüş, ana yola paralel bir tali 
yol ile bu sorunu çözmüş.

Dün de belediye başkanı ve belediye meclis 
üyeleri yapılan çalışmaları yerinde gözlem
lemiş.

Bize gönderilen haberdeki başlık şöyle ve 
rilmiş: “ Gemlik girişine usta eller değiyor!"

Usta el dedikleri Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz bir zamanlar yere eğilip çiçek dikerken 
haber yaptıkları gibi, çalışan ustanın elinden 
malayı almış ve fotoğrafı çekene poz vermiş. 
Olmuş usta eller... Bunu mecazi olarak kul
lansalar görüntü çirkin.

Bu tür fotoğrafı başka belediyelerde göre
mezsiniz.

Böyle poz veren belediye başkanına, konu 
mankeni derler.

Daha dikkatli olunmasına sağlık veririm.

Mudanya Belediye 
Başkanı Hayri 
Türkyılmaz’a 
çirkin saldırı 
gerçekleştirildi. 
Mudanya sahil
lerindeki halk plaj 
larını ruhsatsız 
olarak işletmekte 
olan 3 kişi CHP’li 
belediye başkamnın 
sahilleri ücretsiz 
halka açacağız di 
yerek, işletmecilerin 
halk plajını boşalt
masını istemesi 
karşılık, saldırgan
ların belediye 
başkanına “Kalaş 
nikofla tararız” 
tehdidinde bulun- 
duğu öğrenildi. 
Mudanya Belediye 
şi’ne ait lokal 
binasında gerçek
leşen olayda kimliği 
tespit edilen üç kişi 
Türkyılmaz’ı tehdit 
etti.
Gasp girişiminde 
bulunan kişiler 
küfür ve tehditlerle 
Türkyılmaz’ın üze 
rine yürüdü.
Mudanya Belediyesi 
Balık Barınağında 
görev yapan Güven

lik görevlilerinin 
müdahalesi ile etki
siz hale getirilen 
saldırganlar emniyet 
güçleri tarafından 
ifadeleri alınmak 
üzere savcılığa 
götürüldü. 
Mudanya Belediye 
Başkanı Hayri 
Türkyılmaz tendit 
olayı üzerine şu 
açıklamayı yaptı:

HALKIN MALINI 
GASP EDENLER 
RAHATSIZ OLDU 
‘‘Plajların ücretsiz 
olacağı ve kimsenin 
plajlara gittiklerinde 
para vermemesini 
ve kendilerinden

istenmemesini hep 
söylüyoruz. Bugün 
yaşananlar bundan 
dolayıdır. Halkın 
olan yine halka ve 
rilecek demiştik. 
Bunun uygulamaları 
başladı. Halkın 
malını gasp edenler 
bundan rahatsız 
olmaya başladı. 
Rahatsız olacak
lardır zaten. Bu 
benim görev yap
mamı asla engelle
meyecektir. Ben 
halkıma söz verdim 
ve bu sözleri tutuyo
rum. Bugün bu olayı 
yaşadık tabi ki 
olmamalıdır, ama 
oldu. İçerden çıkmış

hapis yatmış üç kişi 
plajımızı gasp etmiş 
durumda tesadüfen 
gittiğim bir çalışma 
sırasında kendilerini 
gördüm, boşaltmala 
nkonusunda da 
kendilerini uyardım. 
Kendileri şahsıma 
her türlü hakareti 
yaparak, kalaşnikof 
marka silahla tara 
yacaklannı söyle 
yerek tehdit ettiler. 
Belediyemizin 
lokaline tekme ve 
yumruklarla 
saldırdılar. Daha 
sonra emniyet 
güçleri gelerek 
olaya müdahale 
ettiler. Bu olayı 
yapan kişiler şu 
anda Mudanya 
Cumhuriyet 
başsavcıhğındalar. 
“Mudanya!ı hemşe 
illerimiz bilsin ki, 
asla ve asla 
Mudanya'nın ve 
Mudanyahnın aynca 
tüyü bitmemiş 
yetimin hakkını kim
seye yedirmem. 
Neye mal olursa 
olsun bu sözümde 
duracağım.”

FİRMAMIZ ADINA GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNCE
EX045027 SAYILI 02.06.2014 GÜNLÜ BEYANNAME İÇİN DÜZENLENEN 

P0610210 SAYILI 02.06.2014 GÜNLÜ ATR DOLAŞIM BELGESİ 
KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.

KÜTAHYA PORSELEN SAN. A.Ş.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK A.Ş. FİRMASINA AİT 
GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 05.04.2013 TARİHLİ 

564349 SAYILI VEZNE MAKBUZU KAYBOLMUŞTUR.
HÜKÜMSÜZDÜR

|| SATILIK SU BAYİİ 050724472 24^
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Her Mahalleye Bir Temizlilt Gorewlisi
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Büyükşehir Beledi 
ye Yasası değişikliği 
sonrasında Mahalle 
Statüsüne dönüşen 
tüm köylere birer 
temizlik görevlisi 
verdiklerini ifade 
ederek, “Eski köy, 
yeni mahallelerimiz 
pırıl pırıl. Yeni 
mahallelerimize 
görevlendirdiğimiz 
çalışanlarımız çevre 
düzenlemesi, mey
dan ve tuvalet te 
mizliğinin yanı sıra, 
süpürme çalışması 
da yaparak Gemlik 
Belediyesi ve ilgili 
muhtarlığın gözeti
minde görevini yap
maktadır” dedi.
Gemlik Belediyesi 
olarak köylere 
mahalle statüsüne 
dönüşmeden daha 
bir yıl öncesinden 
hizmet götürmeye 
başladıklarını hatır
latan Refik Yılmaz, 
seçimler öncesinde 
başlattıkları her 
köye bir temizlik 
görevlisi uygula

masını, seçimlerden 
sonra da devam 
ettirdiklerini kaydet
ti. Muhtarlar ile 
işbirliği ve diyalog 
çalışmalarının 
sürdüğünü vurgu
layan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, köy
lerin her türlü soru
nuna çözüm üreten 
bir kurum olduk
larını söyledi. 
Köylere yapılacak 
çalışmaları öncelikli, 
orta dereceli ve 
uzun vadeli yatırım
lar olarak ele aldık
larını açıklayan 
Refik Yılmaz, beş 
köye yapılan futbol 
sahası ve spor

tesisi çalışmalarının 
da devam ettiğini 
sözlerine ekledi. 
“Şehirde ne varsa 
köylerde de ol ola
cak” diye konuşan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, “Ma 
hailelerimiz arasın
da asla ayrım yap
mıyoruz. Muhtarla 
nmızla güzel bir 
iletişim kurduk. 
Belediye meclis 
üyelerimizde mahal
lelerimizin sorun- 
lannı yakından takip 
ediyorlar. Gemlik 
Köyleri Belediye 
mizin çalışmalarını 
ve hizmetini çok 
önceden gördü.” 
dedi

VASIFSIZ ELEMAN

25-35 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI

GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek- 

Orhangazi I BURSA
Tel: 0 224 586 00 05

Çotanak Spor
3. Olağan Kongremize ilgi Katılan başta Gemlik Kaymakamı Cahit Işık, 

ilçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, ilçe Spor Müdürü Ahmet Adil Tunç, 
ilçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, Esnaf Odası Başkanı İsmail Beki, 

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve
Yeşil Bursa Klüp Başkanı Mehmet Küçükyalçın olmak üzere, 

Bursaspor Taraftar Derneği Başkanı Ishak Yurdakul, 
Gücümspor yöneticisi Yahya Gümüş, Halit Uslu, Av. îlkim Şahin, 
Halit Bulama, Ömer Uslu, Hacı Uslu, Selim Yavuz, Hasan Yavuz, 

Cahit Duygu Taklak, İbrahim Ada, İsmail Kaya, Gülşem Uslu, Özlem Koçak, 
Mert Civan, Durmuş Yiğit, Harun Çoban, Ümit Yüksel, Ali Başaran, 

Murat Çakır, Cesur Erdem, Durmuş Uslu, Erdal Okumuş, Hakan Öğütçü, 
Yiğit Çağlar, Şenol Eker, Çakır Aksüt, Kenan Çakır, Engin Baytaş, 

Mustafa Yiğit, Şamil Yiğit, Yadigar Coşkun’a 
teşekkür ederiz.

Çotanak Spor Klüp Başkanı Hüseyin Yavuz 
Çotanak Spor 2. Başkam Dilek Uslu
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lemasa-i Ramazan’ coşkusu haşlıyor
Birlik, beraberlik, yar 
dımlaşma ve paylaş
manın simgesi 11 
ayın sultanı Rama 
zan ayı, Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan hazırlanan 
‘Temaşa-i Ramazan’ 
programı ile Bur 
sa’da daha da an 
lamh ve eğlenceli bir 
atmosferde yaşana 
cak.
Bursa’da Büyükçe 
hir Belediyesi işti
raklerinden Kültür 
A.Ş. tarafından 
organize edilen 
Temaşa-i Ramazan 
programı, Merinos 
Park’taki Gölpark 
Sosyal Tesisleri’nde 
düzenlenen basın 
toplantısı ile kamu 
oyuna duyuruldu. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Ramazan 
ayının her yıl olduğu 
gibi bu yıl da özel 
programlarla farklı 
ve anlamlı bir atmos 
ferde yaşanacağını 
söyledi. ‘Temaşa-i 
Ramazan 2014’ 
etkinlik programını

kamuoyuyla pay
laşan Başkan 
Altepe, “Ramazan 
ayı, maddi ve 
manevi tüm güzellik
leri ailemiz ve sev 
diklerimizle pay
laştığımız bir ay. 
Yardımlaşma ve pay
laşma duygularının 
arttığı Ramazan ayı, 
dostlukları ve kar 
deştiği de pekiştiri 
yor. Bursa olarak 
tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarımız ve 
ilçe belediyeleri 
mizle bu yıl da Rama 
zan ayının tüm renk
leriyle yaşanması 
için gereken çalış
maları gerçekleştir 
dik. Ramazan ayının 

kendine has 
kültürünü zengin
leştirerek Bursa’da 
bu ayı daha da 
anlamlı kılmayı iste
dik’’ diye konuştu.

Ünlü sanatçılar 
Bursa’ya geliyor 
Başkan Altepe, 
Temaşa-i Ramazan 
etkinliklerinin 
Merinos Park’ta 
gerçekleştirileceğini 
ifade ederek, “Bur 
sa, bu Ramazan’da 
da Türkiye’nin en 
sevilen isimlerini 
ağırlayacak. Rama 
zan ayında vereceği 
konserler için Türki 
ye'ye gelen Lübnan 
kökenli İsveçli

Müslüman şarkıcı, 
söz yazarı ve müzik 
yapımcısı olan 
Maher Zain, albüm
lerindeki Türkçe, 
Arapça ve İngilizce 
şarkılarını Bursa’da 
seslendirecek. Türk 
asıllı müzisyen 
Mesut Kurtiş sufi 
müziğin en güzel 
örnekleriyle 
Bursa’da olacak. 
Mustafa Ceceli, Nev, 
Uğur Işılak, Ayna, 
Sinan özen, Murat 
Göğebakan, Şükriye 
Tutkun, Orhan 
ölmez, Fatih Kısapar 
mak, Orhan Hakal 
maz, Hüsnü Şenlen 
dirici, Mithat Körler 
ve Özgür Eren gibi 
Türkiye’nin severek 
dinlediği sanatçılar 
bir ay boyunca Bur 
salılarla buluşacak” 
dedi.
Ramazan ayına şiir 
dinletilerinin de renk 
katacağını anlatan 
Altepe, “Usta yorum 
cu Uğur Aslan’dan 
şiirler dinleyeceğiz. 
İlahi ve ezgilerin 
vazgeçilmez isimleri

Sedat Uçan, Grup 
Dergâh, Ubeydullah 
Sezikli Bursa’da ola
cak. Hoş sohbetiyle 
ekranların sevilen 
yüzü İkbal Gürpınar, 
Yavuz Bahadıroğlu 
ve Erkan Şamcı gibi 
konuklarıyla çarşam 
ba akşamları seven
leriyle birlikte ola
cak” dedi 
Yerel sanatçılar da 
sahnede olacak 
Başkan Altepe, pro
gramda yerel tasav 
vuf müziği sanatçı 
larına da yer verdik
lerini belirterek 
Sinan Topçu, Veysel 
Bilen ve Mesut 
Yavaş’ın tasavvuf 
müziğinin en güzel 
örneklerini sunaca 
ğını söyledi. Aynı 
zamanda Ramazan 
ayı boyunca gazel 
ler, kasideler, naatlar 
ve ilahilerin seslendi 
rileceği, sema töreni 
eşliğinde icralarının 
yapılacağı konser
lerin de sahne
leneceğini anlatan 
Altepe, Kadir 
Gecesi özel

programında da 
Kuran-ı Kerim 
tilaveti ve tasavvuf 
müziğinin nadide 
örneklerinden hazır
lanmış repertuarın 
yanı sıra hanendeler 
ve sazendeler eşli 
ğinde meydan zikri 
ve semazenler eşli 
ğinde mevlevi ayini 
nin gerçekleştirile
ceğini de sözlerine 
ekledi.
Her perşembe değer 
li hafızlardan Kuran-ı 
Kerim ziyafetinin 
yaşanacağı program 
da ayrıca Yunus 
Balcıoğlu ile Rama 
zan Sohbetleri’nde 
Mustafa Akgül, Mim 
Kemal öke ve Ali 
Rıza Demircan 
konuk olacak. Her 
cuma ‘Ramazanda 
Sağlık’ program
larıyla konusunda 
uzman doktorlar 
halkı aydınlatacak, 
Prof. Dr. Ahmet 
Maranki sağlıklı 
yaşam ve şifalı bit 
kiler konusunda bir 
program gerçek- w 
leştirecek.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİN İZ İÇİN._

GÖNDE DAVETİYE DASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK

Tel : (0.224) 513 96 83 __
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BasliethıHonnalarııı tıedhıe ettiler
Gemlik Gücüm Spor 
Kulübü Türkiye 
Basketbol 2.lig 
hedefi için hazırlık
lara başladı. 
2013-2014 basketbol 
sezonunda Türkiye 
çapında dikkatleri 
çeken Gemlik ekibi 
bu başarıda emeği 
geçen kulübe maddi 
manevi desteği olan 
kurum ve kuruluşla 
ra sezon içinde kul
lanılan basketbol 
formalarını hediye 
ettiler.
Gemlik ekibi sezon 
içinde aldığı sonuç 
larla taraflı tarafsız 
herkesin takdirini 
kazanarak yapmış 
oldukları projelerle 
tüm Türkiye’de 
Gemlik ilçesini en iyi 
şekilde temsil etme 
leri ilçe ve il adına 
yapılmış en büyük 
tanıtım olarak dikkat 
çekti 
2013 -2014 sezonun
da sporcular tarafın
dan kullanılan for
maları asıl sahipleri 
olan Bursa Vali 
Yardımcısı Bilal 
Çelik, Gemlik

Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Belediyesi Başkan 
Yrd. Ahmet Avcı, 
Bursa Belediyesi 
Spor Kulübü Bşk. 
Yrd. Ilhan Satık, 
Gemlik Emniyet 
Müdürü Ramiz 
.Erçetin, Gemlik Milli 
Eğitim Müdürü 
Sayın Mehmet 
Duran, Gemlik İlçe 
Jandarma Komutanı 
Coşkun Çorapçı, 
Gemlik Gençlik Hiz 
ve ilçe Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç, 
Gemlik Esnaf 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Beki,

Borusan Holding 
Mustafa Izgi, 
Borusan Holding 
Hasan Oktay, Gemlik 
Gübre Ali Galip 
Küreksiz, Gemlik 
Gübre Duran Şen, 
Roda Port Ali Açıl, 
145 Tır Kop. Başkanı 
Recep Akgün, 
Aktaş-1 Lojistik 
Sayın Faik Aktaş, 
Gücüm Gümrükleme 
Şükrü Gücüm, 
Akran Nakliye Pınar 
Selvi, Adanır Lojistik 
Ümit Adanır, Aydın 
Madencilik Ceyhan 
Aydın, Gemlik 
Nakliyeciler Birliği 
Başkanı Osman 
Sertaslan, Dr. Sayın 
Şahmeran Çelenkoğ

lu, Tomokay Ertan 
Okay, İsmet Gümüş, 
Okay Zeytincilik 
Mehmet Okay, 
Gemlik Kulüpler 
Birliği Başkanı Fatih 
Keke, Solive 
Zeytincilik Mahmut 
Solaksubaşı, Yurtiçi 
Kargo Şube Müdürü 
Oğuzhan Akay, 
Gemlik Türk Metal 
Sen. Bşk. Kemal 
Durmaz ve Bursa 
Petrol İş Sen. Bşk. 
Yrd. Sedat özturan’a 
teşekkür ederek 
Türkiye Basketbol 
2.ligine hazır olduk
larını gösterdiler. 
Türkiye Basketbol 
3.ligin güçlü ekip
lerinden Gemlik 
Gücüm Spor güçlü 
destekçileri ile 2.lig 
hedefi için aralıksız 
çalışıyor. İlçenin 
gerçek dinamikleri 
ile 3 .ligde bir takı 
mm olmasında gös
terdikleri özveri ve 
hassasiyetin hedef 
2.lig olması için gös
terilen ilgi ve deste 
ğin moral olması 
Gemlik ilçesi için 
gurur kaynağı oldu.

KİRALIK
KUM LA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

ŞOFÖR
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE 
DOLGUN MAAŞLI 
ACİL TIR ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
05307830201

Kamu-Sen Gemlik 
İlçe Temsilciliği, 
yeni göreve 
başlayan Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran’ı 
makamında ziyaret 
etti.
Okul Müdürleri ve 
puanlama sistemi 
ile alakalı değer
lendirme yapılan 
ziyarette, Kamu Sen 
Gemlik Şube 
Başkanı Cemal 
Eser; “Gemlik ve 
Eğitimin daha ileri 
noktaya taşınması 
adına beraber çalış
maya devam ede
ceğiz. Karşılıklı 
çalışmalarımız 
Gemlik Eğitimini 
daha yükseğe taşı
masını hedefti 
yoruz. Eksiklerin 
düzeltilmesi adına 
elimizden ne gel i 
yorsa yapmaya 
hazırız. Yeni Milli 
Eğitim Müdürümüz 
Mehmet Duran’a 
görevinde başarılar 
diliyoruz" dedi.

MKS MARMARA 
ENTEGRE KİMYA SAN. A.Ş.

"Makamda 
oturan Müdür 
olmayacağım”

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran ise, sahada 
çalışmanın ve 
okullarla daha 
yakın irtibatta 
olmanın önemine 
değinerek, bu konu
da sendikaların

desteğine ihtiyaç 
duyacaklarını 
söyledi.
Makamda oturan 
müdür olmaya
cağını da ifade 
eden Duran, 
mesaisinin 
büyük bölümünü 
okul ve eğitim 
kurumlan ile irtibat
ta geçireceğini 
söyledi

Eleman Aranıyor
Fabrikamız "Kazan Dairesinde" 

"Operatör" olarak görev yapacak 
Endüstri Meslek Lisesi mezunu

B Sınıfı Ehliyeti olan 
25 yaşını aşmamış 

Gemlik'te ikamet eden 
3 vardiyalı çalışabilecek 

Takım çalışma uygun

İş başvurusu yapmak isteyen adayların, hafta içi mesai saatleri içinde aşağıdaki numaradan randevu almaları gerekmektedir.
Tel: 0 224 519 03 00 (4 Hat)
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ELEMAN ELEMAN BAYAN ELEMAN
DENEYİMLİ 

SRC BELGELİ 
SERVİS ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

FABRİKAMIZ 
LABORATUVAR 
BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR

MÜRACAAT 
TEL: 514 00 60

MERMER SEKTÖRÜNDE 
ÖN MUHASEBE VE 

SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

\TURFANLTD.ŞTİ. 
İLETİŞİM: 514 28 06

SATILIK

UMURBEY’DE
BAHÇELİ 
4+1180

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK 
0 535 378 18 00

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

0543 5821578

fiGdrılilc Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.corn

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
(ALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatla rm şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİRABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

İH» 
"SUYUNU BOŞA

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan "Suyunu Boşa 
Harcama” kampanyasına 
su tüketiminin önlenme 
sİ İçin siz de katılın

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.corn
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Start «erildi! Mut için bir ilk olacafc
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
Almanya, ABD, 
Güney Kore, 
Japonya ve Çin'e 
daimi bilim ve 
teknoloji müşaviri ile 
ataşesi atayacak. 
Bakanlık yetkilile 
rinden edindiği bil
giye göre, bilim ve 
teknoloji trans
ferinde önemli bir 
adım olarak görülen 
"bilim diplomatları" 
için gereken adımlar 
atıldı.
Bakanlık, görevli 
bulunduğu ülkedeki 
bilimsel ve teknolo
jik gelişmeleri anın

da Ankara'ya bildire
cek, bilimsel ve 
teknolojik akademil
erde, sanayide ve 
devlet kurumlarında

Türkiye'yi temsil 
edecek müşavir ve 
ataşeleri belirlemek 
için başvurulan aldı.

Gerekli yeterliliği 
sağlayanlar arasında 
yapılacak sınavda 
başarılı olarak, 
görevlerine başlaya
cak diplomatik 
unvanlı müşavir ve 
ataşeler, büyükelçi
likler bünyesinde 
"bilim diplomasisi" 
faaliyetlerini yürüte
cek.
Türkiye'nin "bilim 
diplomatları", ilk 
aşamada 
Almanya'da Berlin'e, 
ABD'de Washington 
ve Los Angeles'a, 
Güney Kore'de 
Seul'e, Japonya'da 
Tokyo'ya ve Çin'de

Pekin'e atanacak. 
- İlk atama Berlin'e 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
Personel Dairesi 
Başkanlığının inter
net sayfasındaki 
(person- 
el.sanayi.gov.tr) 
sınav duyurusuna 
göre, adaylarda en 
az lisans mezunu 
olmak, yabancı dil 
bilmek ve yapılacak 
mesleki yeterlilik 
sınavında başarılı 
olmak şartları 
aranacak.
Bakanlık bünyesinde 
en az 3 yıl süreyle 
çalışmak ya da dok

tora unvanına sahip 
olma şartlarının da 
isteneceği atamalar 
sonrasında adaylar, 
diplomasi eğitimine 
de tabi tutulacak. İlk 
bilim ve teknoloji 
müşaviri ise Berlin'e 
atanacak.
Başvurular, 23.59'a 
kadar Personel 
Dairesi 
Başkanlığının inter
net sitesinde yayım
lanan "Bilim ve 
Teknoloji Müşavirliği 
Başvuru Formu" 
doldurulmak 
suretiyle elektronik 
ortamda yapılacak.

Wfcnilferililiaiaaililii
Avrupa Birliği 
ülkeleri içinde kayıt 
dışı ekonomide 
Bulgaristan'ın ilk 
sırada yer aldığı 
bildirildi.
Fransa Ekonomik 
ve Sosyal Konseyi 
tarafından 
yaptırılan araş 
turnaya göre 
Bulgaristan'da kayıt 
dışı ekonomi gayri 
safi milli hasılanın 
yüzde 31,9'una denk 
geliyor. Bu konuda 
AB içinde en disi
plinli ülke ise 
Avusturya, 
Avusturya'da bu 
oran yüzde 7,6.

İtalya'da kayıt dışı AB ülkeleri
ekonomi gayri safi 
milli hasılanın yüze
16,3'üne tekabül

genelinde ise kayıt 
dışı ekonomi gayri 
safi milli hasılanın

ederken, bu oran 
Fransa'da yüzde 
10,8 civarında.

ortalama yüzde 
18,9'u civarında 
seyrediyor.

Dünyaca ünlü 
Fransız bisiklet mar 
kası Solex Türkiye 
pazarına giriyor. 
Şık ve kendine has 
tasarımıyla bisiklet 
severlerle buluş
maya gelen Solex, 
elektrikli bisiklet
leriyle sektör dina 
miklerini değiştire
cek
Artan petrol ve 
türevleri fiyatı ile 
yükselen çevre bil
inci insanları oto
mobil dışında ara 
yışlara yöneltiyor. 
Geçtiğimiz 10 yılda 
özellikle motosiklet 
kullanımındaki artış 
bir çok markayı

Türkiye pazarına 
çekti. Son 3 yıldır da 
Türkiye'de bisiklet 
severlerin ve özel
likle çevreye duyarlı 
kişilerin bisiklet yol
ları için 
mücadeleleri, bisik
letin spor dışında 
da bir ulaşım aracı 
olarak da sürekli 
kullanımını özendir
di. Gençlerin, ailele 
rin hafta sonu keyfi 
olan bisiklet, artık 
insanların hayatına 
ulaşım aracı olarak 
da yerleşmeye 
başladı. İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi 
mega kentlerde 
trafik sorununu aş 

mak için kullanılan 
bisikletler, şimdil
erde insanlann yeni 
ilgi odağı. Farklı 
sektörlerden birçok 
firma tanıtım ve 
markalaşma adına 
bisiklet parkurların
da bisiklet 
kiralama uygula
ması bile yapıyor. 
Hava kirliliğinin 
önlenmesi için 
çalışmalar yapan 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile 
belediyeler de 
bisiklet kullanımının 
yaygınlaştırılması 
için bisiklet yolları 
projelerine destek 
veriyor.

‘Gemlik ICörfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

UUUU lULHIRUr ILIMI UAIHLLLH ULNI2UIUUUSU "I
İtfaiye 110
Polls hndat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK_______

IHASIM

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. “13 10 28

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haat. 513 23 29

. MerSafl Ocaflı 513 10 M
Tomokey Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk._______ 614 80 »8

TAKSİ LEB

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 MOd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. MOd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm MOd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim MOd. 513 18 46
İŞ-KUR______________ 513 71 66

BUEBİYE

Bursa 256 77 84
Mudanya 644 30 eo
Yenikapı (212) sıe 12 12
Yalova (226) 011 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

Gemlik Körfez
İİİMMM

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Tekel 51332 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Santral 51345 21-23
Başkanlık 51345 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

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

BAÜmCIUlB ~ 

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00 
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz______________ 514 17 00
Akcan Patrol O1S İO 7S
MAR-PET - si3 ,0 31 
Tuncay Otogaz s*ıs 1a 40

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4907 

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

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

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

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

- (Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
EJDERHANI NASIL 

EĞİTİRSİN 2 
(3 BOYUTLU) 

11.30-13.30-15.30- 
17.30-19.30

HAYALETLİ EV 
12.00-14.00-16.15- 

18.30-20.45
SADECE SEN 

11.45-14.15-16.30 
18.30-20.45

5133321

el.sanayi.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


HERTURLÜ2.ELARAÇ ALINIR SATILIR
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

KREDİ KARTI İLE SATIŞ İMKANI 
% 50 PEŞİN 24 AY VADE...

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ... 
3^Jngâı<J^ircan ÇÖıman

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No : 28 GEMLİK Tel : 0 224 514 25 25 - Fax : 0 224 514 25 26

GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 S3 E-MAIL:
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manaskremlak

http://www.manastiremlakqemlik.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manaskremlak


KAVLAK’^'BOCANIN HAZİNİ 5» Zeytın&y_ 
gfcZeytinyagî

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markacı, 
Yöresel ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesîMı^yanında, 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri,- restoran. otebvefflâr^etlerde 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

[kavlak] 
'toYiiinvSw 

■Sıvı SzıhuiM,
^kavlakH
ZIYTİNMÇH1 2^3

Kestane Şekeri I 
Yöresel Reçeller^ 
kozmetik Ürünlec

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik. (İstiklâls- Yalova Yolu.Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek) www.kavlak.com.tr

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ i...

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.umurbevdeemlak.com 
www.irfaniinlijemlak.com

26 Haziran 2014 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Balıknazarında cinayet
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

KATIRLI SULAMA HAVUZU ONARILACAK..
Dünkü gazetemizde Katırlı Mahallesi’ne 

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 
yaptırılan 200 tonluk sulama havuzunun 
kullanımdan bir süre sonra çatlayarak su 
tutmadığını haber yapmıştık.

İlçe Kaymakamlığından dün gazetemize 
gönderilen yazılı açıklamada, havuzu, bölge 
de çeşitli sulama havuzları yapan, Yunus 
oğulları Ltd.Ştl. firmasının yaptığı bildirildi.

İşin özü, firmanın işle ilgili kesin kabulü 
nün yapılmaması nedeniyle, havuzun acil 
olarak onarılacağı bildirildi. Dev. syf4’de

Balıkpazarı Mev 
kii Kayhan Mahal 
leşi 2 Nolu Cadde 
de dün meydana 
gelen olayda, 
İsmail Gülhan 
(28) adlı genç 
çıkan tartışmada 
bıçıklanarak öldü 
rüldü. Olay, dün 
öğle saatlerinde 
meydana geldi. 
Bir süre önce 
bıçaklanan İsmail 
Gülhan, Akcan 
Tavukçuluk işleti
cisi Metin A. dan 
haraç istediği 
iddia edildi. Olay 
öğle saatlerinde 
iş yerine gelen 
İsmail Gülhan ile 
tartışma sokağa 
taştı. Metin A. 
bıçakla İsmail G.

jSf 4 Goodyear’a
1 BMW”*

4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520i ile sürme şansı yakalayın!

Fecabook/goodyear.turklye |Q Twltter/goodyoarturklyo

Solaksubaşı

hLk,8an u014uı° !la! Tnn201.4 (arlhlerl arasında .Türkiye genelindeki tüm Goodyear satışı olan yerlerden 4 adet Goodyear marka lastik alımı koşuluyla tek seferde 400 TL ve katlarında çekiliş 
natotı verilecektir (İter 400 TL ye 1 çekiliş hakkı). İkramiye tesliminde fiş veya fatura aslının İbrazı zorunludur. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış va kazanmış olsalar dahi 
ikramiyeleri teslim edilmez. KOV ve ÖTV hariç tüm yasal yükümlülükler talihli sorumluluğundadır. Bu kampanya, MPİ’nln 27.03.2014 tarih ve 24951361-255.01.02/1020-2704 sayılı İzniyle 
düzenlenmiştir. Tişört hediyesi sadece yetkili Goodyeer bayileri taralından verilecektir. Ürünler stoklarla sınırlıdır. Detaylı bilgi İçin: www.goodyear.com tr ve www 4Goodyear1Araba edin

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 1 GEMLİK Tel: 0 224 524 74 01 GSM 0 533 924 18 98

GOOD-YEAR
MADE TO FEEL GOOD

Kampanya 1 Nisan-30 Haziran 2014 tarihleri arasında geçertidir. World Business kartlar, banka kartlan ve Woridpuan kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Yapı Kredi ve Goodyear kampanya koşullarını değiştirme haklannı saklı tutar.

YıpıKfdı
Worid’eözel9taksit! woruo

http://www.kavlak.com.tr
http://www.umurbevdeemlak.com
http://www.irfaniinlijemlak.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.goodyear.com
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Üretimden, satışa, 
ihracattan ürün 
yelpazesine kadar 
her alanda 
istikrarlı bir 
büyüme içine giren 
Marmarabirlik 
ISO’nun açıkladığı 
liste ile yine dikkat
leri üzerine çekti. 
Türkiye’nin en 
büyük 500 sanayi 
kuruluşu içinde yer 
alan Marmarabirlik, 
son bir yıl içinde 
üretimden satışa 
gerçekleştirdiği 
yüzde 20’lik 
büyüme ile 465. 
sıradan 433. sıraya 
yükseldi. İstanbul 
Sanayi Odası’nın 
açıkladığı verilere 
göre Marmarabirlik 
geçen seneye 
göre bu yıl listede 
32 basamak birden

yükseldi.

32 BASAMAK 
ATLADI

İstanbul Sanayi 
Odası (ISO)nun her 
yıl düzenli olarak 
gerçekleştirdiği 
Türkiye’nin en 
büyük ilk 500 fir

ması araştırması- 
2013 verileri önce
ki gün açıklandı. 
Aynı zamanda 
Türkiye’nin 
ekonomik röntgeni 
olarak da görülen 
bu büyük araştırma 
da üretimden 
satışlarda Tüpraş’ın 
başını çektiği ilk 10 

firma yerini 
korurken, 
Marmarabirlik bir 
yıl içinde 32 
basamak birden 
yükselerek büyüme 
gösteren birkaç fir
madan biri oldu. 
ISO’nun geçen yıl 
açıkladığı 2012 veri
lerinde listenin 465. 

sırasında yer alan 
Maramarabirlik üre
timden satışlarda 
yüzde 20’lik 
büyüme performan
sı ile 2013 tablo
sunda 433. sıraya 
yükseldi.

“ÜLKEMİZ İÇİN 
GURUR KAYNAĞI”

Konuyla ilgili 
değerlendirme 
yapan 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa Birliğin 
Türkiye’nin en 
büyük 500 firma 
içinde son bir yıl 
içinde gösterdiği 
bu yükselmenin 
önemli bir gelişme 
olduğunu ve ülke 
ekonomisine de

katkı sağladığını 
söyledi.
Başkan Asa, “2012 
yılında üretimden 
satışımız 181 mil 
yon 85 bin 123 TL 
iken, 2013 yılında 
üretimden satışımız 
217 milyon 517 bin 
160 TL oldu. 
Listede bildiğimiz 
kadarıyla özel 
bir firmanın 34 
basamak yük
selişinden sonra 
biz Marmarabirlik 
olarak 32 basamak 
yükselme ile 
2. sıradayız. Bir çok 
ünlü büyük firma 
yerinde sayarken 
çıtayı yükselttik. 
Bu Marmarabirlik 
ve tabii ki ülkemiz 
için gurur kay
nağıdır” diye 
konuştu.

MAfiDER’ılen her Çarşamba
temel alet bilinci eğitimi

Buaiin kavrulacağız!
MAĞ Vakfına bağlı 
olarak kurulan 
ilçemizdeki Mahalle 
Afet Gönüllüleri 
Bursa Mag Der 
olarak İl Derneği 
kuruldu.
Dernek yönetimi ve 
gönüllülerin 
katkıları ve sponsor 
desteği ile Bursa’da 
bir ilke imza atan 
MAĞDER Gemlik 
halkına ücretsiz 
olarak Afetlerden 
Korunma yöntem
lerini öğretmek için 
Afet Eğitim Merkezi 
oluşturdu.
Dernek yönetimin
den yapılan açıkla
mada, “İlçemizin 
birinci derece Afet 
bölgesi olduğu 
gerçeğinden yola 
çıkarak hazırlanan 
Afet Eğitim 
Merkezimizde 
halkımızda Afet 
Kültürü oluşturmak 
ve olası Afetlere 
hazırlanmak 
amaçlanmıştır” 
denildi.
Dernek Binası ve 
Eğitim Merkezinin

açılışının 27 Haziran 
2014 Cuma günü 
saat 15:30 Postane 
Karşısı Taylan 
Apartmanı kat 2 de 
yapılacağı belirti 
lerek, Gemlik halkı 
açılışa davet edildi. 
Açılışa, Arama 
Kurtarma ekipleri, 
resmi kuruluşlar 
sivil toplum örgüt

leri siyasi parti tem
silcilerinin katılması 
bekleniyor.
Yönetim kurulundan 
yapılan açıklamada, 
açılış tarihinin önce
den belirlendiği, 
Kabotaj Bayramı nın 
öne alınması ve ile 
birlikte açılış prog 
ramının çakıştığı 
belirtildi.

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, hava 
sıcaklığının Manisa, 
Balıkesir, Antalya, 
Adana, Şanlıurfa ve 
Diyarbakır'da 40 
derece ve üzerine 
çıkacağını tahmin 
ediyor.
Uzmanlar ise ısı 
çarpmasına karşı 
uyarıyor.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, hava 
sıcaklığının Manisa, 
Balıkesir, Antalya, 
Adana, Şanlıurfa ve 
Diyarbakır'da 40 
derece ve üzerine 
çıkacağını tahmin 
ederken, bu sıcak
lığın üzerindeki 
durumlarda, fiziksel 
aktivite ve maruz 
kalınma zamanına 
bağlı olarak beyinde 
hasar ve ölümlere 
yol açan ısı çarp
ması görülebiliyor. 
Bu hafta için "sıcak 
hava dalgası" 
uyarısında bulunan 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğüne göre 
özellikle yarın hava 
sıcaklıkları mevsim 
normallerinin 
üzerinde olacak. 
Bursa've İzmir'de 38

derece beklenen 
sıcaklığın, Aydın, 
Manisa, Balıkesir, 
Antalya, Adana, 
Şanlıurfa ve 
Diyarbakır'da 40 
derece ve üzerine 
çıkacağı tahmin 
ediliyor.
Meteoroloji'ye göre, 
40 derecenin 
üzerindeki sıcaklık
lar, insan hayatını 
tahdit eden "ısı 
çarpması" ile güneş 
çarpması, ısı krampı 
veya ısı yorgun
luğuna yol açabiliy
or. Fiziksel aktivite 
ve maruz kalınma 
zamanına bağlı 
olarak ısı < arp- 
masında vücudun 
soğutulması ya da 

serinletilmesi için 
terleme sağlayan, 
sıcaklık kontrol sis
temi duracağı için 
insan hayatı için 
riskli bir durum 
yaşanıyor.
Yükselen vücut 
sıcaklığının acilen 
düşürülmemesi 
halinde beyinde 
hasar oluşabiliyor 
ya da durum 
ölümle sonuçlan
abiliyor. 32-40 
derece arasındaki 
sıcaklıkta da yine 
fiziksel aktivite ve 
maruz kalınmanın 
zamanına göre 
ısı çarpması, ısı 
krampı ve ısı 
yorgunluğu ortaya 
çıkabiliyor.
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Bir araca çarparak 
kontrolden çıkan 
otomobil, hızla isti
nat duvarına çarptı. 
Emniyet kemeri 
takılı olan sürücü, 
otomobilin hava 
yastığının açılmasıy
la kazadan yara 
almadan kurtuldu. 
Kazanın ardından 
şok yaşayan 
sürücü, arkadaşına 
sarılarak gözyaşları
na boğuldu. Kaza, 
Bursa'da öğle saat
lerinde Yıldırım ilçe
si Gökdere trafik 
ışıklarında meydana 
geldi, iddiaya göre, 
N.V. idaresindeki 16 
NV 016 plakalı oto-

ILANS
Ilfıi] 
M? I

mobil, lambalardan 
karşı yöne geçmek
te olan Ş.Y.’nin kul
landığı 16 GL 042 
plakalı hafif ticari 
araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 
kontrolden çıkan 
otomobil, yol 
kenarındaki istinat 

duvarına çarparak 
durabildi.
Kazada emniyet 
kemeri takılı bulun
duğu öğrenilen 
kadın sürücü N.V., 
hava yastığının açıl
masıyla kazadan 
yara almadan kurtul
du. Olay yerine

Feci kazada ölümden döndüler

*
gelen 112 Acil 
Servis ambulansı 
görevlileri kontrol 
ettiği N.V.’nin her
hangi bir sağlık 
sorunu olmadığını 
belirledi. Gözyaşları 
arasında kadın 
arkadaşına sarılan 
N.V., trafik polisler
ine kazayla ilgili 
ifade verdi.
Görgü tanıkları, 
hafif ticari aracın 
trafik lambalarından 
yolun karşı yönüne 
geçtiği sırada 
otomobilin çarp
tığını öne sürdü. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Park halindeki 
araç alev alev 

yandı

Orhangazi Orman 
işletme Şefliğine ait 
16 BZ 200 plakalı 
kamyonet, sabah 
saat:04.30’da park 
halindeyken yan
maya başladı. 
Durumu fark eden 
Orman İşletme Şefi 
Serdar Yazıcı ve 
İşletme ekipleri, 
orman yangınların
da kullanılan 
söndürme aracıyla 

yanan kamyonete 
müdahale etti.
Ekipler yangını kısa 
sürede kontrol altı
na aldı. Olay yerine 
gelen polisler 
soruşturma 
başlatırken, kamyo
nette çıkan 
yangının elektik 
tesisatından kay
naklandığı 
sanılıyor.

Bursa’nın İnegöl 
İlçesi’nde Emekli 
Albay Özcan 
İyigünler yönetimin
deki otomobil, 
yoldan çıkarak su 
kanalına düştü.
Yaralanan kimsenin 
olmadığı kazadan 
sonra Özcan 
İyigünler ve eşi yol 
kenarındaki ağacın 
altında, otomobilin 
çıkarılmasını izledil
er. Kaza, bugün saat 
13.00 sıralarında 
Bursa- Ankara

Motosikletten düştü
Orhangazi’de, eşi 
Mesut Çakırın kul
landığı plakasız 
motosikletin 
arkasında oturan 49 
yaşındaki Sezgin 
Çakır, düşerek yara
landı. Sezgin Çakır, 
plakasız motosikle
tini sakladıktan 
sonra eşine müda
hale edip hastaneye 
götürmesi için 
ambulansı aradı. 
Olay, Orhangazi 
Topselvi Mahalle 
si'nde meydana 
geldi. Mesut Çakır, 
arkasında oturan ve 
kendisiyle aynı 
yaşta olan eşi 
Sezgin Çakır ile blr-

Karayolu Yenice döndüğü bildirilen
Köprülü Kavşağı_____, „ Emekli Albay özcan 
Mevkii’nde meydana İyigünler yönetimin-
geldi. Tatilden deki 34 SIH 94

likte, kullandığı 
plakasız motosik
letiyle Topselvi 
Yolu'ndan, 
Orhangazi llçesi'ne 
gelmek istedi. 
Mesut Çakın, 
başının döndüğünü 
söyleyen eşinin 

uyarısı üzerine 
motorsikleti durdur
mak İstedi. Ancak, 
Sezgin Çakır, den
gesini kaybederek 
düştü. Başından 
yaralanan eşini 
görünce paniğe 
kapılan Mesut Çakır, 

plakalı özel otomo
bil, Yenice Köprülü 
Kavşağı mevkiinde 
sürücüsünün direk
siyon kaybetmesi 
sonucu, yol kena 
rındaki su kanalına 
düştü. Kazadan 
yara almadan kurtu
lan Özcan iyigünler 
ve eşi, yol kenarın
daki çimenlerin 
üzerine oturarak, 
çam ağaçlarının göl
gesinde, araçlarının 
çıkarılmasını bek
lediler.

motorsikleti sak
layıp, 112 Acil 
Servis'i arayarak 
eşinin yürürken 
düşüp yaralandığını 
öne sürdü. Kaza 
yerine gelen 
görevliler, ilk 
müdahaleyi yaptık
ları Sezgin Çakır'ı 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne götür
erek tedavi altına 
aldı. Eşiyle birlikte 
hastaneye giden 
Mesut Çakır, polise 
verdiği ifadede, 
plakasız olduğu için 
motorsikleti sak
ladığını, kendisinin 
de ehliyetsiz 
olduğunu söyledi.

İnegöl’de kaçak 
yapıların yıkımı 
sırasında arbede 
yaşandı. 2 jandar
manın yaralandığı 
arbedede 3 kişi 
gözaltına alındı, 
negöl Belediyesi 
Fen İşleri yıkım 
ekipleri, ruhsatsız 
olduğu gerekçe
siyle dün Ortaköy 
Mahallesi girişinde 
bulunan 5 binayı 
yıktı. Mahalle gir
işinde tek katlı 
inşaat halindeki 
bina iş makineleri 
tarafından yıkıldı. 
Diğer binanın 
yıkımında ise olay 
çıktı.3 katlı inşaat 
halindeki kaçak 
yapının yıkımına 
başlandığı sırada, 
ev sahibi Selahattin 
Ç.’nin oğlu Yaşin

Ç., binanın çatısına 
çıkarak yıkıma 
engel olmaya 
çalıştı. İkna edile
meyen genç çatı
dan indirilmeyince 
yıkıma devam 
edildi. Çatıdaki 
gence rağmen 
yıkım devam 
ederken, ev sahibi 
Sefahattin Ç.’nin 
üzerindeki ruhsat
sız silahla belediye 
ve jandarma ekip
lerini yıkımı durdur
maları konusunda 
tehdit ettiği ileri 
sürüldü. O sırada 
ev sahibinin ailesi 
ve yakınları yıkım 
ekiplerinin üzerine 
yürüdü. Arbedeyi 
önlemek için 
jandarma ekipleri 
büyük çaba 
harcadı.
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Güne Bakış
Kaymakamlık Yunusoğlulları Firmasınca yapılan havuzun kesin kabulünün yapılmadığı açıklandı

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

KATIRLI SULAMA HAVUZU 
ONARILACAK

Haberle dikkat çekmek istemiştik.
Çünkü, susuz geçen bir kıştan sonra 

Mayıs ve Haziran aylarında yağan yağ
murlar, zeytin üreticisinin ürününün 
yüzde 75’ine hasar verdi.

Üreticinin kalan ürünü masraflarını 
karşılamaz.

Sulama sıkıntısı çekilen zeytin üreti
cisi köylerimize yapılan sulama havuz 
lan can simididir.

O nedenle yaz sıcaklarının başla
masıyla suyun önemi ortaya çıktığında 
Katırlı Mahallesinde şok yaşandı.

Haberimizden sonra çatlayan 
havuzun acilen onarılacağı ilçemizin en 
üst resmi kurumunca açıklandı.

Konuyla ilgili teknik bilgilerde açıkla
mada verildi.

Bundan sonra önemli olan işin hız
landırılmasıdır.

Sırası gelmişken belirteyim.
Birkaç yıl önce yine Köylere Hizmet 

Götürme Birliği tarafından Fevziye 
Köyü, Kara Göl’e yapılan yatırımda 
heba olmuştu.

Heyelan bölgesinde olan Fevziye 
Köyü’ne o yılarda Nurettin Avcı’nın İl 
Genel Meclisi Başkanı olması 
nedeniyle, milyonlarca liranın üzerinde 
yatırım projesiyle, gölün tabanının 
iyileştirilmesi çalışması yapıldı.

Sonuç fiyasko.
Kara Gölün, su tutmasıyla Turizm 

açısından Fevziye Köyü’nün gelişme
sine neden olacaktı.

Olmadı.
Söylemem şu.
Bazı projelerin iyi incelenerek, (bil

hassa teknik açıdan) yapılmasında 
yarar var.

Yoksa harcanan paralar boşa gider.

Kaymakamlıktan 
yapılan yazılı açık
lamada, Katırlı 
Köyü sulama suyu, 
havunu yapan 
firma tarafından 
kati kabul yapıl
madığı için hemen 
kusurlarının gide 
rileceği bildirildi. 
Gemlik 
Kaymakamaiığın’ 
dan yapılan yazılı 
açıklama şöyle: 
“İlçemiz Katırlı 
Köyü Sulama 
Havuzu, Köydeş 
Projesi kapsamın
da, projesi İl Özel 
İdaresince (Tarım 
ve Köy İşleri Daire 
Başkanlığı) hazırla
narak, Gemlik 
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği 
Encümenince 
Birlik İhale 
Yönetmeliğinin 
ilgili hükümleri 
gereği ihalesi 
yapılarak 
Yunusoğulları . 
Mühendislik Telk. 
Inş. Mak. San. ve 
Tie. Ltd.Şti. ne 18 
Aralık 2013 tari
hinde teknik ele
manlar marifetiyle 
yer teslimi ile 
birlikte 6 Ocak 
2014 tarihinde 
tamamlanmıştır. 
Katırlı Köyü’ndeki

sulama havuzu 
inşaatı 20 Ocak 
2014 tarihinde, 
Birlik Encümen 
üyeleri ve teknik 
elemanlarca geçici 
kabul için yerinde 
incelenmiş, yapılan 
işin sözleşme ve 
şartlarına uygun 
olduğu ve geçici 
kabule engel ola
bilecek eksik, 
küsur ve arızaiarın 
bulunmadığı tespit 
edi lerek ödemesi 
yapılmıştır.
Kesin kabulü 
yapılana kadar 
sözleşme gereği 
Köylere Hizmet 
Götürme Birliğince 
30 Aralık 2015 tari
hine kadar geçerli

Teminat Mektubu 
alınarak 6360 sayılı 
Kanun gereği 
Gemlik Belediyesi 
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’ne tes
lim edilmiştir. 
25 Haziran 2014 
tarihli Gemlik 
Körfez
Gazetesinde yayın
lanan “Yeni Yapılan 
Sulama Havuzu 
Çatladı'" başiıkiı 
habere istinaden 
Kaymakamlığı 
mızca ihaleyi alan 
Yunusoğulları 
İnşaat firmasının 
sahibi ile 
görüşülmüş olup 
firma, bu sorunu 
derhal gidere
ceğinin güvence

sini vermiştir. 
Aksi durumda 
Idaremizce alınan 
Teminat Mektubu 
nakde 
dönüştürülerek, 
Kaymakamlığımıza 
ek mali külfet geti 
rilmeden sorunun 
çözümü gerçekleş 
tirilecektir. 
Konu ile ilgili 
Katırlı Mahallesi 
sakinle ririin 
kaygılanma sına 
gerek olma dığı, 
Kaymakamlığımızın 
bu konuda duyarlı 
olduğu ve proble 
min kısa zamanda 
giderileceğinin 
bilinmesini 
kamuoyuna duyu
ru ruruz.”

BALIKPAZARI’NDA CİNAYET Bursa’da tarihi karar
Dün öğle saatlerinde cep telefonum 

çaldığında, Balıkpazan’nda bıçakla ağır 
yaralamanın gerçekleştiği haberi geldi.

Uzun zamaridırueıfilık'te'ölurfııe 
sonuçlanan -intihar ve trafik kazaları 
hariç- ilçenin adını kötüleyecek cinayet 
haberi olmuyordu.

Ancak, yine talihsiz bir olayla çıkan 
bir tartışma sonucu bir genç hayatını 
kaybetti.

İşletme sahibi Balıkpazan’nda 
herkesin yakından tanıdığı bir esnaf.

Ölen genç ise daha önce bize gelerek 
şiir kitabı bastırmak için fiyat soran, 
yine o semtin bilinen bir ismi.

Sporda ve eğitimde kazandığımız 
bunca başarıdan sonra bir cinayet 
haberinin basına yansıması Gemlik’in 
imajı açısından olumsuz etki yapıyor.

Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, 
çabalar bu tür olaylarla lekeleniyor.

Keşke olmasaydı.
Biri toprağa, diğeri ise cezaevine gire

cek. Yazık.

Cumalıkızık, Hanlar 
Bölgesi ve Sultan 
Külliyeleri'nin, 
UNESCO Dünya 
Miras Listesi'ne, 
"Bursa ve Cumalı 
kızık: Osmanh 
İmparator luğunun 
Doğuşu" dosya adı 
ile alınması, kent 
turizmi açısından 
"tarihi bir karar" 
ola rak değer
lendirildi. 
OsmanlI'nın erken 
dönemlerinin 
bugüne ulaşan en 
güzel kırsal kesim 
sivil mimari örnek

lerini barındıran 
700 yıllık 
Cumalıkızık'ta ise 
gelişmeleri sevinçle 
karşılayan köylü 
kadınlar, ürettikleri 
gıda maddeleri ve el 

işlerini sattıkları 
iş yerleri ile stant- 
larına "Sevinçliyiz 
UNESCO'ye 
girdiğimiz için" 
yazılı dövizler 
astı.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Recep 
Altepe, yaptığı 
açıklamada, 
Bursa'nın ulus
lararası alanda 
tanıtımı açısından 
önemli bir kararın 
açıklandığını 
söyledi. "Tarih 
başkenti Bursa'mı 
zın dünya gündemi 
ne gelmesi ve tu 
rizm destinasyonları 
arasında önemli Bir 
Nokta olması konu 
sunda bizim için 
gerçekten tarihi bir 
karardı bu" denildi

SATIUK SU BAYİİ 0 507 244 72 24
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CHP Genişletilmiş ilçe 
Örgütü Tomantısıyâpîlılı VASIFSIZ ELEMAN

Cumhuriyet Halk 
Partisi Genişletilmiş 
ilçe Örgütü 
Toplantısı Yaptı. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe örgütü 
10 Ağustos 2014 
tarihinde yapılacak 
olan Cumhurbaş 
kanlığı seçimi ile 
ilgili genişletilmiş 
ilçe örgütü toplan
tısında seçim süreci 
ile ilgili yol harita
larım tüm üyeleri ile 
paylaştı. 
İlçe Başkanı 
Mehmet Sertars 
lan’ın açılış konuş
masının ardından 
gündem maddeleri 
ne geçildi. 
Cumhurbaşkanlığı 
seçim süreci ile 
ilgili hazırlanan

BatfarMıalıaipM'
Türkiye Ziraat Odala 
rı Birliği (TZOB) 
Genel Başkanı Şem 
si Bayraktar, Ekim 
2013'de başlayan 
bu üretim sezonun
da doğal afetlerin 
hemen hepsini 
yaşayan çiftçinin, 
Haziran ayında da 
rahat yüzü 
görmediğini bildirdi. 
TZOB Genel 
Başkanı Bayraktar, 
Bursa, Yozgat, 
Muğla, Manisa, 
Ankara, Eskişehir, 
Çankırı, Kırıkkale, 
Çorum, Kayseri, 
Samsun, Amasya, 
Denizli, Nevşehir, 
Manisa, Adana, 
Mersin, Kahraman 
maraş, Osmaniye, 
Düzce, Zonguldak, 
Bartın, Karabük, 
İstanbul, Kocaeli, 
Sakarya, Bolu, 

stratejik plan parti 
üyelerine iletildi ve 
tüm üyelerden 
görüş ve önerileri 
alınarak taslağa son 
halinin verildiği bil
gisi alındı.
Seçim süreci ile 
ilgili parti içi 
yapılanma hakkında 
bilgi veren CHP 
Meclis Üyesi Av. 
özgür Aksoy çalış
malara geniş katilı 
mm sağlanması için 
yapılması gereken
leri parti üyeleri ile 
paylaştı.
Ayrıca çatı aday ile 
ilgili de görüşlerini 
belirten Aksoy’un 
konuşmasında 
"Parti içi demokrasi 
ve örgüt disiplinini 
ve örgüt kararını

Yalova, Bilecik, 
Sinop, Ordu, Tokat, 
Sivas, Gaziantep, 
İzmir, Konya illerin 
de 4, 5, 6 ve 13 
Haziran tarihlerinde 
görülen aşırı yağı 
şın, bazı illerde de 
dolunun ürüne zarar 
verdiğini söyledi. 
Ekim-Nisan döne
minde Mart ayı dışın 
da normalin çok 
altında kalan yağış 
ların Mayıs ayında 
normalin üzerine 
çıktığını belirten 
Bayraktar, şunları 
kaydetti:"Mayıs 
ayında yağış ortala
ması normalin yüz 
de 21, geçen yılın 
yüzde 37,2 üzerinde 
58,5 milimetre (mm) 
olarak gerçek
leşmiştir. Her ne 
kadar Mayıs ayı 
yağışları normalin 

benim sememe 
olgusu var bize 
düşen bu süreçte 
adayı benimse 
yerek adayı daha 
doğru tanımak için 
gayret etmeliyiz, 
unutmayalım ki 
Ekmeleddin 
Ihsanoğlu sadece 
partimizin adayı de 
ğil bir çok partinin 
ortak çatı adayı 
olarak belirlen
miştir. Ekmeleddin 
Ihsanoğlu’nu par
timize genel 
başkan olarak 
seçmiyoruz.
Türkiye’nin Birleştin 
ci Gücü sloganı 
benimseyen bir 
partinin bu süreçte 
doğru bir karar 
olduğudur” dedi 

üzerinde olsa da kış 
aylarında yağışların 
yetersiz kalması 
nedeniyle 2013 
Ekim-2014 Mayıs 
döneminde, 
birikimli yağışlar 
genel olarak 
normalden ve 
geçen yılın aynı 
dönemindeki 
yağışından az oldu. 
Normali 549,5 
milimetre (mm), 
geçen yılın aynı 
dönem ortalaması 
ise 614,8 milimetre 
iken, 2013 Ekim- 
2014 Mayıs döne
minde yağış ortala
ması 426,5 milime
trede kaldı. Bu 
dönemdeki yağış 
miktarı normale 
göre yüzde 22,4, 
geçen yıla göre 
ise yüzde 30,6 
azaldı.”

25-35 YAS ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek- 

Orhangazi / BURSA
Tel: O 224 586 00 05

Trafikte hir devir sona eriyor
Sürücü belgelerinin 
alım ve tasarımının 
AB ile uyumlu hale 
getirilmesi konu 
sunda hazırlanan 
yasa tasarısı 
tamamlanıyor.
İçişleri Bakanlığı 
‘Karayolları Trafik 
Yönetmeliği’ önemli 
değişiklikler yapa 
cak tasarı üzerinde
ki çalışmaları son 
aşamaya geldi. 
Tasarı ile bir ömür 
boyu tek bir ehliyet 
le araç kullanma 
dönemi sona eriyor. 
Düzenleme ile 
motorlu bisikletler 
(M), motorsiklet (A), 
Otomobil (B), lastik 
tekerlekli traktörler 
.(F), iş makinesi 
türündeki motorlu 
araçlar (G) için veri 
len sürücü belgeleri 
sadece 10 yıl için 
geçerli olacak. 
Kamyon ve çekici 
ler, minibüs ve oto
büsler için verilen C 
ve D sınıf ehliyetler 
5 yılda bir yenilene 
cek. 10 yılı dolduran 
ve ehliyetinin süresi 
uzatmak isteyenler, 
tam teşekküllü bir

hastaneden sağlık 
raporu almak zorun
da. Sağlık raporunu 
alarak sürüş test
lerinden başarı ile 
geçen sürücüler 
ehliyetinin süresini 
10 yıllığına uzatmış 
olacak. Bakanlık, 
belgelerin 
değişimine 2015 yılı 
başında başlan
masını planlıyor, 
içişleri Bakanlığı, 
‘Karayolları Trafik 
Yönetmeliği’ önemli 
değişiklikler 
yapacak bir tasarı 
üzerinde çalış
malarını yürütüyor. 
Çalışmaları son aşa
maya gelen yönet
melik tasarısı ile 
sürücü belgelerin 
yenilenme süreleri 
ve şartları belirlen
di. Bir ömür boyu

tek bir ehliyetle araç 
kullanma dönemi 
kapanıyor.
Düzenleme ile 18 
yaşında ehliyet alıp 
yıllarca aynı 
ehliyetle otomobil 
kullanma dönemi 
sona erecek.
Öngörülen düzenle
meyle motorlu 
bisikletleri (M), 
motorsiklet (A), oto
mobil (B), lastik tek
erlekli traktörler (F), 
iş makinesi türün
deki motorlu araçlar 
(G) için verilen 
sürücü belgeleri 
sadece 10 yıl için 
geçerli olacak. 
Kamyon ve çekici 
ler, minibüs ve oto
büsler için verilen C 
ve D sınıf ehliyetler 
ise 5 yılda bir 
yenilenecek.
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0 ğ ren c iler <i n e z o m secB Üniversite 
teremi yapacaklar 
bu tarihe dikkat!

Yeni eğitim sis
temiyle birlikte 
seçmeli ders hakkı
na sahip olan 
öğrencilerin tercihi 
bu yıl da 'Matematik 
Uygulamaları1 dersi 
oldu.
Milli Eğitim Bakan 
lığı 2014-2015 eği 
tim öğretim yılında 
öğrencilerin alacak
ları seçmeli ders 
tercihini 1-13 Hazi 
ran tarihleri arasın
da belirlendi. Buna 
göre, matematik 
karnesi oldukça 
zayıf olan Türki 
ye'de ortaokul 

öğrencilerinin 573 
bini “Matematik 
Uygulamaları” der
sini tercih etti. 419 
bin öğrencinin ikin
ci tercihi “İngilizce” 
olurken, üçüncü 
sırada ise 362 bin 
öğrenciyle Spor ve 
Fiziki Etkinlikler 
dersi yer aldı. Yeni 
eğitim sistemiyle 
birlikte eğitim öğre
tim hayatına giren 
“Kur'an-ı Kerim” ve 
“Hazreti Muham 
med'in Hayatı” der
sleri de öğrenciler 
tarafından büyük 
ilgi gördü. Kur'an-ı

Kerim dersini 311 
bin öğrenci tercih 
ederken, “Hazreti 
Muhammed'in Ha 
yatı” dersini de 180 
bin öğrenci seçti. 
Temel Dini Bilgiler 
dersini seçen 
öğrencilerin sayısı 
da 100 bin olarak 
gerçekleşti. 2012- 
2013 eğitim öğretim 
döneminde okullar
da seçmeli olarak 
verilmeye başlayan 
Yaşayan Diller ve 
Lehçeler dersi kap
samında en çok 
Kürtçe (Kurmançi- 
Zazaki) yer aldı.

ÖSYS, üniversite 
tercihlerinin 7-17 
Temmuz'da alı
nacağını, üniversite 
kayıtlarının ise 1-5 
Eylül'de yapıla
cağını bildirdi.
ÖSYM'nen yapılan 
açıklamaya göre, 
2014- ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu, ÖSYM'nin 
http://www.osym.go 
v.tr internet adresin

den, adaylara ve 
diğer ilgililere ön 
bilgi vermek 
amacıyla yayım
landı.
Bu nedenle aday
ların, tercihlerini 
yapmadan önce ter
cih süresi içinde 
ÖSYM'nin internet 
adresinden yeniden 
yayımlanacak 2014- 
ÖSYS Yükseköğ 
retim Programları 
ve Kontenjanları 
Kılavuzunu dikkatle 

incelemeleri ve 
ÖSYM'den yapılan 
duyurulan takip 
etmeleri gerekiyor. 
Kılavuza göre, 
üniversite tercihleri 
7-17 Temmuz'da alı
nacak. 2014-2015 
ders yılında, ÖSYS 
sonuçlarına göre bir 
programa kayıt 
hakkı kazanan 
adayların kayıt 
işlemleri bütün 
üniversitelerde 1-5 
Eylül'de yapılacak.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
' DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

GÜNDE DAVETİYE DASIUR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83

http://www.osym.go
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emin smimi ibbbi cumhis
Geçtiğimiz günlerde 
3. Olağan kongresini 
yapan Gemlik 
Çotanak Spor ’un 
yeni yönetim kurulu 
üyeleri ve U 11 
Futbol Takımı 
Sporcuları Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret etti. Çotanak 
Spor ‘un yeni yöne
tim kurulu başkanı 
Hüseyin Yavuz ve 
Başkan Yardımcısı 
Dilek Uslu’nun yanı 
sıra yönetim kurulu 
üyeleri, U 11 takımı 
ve velilerinin de 
katıldığı ziyarette 
futbolculara 
Büyükşehir 
Belediyesi Futbol 
Turnuvasına katılım 
sertifikası ve ma 
dalyaları da verildi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Başkan 
Hüseyin Yavuz ve 
yönetimine başarılar 
dilerken, devraldık
ları yöneticilik 
bayrağını daha 
ileriye taşıyacakları
na inandıklarını 
söyledi. Gemlik 
Belediyesi olarak 
ayrım yapmadan 
tüm amatör spor

kulüplerine destek 
olduklarını hatırlatan 
Refik Yılmaz, Çota 
nak Spor ile olan 
ikili güzel ilişkilerin 
yeni yönetim döne
minde de devam 
edeceğini söyledi.

U 11 takımında oyna 
yan Futbolcularla da 
sohbet edip şakala 
şan Yılmaz, desteğin 
yanı sıra tesisleşme 
ve yatırım atağının 
arta rak devam ede
ceğini müjdeleyerek,

KİBAUK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

“Tesis bizden 
başarı sizden. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si turnuvasında elde 
ettiğiniz başarı bize 
gurur verdi.
Hepinizi kutluyo
rum" dedi.

ŞOFÖR
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE
DOLGUN MAAŞLI 
ACİL TIR ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
05307830201

Gemlik Çotanak 
spor Klüp Yönetimi, 
teşekkür ziyaretle 
rine Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık ve Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
ziyaret ederek 
başladı.

Kaymakam Işık; 
“Gençlerimizin 
geleceği için spor 
önemli” 
Kaymakam Cahit 
Işık, Çotanak Spor 
Başkanı Hüseyin 
Yavuz, 2. Başkan 
Dilek Üsluı ve 
yöneticilere ziyaret
lerinden dolayı 
teşekkür ederek; 
“Çocuklarımızın

I spor yapmaları son

MKS MARMARA 
ENTEGRE KİMYA SAN. A.Ş.

derece önemli bir 
konudur. Spor klüp
lerinde de, güven 
esastır, aileler 
çocuklarını buna 
göre emanet 
ediyorlar.
Çotanakspor’un 
yönetiminin de, bu 
konuda güvenilir 
olduğunu ve he 
deflerinin olduğunu

görmek bizi mem
nun ediyor” dedi. 
Kulüp Başkanı 
Hüseyin Yavuz, 
Kongrelerinde 
yanında olduklârın. 
dan ve spora olan 
desteklerinden 
dolayı Gemlik 
Kaymakamına 
Teşekkür plaketi 
verdi.

Eleman Aranıyor
Fabrikamız "Kazan Dairesinde" 

"Operatör" olarak görev yapacak 
Endüstri Meslek Lisesi mezunu

B Sınıfı Ehliyeti olan 
25 yaşını aşmamış 

Gemlik'te ikamet eden 
3 vardiyalı çalışabilecek 

Takım çalışmasına uygun

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ALMIŞ 
OLDUĞUM ÖĞRENCİ KİMLİĞİMİ KAYBETTİM.

HÜKÜMSÜZDÜR.
ESİN YURT

İş başvurusu yapmak isteyen adayların, hafta içi mesai saatleri içinde aşağıdaki numaradan randevu almaları gerekmektedir.
Tel: 0 224 519 03 00 (4 Hat)
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ELEMAN ELEMAN BAYAN ELEMAN

DENEYİMLİ 
SRC BELGELİ 

SERVİS ŞOFÖRÜ 
ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

FABRİKAMIZ 
LABORATUVAR 
BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR
MÜRACAAT 

TEL: 514 00 60

MERMER SEKTÖRÜNDE 
ÖN MUHASEBE VE 

SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
111:5142021

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ:

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTİ.
İLETİŞİM: 514 28 06

SATILIK ZEYTİNLİKSATILIK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 
4+1180

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ - 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK 
0535 378 18 00

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

Gemlik Körfez’ ?www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR 
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIS SAHASINDA POMPALI OLARAK 
(ALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

SSE 

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEBAA
“SUYUNU BOŞA

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama” kampanyasına 
su tüketiminin önlenme 
sİ için siz de katılın

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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102 kantine 191 bin TL ceza kesildi
Okul kantinlerine 
gerçekleştirilen 23 
bin 95 denetimde, 
mevzuata aykırılık
tan 102 işletmeye 
191 bin 448 lira idari 
para cezası kesildi. 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı, okul kan
tinlerinde gerçek
leştirdiği 23 bin 95 
denetimde, mevzua
ta aykırılıktan 102 
işletmeye toplam 
191 bin 448 lira idari 
para cezası uygu
ladı.
Bakanlıktan yapılan

bu yana kantinlerin 
her sömestir döne
minde en az bir kez 
olmak üzere yılda iki

yazılı açıklamada, 
okul kantinlerindeki 
denetimlerin 
artırıldığı, 2011'den

defa denetlendiği 
belirtildi. Kantinlerde 
2013-2014 eğitim 
öğretim döneminde 
23 bin 95 denetim 
gerçekleştirildiği 
ifade edilen açıkla
mada, denetimlerde 
mevzuata aykırılık
tan 102 işletmeye 
idari yaptırım kararı 
uygulandığı bildiril
di.
Kayıtsız faaliyet 
gösteren 41, bozul
muş, ambalajı ürüne 
zarar verecek şek
ilde hasar görmüş 
veya son tüketim

tarihi geçmiş ürün
leri bulunduran 40, 
hijyen kurallarına 
uymayan 9 ve 
kanunun diğer 
hükümlerine 
uymayan 12 olmak 
üzere toplam 102 
kantine 191 bin 448 
lira idari para cezası 
uygulandığı ifade 
edilen açıklamada, 
bozulmuş, ambalajı 
ürüne zarar verecek 
şekilde hasar gör
müş veya son tüke
tim tarihi geçmiş 
ürünlerin ise imha 
edilmek üzere

mülkiyetinin 
kamuya geçirildiği 
kaydedildi.
- 43 bin kişiye 
hijyen eğitimi 
Okul Kantinlerine 
Dair Özel Hijyen 
Kuralları 
Yönetmeliği kap
samında 25 bin 
427'si kantinlerde 
çalışan, 17 bin 
647'si de Milli 
Eğitim Bakanlığı 
personeli olmak 
üzere 43 bin 74 
kişiye hijyen 
eğitimi 
verildiği bildirildi.

Akaryakıtta aslan nam neminin oldu
Türkiye'de akaryakıt 
ürünleri için ödenen 
vergi miktarı AB 28 
ortalamasının 
üzerinde bulunuyor. 
Türkiye, kurşunsuz 
benzin 95 oktanın 
litresi için ödenen 
vergide AB 28 
ülkeleri içerisinde 3, 
motorinin litresi için 
ödenen vergide 4. 
sırada yer alıyor. 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK) verilerine 
göre, mayısta 
akaryakıt fiyatlarına 
temel oluşturan 
İstanbul Avrupa 
Yakası'nda kurşun
suz benzin 95

oktanın pompa satış 
fiyatı litrede 4,97 lira 
oldu. Benzin fiy
atının yüzde 59,2'lik 
kısmını vergi, yüzde 

* 32'sini ürün maliyeti 
ve yüzde 8,8'ini 

piyasada faaliyet 
gösteren şirketlerin 
brüt kar marjı 
oluşturdu. Benzinin 
4,97 liralık litre 
fiyatındaki vergilerin 
tutan 2,94 liraya 

karşılık geldi. 
Geçen ay motorinin 
litre fiyatı ise 4,30 
lira seviyesinde 
seyretti. Motorinin 
pompa satış fiy
atının yüzde 
52,3’ünü vergi, 
yüzde 38,Tini ürün 
maliyeti ve yüzde 
9,6'sım piyasada 
faaliyet gösteren 
şirketlerin brüt kar 
marjı oluşturdu. 
Motorinin 4,30 liralık 
litre fiyatının 2,25 
lirası vergiler için 
ödendi.
Ürün fiyatı, toptancı 
marjı, dağıtıcı 
marjı ve bayi marjın
dan oluşan vergisiz 

fiyatlar, Türkiye'de, 
AB 28 ortalamasının 
üstünde seyretti. 
Kurşunsuz benzin 
95 oktanın vergisiz 
litre fiyatı 2,03, 
motorinin vergisiz 
litre fiyatı 2,05 lira 
olurken, AB 28 ağır
lıklı ortalaması 
kurşunsuz benzin 95 
oktanda 1,91, 
motorinde 2,01 lira 
olarak gerçekleşti. 
Türkiye motorinin 
litresi için ödenen 
vergide AB 28 
ülkeleri içerisinde 4. 
sırada yer alıyor. 
Motorinin litresinde
ki vergi miktarı AB 
28 ortalamasında

1,94 lira iken, 
bu miktar 
İngiltere'de 2,86, 
İtalya'da 
2,63, İsveç'te 2,43, 

Türkiye'de 2,25 
lirayı buluyor.
Türkiye, kurşunsuz 
benzin 95 oktanın 
litresi için ödenen 
vergide ise AB 28 
ülkeleri içerisinde 
3. sırada bulunuyor. 
Benzinin litresindeki 
vergi miktarı AB 28 
ortalamasında 2,32 
lira iken, bu miktar 
Hollanda'da 3,08, 
İtalya'da 3,01, 
Türkiye'de 2,94 
liraya karşılık 
geliyor.

www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4908 
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)

CEiıiııimiiıii
VENÜS SİNEMASI
EJDERHANI NASIL 

EĞİTİRSİN 2 
(3 BOYUTLU) 

11.30-13.30-15.30- 
17.30-19.30

HAYALETLİ EV 
12.00-14.00-16.15- 

18.30-20.45
SADECE SEN 

11.45-14.15-16.30 
18.30-20.45

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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HER TÜRLÜ 2. EL ARAÇ ALINIR SATILIR 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

KREDİ KARTI İLE SATIŞ İMKANI 
% 50 PEŞİN 24 AY VADE...

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...

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

I

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


IKAvlakRİ
L DOĞANIN HÂZİNESİ J • o

'fiîyılımıS»
^.Sıvı sabu»^'

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, 
YöreselÜrünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubeslMj yanında, \ 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otekvemarketlerde 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

[kavlak/i

kavlak

2^3

[ZeytinS^tti 
«•Zeytinyağı
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Güne Bakış

HOŞGELDİN RAMAZAN...
Kutsal Ramazan ayı yann başlıyor.
İslam dinine inananlar, islamın farzlann- 

dan biri olan oruç tutmak için, ramazan ayın 
da dini vecibesini yerine getirir.

Oruç tutacaklar, bu gece sahura kalkacak
lar.

Günlerin uzunluğu, havanın sıcaklığı da 
dikkate alındığında, sağlık sorunu olanlann 
oruç tutmaması isteniyor.

Ramazan ayının gelmesiyle evlerde hazır
lıklar başlanır.

Orucun faziletine inananlar iftar için güzel 
yemekler hazırlarlar. Devamı sayfa 4’de

Denizcilik hak
larının Türklere 
geçişinin bayram 
olarak kutlandığı 
Denizcilik ve 
Kabotaj 
Bayramı’nın 88. 
yıldönümü kutla
ma etkinlikleri 
bugün yapılacak. 
Saat lO.oo’da 
sahillerimizin 
gönüllülerce 
temizlenmesiyle 
başlayacak olan 
etkinlikler saat 
15.00’de Körfez 
de yelken yarışları 
ile devam edecek. 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi Deniz 
ellik Fakültesi 
Boru Trampet 
Takım’nın gösteri

yürüyüşü saat 
16.30’da, protokol 
Atatürk ve deniz 
şehitleri anısına 
denize çelengi 
saat 17.00 sıra 
larında bırakacak. 
Saat I8.00 ise 
Kayıkhane Mev 
kiinde 100 -150 
metre serbest 
yüzme yarışları, 
ahşap tekne 
kürek yarışları, 
10-13 beygir mo 
torlu tekne yarışla 
rı, yağlı direk 
yarışı ve ödül 
töreni He program 
sona erecek.
Saat 20.oo’de ise 
tekne ile Mehtap 
Turu düzen
lenecek.

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

www.uniurbeydeemiak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

On bir awn sultanı
Ramazan 

bu gecebaşlıyor

Ramazan ayı cuma gecesi kılınacak ilk tera 
vih namazı ile başlıyor. İslam alemini tara 
fından en kutsal ay olarak kabul edilen, 11 
ayın sultanı ramazanda Cumayı cumartesiye 
bağlayan gece ilk sahur için kalkacak vatan
daşlar, 28 Haziran tarihini oruçlu geçirecek. 
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini 
de içinde barındıran ramazan ayında orucu 
en erken Hakkarililer, en geç de Edirneliler 
açacak.

http://www.kavlak.com.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.uniurbeydeemiak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
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Sınırlı Sorumlu Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hulusi Bayrak, Gemlik’te önemli bir eksiğimiz olduğunu söyledi

Sınırlı Sorumlu 
Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi 
Başkanı Hulusi 
Bayrak, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
kurak geçen kış 
mevsiminin ardın
dan gelen 
yağışların üreticiyi 
sevindirirken, bol 
yağış ve dolunun 
tarım ürünlerine 
başta zeytinde 
kayba neden 
olduğunu söyledi. 
Hulusi Bayrak, 
zeytinde ürün 
kaybına neden 
olan yağışlar 
konusunda Ziraat 
Odası ve 
Muhtarların 
Gemlik’i 
sahiplendiğini 
hatırlatarak, "Biz 
Sınırlı Sorumlu 
Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi

olarak bu ilgiden 
memnun olduk. 
Ancak, bu konunun 
başka bir yönü 
daha var.
Gemlik’te zeytin 
ticareti nereye 
gidiyor? Bu konu 
kimsenin aklına 
gelmiyor? Bir 
dünya markası 
olan zeytinimizin 
değerinin korun
ması bir anlamda 
zeytin üreticisinin 
ve zeytin üretiminin 
desteklenmesi 
olacaktır. Herkes 
tarafından beğenil
erek tüketilen farklı 
bir lezzete sahip 
olan bu ürünün 
doğum yeri 
Gemlik’tir. Bunu 
dünya bilir fakat 
her nedense bu 
zamana kadar 
kullanan başkaları 
olmuştur.
Gemlik’teki zeytin 
ticaretini dışarıdan

Hulusi Bayrak

okuduğunuz 
zaman bunu her 
haliyle göre
ceksiniz. Gemlikliler 
olarak belediyele 
rimizle, odalarımız 

ve borsalanmız ile 
bira raya gelerek 
öncelikli olarak bu 
konuyu ele 
almalıyız.’’ dedi.

ZEYTİN TOPTANCI 
SİTESİ
Sınırlı Sorumlu 
Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak, açık
lamasını şöyle 
sürdürdü: 
“Bundan 25 yıl 
önce yapılmış olan 
Zeytin hali 
Toptancılar Sitesi 
bugüne kadar idare 
etmiştir. Ancak, 
bugün ihtiyaca 
cevap vermemekte
dir. Gemlik’te zeytin 
ticaretini yapan 
esnafımızın her dar
lığından dolayı 
başka yerlere taşın
maktadır. Bu 
kaçışın Gemlik 
ekonomisine ne 
kadar zarar vere
ceğinin düşünülme
si gerekir. Gemlik 
zeytinine farklılık 
yaratacak olan 
Gemlik zeytininin 

çoğrafi işaret belge
si Ticaret Borsası 
tarafından büyük 
uğraşlar sonucu 
alınmıştır ve borsa 
üyeleri tarafından 
kullanılmaktadır. 
Kullanılmaya 
devam edilmektedir. 
Ancak, Gemlik’te 
önemli bir 
eksiğimiz var. 
İlçemizde zeytin 
ticaretinin yapıla
bileceği tam 
donanımlı hijyen 
koşullara uygun 
işyerlerine, imalat 
hanelere ihtiyaç 
olduğu görülmekte
dir. Gemlik’e 
gönül veren 
herkesin bu eksik
liğin farkında 
olduğunu en kısa 
zamanda bütün 
kurum ve kuru
luşlarımızın hep 
birlikte konuyu ele 
alacaklarını umut 
ediyoruz.”

Emekliler Günü kutlanıyor

AKSA GEMLİK DOĞALGAZ 
DAĞITIM A.Ş. BÜNYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK 
BÖLÜMLERİNDEN YENİ MEZUN, 
DİSİPLİNLİ, DİNAMİK VE TAKIM

ÇALIŞMASINA YATKIN, 
YOĞUN VE ESNEK ÇALIŞMA

TEMPÜSÜNAÜÎGÜN, 
ERKEK ADAYLAR İÇİN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

AKTİF B SINIFI EHLİYETİ OLAN
ADAYLAR ARANMAKTADIR

HAMİDİYE MAH. IRMAK SOKAK 
N0:16 / E GEMLİK

Müracaat Tel: 513 29 29

Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şubesi Yönetim 
Kurulu adına 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yener, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 30 
Haziran Emekliler 
Günü kutlandı. 
Yapılan açıklamada, 
“Atatürk derki “Bir 
milletin yaşlı vatan
daşlarına ve emek 
lilerine karşı tutumu 
o milletin yaşama 
kudretinin en önem
li kıstasıdır. Mazide 
muktedirken bütün 
kuvveti ile çalışmış 
olanlara karşı min
net hissi duymayan 
bir milletin istikbale 
güvenli bakmaya 
hakkı yoktur.
Cumhuriyetimizin 
kurucusu Ulu önder 
Atatürk’ün 30 
Haziran 1927 tari
hinde emekli 
oluşu Ulu

Önderimizin emek
liye aynşı gününü 
emekliler günü 
olarak kabul ederek 
yurt genelin de 
başta Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
olmak üzere etkin
liklerle kutlanmak
tadır. Biz de Türkiye 
Emekliler Derneği 
Gemlik Şubesi 
olarak emekliler 
gününü kutluyoruz. 
Saat 11.oo’da 
Atatürk anıtına 
çelenk koyacağız. 
Katılımlarınızı bek

liyoruz. Başta 
Atatürk ve silah 
arkadaşlanna bütün 
şehitlerimizden 
ağabeylerimizden 
ve üyelerimizden 
ahirete intikal eden 
kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet, 
hayttan olanlara . 
da sağlıklı uzun 
bir hayat dileriz. 
Bu nedenle bütün 
emeklilerimizin 
emekliler gününü 
kutlar, saygı ve 
sevgilerimizi 
sunuyor.”

IfHVIlI YASİN 11 ADLI TEKNEMİN DENİZE 
lllll IF ELVERİŞLİLİK KAĞIDINI KAYBETTİM.

HÜKÜMSÜZDÜR. ŞABAN KAYA
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Esıra îtiziiımon ka> wfcnWtl
İnegöl’de, 
arkadaşının kiracı 
olduğu iş yerinin üst 
katına eşya koyan 
şahıs, tartıştığı 
dükkan sahibini 
bıçakla yaraladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mahmudiye 
Mahallesi'nde sahibi 
olduğu dükkana 
giden 41 yaşındaki 
Ekrem Aydemir, 
kiracısı olan Yaşar 
Göknar’ın arkadaşı 
44 yaşındaki Kazım 
S.’nin dükkanın üst

Bomba röklü araç yakalandı
Şanlıurfa'da yapılan 
yol denetimi sırasın
da durdurulan 
Suriye plakalı oto
mobilin bagajında 
tahrip gücü yüksek 
patlayıcı bulundu. 
Bomba uzmanlan, 
fünye ile patlayıcıyı 
etkisiz hale 
getirirken olayla 
ilgili Harran Univer- 
sitesi’nde güvenlik 
görevlisi olarak 
çalışan İsmail İ., 
gözaltına alındı. 
Şanlıurfa- Mardin 
karayolundaki Köylü 
Kent Sitesi yakın
larında uzun süre
den bu yana dene
tim noktası oluştu-

Bursa polisinaen operasyon astüne operasyon
Bursa'da polis, 
uyuşturucuyla 
mücadele kapsamın
da bazı mahalle ve 
bölgelerde uygula
ma yaptı.
İstihbarat çalış
malarını değer
lendiren polis ekip
leri, merkez Yıldırım 
ilçesi Meydancık 
Mahallesi Gökdere 
Bulvarı, Beyazıt 
Mahallesi ve şehrin 
bazı noktalarında 
kimlik kontrolü ve 
araç denetimi yaptı. 
Uygulama sırasında 
1 kişi de 200 gram 
esrar ile 2 şahısta 
belli miktarda esrar 
ele geçirildi.
Uygulama sırasında

katına eşyalarını 
koyduğunu fark etti. 
Kendisinden izinsiz 
olarak eşyaların 
konulmasına kızan

Ekrem Aydemir ile 
Kazım S. arasında 
çıkan tartışma kısa 
sürede kavgaya 
dönüştü.

ran Şanlıurfa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri saat 01.30 
sıralarında Suriye 
plakalı otomobili 
durdurarak arama 
yaptı. Aracın baga
jındaki tahrip gücü 
yüksek olduğu belir
tilen patlayıcı ile 
uzaktan kumandalı 

hırsızlık suçundan 
aranması olduğu 
öğrenilen 2 kişi de 
gözaltına alındı. 
Uygulamaları 
yerinde takip eden İl 
Emniyet Müdürü 
Sabri Durmuşlar, 
"Bildiğiniz gibi 
şehrimizde huzur 
ve güvenliğin 
sağlanmasına yöne- 

düzenek bulundu. 
Alama geçen polis 
çevrede önlem 
alırken, Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekipleri ve bomba 
uzmanları geldi. 
Bomba imha uzman
ları fünye ile müda
hale ederek 
patlayıcıyı etkisiz 

lik mahalle toplan
tıları yapıyoruz. 
Mahalle toplantıları 
ve vatandaşlarımızla 
yapılan toplantılar 
neticesinde, bize 
gelen talepler mey
dana gelen olaylar, 
şikayetler, hepsini 
değerlendirdikten 
sonra nerede bir 
sorun var, nerede

Kavga sırasında 
yanında bulunan 
bıçakla Ekrem 
Aydemir’i yaralayan 
Kazım S. kaçarken, 
sol kolundan 
yaralanan Aydemir 
ise özel otomobille 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Aydemir, 
acil serviste yapılan 
ilk müdahalenin 
ardından Bursa'ya 
sevk edildi. Polis, 
firar eden Kazım 
S'yi arıyor.

hale getirirken, 
gözaltına alınan 
İsmail İ.’nin, Harran 
Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
Hayvan 
Barınağı’nda güven
lik görevlisi olduğu 
Suriye plakalı oto
mobille durduul- 
duğu sırada nöbette 
olması gerektiği 
belirlendi. Polisin 
hem gözaltına alı
nan İsmail İ.’nin 
hem de kentte 
Suriyeli bazı kişi
lerin kaldıkları 
evlere baskın yaptı. 
İsmail i.’nin 
emniyette sorgusu 
sürüyor.

bir ihtiyacımız var, 
bunları yan yana 
getirip ondan 
sonra kontrol ve 
uygulama planları 
yapıyoruz. Son gün
lerde sizlerin de 
hatırladığı gibi 
basında, bazı 
mahallelerde 
uyuşturucu 
satıldığıyla ilgili 
hususlar öne 
çıkarıldı. Bunlar, 
önceden yapmış 
olduğumuz uygula
malarda elde edilen 
veriler de gösteriyor 
ki, bu tür uyuşturu
cu maddelerle 
mücadele konusun
da ciddi bir başarı 
elde ettik" dedi

arkadaşlarının 
Mezuniyet Balosuna 

Gitti, Dönüşte 
Kazada Öldü

Bursa'nın İznik 
İlçesi'nde Anadolu 
Lisesi'nin yıl sonu 
balosundan dönen 
gençlerin içinde 
bulunduğu otomo
bil, kontrolden 
çıkıp takla attı. 
Kazada, mezun 
olan arkadaşlarıyla 
birlikte eğlenceye 
katılan 19 yaşındaki 
Hamit Dönmez 
öldü, 4 öğrenci ise 
yaralandı. 
İznik'te CHP'li 
Belediye Meclis 
üyesi Meral 
Dönmez ile ganyan 
bayi işleten Kerim 
Dönmez çiftinin 
geçen yıl liseden 
mezun olan ve 
üniversiteye hazır
lanan çocukları 
Hamit Dönmez, dün 
akşam İznik 
Anadolu Lisesi'ne 
giden arkadaşları 
mn, DSİ Sosyal 
Tesisleri'nde 
düzenlediği mezu
niyet törenine 
katıldı. Gecede 
mezun olan 4 
arkadaşı ile saat 
01.00'e kadar eğle
nen Kerim Dönmez, 
daha sonra 17 
yaşındaki A.Ö.'nün 
kullandığı 16 FCB 
97 plakalı otomo
bille şehir turuna 
çıktı. İddiaya göre 
aşırı hız yapan 
A.Ö., Sarı Evler 
Sitesi önünde

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

> a.____ -—•“*--- Sg
GÜLER AJANS 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REI^pA[jK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No . 35 95
Tel: (0.224)5139683Fax

direksiyon kon
trolünü yitirdi. 
Otomobil, aydınlat
ma direğine çarp
tıktan sonra zeytin 
bahçesine savrulup 
takla attı. Kazada, 
arka koltukta otu
ran Hamit Dönmez 
ile 17 yaşındaki 
Metehan Hançerli, 
Esin Hazer ağır, 
sürücü A.Ö. ile 
yanında oturan 20 
yaşındaki Oğuzhan 
Girgin hafif yara
landı. İznik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar
dan Hamit Dönmez, 
doktorların tüm 
müdahalesine rağ
men kurtarılamadı. 
Esin Hazer ve 
Metehan Hançerli 
ambulanslarla 
Bursa'da Muradiye 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi. 
Oğullarının ölüm 
haberini alan Meral 
ve Kerim Dönmez 
çifti, sinir krizi 
geçirdi.
Ehliyeti bulunma 
yan sürücü 
A.Ö.'nün alkollü 
olup olmadığı, 
yapılacak kan tahlili 
sonucu belli ola
cak. A.Ö.'nün, has
taneden taburcu 
edildikten sonra 
adliyeye sevk 
edileceği belirtildi. 
Kazayla ilgili soruş
turma sürüyor
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Güne Bakış Cinayet anlısı wakalaHdi
Kadn GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

HOŞGELD/N RAMAZAN....

Çocukluğumuzun ramazanları bugün 
yaşanmıyor.

Yaşanmaması da doğal.
O kadar çok şey değişti ki.
Her şeyden önce sanayi toplumuna 

doğru büyük yol katlettik.
Tüketim alışkanlıklarımız değişti.
Gemlik’in homojen yapısı bozuldu.
Bugün Türkiye’nin her köşesinden 

değişik kültürlerin bir araya geldiği bir 
kent oldu Gemlik.

5 olan nüfus 120 binlere dayandı.
O günlerde sokağa çıktığımızda 

herkesi tanırdık.
Her ev bir haneydi.
Şimdi öyle mi?
Komşuda pişen, mutlaka yandaki 

komşusuna gönderilirdi.

önceki gün 
Balıkpazarı 
semtinde Kayhan 
Mahallesi 2 Nolu 
Caddede bulunan 
Akçan Tavukçuluk 
işyerinde çıkan 
tartışmada İsmail 
Gülhan’ı bıçakla 
öldürdüğü iddia 
edilen Metin A. 
Asayiş Bürosu polis 
leri tarafından yaka
landı.
Önceki gün tavukçu 
dükkanına gelen 
İsmail Gülhan’ın 
bıçakla kendini 
tehdit ettiğini 
söyleyen Metin A., 
maktulü kendisini 
savunmak için 
bıçakladığını iddia 
etti.

Komşumuz Nejat Teyze Prevezili’ydi. 
Geniş bir aileydi Ali Kadriler...
Onların patates, bezelye ve enginar

dan yapılan yemekleri ile, Bakla 
yemekleri meşhurdu.

Kızzz Şükriyeee! diye arka bahçeden 
anneme seslenir pişirdiği yemeği yol
lardı.

Bizimkiler de, Yalı boyundan olduğu 
için, daha çok dolma, etli nohut, düğün 
çorbası, fırında elbasan, kalbur bastı 
tatlısı meşhurdu.

Ramazan aylarının bir özelliği ise 
pideydi.

Balıkpazarı Mahallesi’nin girişinde 
Ahmet Coşkun’un bakkal dükkanı 
karşısında Eşkişehirlilerin fırını, 
Kayhan Mahallesi’nde Terzi Yücel’in 
tam karşısında, Fırıncı Eşref, şimdiki 
Atasoy Fırını’nın bulunduğu yerde Halit 
Amca bir süre fırın işletti.

Demirsubaşı Mahallesi yokuşunda, 
Ayar Balıkevi’nin tam karşısında Çifte 
fırın vardı.

Bir de Ziraat Bankası karşısındaki 
sokâKtâ da oîr Tirını vârdT.'ö nun adiriT' 
unuttum.

Top saatinden önce kıymalı veya 
pastırmalı pide yaptıracaklar, ellerinde 
yumurtalarla fırınlara giderler, 
pidelerinin pişmesini beklerlerdi.

Özel pide yaptırmayanlar, daha çok 
fırından yeni çıkmış yumurtalı pideyi 
tercih ederlerdi.

Ramazan ayının telaşı güzel telaştı.
Evlerde kadınlara yemek konusunda 

çok iş düşerdi.
Oruç gün boyu yemek yemeden nef

sine egemen olmaktı.
Olmayanları hatırlama, yardımlaşma, 

dayanışma ayıydı.
Büyük dinlerin tümünde oruç ayları 

vardır.
Bu yıl da, ramazan ayının huzurlu ve 

ağız tadında geçirilmesini diliyorum.
Önemli olan inananların inançlarını 

yerine getirmesidir.
Bu da demokrasinin güzel bir sistem 

olduğunu gösteriyor.

Spora destek odiillendiıilıli
Gemlik Kaymakam 
lığı 2013-2014 
Türkiye Basketbol 
Federasyonu 3. 
Ligine yükselen 
Gemlik Gücüm 
Spor Kulübüne des 
tek olan ve dolayı 
sıyla Gemlik’in 
tanıtımına katkı 
sunulmasına yol 
açan Yıldırım 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Yıldırım’a ve Boru 
san Holding adına 
Borçelik Genel 
Müdürü Ertan 
Kafadar’a İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık tarafından 
teşekkür plaketi 
verildi.
Ayrıca İlçemizde 
sporun gelişmesi, 
gençlerimize 
sporun sevdirilme
si, lisanslı sporcu 
sayılarının artması, 
İlçemiz de spor 
etkinlikleri ve 
sportif organizas 
yonların düzenlen
mesi, genç sporcu
ların ulusal ve ulus
lararası turnuvalar
da gösterdikleri

İşyeri sahibi Metin 
A. (32), sabah saat
lerinde asayiş ekip
leri tarafından yaka
landı.
Metin A., Devlet 
Hastanesi’nde 
sağlık kontrolünden 

Gücüm Sporbaşarılardaki katkı Mustafa Izgi, Gem 
İlk Gübre Gene)lan nedeniyle Genç 

lik Hizmetleri ve 
Spor İlçe Müdürü 
Ahmet Adil Tunç’a 
da Başarı Belgesi 
verdi.
Kaymakamlık 
Makamında yapılan 
plaket töreninde 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, Yıldırım 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Yıldırım, Borusan 
Holding adına 

geçirildikten sonra 
sorgulanmak üzere 
emniyete götürüldü 
Zanlının, kendisini 
savunmak için 
İsmail Gülhan’ın 
elindeki bıçağı tut
tuğu ve olay

Müdürü Ali Galip 
Küreksiz, Gücüm 
Spor Kulübü Baş 
kanı Tuğan Büyük 
başaran ve Gücüm 
Spor Genel Mena 
jeri Yahya Gümüş 
hazır bulundu.
Işık, “Gemlik’imizin 
bu güzide iki sana 
yi kuruluşunun 
maddi destekleri, 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdür 
lüğünün özverili 
çalışmaları ve işbir
liği ile Gemlik 

sırasında elinden 
yaralandığı öğrenil
di. Katil zanlısı 
Metin A., emniyette 
ifadesinin alın
masının ardından 
Adliyeye sevk 
edildi.

Kulübümün 
Basketbol 3. Ligine 
yükselmesi hem 
spor anlamında 
hem de ilçemizin 
tanıtımı noktasında 
önemli başarı ve 
kazanımlar elde 
edilmesine katkı 
sunmuştur. 
Bu desteklerin 
devam etmesiyle 
önümüzdeki 
sezonda kulübümü 
zün 2. Lige yük
selmesi en büyük 
temennimizdir”. 
dedi

SATIIIK SU BAYİİ O 507 244 72 24
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GTSO Meclisi toplanın

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odası 
Haziran ayı toplan
tısı oda meclis salo
nunda yapıldı. 
Toplantının en 
önemli gündem 
maddesi Ramazan 
ayı münasebetiyle 
pide fiyatları 
olurken, ramazan 
pidesinde en alt 
fiyat 1.50 TL olarak 
belirlendi.
GTSO Meclis 
başkanı Paşa 
Ağdemir başkan
lığında toplanan 
meclis toplantısına 
GTSO Yönetim 

kurulu başkanı 
Kemal Akıt ve tüm 
yöneticiler 
katılırken, mecliste 
Mayıs ayı gelir gider 
tablosu kabul edildi. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar birliğinin 
oda meclis üyeler
ine gönderdiği 
bilgilendirme semi
ner yazısını da 
meclis üyeleri ile 
paylaşıldı.
Fransa’nın başkenti, 
Paris’te 19-23 Ekim 
tarihleri arasında 
düzenlenecek 
olan Sİ AL 2014 
Uluslararası gıda 

fuarına da oda 
meclis üyelerinin 
katılımı ile alakalı 
fikir alışverişinde 
bulunulduğu meclis 
toplantısında 
Ramazan Pidesi 
fiyat tarifesi de 
belirlendi.
Buna göre 310 
gram pide 1.50 TL, 
susamlı yumurtalı 
2.00 TL, 620 gram 
Ramazan Pidesi 
3.00 TL, susamlı 
yumurtalı 3.50 TL 
olarak belirlendi. 
Fiyat tarifesinin 
ilgili kuramlara 
gönderildi.

VASIFSIZ ELEMRN

25-35 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI
GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek- 

Orhangazi / BURSA
Tel: O 224 586 00 05

if^Hoşoeldin $&mazan” 

'Ramazan ayının (gemlik halkına saolıl 

nwtiulak ve hayırlar yetirmesini dileriz,

ÖztVİVelc
rrzQ A __  ı ' J v

Hisar Mah. Ilıca altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı
Tel:0 68 00-513 32 46 GEMLİK
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Bursa'da Temasa-i Hannan' coşltusu başımı
Birlik, beraberlik, 
yardımlaşma ve pay
laşmanın simgesi 11 
ayın sultanı Rama 
zan ayı, Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan hazırlanan 
‘Temaşa-i Ramazan’ 
programı ile Bur sa 
da daha da an lamlı 
ve eğlenceli bir at 
mosferde yaşa 
nacak.
Bursa’da Büyük 
şehir Belediyesi işti
raklerinden Kültür 
A.Ş. tarafından orga 
nize edilen Temaşa-i 
Ramazan programı, 
Merinos Park’taki 
Gölpark Sosyal 
Tesisleri’nde düzen
lenen basın toplan
tısı ile kamu oyuna 
duyuruldu.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe, Ramazan ayının 
her yıl olduğu gibi 
bu yıl da özel prog 
ramlarla farklı ve 
anlamlı bir atmos
ferde yaşanacağını 
söyledi. ‘Temaşa-i 
Ramazan 2014’ etkin 
lik programını kamu 
oyuyla paylaşan

Başkan Altepe, "Ra 
mazan ayı, maddi ve 
manevi tüm güzellik
leri ailemiz ve sev 
diklerimizle paylaş 
tığımız bir ay. Yar 
dımlaşma ve paylaş
ma duygularının art
tığı Ramazan ayı, 
dostlukları ve kar 
deştiği de pekiştiri 
yor. Bursa olarak 
tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarımız ve 
ilçe belediyelerimiz 
le bu yıl da Ramazan 
ayının tüm renkleriy 
le yaşanması için 
gereken çalışmaları 
gerçekleştirdik.
Ramazan ayının 
kendine has kültü 
rünü zenginleştire 
rek Bursa’da bu ayı 
daha da anlamlı kıl
mayı istedik” diye 
konuştu.
Başkan Altepe, 
Temaşa-i Ramazan 
etkinliklerinin Meri 
nos Park’ta gerçek
leştirileceğini ifade 
ederek, “Bursa, bu 
Ramazan’da da Tür 
kiye’nin en sevilen 
isimlerini ağırlaya
cak. Ramazan ayın

da vereceği konser
ler için Türkiye'ye 
gelen Lübnan köken 
li İsveçli Müslüman 
şarkıcı, söz yazarı 
ve müzik yapımcısı 
olan Maher Zain, 
albümlerindeki 
Türkçe, Arapça ve 
İngilizce şarkılarını 
Bursa’da seslendire
cek. Türk asıllı 
müzisyen Mesut 
Kurtiş su fi müziğin 
en güzel örnekleriyle 
Bursa’da olacak. 
Mustafa Ceceli, Nev, 
Uğur Işılak, Ayna, 
Sinan özen, Murat 
Göğebakan, Şükriye 
Tutkun, Orhan öl 
mez, Fatih Kısapar 
mak, Orhan Hakal 
maz, Hüsnü Şen

lendirici, Mithat 
Körler ve özgür 
Eren gibi Türkiye’nin 
severek dinlediği 
sanatçılar bir ay 
boyunca BursalIlarla 
buluşacak” dedi. 
Ramazan ayına şiir 
dinletilerinin de renk 
katacağını anlatan 
Altepe, “Usta yorum 
cu Uğur Aslan’dan 
şiirler dinleyeceğiz. 
İlahi ve ezgilerin 
vazgeçilmez isimleri 
Sedat Uçan, Grup 
Dergâh, Ubeydullah 
Sezi kİ i Bursa’da ola
cak. Hoş sohbetiyle 
ekranların sevilen 
yüzü İkbal Gürpınar, 
Yavuz Bahadıroğlu 
ve Erkan Şamcı gibi 
konuklarıyla

çarşamba akşamlan 
sevenleriyle birlikte 
olacak” şeklinde 
konuştu.
Yerel sanatçılar da 
sahnede olacak 
Başkan Altepe, pro
gramda yerel tasav 
vuf müziği sanatçı 
larına da yer verdik
lerini belirterek 
Sinan Topçu, Veysel 
Bilen ve Mesut 
Yavaş’ın tasavvuf 
müziğinin en güzel 
örneklerini 
sunacağını söyledi. 
Aynı zamanda 
Ramazan ayı boyun
ca gazeller, kaside 
ler, naatlar ve ilahi
lerin seslendirile
ceği, sema töreni 
eşliğinde icralarının 
yapılacağı konser
lerin de sahnelene 
ceğini anlatan 
Altepe, Kadir Gecesi 
özel programında da 
Kuran-ı Kerim tilave 
ti ve tasavvuf müzi 
ğinin nadide örnek
lerinden hazırlanmış 
repertuarın yanı sıra 
hanendeler ve 
sazendeler eşliğinde 
meydan zikri ve 

semazenler eşliğin 
de mevlevi ayininin 
gerçekleştirileceğini 
de sözlerine ekledi. 
Her perşembe 
değerli hafızlardan 
Kuran-ı Kerim 
ziyafetinin yaşanaca 
ğı programda ayrıca 
Yunus Balcıoğlu ile 
Ramazan Sohbetle 
ri’nde Mustafa 
Akgül, Mim Kemal 
öke ve Ali Rıza 
Demircan konuk ola
cak. Her cuma ‘Ra 
mazanda Sağlık’ 
programlarıyla konu 
sunda uzman dok
torlar halkı aydınlat
acak, Prof. Dr. Ah 
met Maranki sağlıklı 
yaşam ve şifalı bitki 
ler konusunda bir 
program gerçek
leştirecek.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Orkest 
rası, Devlet Klasik 
Türk Müziği Korosu 
ve Bursa İl 
Müftülüğü Türk 
Tasavvuf Musikisi 
koroları da konser
leriyle Ramazan 
ayında sanatsever
lerle buluşacak.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK
1 DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

GÜNDE DAVETİYE DASIUR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83
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Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) 
Başkanı Gökhan 
Çetinsaya, öğrenci 
belgelerinin artık E- 
Devlet kapısı 
üzerinden alınabile
ceğini bildirdi. 
YÖK Başkanı 
Çetinsaya, YÖK’ün 
yürüttüğü 
Yükseköğretim Bilgi 
Yönetim Sistemi 
çalışmaları kap
samında öğrenci 
belgelerinin E-devlet 
sistemi üzerinden 
alınabilecek olması
na ilişkin bil
gilendirme toplantısı 
düzenledi.

"BUNUN 
GETİRDİĞİ DOĞAL 
SONUÇLAR VAR" 
YÖK’te gerçekleşen 
toplantıda 
Çetinsaya, “Bugün 5 
buçuk milyon 
öğrencimizi 
ilgilendiren bir pro
jeyi paylaşmak istiy
orum. Projenin 
sonuçlarını son 2 
yıldır yoğun bir şek
ilde Türkiye 
Yükseköğretim sis
teminin bilişim alt

yapısı üzerinde 
çalışmalar yürüttük. 
Hem bilgi alt yapısı, 
hem iletişim alt 
yapısı hem istatistik 
alt yapısı üzerine ve 
artık son 6 aydır da 
bu projenin 
sonuçlarını sizlerle 
paylaşmaya 
başladık. Bunlardan 
bir tanesi kurumsal 
değerlendirme 
raporlarıydı. Bütün 
üniversitelerimizi 
çeşitli kriterlerle 
değerlendiren. Bir 
diğeri istatis- 
tik.yok.gov.tr idi. Bu 
bilgi ve bilişim alt 
yapısının 
sonuçlarını istatis- 
tik.yok.gov.tr 
adresinden bula
bilirsiniz. Böylesi bir 
istatistik alt yapısına 

sahip olunca, bilişim 
alt yapısına sahip 
olunca bunun 
getirdiği doğal 
sonuçlar var” diye 
konuştu.
Uygulamaya koy
dukları yeni uygula
malar olduğunu 
kaydeden Çetinsaya, 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 
“Bunlardan bir tane
si de öğrenci bel
gelerinin artık 
E-devlet kapısı 
üzerinden ilgilenen 
herkesle paylaşıla
bilmesi. Rahatlıkla 
e-devlet üzerinden 
alınabilmesi, 
öğrenci belgelerinin 
öğrencilerimiz 
tarafından ve iste
dikleri kurum ve 
kuruluşlarda kulla

nabilmesi. 
Bu tabi bir ilk 
aşama, ikinci aşa
mada akademisyen
lerimizin, öğretim 
elemanlarımızın 
belgelerini E-devlet 
kapısı üzerinden 
alabilecekler, 
önümüzdeki 
birkaçhafta 
içerisinde. Mezun 
belgesi üzerinde 
çalışmalarımız 
devam ediyor. O da 
bir iki ay içerisinde 
isteyen herkes 
mezun belgelerini 
e-devlet kapısı 
üzerinden alabile
cekler. 'Bu süreçte 
üniversiteyi kazanan 
öğrencilerimizin 
kayıtlarının da 
online olarak 
yapılması ve E- 
Devlet kapısı 
üzerinden yapılması 
içinde çalış
malarımız tamamlan
mak üzere. Kısmet 
olursa bu sene bir 
pilot proje olarak bu 
projedeki üniver
sitelerle birlikte 
bunu gerçek
leştirmeyi düşü 
nüyoruz”

KİRALIK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

ŞOFÖR
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE
DOLGUN MAAŞLI 
ACİL TIR ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
05307030201

Türt havaalanları rekor kırıyor
Binlerce seyahatse 
verin ulaşım için 
hava yolunu tercih 
etmesiyle havaalan
ları rekorlarla imza 
atmaya başladı.
Yaz döneminin 
başlamasıyla birlikte 
seyahatseverler tatil 
bölgelerine akın

etmeye başladı. 
Seyahatleri için bin
lerce tatilcinin hava 
yolunu tercih etmesi 
rekorları da bera 
berinde getirdi.
Devlet Hava Meydan 
lan İşletmesi (DHMİ) 
nin verilerine göre, 
21 Haziran’da 169

ELEMAN
BAKIM 

BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN
ARANIYOR

022451400 60

bin 122 yolcuyla 
Antalya Havaalanı, 
22 Haziran’da ise 
toplam 231 bin 134 
yolcu ile İstanbul 
Sabiha Gökçen 
Havaalanı ve Istan 
bul Atatürk Hava 
alanı tüm zamanların 
rekoruna imza attı. 
Internet sitesiyle 
olduğu kadar mobil 
uygulamalarıyla da 
dünyada seyahat 
etmek isteyenlerin 
hayatını kolaylaştı 
ran ve en hesaplı 
alternatifleri sunan 
Skyscanner, rekorları 
hangi milletten yol
cuların kırdığını 
araştırdı. Antalya’da 
Ruslar Rekor Getirdi 
21 Haziran 2014 tari
hinde toplamda 169 
bin 122 yolcuya 
hizmet veren Antalya 
Havaalam’na en çok 
yolcu Moskova, 
İstanbul, Manches 
ter, Londra ve St. 
Petersburg’dan 
geldi. Rekorlardaki 
Rus seyahatsever- \ 
lerin etkisi, bu yaz dax 
Rusların en gözde 
tatil mekanının
Antalya olacağım rd 
gösteriyor.

T

MKS MARMARA
ENTEGRE KİMYA SAN. JLŞ.

Eleman Aranıyor
Fabrikamız "Kazan Dairesinde" 
Operatör" olarak görev yapacak 
Endüstri Meslek Lisesi mezunu

B Sınıfı Ehliyeti olan 
25 yaşını aşmamış 

Gemlik'te ikamet eden 
3 vardiyalı çalışabilecek 

Takım çalışmasına uygun

İş başvurusu yapmak isteyen adayların, hafta içi mesai saatleri içinde aşağıdaki numaradan randevu almaları gerekmektedir.
Tel: 0 224 519 03 00 (4 Hat)

tik.yok.gov.tr
tik.yok.gov.tr
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ELEMAN
DENEYİMLİ 

SRC BELGELİ 
SERVİS ŞOFÖRÜ

ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

ELEMAN
FABRİKAMIZ 

LABORATUVAR 
BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR

BAYAN ELEMAN I 
MERMER SEKTÖRÜNDE '

ÖN MUHASEBE VE '!
SATIN ALMA KONUSUNDA \ 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN I

ELEMANLAR
ARANIYOR

MÜRACAAT
TEL: 514 00 60

VERONA MERMER
TEl:5142021
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Et fiyatlarına zam kapma
Bu yıl ithal hayvan 
alınmayacağı açıkla
masının ardından 
piyasada et sıkıntısı 
başladı.
Et ve Süt Kurumu 
(ESK) Satış 
Mağazaları Demek 
Başkanı Hayati 
Akbay, “Endişeli 
sürece giriyoruz, 
önümüzdeki 
günlerde böyle 
giderse et fiyatları 
35-40 TL’ye

yükselebilir” dedi. 
Akbay, “Hükümetin 
‘Bu sene ithal hay
van almayacağız’ 
açıklamasının 
ardından Ramazan 
ayını fırsat bilen et 
tüccarları piyasanın 
tansiyonunu 
artırdı.
Sön 10 günde ete 3 
ile 5 lira arasında 
zam yapıldı. Bu da 
Ramazan Bayramı 
öncesi vatandaşı

etkileyecek” diye 
konuştu.
2 TON ETTEN 500 
KİLOYA DÜŞTÜ 
ESK bayileri ise, 
“Haftada 3 gün bize 
istediğimiz etler 
geliyordu, örneğin 2 
ton talep ediyorduk. 
Bu geliyordu.
Şimdi ise 2 ton 
talep ediyoruz 
sadece 400 ya da 
500 kilogram et 
geliyor” şeklinde

konuştular. 
İstanbul’da 
yaklaşık 30, Türkiye 
genelinde de 
50’den fazla şubesi 
bulunan ESK 
yetkilileri, hükümet 
yetkililerinin 
durumla ilgilen 
meşini istediler. 
Yaşanan sıkıntının, 
Kurban Bayramı 
döneminde de 
sürebileceğine 
dikkat çektiler.

Tapuda devrim gitti yeni dönem!
Bakanlığın yaptığı 
yeni çalışma ile artık 
tapularda kağıt ve 
mekan masrafı gibi 
bir çok alanda 
devrim olacak. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan kağıt ve mekan 
israfını önleyecek 
aynı zamanda da 
vatandaşların işleri
ni hızlandıracak

büyük bir çalış
manın yapıldığını 
bildirdi.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
Tapu ve Kadastro 
Genel 
Müdürlüğünün 2011 
yılında başlattığı 
güncel belgelerin 
taranması işlem
lerinde sona 
gelindiği belirtildi. 
Bu çalışmanın haya

ta geçmesi ile birlik
te sadece tapu arşivi 
için ayrılan ve atıl 
bir duruma düşen 
bina israfının önüne 
geçileceği, 
müdürlük arşivinde
ki belgelerde yıpran
ma ve kaybolma 
riskinin ortadan 
kaldıracağı, 
bürokratik süreç
lerin kısalacağı ve - 
işgücü kaybının aza
lacağı ifade edildi.

Çiftçilere 828 milyon liralık destek
Gıda, Tanm ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı, 2014 yılı 
tarımsal destekleme 
ödemeleri kap
samında çiftçilere 
828 milyon lira 
ödeyecek.

Bakanlıktan yapılan 
açıklamaya göre, 
2014 yılı tarımsal 
destekleme 
ödemeleri kap
samında Bakanlık, 
447 milyon liralık 
yağlı tohumlu bitkil

er, 140 milyon liralık 
dane mısır, 126 
milyon liralık hubu
bat ve baklagil, 105 
milyon liralık çay 
budama tazminatı 
(ÇAYKUR aracılı 
ğıyla), 5 milyon 

liralık sertifikalı 
tohum ve 5 milyon 
liralık da 
sertifikalı fidan 
kullanım desteği 
olmak üzere 
çiftçilere toplam 
828 milyon liralık

ödeme yapacak. 
Üreticiler, destek
leme ödemelerini 27 
Haziran ve 30 
Haziran 2014 
tarihlerinde Ziraat 
Bankası 
şubelerinden

çekebilecek. 
Bu ödemelerle 
çiftçilere 2014 
desteklerinin 
yüzde 71'I yani 6 
milyar 866 milyon 
lira ödenmiş 
olacak.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4909 
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
EJDERHANI NASIL 

EĞİTİRSİN 2 
(3 BOYUTLU) 

11.30-13.30-15.30- 
17.30-19.30

HAYALETLİ EV 
12.00-14.00-16.15- 

18.30-20.45
SADECE SEN 

11.45-14.15-16.30 
18.30-20.45 

5133321
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HER TÜRLÜ 2. EL ARAÇ ALINIR SATILIR
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

KREDİ KARTI İLE SATIŞ İMKANI 
% 50 PEŞİN 24 AY VADE...

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ... 
^EjıgmJ^ircan çJa(ıîr ÇÛuman

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No : 28 GEMLİK Tel : 0 224 514 25 25 - Fax : 0 224 514 25 26

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP. 0532 744 33 33 E-MAIL: manas1lremlak@hotmalt.com 
www.manasOremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manasli1ernlak

http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manas1lremlak@hotmalt.com
http://www.manasOremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manasli1ernlak
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KAVLAK
DOĞANIN HÂZİNESİ

KWLAK1
iffi®*.DOOAMN IİAJM * |Zeytin& 

uyağı
Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası,

ı mçeiiB 2 KM

Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel venfiarketlerde' 

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

■Kestane Şekeri i
■Yöresel Reçelleri 
■Kozmetik Ürünle!

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklâl Çad.).- Yalova YpluŞatı^Mağazası - Orhangazi

Tel:5T20512
www.kavlak.com.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
28 Haziran 2014 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 
88. yıldönümü törenlerle kutlandı

CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİNE 
KİLİTLENDİK...

Türkiye, Ağustos ayında yapılacak olan 
Cumhurbaşkanı seçimlerinin sıcak atmosfe 
rine girdi.

Ne Suriye konusu gündemde, ne Musul'da 
kaçırılan büyük elçilerimizin ve TIR şoför
lerinin durumu konuşuluyor.

Bunca ciddi olayların yaşandığı bir atmos
ferde, çevremizde olan ve Türkiye’yi çok yakın 
dan ilgilendiren, ilgilendirmenin de ötesinde, 
ülkemize yapılan silahlı saldın karşısında 
suskunuz.

Konu gündemden uzak tutuluyor.
Bu konuda yayın yasağı da getirildi. 4’de

1 Temmuz günleri 
kutlanmakta olan 
Denizcilik ve Kabo 
taj Bayramı bugün 
başlayan ramazan 
ayı nedeniyle 
kutlama törenler 
öne alındı.
Dün yapılan tören

lerde, çeşitli yarış
malar yapılırken, 
protokol tarafından 
Atatürk ve Deniz 
Şehitleri anısına 
denize çelenk 
bırakıldı. Gece ise 
tekneler ile mehtap 
turu yapıldı. 2’de

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ I...

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

tn ucm ramazan 
nidesi 1 lira 50 kunıs

Ramazan ayı boyunca 310 gram Ramazan 
Pidesi 1 lira 50 kuruştan satılacak. Susam 
lı ve yumurtalı 310 gram pide ise 2 lira, 
büyük boy adlandırılan 2’li pidenin 620 
gramı 3 lira, susamlı ve yumurtalı olanı ise 
3 lira 50 kuruştan satışa sunuldu.Syf 2’de

» 4 Goodyear’a
1 BMW .____

4 adet Goodyear lastik alın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520i ile sürme şansı yakalayın!

Üstelik herkese 
tişört hediye!

0|F»c«book/ooodxoor.turklyB ^Jlwlttor/floodyoorturklyo

Solaksubaşı

07 Nisan 2014*30 Haziran 2014 tarihleri arasında, Türkiye genelindeki tüm Goodyear salıyı olan yerlerden 4 adet Goodyear marka lastik alımı koşuluyla tek seferde 400 TL ve katlarında çekiliş 
hakkı verilecektir (her 400 TL’ye 1 çekiliş hakkı). İkramiye tesliminde fiş veya fatura aslının İbrazı zorunludur. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi 
İkramiyeleri teslim edilmez. KDV ve ÖTv hariç tüm yasal yükümlülükler talihli sorumluluğundadır. Bu kampanya, MPİ'nln 27.03.2014 tarih ve 24951361-255.01.02/1020-2704 sayılı İzniyle 
düzenlenmiştir, Tişört hediyesi sadece yetkili Goodyear bayileri tarafından verilecektir, ürünler stoklarla sınırlıdır. Detaylı bilgi İçin: www.goodyear.com tr ve www 4Goodyear1Araba com

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 1 GEMLİK Tel: 0 224 524 74 01 GSM 0 533 92418 98

GOOD-YEAR
MADE TO FEEL GOOD

Kwnowy/a1Hteao.3OH8zl/Bn2O14 tarihleri arasındageçorildlr. World Buslnoss kartlar, banka kartlan vaWorldpuonkullaniloraltyapilBn alışverişler kampanyaya dahil değildir. Yapı Kredi voGcradyoar kampanya koşullarını doğlştlırnohaklarınısakhtutar.

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
http://www.goodyear.com
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Türk gemilerine 
kabotaj hakkının 
kabul edildiği gün 
olan Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı 
mızın 88. yıldönü 
mü bu yıl erken kut
landı.
1 Temmuz günleri 
kutlanmakta olan 
Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı 
bugün başlayan 
ramazan ayı 
nedeniyle kutlama 
törenler öne alındı. 
Dün Kaymakamlık 
ve İlçe Liman 
Başkanlığınca 
düzenlenen prog 
ram uygulandı. 
Denizcilik ve Kabo 
taj Bayramı tören
lerinde saat 10.oo 
da Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
gönüllüleri tarafın
dan sahil temizlen
di. Saat 15.oo ise 
yelken yarışları, 
saat 16.30 da İTÜ 
Denizcilik Fakültesi

Boru Trampet 
takımı Gösteri 
Yürüyüşü yapıldı. 
Daha sonra ise pro

tokol Atatürk ve 
Deniz Şehitleri 
anısına denize 
çelenk bırakmasının

ardından Kayıkhane 
mevkiinde 100 ve 
150 metre yüzme 
yarışları, ahşap

tekne kürek yarış
ması, 10 beygir 
motorli tekne yarışı, 
13 beygir motorlu 
tekne yarışı, yağlı

direkten bayrak 
alma yarışı ödül 
töreni yapılırken, 
tekneler ile mehtap 
turu atıldı.

tııcmramaanpiılesillIraSlliR

AKSA GEMLİK DOĞALGAZ 
DAĞITIM A.Ş. BÜNYESİNDE

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK 
BÖLÜMLERİNDEN YENİ MEZUN, 
DİSİPLİNLİ, DİNAMİK VE TAKIM

ÇALIŞMASINA YATKIN, 
YOĞUN VE ESNEK ÇALIŞMA 

TEMPOSUNA'ÜTGCTN, 
ERKEK ADAYLAR İÇİN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

AKTİF B SINIFI EHLİYETİ OLAN
ADAYLAR ARANMAKTADIR

HAMİDİYE MAH. IRMAK SOKAK 
NO:16 / E GEMLİK

Müracaat Tel : 513 29 29

Ramazan ayının vaz 
geçilmezi olan pide 
fiyatları açıklandı. 
Gemlik Un ve Unlu 
Mamulleri 
Kooperatifi, bugün 
yapılacak ilk iftar ile 
Ramazan ayı 
boyunca fırınların 
çıkaracağı pide 
fiyatlarını açıkladı. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan alınan 
onay ile bugünden 
itibaren, ramazan 
ayı boyunca 310 
gram Ramazan 
Pidesi 1 lira 50 
kuruştan satılacak. 
Susamlı ve yumur
talı 310 gram pide 
ise 2 lira, büyük 
boy adlandırılan 2’li 
pidenin 620 gramı 3 
lira, .susamlı ve 
yumurtalı olanı ise 
3 lira 50 kuruştan 
satışa sunuldu. 
Fırınlar, dün her 
zamandan daha çok 
ramazan pidesi 
çıkararak müşteri 
lerine sundular. 
Dün gece, yeni 
ramazan ayının ilk. 
sahuruna kalkanlar,

oruç tutmak için 
yemek yediler. 
Daha sonra niyet 
ederek oruç tut

maya başladılar. 
Ramazan ayının 
birinci günü sakin 
başladı.
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smıtt mis taralından nnnMimm
Bursa’da bir emekli 
öğretmenin bin 500 
lirasını dolandırmak 
isteyen sahte 
polislere gerçek 
polisler engel oldu. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, Setbaşı'nda bir 
bankanın önünde 
meydana geldi. 63 
yaşındaki emekli 
öğretmen Yener 
Duman’ı cep tele
fonuyla arayan 
dolandırıcılar, kendi
lerini polis olarak 
tanıttıktan sonra, 
"Terör örgütü 
hesabınızdan para 
çekip terör faaliyet

Kailin sürücü yeşil ışıkta aniden 
durunca kazaya neden oldu
Orhangazi’de, 24 
yaşındaki Didem 
Kapalı, yönetiminde
ki otomobille bir 
anlık dalgı n lit sonu
cu yeşil ışıkta 
durunca 3 aracın 
karıştığı trafik kaza
sına neden oldu. 
Kaza, Göl 
Kavşağı’nda, mey
dana geldi. 
İstanbul’dan Bursa 
yönüne giden 
Didem Kapalı yöne
timindeki 34 HU 
4693 plakalı otomo
bil, yeşil ışık yan
masına rağmen, bir 
anlık dalgınlık sonu
cu aniden fren 
yaparak durdu. Bu

Evinin banyosunda ölü bulundu
Bursa’da bir kişi 
evinin banyosunda 
ölü bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi 
ilçesinde meydana 
gelen olayda 
M.C. (33), duş 
almak için banyoya 
girdi. M.C.’nin 
banyodan çıkma
ması üzerine 
şüphele 
nen ailesi, içeri

lerinde kullanmışlar. 
Yargılanabilirsiniz. 
Bize yardım etmeniz 
gerekiyor.
Soruşturma için bir 
miktar para ödemeli 
siniz” dedi. Bunun 
üzerine emekli 

sırada, aynı yönde 
seyreden 34 DC 
9610 plakalı araç 
sürücüsü Orkun 
Karca, önünde 
aniden duran araca 

girdiğinde şahsın yattığını gördü,
yerde hareketsiz İhbar üzerine olay

öğretmen Duman, 
hesabından para 
çekmek için 
bankaya gitti. 
Dolandırıcılar, Du 
man'ın telefonu kap
atmasına izin ver
medi. Telefonla 

çarptı. Bu araca da 
arkasından gelen 30 
yaşındaki Abdul 
Kadir'in kullandığı 
41 RC 835 plakalı 
araç çarptı.

konuşarak hesabın
dan bin 500 lira para 
çeken Duman, dolan 
dırıcıların 'parayı 
sağ cebine koy' 
demesi üzerine 
durumdan şüphe
lendi.
O sırada yoldan 
geçen Bursa Emni 
yet Müdürlüğü Gü 
ven Timleri ekipleri 
de Duman’ın konuş
masına kulak mis
afiri olarak duruma 
müdahale etti. Du 
man, kendisini do 
landırılmaktan kur
taran polis ekiple 
rine teşekkür etti.

Yaralanan 
olmazken, 3 araçta 
hasar oluştu. 
Kazayla ilgili soruş
turmaya savcılıkça 
başlandı 

yerine gelen 112 
ekipleri, M.C'nin 
öldüğünü tespit 
etti.
M.C.’nin kalp has
tası olduğu ve ilaç 
kullandığı öğre
nilirken, gencin 
cansız bedeni 
otopsi için
Bursa Adli Tıp 
Kurumu’na 
götürüldü.
Polis, olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

BursalI kanıp 
üsteğmeni arama 

çalışmaları 
danam ediyor

Bursa’da kaybolan 
Jandarma Üsteğ
men Kazım Topaç'ı 
arama çalışmaları 
devam ediyor, 
andarma Üsteğmen 
Kazım Topaç'a ait 
olduğu sanılan 
kemiklerin vahşi 
hayvanlara ait 
olduğunun adli tıp 
tarafından belirlen
mesinin ardından 
Topaç'ı arama 
çalışmalarına tekrar 
başlandı. Zeyniler 
köyünde dün sabah 
başlayan ve akşa
ma kadar süren 
arama çalışmaları
na Sivil Savunma,

Mudanya'daki 
tartışmalı o plaj 

kaldırıldı
Ruhsatsız olduğu 
öne sürülen balıkçı 
barınağı yanındaki 
özel plaj, emniyet 
güçlerinin nezare 
tinde Mudanya 
Belediyesi ekipler
ince kaldırıldı. 
Belediye Başkanı 
Hayri Türkyılmaz, 
Hazine’ye ait alanı 
plaj ve çay bahçesi 
olarak kullanan 
işletmeciler hakkın
da kendisine haka 
ret ettikleri iddia 
sıyla suç duyuru 
sunda bulunmuştu. 
Bugün özel plaja ait 
şezlong, şemsiye, 
büfe ve malzeme 
leri belediyeye ait 
kamyonlara doldu
rularak Park ve 
Bahçeler Müdürlü 
ğü deposuna

JAK, Bursagaz, 
BUSKİ, Asil Çelik 
ve NAK Arama 
Kurtarma ekip
lerinden 60 kişi 
katılırken, aramalar
dan yine netice 
elde edilemedi.
Aydın'ın Köşk 
ilçesinde jandarma 
bölük komutanı 
olarak görev 
yaparken, 
geçen yıl 26 
Nisan'da izne 
ayrılıp Bursa'ya 
gelen 30 yaşındaki 
Üsteğmen Kazım 
Topaç, aylardır 
bulunmaya 
çalışılıyor.

kaldırıldı. Kendileri 
ne yöneltilen 
hakaret ve tehdit 
ithamlarının tama
men yalan olduğu 
nu beyan eden 
işletmecilerden 
Ahmet Genç, “Şu 
anda işletmecisi 
bulunduğumuz pla
jın malları gasp 
edilmektedir. Dün 
itibariyle belediye 
başkanımıza ruhsat 
için başvurduk, 
fakat kendilerinden 
olumlu ya da olum
suz bir cevap ala
madık.
Güzelyalı’dan bu 
yana olan plajların 
hepsi aynı statüde 
olmasına rağmen 
burayı kafasına 
takmış” diye 
konuştu.
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Güne Bakı$
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GEMLİKLİ NAKLİYECİLER
KONTEYNER SORUNLARINA

ÇÖZÜM İSTİYORCUMHURBAŞKANI 
SEÇİMLERİNE KİLİTLENDİK...

Sunni bir terör örgütü olan İŞİ D, 8- 
10 bin kişilik silahlı militanıyla Irak’ta 
petrol rezervlerinin bulunduğu en 
önemli merkezlerden birini ele geçir
di.
Irak ordusu, Musul için hiç direnme

di.
Kuzey Irak Kürt Bölgesel yönetimi 

ise işgale seyirci kaldı.
Ardından kürtlerde Kerkük’ü ele 

geçirdi.
Böylece Irak fiilen 3’e bölündü.
Türkiye’de sunni İslamcı bir yöne

tim var.
IŞID’in Türk elçilerini esir alması, 

bugüne kadar serbest bırakmaması 
bir oyunun parçası mı?

Bugün ramazan, onca aile çocuk
larının akibetine üzülüyor.

Yapılanın müslümanlıkla ilgisi var 
mı?
Asıl sorun yer altındaki petrole 

sahip olmak.
Irak petrolleri dünya petrollerinin 

çok önemli bir ayağını teşkil ediyor.
Bu paylaşımda petrolü çıkaranların 

tümü yabancı..
Pazarlama ağına bakın.
Musul ve Kerküt petrolleri ya Basra 

Körfezi’nden dünya pazarlarına çıka
cak, ya da Kuzey Irak Bölgesel Kürt 
yönetimi Barzani’nin topraklarından 
geçerek Türkiye üzerinden Mersin ve 
ya İskenderun limanından dünyaya 
açılacak.

Türkiye şimdi kürtlerle bunun 
anlaşması peşinde.

Bu işin ardında ise dünya petrol 
devleri ve çöl çöl dolarlar var.

Ortadoğu’da dönen dolabın temeli 
yer altından çıkan siyah cevher.

Diğerleri faso, fiso...
Oyun kurulmuş Büyük Ortadoğu 

projesi hayata geçiyor.
Biz ise yeni Cumhurbaşkanı seçim

lerine kilitlendik.
Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı 

seçilse ne olacak?
Kürk sorununun çözümü ile ilgili 

meclise getirilen yaşamın nedeni 
kürtlerin oyunu almaktan başka 
nedir?

Türkiye’nin kürt sorunu Cumhurbaş 
kanı seçimlerine pazarlık konusu 
yapılacak.

Yoksa, Recep Tayyip Erdoğan kolay 
o'ıan Çankaya ya çfkamaz.
AKP’nin umudu kürt oylarına kaldı.

Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürür
lüğe giren yönet
melik hükümlerine 
göre, TIR’ların 
taşıyıcı konteyner- 
lerinin yenilenmesi 
zorunluluğuna 
Gemlikli Taşıyıcılar 
tepki gösterdi.
1 Temmuz 2014 tari
hine kadar yönet
menlikte, 4O’hk High 
Cube tabir edilen 
konteyner taşıyıcı 
yarı römorkların 
yenilenmesi ve 4 
metre yüksekliği 
geçmesi durumun
da taşıyana ve taşı
tana ayrı, ayrı 
olmak üzere para 
cezası uygu
lanacağı belir
tilmesinin test 
sürecinde cezaların 
uygulandığını açık
layan Gemlik 
Nakliyeciler Derneği 
Başkanı Osman 
Sertaslan, Yeşil 
Bursa Kooperatifi 
Bölge Birlik 
Başkanı 1.Mehmet 
Emin Turan ve 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Î.Meslek Komitesi 
Başkanı Recep 
Ergün, yönetmeliğin 
yanlışlığına dikkat 
çekerek uygula
manın nakliyecilik 
sektörüne büyük 
külfetler yükleye
ceğini söylediler. 
Nakliyeciler tarafın
dan yapılan yazılı 
açıklamada, kesilen 
cezaları ödemeyen 
nakliyecilerin TV 
tarafından vergi 
dairesinden borcu 
görüldüğü için 
araçların muayene 
yapılamadığını 
belirttiler.
Açıklamada, Gemlik 
Limanlar Bölgesin 
de Gemlik Nakliyeci 
ler Derneği’ne 35 
şirket, 5 koopera 
ti fin 1500 adet

Recep Ergün

konteyner taşıyıcı 
yarı römorklarının 
bulduğuna dikkat 
çekilerek, "Bu sayı 
İstanbul, Mersin, ve 
İzmir limanlanyla 
birlikte 15 bin adet
tir. Yeni sisteme 
uygun 4 metre bir 
konteyner taşıyıcı 
yarı römorkun fiyatı 
18 bin EURO+KDV= 
65 === liraya tek
abül etmektedir.
Revizyon yapılması 
ise TUV ve yük yol 
güvenliği açısından 
uygun değildir. 
Böyle bile olsa 
15 000 liralık bir 
maliyetle karşı 
karşıyayız. Kaldı ki 
hiçbir marka reviz 
yon yapmıyor.
Merdiven altı yapan
lar bu revizyona 

giriyorlar. Ancak, bu 
da sağlıklı bir üre
tim olmamaktadır.” 
denildi.

SEKTÖR BU YÜKÜ 
KALDIRAMAZ

Yapılan açıklamada 
sektörün içinde 
bulunduğu mali 
yapının bunu yap
maya uygun olmadı 
ğı belirtilirken, 
nakliyeci esnafının 
65 bin liralık 
maliyeti kaldıracak 
gücü olmadığı, çeki
cilerde kış lastiği 
uygulamasına uyum 
sağlandığı ve yıllık 
maliyetinin 18-20 
bin lira olduğu, 
artan maliyet, reka
bet koşulları ve kar 
marjlarının olmadığı 

bir sektörde çır
pınışlarla mücadele 
veren esnafın yeni 
yükler gelmesini 
kaldıramayacağı ve 
esnafın batışı de 
mek olduğu 
belirtildi.
Açıklamada, hükü 
metin 2023 hedef 
leriyle örtüşmeyen 
bu uygulamanın 
ithalat ve ihracat 
yapan firmaları da 
olumsuz etkileye
ceği, Türkiye’deki 
dolaşımda olan HC 
konteyner adedinin 
yüzde 50 yi geçtiği 
firmaların dünya 
rekabeti için daha 
çok yük m3 bazında 
deniz ve karayolu 
navlun fiyatlarında 
avantaj elde etmek 
için kullanıldığı, 
bu durumda HC 
konteyner taşımala 
n yeni gelişen şart
larda 45’lik diye 
adlandırılan kontey 
nerlere talep artışı 
olacağı belirtildi. 
Yazılı basın açıkla
ması şöyle sona 
ediyor: “Bu konu ile 
ilgili olarak 2012 - 
2014 yılının bugüne 
kadar kurum olarak 
gerek İç işleri 
Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü, 
Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı 
nezdinde, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meslek 
Komitesi ve kurum 
olarak çeşitli kereler 
vermiş olduğumuz 
dilekçelerimize 
olumlu bir cevap 
verilmemiştir.
Bugüne kadar 
konteyner taşıyıcı 
hiçbir aracımız ve 
yan römorkumuzun 
yükseklikten dolayı 
sebep olduğu kaza 
mevcut değildir." 
denildi.

HM ABONE OLDUNUZ MU?
■ODBDani ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TİLBB A A “SUYUNU BOŞA 
I HARCAMA"

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

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GUL.ER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
jmatbaaçilik^yay»^^ - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Zlatan iril Cotanaksporıla
Gemlik Çotanak 
Spor yeni yönetimi, 
uzun yıllardır Süper 
Amatör Ligde top 
koşturan 3 isimle 
anlaşmaya vardı. 
Üç yıldır Gemlik 
Spor’da santrafor 
olan görev yapan 
‘Zlatan Arif lakaplı 
Arif Fidan, 
Geçtiğimiz sezon 
ara transferde 
Gemlikspor’a trans
fer olan Bursa’nın 
önemli kaleci
lerinden Adem Cirit 
ve Süper Amatörün 
iddialı takımlarında 
uzun dönem 
oynayan Emrah 
Mestan ile anlaş
maya vardı.
Geçen sezon 
Süper amatör Lige 
çıkma şansını az 
farkla kaçıran genç 
kadroya, 3 önemli 
ismi katan 
Çotanakspor 
yönetimi, Süper 
Amatör Lige çık
manın yanı sıra, 
seneye de Süper 
amatör Ligde 
Şampiyon olacak 
takımı oluşturmayı 
hedeflediklerini

belirtti.
Gemlik Atatepe 
Sosyal Tesislerinde ' 
Başkan Hüseyin 
Yavuz, Başkan 
Yardımcısı Özgür 
Çelik, Klüp Yönetimi 
ve 3 futbolcu ile 
yemekte bir araya 
gelinirken, tarafların 
her konuda 
anlaştığı, resmi 
transfer sezonunun 
açılması ile birlikte 
imzaların atılacağı 
kaydedildi.

Hüseyin Yavuz;

‘’Daha işimiz 
bitmedi” 
Anlaşma sonrası 
konuşan Klüp 
Başkanı Hüseyin 
Yavuz, Çotanakspor 
ile hedeflerini hep 
büyük tuttuklarını 
ifade ederek; ‘’Süper 
Amatör Ligin ilk on 
ismini saysanız, 
anlaştığımız üç fut
bolcunun adı geçe
cektir. 1. Amatör 
Kümede olmamıza 
rağmen, önemli 
isimleri kadromuza

katma sebebimiz, 
sadece bu sezonu 
değil, önümüzdeki 
sezonları da düşün- 
memizdir.
Biz hiç ara verme
den Bal Ligine çık
mak istiyoruz. 
Başarıya aç, hede
fleri olan bir takımız. 
Bu nedenle çıtamızı 
da yüksekte tutuy
oruz. Geçen senede 
iyi bir takımımız var, 
üç ismin yanı sıra 
birkaç takviye daha 
yapacağız” dedi.

KİRALIK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

sofOb
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE 
DOLGUN MAAŞLI 
ACİL TIR ŞOFÖRÜ

ARANIYOR
05307030201

1
 VASIFSIZ ELEMAN

25-35‘VÂŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI

GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.

'Açmâlar'ftlevkiı îiecleleK- 
Orhangazi / BURSA

Tel: 0 224 586 00 05

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım Adliye 
Gemlik /Bursa 
kayıtlı nüfus 
cüzdanımı 

20,06,2014 tari- 
nmte'Kafodtiım.
Hükümsüzdür. 
EMİNE AYDIN

SATILIK

ELEMAN
BAKIM 

BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR

02245140060
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ELEMAN 
DENEYİMLİ 

SRC BELGELİ 
SERVİS ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

ELEMAN
FABRİKAMIZ 

LABORATUVAR 
BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR
MÜRACAAT 

m: 514 60 60

BAYAN ELEMAN
MERMER SEKTÖRÜNDE 

ÖN MUHASEBE VE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

ELEMAN
FABRİKAMIZDA PVC - PENCERE, 

KAPI, PANJUR İMALATINDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE ASKERLİĞİNİ 

YAPMIŞ, VASIFLI-VASIFSIZ 
ERKEK ELEMAN ALINACAKTIR.

Mürocoatların şahsen yapılması rica olunur.

TURFAN LTD.ŞTI.
İLETİŞİM: 514 28 06

simim
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1180

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

ELEMAN ARANIYOR 
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIS SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMAA
“SUYUNU BOŞA

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama" kampanyasına
sİ İçin sizde katılın

KRŞCDt BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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5 ayda 291 bin kişiyi işe yerleştirdi
İŞKUR, 2014 yılının 
ocak-mayıs döne
minde 291 bin 360 
kişiyi işe yerleştirdi. 
İŞKUR Genel 
Müdürü Nusret 
Yazıcı, kurumun 
2014 yılının ocak- 
mayıs döneminde 
291 bin 360 kişiyi 
işe yerleştirdiğini 
bildirdi.
Yazıcı, yaptığı yazılı 
açıklamasında, 
IŞKUR'un geçen 
yılın aynı dönemine 
göre işverenlerden 
aldığı açık iş 
talebini yüzde 20 
artırarak 683 bin 
910'a yükselttiğini 
vurguladı.

Ocak-mayıs döne
minde kurumun 
hizmetlerinden 
yararlanmak için 
IŞKUR'a 906 bin 
386 kişinin 
başvurduğunu 

belirten Yazıcı, bu 
başvuruların yüzde 
33,2'sinin kadınlar
dan oluştuğunu 
ifade etti.
"İŞKUR, bu yılın 
ilk 5 ayında 291 

bin 360 kişiyi işe 
yerleştirdi" bilgisini 
veren Yazıcı, açıkla
masında şunları 
kaydetti: 
"Bu işe yer
leştirmelerin

91 bin 125'ini kadın 
ve 12 bin 329'u da 
engelli 
lerden oluşuyor. 
Aynı dönemde 
işverenlerden
678 bin 664'ü özel 

sektör olmak üzere 
683 bin 910 kişilik 
açık iş talebi aldık. 
Geçen yıla göre 
aldığımız açık iş 
sayısını yüzde 20, 
özel sektörden 
aldığımız açık iş 
sayısını da yüzde 
25 artırdık.
İşe yerleştirmelerin 
286 bin 632'si yani 
yüzde 98,4'ü özel 
sektörde, 4 bin 
728'i ise

kamuda gerçekleşti. 
2014 yılı ocak- 
şubat döneminde 
çalışmak üzere 
17 bin 745 kişiyi de 
yurt dışına gön
derdik. Bunların 
arasında en 
çok işçi gönderilen 
ülkeler Irak ve 
Rusya oldu. 
Ocak-mayıs döne
minde işgücünün 
istihdam edilebilir
liğini arttırmaya 
yönelik aktif işgücü 
programları kap
samında açılan 
kurslara, yüzde 
51,5'i kadın olmak 
üzere 72 bin 962 
kişi katıldı."

Şirketlere tanınan 1 yıllık süre sona eriyor!
Anonim ve limited 
şirketlerin 
sözleşmelerini 
Türk Ticaret 
Kanunu'na uyumlu 
hale getirmeleri 
için tanınan süre 
30 Haziran'da sona 
erecek.
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı, 
anonim ve limited 
şirketlerin 
sözleşmelerini, 
Türk Ticaret

Kanunu'na (TTK) 
uyumlu hale 
getirmeleri için 
öngörülen sürenin 
30 Haziran'da sona 
ereceğini bildirdi. 
Yazıcı, yazılı açıkla
masında, yeni Türk 
Ticaret Kanunu ile 
şirketlere yönelik 
reel hayata uygun 
birçok yeni düzen
leme getirildiğini ve 
şirketlerin bu düzen
lemelere adapte ola

bilmesi için birtakım 
geçiş süreleri 
öngörüldüğünü 
ifade etti.
Bu kapsamda, anon
im şirketlerin esas 
sözleşmelerini ve 
limited şirketlerin 
şirket sözleşmelerini 
TTK'ya uyumlu hale 
getirmeleri için 
kanunda 1 yıllık süre 
tanındığını anımsa
tan Yazıcı, şunları 
kaydetti:

"Şirketlerimiz için 
tanınan bu süre 
30 Haziran 2014'te 
doluyor. 
Şirketlerimizin 
gerekli değişiklikleri 
yapmaması duru
munda, sözleşmel
erdeki düzenlemeler 
yerine anılan 
tarihten sonra 
kanundaki ilgili 
hükümler 
uygulanmaya 
başlayacak."

Memura yaz 
tatili şoku!

Memurun tatili cumhurbaş- 
ka m seçimine endekstendi. 
Seçim nedeniyle binlerce 
memur da görev yapacak. 
Ağustos ayında yapılacak 
ve ilk defa halkın 
sandığa gideceği 
Cumhurbaşkanlığı 

seçimi, memurların önemli 
bölümünün Temmuz ve 
Ağustos ayı yaz tatili pro
gramlarını da etkileyecek. 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, imzasını 
taşıyan genelge ile 
memurların yaz tatili izinleri, 

cumhurbaşkanlığı 
seçimi dikkate alınarak 
belirlenecek.
Başbakan Erdoğan imzası 
ile Resmi Gazete'de yer ala
cak, genelgede memurların 
izinleriyle ilgili olarak 
ifadeler yer aldı
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™lku iLiımHunr
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
PamukkBİ* 812 OO 26
DENİZ UÇ AÖI 813 88 13
Peo««u« Akmls Seyahat 814 83 «2
METRO ®13 12 12
Aydın Turtam 81 3 20 77
80z«r Turtam 812 1O 72
Kanberoftlu-Esada* 814 48 43
Amtur 814 47 71
Kamil Koç 812 0103

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

TAKSİLER

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

HIŞMI UJUHLLLH
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 3o 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

umııuıuuusıı

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP. Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol 013 1O 79
mar-pet 013 30 33
Tuncay Otogaz
Bay.ca Patrol 013 O1 03

GemlikKMrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ ,

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4910 
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)

MİMİMİ!
VENÜS SİNEMASI
EJDERHANI NASIL 

EĞİTİRSİN 2 
(3 BOYUTLU) 

11.30-13.30-15.30- 
17.30-19.30

HAYALETLİ EV 
12.00-14.00-16.15- 

18.30-20.45
SADECE SEN 

11.45-14.15-16.30 
18.30-20.45 

5133321
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HER TÜRLÜ 2. EL ARAÇ ALINIR SATILIR 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

KREDİ KARTI İLE SATIŞ İMKANI 
% 50 PEŞİN 24 AY VADE...

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
^figin^crcafi çJahir Çbuman

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 28 GEMLİK Tel : 0 224 514 25 25 - Fax: 0 224 514 25 26 I

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

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


[KAVLAK]

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVL7XK markası,
^ûjvıSubuılz

Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran »otebve mâiikptierde 

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

[kavlakJT 
»ÎTİN REÇELİI

JEI

^^f^retonfer

kavlakOOĞAMNIIAZİMM *

2 kg'-

k*Zeytin&
•flfcZeytinyağî

»Kestane Şekeri® 
»Yöresel ReçellerI 
■Kozmetik ÜrünleS

TelF5T2TT512
www.kavlak.com.trŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova.Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
30 Hazjran 2014 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

1 ay önce temeli atılan İbrahim Reis Sitesi inşaatı bitirilerek tapuları kat maliklerine dağıtıldı

IIM Hjİ milli İIMİMİI Türk Metal den 
ftrcelor Mittal’a tepki

Kadri GÜLER
kadri_gu.ler@hotmail.com

Güne Bakış

GEMLİKLİ TERZİLER...
Zaman, zaman eskilere agierek. çlünden 

bugüne, Gemlik’te yaşamış ve meslek tutmuş, 
bugün bir çoğu aramızda bulunmayan ağabey
lerimizi yazıyorum.

Geçtiğimiz günlerde, bu tür bir yazımdan 
sonra, Mahmut Solaksubaşı, “Eski Gemlik 
Terzilerini de yazar mısın?” dedi.

O günden biri aklıma gelenleri not aldım.
Bir çoğunu anımsıyorum.
Ama unuttuklarım olabilir dive, pazgtemizin 

en kıdemli yazarı İnan Tamer ağabeyim ile 
konuştuk. O’nun da katkılarıyla erkek ve 
bayan terzilerini belirledik.

Bu yazı onların anısına yazıldı. Devamı 4'de

Gemlik’in ilk kentsel 
dönüşüm binası 11 
ayda tamamlanarak 
kat maliklerine tapu
ları verildi. Çürük 
olduğu için Ağustos 
ayında yıkılan bina 
bir yıl dolmadan 
tamamlarak Vizyon 
Yapı Â.Ş. tarafından 
kat sahiplerine tes
lim edildi. İbrahim

Reis Sitesi önünde 
düzenlenen tapu 
dağıtım töreninde 12 
kat sahibi anahtar 
ve tapularını aldılar.
Vizyon Yapı Yönetim 
Kurulu Başkanı Ham 
za Aygün, anahtar 
teslimini 11 ayda 
yaptıklarını, bundan 
da mutluluk duyduk
larını söyledi. 2’de

Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Baş 
kanı Kemal Durmaz, yaptığı yazılı açıkla
mada, Arcelor Mittal işyerinde çalışan 120 
üyenin 82 sinin sendikalanna üye olma 
larına karşın, işverenin sudan bahanelerle 
süreci geciktirmek için açtığı davanın 3 yılı 
bulduğuna dikkat çekerek, sendikalı işçi- 
lerine psikolojik baskı uygulandığını bazı 
işçilerinde tazminatları verilerek işten 
çıkarıldığına dikkat çekti. Haberi syf 4’de

4 Goodyear’a 
r 1 BMW I

4 adet Goodyear lastik âlın, Goodyear’ın keyfini 
BMW 520i ile sürme şansı yakalayın!

13 Facebook/goodyear.turklye Fl Twtttor/goodyoarturklyo 07 Nisan 2014-30 Haziran 2014 tarihleri arasında, TOrklye genelindeki 10m Goodyear satışı olan yerlerden 4 adet Goodyear marka lastik alımı
■ ■»«gooay.er.ıunuye ™ verilecektir (her 400 TL’ye 1 çekiliş hakkı). İkramiye teslimindo-llş veya fatura aslının İbrazı zorunludur. 10 yaşından kOçOklorkampanyaya tab^ Mıtoçwtamş otejWMm

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: 1 GEMLİK Tel: 0 224 524 74 01 GSM 0 533 92418 98
kampanya1Nlean-3O Haziran 2014 tarihleri arasında geçerlldlr, World Business kartlar, banka kartlan ve Worldpuankullanılarakyapılanalışverişlerkampanyayadahlldeğlldlr.YapıKredlveGoodyearkampanyakoşullannıdeglştirmehaklannısaklıtutar.

MADE TO FEEL. GOOD

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_gu.ler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Meslek ahlakı...

Üsküdar’da Hüseyin Avni Paşa 
Korusu’nda çıkan yangında koruma 
altında olan tarihi Hüseyin Avni Paşa 
Köşkü tamamen kül oldu.

O kuşkulu yangın da benzer yangınlar 
gibi insanlığı, doğayı, iyiliği, güzelliği 
küle döndürdü.

Küllerin arasından bir otel-kule yük
selirse sakın şaşırmayın.

Çünkü oranın yeni sahibi 17 Aralık 
yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından 
sızan ses kayıtlarında “milletin...” diye 
başladığı sözlerini “...koyacağız” di 
yerek bitiren işadamı...

Yükselen dumanlardan anlaşılan o ki 
sözünde duracak.*****

Ahlak öz değerlere saygı...
Toplumsal kurallara verilen önem.
Vicdana karşı sorumluluk...
Hak yememe...
Hukukun dışına çıkmama...
Adalet...
Erdem...
Onur...
Omurga... *****
Ya meslek ahlakı...
Meslekten kaynaklanan olanakları 

KişıselTeştîfrheme...
tsâşrtaıarmazarar vermeme...
Kuralsızlaşmama...
öz, eylem, söz uyumluluğu...
Ne yazık ki...
Son zamanlarda ciddi bir ahlak çökün

tüsü yaşanıyor.
Gazeteci...
Hukukçu...
Eğitimci...
Politikacı...
Sağlıkçı...
Mühendis...
Ayırt etmeksizin tüm meslek mensup 

larının yarattığı ve yaşattığı olumsuz 
luklar toplumun hamuruna küf katı 
yor...

Bozuyor... *****
Etken çok.
Say say bitmez.
Aileden başlıyor.
Okulla sürüyor...
İletişim teknolojisindeki büyük 

buluşlarla destekleniyor.
Görsel, işitsel ve yazılı araçlarla beyin

lere işleniyor.
Çevreyle pik yapıyor.*****

Gemlik’in ilk kentsel 
dönüşüm binası 11 
ayda tamamlanarak 
kat maliklerine tapu
ları verildi.
Geçen yıl Temmuz 
ayında Manastır 
Kumla yolu altında 
kalan İbrahim Reis 
Sitesi B bloku 
Kentsel Dönüşüm 
Yasasından yararla
narak, Vizyon Yapı 
A.Ş ile anlaştı. 
Çürük olduğu için 
Ağustos ayında 
yıkılan bina bir yıl 
dolmadan tamam- 
larak kat sahiplerine 
tapuları verildi.
12 Kat sahibine 
anahtar ve tapuları 
düzenlenen törenle 
teslim edildi. 
Cumartesi günü 
İbrahim Reis Sitesi 
önünde düzenlenen 
tapu dağıtım töre
nine Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz’ın yanı sıra 
Belediye Meclis üye

Sonuç...
Vicdanlar kırık.
Toplum yaralı...
uüşunbeıef ağır nadanı...
Davranışlar bozuk...
Gidermek için...
Ülke yönetiminde söz ve erk sahibi 

olanların kişisel hırslarından arınarak 
insan ve doğa merkezli bir anlayışla 
birleştirici olmaları...

Etnik ve dinsel temelli ayrımcılıkları 
akılcı ve akıllı çözümlerle gidererek 
ortak ülkü oluşturmaları önce zorunlu
luk ama esas sorumluluk... _

'YbKSâ DihaığımıZ'aıameıın sonu 
kıyamet...

AKSA GEMLİK DOĞALGAZ 
DAĞITIM A.Ş. BÜNYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK 
BÖLÜMLERİNDEN YENİ MEZUN, 
DİSİPLİNLİ, DİNAMİK VE TAKIM

ÇALlŞNlASffllA'YATKffll, 
YOĞUN VE ESNEK ÇALIŞMA

TEMPOSUNA UYGUN, 
ERKEK ADAYLAR İÇİN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

AKTİF B SINIFI EHLİYETİ OLAN
ADAYLAR ARANMAKTADIR

HAMİDİYE MAH. IRMAK SOKAK 
N0:16Z E GEMLİK

Müracaat Tel: 513 29 29

teriyle Vizyon Yapı 
Şirketi temsilcileri 
Hamza Aygün ve 
Ferhat Kurt’un da 
katıldı.
Törende konuşan 
Müteahhit Firma 
Vizyon Yapı Yönetim 
Kurulu Başkanı Ham 
za Aygün, 
Türkiye’ye örnek 
olacak projede 
anahtar teslimini 11 
ayda yaptıklarını 
bundan da mutluluk 
duyduklarını 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, 
Bursa ve Gemlik’te 
uygulamaya konu
lan İlk projenin 
başarıyla tamamlan

masının mutlu
luğunu yaşadıklarını 
belirterek, bundan 
sonraki projeler için 
ümitlerin kırılmadı 
ğım söyledi.
Akla, bilime ve man
tığa uygun projelere 
“Istemezük” diye 
başkaldınlmaması 
gerektiğini anlatan 
Refik Yılmaz, “Bu 
projeye destek 
veren site sakinleri
ni de kutluyorum. 
Umut oldular.
Kentsel dönüşümde 
sadece devletin 
değil, özel sektörün 
de önemine dikkat 
çektiler. Hayırlı 
uğurlu ölsün” dedi. 
Ak Parti Bursa

Milletvekili İsmail 
Aydın’da konuş
masında, çürümüş, 
enkaza dönmüş eski 
sitenin yıkımında da 
yer aldığını hatır
latarak, anahtar ve 
tapu tesliminde de 
yer almanın sevinci
ni yaşadığını 
belirterek, “Buradan 
Gemlik’e, Bursa’ya 
Türkiye’ye mesaj 
vermemiz gerekiyor
du. 11 ayda bu me 
saj lay ikiyi a verildi. 
Kentsel dönüşüm 
Gemlik gibi deprem 
riski yoğun bir 
ilçede çok önemli. 
Çünkü Gemlik’in 
yapı stoku sıkıntılı. 
Gemlik’teki binalann 
yüzde 90’a yakını 
1999 depremi 
öncesinde yapılmış 
binalar. Burada 
sadece devletin 
değil, halkın ve özel 
sektörün de kentsel 
dönüşüme yak
laşımının güzel bir 
örneği var” dedi. 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, Gemlik’in 
sağlam zeminli alan
lara taşınması için 
de yoğun çaba gös
terdiklerim bildirdi. 
Anayasa mahkemesi 
tarafından iptal 
edilen, zeytinlik 
arazilerin imara açıl
ması konusuna da 
değinen İsmail 
Aydın, “Biz zeytinlik 
alanları yok etmek 
istemiyoruz. Ancak 
Gemlik’in deprem 
riski açısından bu 
sağlam zeminli 
arazilere taşınması 
şarttır. Gemlikliler 
bize desteklerini 
sürdürsünler.
Gemlik’e özel bir 
yasa maddesi çıka 
rarak, zeytinliklerin 
bir bölümünü sağ 
lam zeminli arazilere 
konut yapabilmek 
adına imara açtıra
cağız. Desteklerini 
zln devamını isti 

xwı<uşınûîarın ardın
dan, kat maliklerine 
anahtar teslimleri ve

verildi.
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Mıı lw liıt BimıiMıılııiiiıi
İnegöl’de 2. katın 
balkonunda düştük
ten sonra hastaneye 
kaldırılan 1 yaşında
ki minik Esmanur, 
bütün çabalara rağ
men kurtarılamadı. 
Olay, İnegöl 
Alanyurt Fatih 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Asiye 
ve Çetin Yurdakul 
çiftinin henüz bir 
yaşına yeni basan 
kızları Esmanur, 2. 
kattaki evlerinin açık 
olan balkon kapısın
dan çıkarak, balkon 
demirlerinin arasın

Polisin 'Bur' İhtarına Uymayan 
Araçtan Ruhsatsız Tabanca Çıktı
Bursa'da, devriye 
gezen polis ekinin 
'dur'ihtarına 
uymayan araç, 
yaşanılan kovalama 
sonrası durduruldu. 
Araçtan inerek kaç
mak isterken 
yakalanan gencin 
üzerinde yapılan 
aramada bir adet 
ruhsatsız tabanca 
ve bu silaha ait 5 
adet fişek ele 
geçirildi.

tır Hamın çantası »amil 
Kaçan 3 kişi yakalandı

dan aşağıya düştü. 
Ağlama sesini 
duyarak balkona 
çıkan Yurdakul çifti, 
kızlarının kanlar 
içerisinde yerde yat
tığını gördü. Düşme 
sonucu ağır

Yıldırım ilçesi 
Beyazıt Mahalle 
si'nde devriye gezen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekibinin 
durumu şüpheli bul
duğu ve 'dur' ihtarı
na uymayan otomo
bil kaçmaya başladı. 
Plakası telsizle diğer 
ekiplere de bildirilen 
araç yaşanılan 
kovalamaca sonrası 
durduruldu. Araçtan 
inerek kaçmak

yaralanan Esmanur 
anne ve babası 
tarafından özel bir 
otomobille, İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil servisine 
kaldırıldı. Burada 
yapılan müda

isteyen A.H.A. (20) 
ile S.A. (25) polisler 
tarafından yaka
landı. A.H.A.'nın 
üzerinde yapılan 
aramalarda 7.65 
milimetre çapındaki 
ruhsatsız tabanca 
ile bu silaha ait 5 
adet fişek ele geçir
ildi. İki şüpheli 
Işıklar Sönmez Polis 
Merkezi Amirliği'ne 
götürüldü.
Öte yandan Yıldırım

halenin ardından 
minik Esmanur, 
ameliyata alındı.

Geçtiğimiz yıl 
Haziran ayında doğ
duğu ve bir yaşını 
15 gün önce doldur
duğu bildirilen Minik 
Esmanur, 
Hastanedeki bütün 
müdahalelere rağ
men, hayata tutuna
madı. Minik 
Esmanur'un ölümü 
Yurdakul ailesini 
yasa boğarken, 
olayla ilgili gerekli 
tahkikatın sürdüğü 
belirtildi 

ilçesi Anadolu 
Mahallesi'nde 
ikamet eden H.G., 
park ettiği aracına 
giren kimliği henüz 
belirlenemeyen 
kişinin, av tüfeğini 
çaldığını belirterek, 
Yavuz Selim Polis 
Merkezi Amirliği'ne 
müracaat etti.
Cumhuriyet 
Savcısı olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

300 Mn lira 
değerinde çek ve 

senet çaldılar

İnegöl llçesi’nde, 
Müteahhitler Birliği 
Başkanı Fahrettin 
Baykan’ın işyerine 
giren kimliği belir
siz kişiler, içinde 
300 bin lira 
değerinde çek ve 
senet olan kasayı 
alıp kaçtı.
Baykan'ın işyerinin 
daha önce de 
3 kez soyulduğu 
belirtildi.
İnegöl Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Fahrettin Baykan’a 
ait Orhaniye 
Mahallesi Hakkı 
Bey Sokak’taki 
işyerine levye ile 
zorlayarak giren 
kimliği belirsiz kişi 
veya kişiler, içeride 
bulunan birçok 
aksesuara ve 
mobilyaya zarar 
verirken içinde, 
yaklaşık 300 bin TL 
değerinde çek ve 
senetlerin bulun
duğu çelik kasayı 
alarak kayıplara 
karıştı.
Sabah işlerine 
gelen çalışanların 
fark ettiği soygun 
polis ekiplerine 
haber verildi.
İşyerinde inceleme 
yapan ve parmak 

izi alan polis ekiple 
ri soruşturmaya 
başladı.
İnegöl Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Fahrettin Baykan, 
akşam saat 22.15 
sıralarında işyerin 
den ayrıldığını belir 
terek, "Kapıyı zorla
yarak levye ile aç 
mışlar ve içeriye 
girmişler. Merdiven 
lerde bulunan sen- 
sörlü lambaları kır
mışlar, çekmecele 
rin hepsini aramış 
lar, boşaltmışlar. 
Masamın altında 
bulunan çelik 
kasayı götürmüşler. 
Kasanın içerisinde 
çekler vardı, senet 
ler vardı. 4’üncü 
kez bana ait işyer
lerine giriyorlar. 
İnsanın canını 
sıkan bu kırıp dök
meleri" dedi.
Baykan, hırsızlık 
olayları üzerine 
işyerine 4 kamera 
taktırdığını ve 
görüntülerin polis 
ler tarafından ince
lendiğini de 
bildirerek, 
hırsızların kısa 
sürede yakalana 
cağından emin 
olduğunu söyledi.

Bursa'nın merkez 
Yıldırım llçesi'nde, 
hastaneden dönen 
50 yaşındaki Havva 
T. adlı kadının içinde 
30 lira cep telefonu 
bulunan çantasını 
kapıp kaçan 3 kişi 
polis tarafından kısa 
sürede yakalandı. 
Merkez Yıldırım ilçe
si Güllük Mahallesi 
Şehit Yusuf Sel 
Caddesi'ndeki 
hastanede muayene 
olduktan sonra 
evine dönen

Hava T. ilaç almak 
için eczaneye 
gitmek istedi. 
Bu sırada 
yanına otomobil 
ile yaklaşan kişiler, 
kadının omzunda 
asılı bulunan çan
tasını kap-kaç 
yaptıktan sonra 
olay yerinden 
uzaklaştı, 
ihbar üzerine çok 
sayıda polis ekibi 
gönderildi. 
Gözyaşları içinde 
olayı polislere anla

tan ve ilaç parası ve 
telefonunun isteyen 
kadının ifadeleri 
doğrultusunda 
çevredeki güvenlik 
kameralarını 
inceleyen ekipler 
kısa sürede zan
lıların daha önceden 
çeşitli suçlardan 
sabıkaları 
bulunan ve araç 
kiraladıklarını 
belirlenen 20 yaşın
daki Ferdi ö. ve 22 
yaşındaki Gökmen 
G., 17 yaşındaki

arkadaşları A.G. 
olduğunu tespit etti. 
Olay yerine 500 
metre uzaklıkta 
oturdukları belir
lenen ve gözaltına 
alının zanlıların 
cep telefonu ve 
çantayı çöpe attık
ları 30 lirayı da 
aralarında paylaştık
ları belirlendi.
Emniyetteki 
sorguları tamam
lanan 3 şüpheli 
adliyeye sevk 
edildi

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Güne Bakış îlıtmıimlvlittiatHü
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

GEMLİKLİ TERZİLER...
Küçüklüğümde, bayram gelmeden 

önce babam elimden tutar takım elbise 
diktirmek için beni terzi Abdullah’a 
götürürdü.

Gemlik’te o yıllarda 10-15 bin kişi 
yaşardı.

Herkes birbirini iyi tanırdı.
Halkın önemli bir bölümü sanatkardı.
Terzilik de bu nedenle iyi sanatlardan 

biriydi.
Anımsadığın terzilerin başında, saray 

terzisi ve mahallelimiz Ziya Bey (Atamer) 
gelirdi.

Ziya Bey’in terziliğini oğlu rahmetli 
Ahmet Atamer’den dinledim.

Ziya Bey, OsmanlI Sarayında terzi
hanede, çıraklıktan ustalığa mesleğini 
geliştirmiş bir kişi.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ise Atatürk 
Saray terzilerini Ankara’ya getirtmiş.

Ziya Bey Atatürk’ün de terziliğini yap
mış bir Gemlikli usta.

Yeni Çarşı da manifatura işyeriniz 
olduğu için o günlerde arka sırada 
Hüseyin Zeren, Gömlekçi Ergun Bolu, 
Hasan ve Hicri Aydın kardeşler vardı. Bir 
de TtYA Başkam YıaYfı "buran.

Çarşı içinde Abdullah Kaner, Celal 
Çorum, Erkan Barutçuoğlu, Terzi Çakır 
(soyadı Örnek) sonra taksicilik yaptı.

Pantaloncu Necmi Antekin, Şükrü 
Sevim, Şükrü Özsayın, Osman ve Ömer 
Görücü kardeşler...

İsmail Balaban, Selahattin Akçelebi, 
Bakkal ye Halitpaşa Mahallesi Muhtarı 
Hasan Özler, Addurrahman Akçalar, 
Bekir Dedeoğlu,

İnan Ağabey, Kırkkavak kardeşlerin de 
terzi olduğunu söyledi.

Kimdi bunlar bilemiyorum Kemal ve 
Selahattin Kırıkkavak, Özer Yiğittekin, 
İsmail Kınay, Kamuran Esen, kardeşi 
Yücel Esen...

Hatırlamadığım bir başkası, Terzi Zakir 
Kınay...

Rahmetli Mustafa Tanış, Ali Günay, 
"PİKii "ianış, usman Sivas.

Alaattin Filyos, Ali Kotan, Terzi 
Mehmet, Hamidiye Mahallesi Muhtarı 
Enver Çelik..

Biliyorum birçok unuttuğumuz veya 
anımsamadığımız terzimiz vardır.

Bir de bayana terzilerimiz vardı.
Benim ilk hatırladıklarımdan biri, anne

min mantosunu diken Terzi Selim Sel 
vardı.

Yine aileden duyduğum ve İnan 
Tamer’in eşi Gülşen Tamer’in hatırlattık
ları, bizim mahalleden komşumuz Didar 
kardeşler, Müjgan Sipahi, Bahriye Günel, 
Makbule Selçuk, Halide Aksu, Nuriye 
Varol, Nuran Tanış, Terzi Bahriye gibi 
isimleri derleyebildik.

Bu kişilerin büyük çoğunluğu aramızda 
değiller.

Sanatlarıyla ve adlarıyla yaşadılar.
Kimisi unutuldu, kimisi ise hala sanat

larıyla unutulmuyorlar j

Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı 
Kemal Durmaz, yap
tığı yazılı açıklama
da, Arcelor Mittal 
işyerinde çalışan 
120 üyenin 82 sinin 
sendikalarına üye 
olmalarına karşın, 
işverenin sudan 
bahanelerle süreci 
geciktirmek için 
açtığı davanın 3 yılı 
bulduğuna dikkat 
çekerek, sendikalı 
işçilerine psikolojik 
baskı uygulandığını 
bazı işçilerin de 
tazminatları verile 
rek işten çıkarıl 
dığına dikkat çekti. 
Durmaz, "Alanında 
dünya devi olan 
Arcelor Mittal fir
ması işçilerden 
korkmasın sendika 
dan korkmasın. 
Sendikalı oldu diye 
ne zarar eden, ne 
de kapanan bir tane 
işyeri yoktur." dedi. 
Orhangazi yolunda 
eski Kafoğlu 
Fabrikası’nın bulun
duğu araziye kuru
lan Arcelor Mittal

Kemal Durmaz

fabrikasında Türk 
metal sendikasının 
2011 yılında örgüt 
lenmeye başladık
larını belirterek, 
şunları söyledi: 
“2011 yılının 8.ayın- 
da toplu halde 
hareket edebilmek, 
örgütlü mücadeleye 
katılmak, iyi çalışma 
şartlan sosyal hak
lar için ücretlerin 
zamanında 
verilenlere değil de 
pazarlık yapabilmek 
için, keyfi işten 
çıkarmalann önüne 
geçebilmek için 
6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu 

iş Sözleşmesi Kanu 
nunun 17.mad
desinde kendilerine 
tanınan yasal hak
lan kullanarak Türk 
Metal Sendikasına 
üye oldular." dedi. 
Durmaz, açıkla
masında 120 işçinin 
82 tanesinin Türk 
Metal Sendikasına 
üye olduğunu 
Arcelor Mittal’in 
konuyu mahkemeye 
taşıdığını belirte 
rek, "Bilirkişi 
raporuyla çoğun
luğun kendi 
iradeleri ile üye 
olduğu tespitine 
işveren sudan

sebeplerle İtiraz 
etmesi sonucu 
mahkeme süreci 
başladı. İşçi arka 
daşlanmız, 3 yıldır 
sabırla yıllarını 
verdikleri işyerinin 
işlerini zamanında 
teslim edebilsin 
diye gece gündüz 
çalıştıkları işveren
lerinin emeklerine 
ve kendilerine 
saygı göstermeleri
ni bekliyorlar. 
Bu yoldan dönmek 
yok, bizler davayı 
ne kadar 
sürdürürse sürdür 
sünler haklarımız
dan vazgeçmeye
ceğiz.
Alanında dünya 
devi olan Arcelor 
Mittal firmasını ve 
davayı ülke gün
demine taşımaya 
kararlıyız. 
Gerekirse ulus
lararası sendikalarla 
işbirliği yaparak, 
Arcelor Mittal’in 
işverenini, fab
rikalarının bulun
duğu ülkelere taşı 
yacağız.” 
dedi.

MIR

erzjz

üne azeltettm menüsü....

-1 1

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ 
İLKE EDİNMİŞ OTELİMİZ 
ÖZEL GRUP MENÜLERİ 
İLE RAMAZANDA DA 
HİZMETİNİZDE...

H,sar Mah- BahçelieVler Sok. No : 6 GEMLİK Tel; 0 224 514 55 56 - 57 
info@mirhotel.com.tr - www.mirhotel.com.tr

mailto:info@mirhotel.com.tr
http://www.mirhotel.com.tr
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Erhan İZGİ

İtalya Gezisi ile İlgili İzlenimler (1)

Gençlik yıllarımda 
hayallerimi süsle 
yen bir ülkeydi 
İtalya.
Yaklaşık 2 bin yıl 

önce kurulan 
Büyük Roma 
Imparatorluğu’nun 
mirası üzerine 
çöreklenmiş aynı 
zamanda Venedik, 
Roma, Floransa 
gibi tarihsel kimliği 
yansıtan kentlere 
de sahip...

İtalya deyince 
sizin zihninizde 
hangi düşünceler 
çağrışım yapıyor 
bilmiyorum; ama 
benim zihnimde 
birçok düşünce 
çağrışım yapıyor: 
Birincisi rönesan- 
sın bu ülkede 
ortaya çıkması ve 
Dünyaya yayılması. 
İkincisi, I. Dünya 
Savaşı sırasında 
OsmanlI -İtalya 
ilişkileri. Üçüncüsü 
Dünyada kurulan 
üç imparatorluktan 
(Roma- Bizans- 
Osmanlı) biri 
olması.
Dördüncüsü de 
eski iki uygarlıktan 
(Yunan ve Latin) 
biri olması.
Bunların dışında 
Dünyada faşizmi 
simgeleyen isimler
den Mussolini’nin 
de bu ülkeye men
sup olması, Dünya 
çapında birçok ünlü 
sanatçının bu ülke 
de yetişmesi açısın
dan da oldukça 
ilginç bir ülke 
İtalya.

Gerçekte İtalya 
için önemli sayıla
cak pek çok neden 
var. Belleğimde 
daha çok Rönesans 
ve temsilcileriyle iz 
bırakmıştır. Batı 
edebiyatı ders
lerinde beynime bir 
çivi gibi çaktığım 
bir Dante’yi bir 
Bakoçya’yı, bir 
Patriçe’yi nasıl 
unuturum? Sanat 
tarihi derslerinde 

öğrendiğim 
Leonard Vinci nasıl 
anımsamam?
Mikelanj’ın heykel
leri müzeleri 
süslemiyor mu? 
Büyük mimari 
yapılara Rafael 
imza atmamış mı?

Bir bakıma İtalya 
için sanatın beşiği 
dense yeridir. Aynı 
zamanda 
Hristiyanhğın 
merkezi Vatikan’ın 
Roma’da olması da 
ayrı bir önem taşı 
yor.

1.GÜN
(9 Haziran 2014 
Pazartesi)

İSTANBUI 
-BOLOGNO 
(Bolonya)

9 Haziran 2014, 
pazartesi sabahı 
saat 7.30’da 
Gemlik’ten Pegasus 
servisiyle yola 
çıkıyoruz. Sabiha 
Gökçen Havalimanı 
Dış Hatlar Terminali 
Pegasus kontuarı 
önünde saat 
09.30’da buluşuyor 
ve gümrük işlemle 
rimizi yaptırıyoruz. 
Pegasus Hava 
Yollan’na ait 
uçağımızla saat 
11.45’te Bologno’ya 
uçuyoruz. Yerel 
saat ile 13:20’de 
Bolonya’ya van 
yoruz. Saatler 
hemen bir saat geri 
alınıyor. Hava 
oldukça sıcak...

Boiogno-Bolonya

Bolonya, İtalya'nın 
kuzeyinde yer alan 
bir şehirdir ve aynı 
zamanda Kızıl şehir 
olarak da anılmak
tadır. Bologno- 
Floransa arası yak
laşık 110 km, bir 
saat 20 dakika . 
sürecek bir otobüs 
yolculuğumuz ola
cak.

Rehberimiz, 
İtalya’da her kentin 

, bir amblemi 
olduğunu söylüyor.

Floransa’nın da 
amblemi zambak
mış. Italyanlar saat 
1-4 arası siesta diye 
bir öğle uykusu 
uyurlarmış.
Sabahları genellikle 
saat altıda kalkarak 
güne başlarlar ve 
sabah sporlarını 
yapmaktan da asla 
geri durmazlarmış.

Burada hırsızlık 
çok yaygınmış. 
Hırsızlar kelli felli 
adamlarmış. Bu 
durum sakın sizi 
şaşırtmasın diye 
uyardı rehberimiz. 
Önemli bir ayrıntı, 
Italyanlar çabuk 
kızan ve sinirlenen 
insanlarmış, bu 
yüzden rehberimiz 
İtalyanlarla tartış
mayın, onlara el ve 
kol hareketleri 
kesinlikle yap
mayın, diyor. Uzun 
süre İtalya’da kalan 
rehber bir Italyan 
hanımla evlenmiş 
ve aynı zamanda 
Italyan vatandaşı da 
olmuş bir Türk.

Floransa’ya doğru 
yolculuk başlıyor. 
Gerçekten doğa 
yemyeşil...

Bizim Karadeniz 
bölgesini andırıyor. 
Yeşile büyük önem 
verilmiş. Küçük yer
leşim birimleri, 
tepelere ve yamaçla 
ra konuşlandırılmış, 
sanki kendini yeşil
liklerin arasına 
gizlemiş gibi bir 
görüntü veriyor. 
Doğayı bozmamak 
için pek çok tünel 
yapılmış. Önce 
Toscano bölgesine* 
giriyoruz. Bu böl
genin başkenti 
Floransa’ymış. 
Floransa’nın gerçek 
nüfusu 200 bin, 
çevreyle 700 bin, 
Toscano bölgesiyle 
birlikte 2 milyona 
ulaşıyormuş. 
Gördüğümüz 
kadarıyla evler 
genelde 5-6 katlı. 
Yüksek binalara 
pek rastlamıyoruz. ■

Otelimiz

Montacatini 
kasabasında bulun
makta, burası 
Floransa’ya 60-70 
km uzaklıkta. Bu 
kasaba terme- 
kaplıcaların bulun
duğu bir alan, 
öncelikle Floransa 
gezilecek sonra 
Piza ve Siene 
görülecek.

Floransa hakkında 
kısa bilgi:

Floransa’nın, 
Fiesole adındaki bir 
Etrüsk köyünün 
eteklerinde, 
Romalılar tarafın
dan kurulduğu 
ifade edilmektedir. 
Florentia (Latincede 
floş, çiçek anlamına 
gelmektedir) çiçek
ler şehri diye bilin
mektedir.

Ortaçağda bu 
küçük şehir, birçok 
kuleli evle bezen
miştir. Her soylu, 
kendi kulesinin 
başkalarınınkinden 
daha yüksek ve 
daha güzel olmasını 
istermiş ve bu yüz
den kavga yıllarca 
sürüp gitmiş.

Zamanla Floransa 
yeni bir düzene 
kavuşmuş ve halk 
bu sayede büyük 
bir refaha ulaşmış. 
Kent zaman içinde 
giderek genişlemiş 
ve Arno Irmağı 
üzerine dört köprü 
inşa edilmiş. Halk, 
kendi sarayını da 
yapmış ve ardından 
birçok yapı 
kazandırmış kente. 
Asıl önemlisi gös
terişli bir katedralin 
yapımına da o yıl-

larda başlanmış.
Floransa dehası 

nasıl yaratılmış ve 
Floransa nasıl 
kültür merkezi 
olmuştur?

Geçmişte 
Floransah gençlerin 
geniş bilgi sahibi 
olması amaçlanı 
yormuş. Bu sebe
ple, öğrenimlerini 
bitirir bitirmez, bun
lar, dış ülkelere 
çıraklığa gönderilir
miş. Bu yolculuklar 
sayesinde genç 
kuşaklar pek çok 
bilgi edinmişler. 
Sonunda birikim
lerini kullanarak 
kentin yüksek 
kültür merkezi 
olmasında etkin rol 
oynamışlar.

Dünyanın hiç bir 
kentinde bu kadar 
çok sayıda ünlü kişi 
yetişmemişti: ozan 
ve yazarlardan 
Dante, Petrarca, 
Boccaccio; ressam, 
heykeltıraş ve 
mimarlardan, 
Giotto, Brunelles 
chi, Ghiberti, 
Donatello, Uccello, 
Alberti, Filippo 
Lippi, Botticelli, 
Michelangelo, 
Cellini; sanatçı- 
mühendis 
Leonardo da Vinci; 
siyaset adamı ve 
tarihçi Machiavelli 
vb.

Dünya’da röne- 
sansın ortaya çık
tığı merkez 
olmasının bir 
nedeni de birçok 
sanatçının bu 
topraklarda 
yetişmesidir.

Bir eklemede 
bulunursak

Istanbul’un Türkler 
tarafından fethedil 
mesi sonucunda 
pek çok sanatçı ve 
bilim adamı 
İtalya’ya gelmiştir. 
Rönasansın 
Floransa’da doğ
masının bir nedeni 
de budur.

Bugün İtalya’nın 
siyasal başkenti 
Roma’dır; ama 
çiçekler şehri olan 
Floransa da, 
sanatın başkenti 
olarak kalmıştır.

Floransa bugün 
yarım milyon 
nüfuslu bir kenttir; 
tarihi semtlerden 
dar yollardan, çık
maz sokaklardan 
oluşur. Floransa, 
Pinokya’nın şehri 
sayılır.

Çeşitli ülkelerden 
gelen göçmenleri 
(Çin, Malezya, 
Singapur, 
Habeşistan ve 
Afrika ülkeleri) 
küçük süs eşyası 
satılan dükkânlarda 
ya da sergilerde 
görüyorsunuz. 
Şemsiye, kemer, 
çanta, küçük süs 
eşyaları ve oyun
caklar dikkat çeki 
yor. Bu iş yerlerinin 
Italyanlara ait 
olduğunu öğreni 
yoruz.

Dondurma ve ben
zeri yiyecekler farklı 
fiyatlarla satılıyor. 
Örneğin dondurma 
2 eurodan başlayıp 
8-10 euroya kadar 
çıkıyor.

Oturup yerseniz 
aldığınız yiyeceği 
onun içinde 2 euro 
ödemeniz gerekli.

Devamı yarın...
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Hijyen eğilim belgesi 
olmayan gıda 

isletmelerine idari yaptırım
MUAUEZ TÜRKMENDE

AKÜLÜ AR ABASIN A KAWUSTU
Gemlik İlçe Gıda 
Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü’nden 
gazetemize gönde 
rilen yazılı açıklama
da, 5 Temmuz 2014 
tarihinden itibaren 
yapılacak denetim
lerde hijyen eğitimi 
belgesinin 
aranacağı belirtildi. 
Açıklamada, şu 
görüşlere yer veril
di: “Perakende iş 
yerleri, Ana dağıtım 
merkezleri, hazır 
yemek hizmeti, iş 
yeri ve kurum 
yemekhaneleri, 
restoranlar ve diğer 
benzeri gıda hizmet
lerinin sunulduğu 
yerler, dükkânlar, 
toptan satış yerleri, 
süpermarket 
dağıtım merkezleri . 
dâhil olmak üzere 
son tüketiciye satış 
ve dağıtım noktasın
da gıdanın işlen

mesi, muameleye 
tabi tutulması veya 
depolanması ve 
benzeri hizmetlerin 
verildiği tüm işyer
lerinde görevli olan
lar hijyen eğitim 
belgesi almaları 
gerekmektedir.
İlgili hijyen eğitimi 
almayanlar hakkın
da 05/07/2013 Tarih 
ve 28698 Sayılı 
Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürür
lüğe giren “Hijyen 
Eğitimi Yönetmeliği 
nin” 4. maddesinin f 
bendi; Perakende iş 
yerleri, Ana dağıtım 
merkezleri, hazır 
yemek hizmeti, iş 
yeri ve kurum 
yemekhaneleri, 
restoranlar ve diğer 
benzeri gıda hizmet
lerinin sunulduğu 
yerler, dükkânlar, 
toptan satış yerleri, 
süpermarket dağı 
tim merkezleri dâhil 

olmak üzere son 
tüketiciye satış ve 
dağıtım noktasında 
gıdanın işlenmesi, 
muameleye tabi 
tutulması veya 
depolanması ve 
benzeri hizmetlerin 
verildiği tüm işyer
lerinde çalışanlar 
“Kişisel Hijyen 
Belgesi” almak 
zorundadır. İlgili 
yönetmelik kap
samında 05.07.2014 
tarihinden itibaren 
yapılacak denetim
ler esnasında 
“Hijyen Eğitim 
Belgesi” sorulacak, 
belgesi olmayanlar 
hakkında 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu’nun 282’nci 
maddesine göre iş 
yeri sahipleri ve 
işletmeleri hakkında 
çalıştırılan kişi başı
na 250-1000 lira 
arasında cezai işlem 
uygulanacaktır. ”

Gemlik 
Belediyesinin 
Sosyal Projeler 
kapsamında 
uygulamaya 
koyduğu, engelli 
vatandaşlara yöne
lik akülü araba 
yardımı devam 
ediyor.
Kalça çıkığı ve 
yürüme zorluğu 
teşhisiyle tedavi 
gören evli ve bir 
çocuk annesi 
Muazzez 
Türkmen’in akülü 
araba talebini 
yerine getiren 
Gemlik Belediyesi, 
sosyal projeler 
kapsamında bu tür 
yardımların süre
ceğini açıkladı.
Muazzez 
Türkmen’in 
akülü arabası 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak tarafından 
kendisine teslim 
edildi.
Başkan Yardımcısı

Nazmi Koçak, 
Belediye olarak 
üç yıl içinde bir 
çok engelli 
vatandaşa bu tür 
yardımlarda 
bulunduklarını

belirterek, engelli 
vatandaşları 
sosyal hayata 
kazandırmanın 
mutluluğunu 
yaşadıklarını 
söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE DASIUR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83
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Gemlikliler hasketholu seviyor
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Gemlik Gücüm Spor 
basketi sevdirmek 
için ilçede basket 
atana kola, ata
mayana dondurma 
dağıttı.
Gemlik İskele 
Meydam’na kurulan 
platform ile Gemlik 
halkına basket 
attırarak basketbola 
olan ilgiyi üst 
seviyeye çıkartarak 
2014-2015 sezonun
da mücadele ede
ceği Türkiye 
Basketbol 3.liginde 
taraftarını da 
arkasına alarak 
hazırlanıyor.

Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve İlçe 
Spor Müdürlüğü iş 
birliği ile yapılan 
organizasyonda 
Gemlik Gücüm Spor 
Kulübü Genç 
Basketçileri yaklaşık 
3 bin kişinin basket- 
boldaki hünerlerini 
göstermelerine fırsat 
vererek ilginç bir 
istatistiğe imza 
attılar. Yapılan orga
nizasyonda 2782 
adet kola ve dondur
ma dağıtıldı.
2 ile 8 yaş arası 351 
kişi, 9 ile 15 yaş

arası 742 kişi, 15 ile 
23 yaş arası 658 kişi 
24 ile 38 yaş arası 
437 kişi, 39 ile 49 
yaş arası 362 kişi 
49 ve üstü 232 kişi 
yapılan organizas 
yona katıldı. 9 ile 15 
yaş gurubunun daha

çok ilgi gösterdiği 
organizasyonda 
Gemlik ilerleyen yıl
larda genç neslin 
ilgisi ile basketbolda 
marka olacağının 
işaretini verdi. 
Düzenlenen Etkinli 
ğe Kaymakam Cahit

Işık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Gemlik 
Belediye Meclis 
Üyesi Ercan 
Barutçuoğlu, Gemlik 
Milli Eğim Müdürü 
Mehmet Turan, 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve İlçe 
Spor Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, Gemlik 
Çotanak Spor 
Kulübü Başkanı 
Hüseyin Yavuz ve 
Okay Zeytincilik 
Genel Müdürü 
Mehmet Okay hazır 
bulundu.
Gücüm Spor Kulübü

Basın Sözcüsü 
Ömer Gümüş, 
“Amacımız genç 
nesillere basketbolü 
sevdirerek, İlçemizi 
basketbol alanında 
söz sahibi yapmak. 
Borusan Holding, 
Gemlik Gübre, Aktaş 
1 Lojistik, Okay 
Zeytinciliğin bize bu 
fırsatı sunmaları 
ilçemiz adına kaza 
nacağımız başarılan 
nın arkasındaki 
gerçek güç olmaları 
genç sporculanmızı 
daha çok güçlen 
diriyor.” /ifadelerini 
Kullandı.

VASIFSIZ ELEMAN

25-35 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 
GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmâiar'ıVievki ı 'Gedelek- 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

Gemlik’te yaklaşık 
bir buçuk yıldır 
faaliyet gösteren 
Gemlik Karate Spor 
Kulübü yönetici, 
antrenör ve sporcu
ları Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret ettiler. 20-22 
Haziran tarihlerinde 
Sakarya’da düzenle
nen Bölgesel lig 
finallerinde 16 ilden 
yarışan 600 sporcu 
arasında üç şampi 
yon, üç ikinci üç de 
üçüncü çıkartarak 
takım halinde de 
İkincilik elde eden 
şampiyon karateci 
ler, uluslar arası 
müsabakalarda da 
başarı sözü verdiler. 
Yıldızlarda şampi 
yon olan Emre Arol 
ve Melike 
Okumuş’un yanı 
sıra miniklerde bir
inciliği elde eden 
Burak Çömez’in de 
katıldığı ziyarete 
kulüp başkanı 
Yahya Sarı, Yönetim 
Kurulu üyeleri ve

antrenörler 
Ramazan Erdoğan 
ile Şermin Kısa 
katıldılar.
Sporcuları tebrik 
eden Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, çalış
ma sıkıntısı çeken 
salon sporları 
öğrencilerine, 
“Okullar Hayat 
Bulsun’’ projesi 
kapsamında okul 
salonlarının verile
ceğini ve malzeme 
desteğinin de yine 
belediye tarafından 
karşılanacağını 
söyledi. “Tesis, 
Destek bizden, 
başarı sizden.” diye 

konuşan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, vatan
daşlara açık olan 
okul bahçe ve spor 
salonlarının daha 
kapsamlı kullanıl
ması için spor 
kulüplerine de 
verileceğini anlattı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
eden kulüp başkanı 
Yahya Sarı’da, 
Ağustos ayında 
Erzurum’da yapıla
cak olan 36 ülkenin 
katılacağı uluslar 
arası turnuvada da 
başarılı olacaklarını 
sözlerine ekledi.
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ŞOFÖR
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE
DOLGUN MAAŞLI 
ACİL TIR ŞOFÖRÜ

ARANIYOR
05307836261

ELEMAN

BAKIM 
BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR 

02245140060

KİRALIK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

SATILIK SU BAYİİ 
05072447224

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN
DENEYİMLİ 

SRC BELGELİ 
SERVİS ŞOFÖRÜ

ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

ELEMAN 
FABRİKAMIZ 

LABORATUVAR 
BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN 
ARANIYOR 

MÜRACAAT 
TEL: 514 00 60

BAYAN ELEMAN
MERMER SEKTÖRÜNDE 

ÖN MUHASEBE VE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 11 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 
4+1180

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ 

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK 
05353781800

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

1 KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

| GUN İÇİNDE TESİLIM EblllR j

88TEMAâ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama” kampanyasına
sİ İçin siz de katılın

GÜLER AJANS j 
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK |

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 1
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95 |

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hurdadan 5 ayda 38 milyon lira
Türkiye genelinde 
yılın ilk 5 ayında 86 
adet gemi geri 
dönüşüme uğradı, 
yaklaşık 38 milyon 
TL ekonomik katkı 
elde edildi
Türkiye genelinde, 
26 parselde 21 adet 
gemi söküm izni 
olan işletme 
bulunuyor. Bu işlet
melerde sökülen

gemi sacları, hadde
hanelerde lama, 
silme, kare ve 
köşebent gibi ürün
lere dönüştürülüyor. 
Gemi makine ve 
ekipmanları ise 
bakımdan geçtikten 
sonra ihraç ediliyor. 
Gemi ve yat inşa 
sanayisi de ayrış 
tınlan gemilerden 
malzeme temin

ediyor.
2013 yılında Aliağa 
Gemi Söküm 
Bölgesi'ne 
232 adet ömrünü 
tamamlamış gemi 
gelmiş, bu gemi 
lerden yaklaşık 
750 bin ton
hurda elde edilmiş, 

ekonomiye 720 
milyon TL katkı 
sağlanmıştı.

Bort u »Hara neniflen mektup mMlectt
Gönderimi durduru
lan, ödenmemiş 
vergi borcunun 
bulunduğuna dair 
mektuplar, içeriği 
güncellenerek 
yeniden postaya 
verilecek
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in 
talimatıyla gönderi
mi durdurulan, 
ödenmemiş vergi 
borcunun bulun
duğuna dair mektu
plar, içeriği güncel
lenerek yeniden 
postaya verilecek. 
Mektuplarda 
mükellefleri rahatsız 
edecek ifadeler 
bulunmayacak, vergi 
borcunun günün her 
anında nereden 
öğrenilebileceği bil
gisi yer alacak. 
Bu kapsamda tüm 
vergi borçlarının 
SMS ile öğrenilebile
ceği sistemi de 
hayata geçiren 
bakanlık, mükelle
flere 
istedikleri her an

bilgilendirme 
yapabilecek.
"Vergi borcunuz var, 
ödeyin" anlamına 
gelecek şekilde 
düzenlenen mektu
pların gönderimi, 
yapılan şikayetler 
üzerine, Maliye 
Bakanı Şimşek'in 
talimatı üzerine dur
durulmuştu. Şimşek, 
bürokratlarına mek
tupların daha açık
layıcı bilgileri içere
cek şekilde hazırlan
ması talimatını ver
mişti.
Maliye bürokratlı 
bunun üzerine 
Hollanda modeli 
üzerinde yoğun
laşarak mektupların 
içeriğini yeniden 
belirledi ve bu 
kapsamda yeni bir 
sistemi de hayata 
geçirdi.
Mektuplardan, 
mükellefleri rahatsız 
edecek ifadeler 
çıkarılırken, vergi 
borcunun günün her 
anında nereden

öğrenilebileceği bil
gisi, düzenlenen 
metne eklendi, öte 
yandan Bakanlık, 
tüm vergi 
borçlarının SMS 
ile öğrenilebileceği 
sistemi de mükelle
flerin hizmetine 
sundu.
- Vergi borçları ve 
içeriği 7/24 öğre
nilebilecek 
Mükellefler artık 
vergi borçlarını ve 

içeriğini hem Gelir 
İdaresi 
Başkanlığının inter
net sitesinden hem 
de SMS yoluyla 
günün her anında 
öğrenebilecek. 
Tüm vergi daireleri, 
Maliye bürokrat
larının içeriğini 
belirleyecek 
mektupları kul
lanacak. Tek 
merkezden belir
lenen içeriğin

dışında hiç bir 
vergi dairesi, söz 
konusu mektuplarda 
başka ifadelere yer 
veremeyecek.
Gelir İdaresi 
Başkanlığı, vergi 
ve diğer mali 
yükümlülüklerin 
zamanında tahsilini 
sağlamak ve 
süresinde öden
meyen kamu 
alacakları ile ilgili 
mükellefleri 

sadece 
mektupla değil, 
e-posta, telefon, 
duyuru gibi iletişim 
kanallarıyla da bil
gilendiriyor. 
Bu amaçla, 2008 
yılından bu yana cep 
telefonundan SMS 
yoluyla motorlu 
taşıtlar vergisi ve 
trafik cezası borç 
bildirim hizmeti 
veren "KMBS-Kısa 
Mesaj Bilgilendirme 
Servisi'nden 
(1189)" artık sisteme 
kayıtlı güncel tüm 
vergi borç bilgileri 
öğrenilebilecek. 
Kısa Mesaj 
Bilgilendirme 
Servisi Turkcell, 
Vodafone ve Avea 
abonelerince kul
lanılabilecek. 
Mükellefler, 
sorgulama yapmak 
için 1189'a "BORÇ 
TC Kimlik No 
Anne kızlık so 
yadının ilk 2 harfi" 
şeklinde mesaj 
gönderebilecek.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4911 

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)

lEllİllllElllM
VENÜS SİNEMASI
EJDERHANI NASIL 

EĞİTİRSİN 2 
(3 BOYUTLU) 

11.30-13.30-15.30- 
17.30-19.30

HAYALETLİ EV 
12.00-14.00-16.15- 

18.30-20.45
SADECE SEN 

11.45-14.15-16.30 
18.30-20.45 

5133321



GemlikKSrfezl

ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

ARAÇ

UI uww

HERTÜRLÜ2.ELARAÇ ALINIR SATILIR 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

KREDİ KARTI İLE SATIŞ İMKANI 
% 50 PEŞİN 24 AY VADE...

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No : 28 GEMLİK Tel : 0 224 514 25 25 - Fax : 0 224 514 25 26

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

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI 

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

www.manastiremlakqemlik.com

mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastirernlak.sahibinclen.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.manastiremlakqemlik.com
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