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kalarak ağır yara 
lanan Bülent Han, 
önce Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne kaldı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com "Ağustos 2ow« kaoar Atık Piııerl Topluyoruz 

Gençlik Merkezimize Getiriyoruz

Gemlik’te meydana 
gelen iş kazasında 
vincin altına kalan

çabalara karşın kur
tarılamadı. Syf 2’de

vinç direğinin kop
ması sonucu altında

- İşçi hayatını kaybet- . 
t/. Limanda bulunan nidi. Han, turn

RAMAZAN BEREKETİ...
I ‘Ramazan ayı bereket getirir1 denir.
F Bu bir İnançtır.

Gerçekten oruç tutulduğu için daha çok gıda
*atan işyerlerine bereket gelir.I Tüketim artar, oruç tutanlar İftar sofrasına 
terşeyin olmasına özen gösterirler.

■ Çorbadan başlayarak, etli yemekler, pilav 
veya ve makama sonrası gelsin tatlılar.

bu arada zeytin, salata, meşrubat, hurma, ı peynir çeşitleri sıralıdır sofrada...

Haaal.. Ramazanın mis gibi kokan sıcak 
pidesi unutulmasın.

O’nun İçin top saatinden hemen önce fınn 
cılar önüne kuyruk olur İnsanlar. Sayfa 4’de

çekleştirilmesi
amacıyla başla tılan Bitmesin" sloganıyla 
"GENÇ DÖNÜŞÜM" Atıl Pil Toplama Kam 
adlı proje kapsamın- panyası düzenlendi 
da "Dünyamızın Pili ği belirtildi. 2’de

Kestane ŞekeriI

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVL.AK markası,
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

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

KAVLAK

Yöresel Reçeller] 
Kozmetik Ürüplej

^Ş^ftZnlaFabnka - Kumla iskele - Gemlik (istiklal Cad.) • Yataya YoluJabşhtağa^şı_Orhşngş£^

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

bir limanda meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan Bülent Han tüm çabalara karşın kurtarılamadı

idiMaMattaisciM
Güne Bakış

» 4 Goodyear’â
7 1 BMW ■■

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

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ !...
www.umurbeydeemlak.^ııı 
www.irfanünlüemlak.com

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü 
gençlere sosyal sorumluluk bilinci 

aşılamak için, “Dünyamızın Pili Bitmesin” 
adlı kampanya başlattı...

fttık pil toplama 
kampanyası açıldı
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve 
Spor Müdürlü 
ğü’nden yapı 
lan açıklama
da; gençlerde 
sosyal sorum
luluk ve gönül
lülük bilincinin 
artırılması ve 
gençlik alanıy
la ilgili çalışan 
çeşitli sivil top 
lum kuruluşları 
ile ortak proje 
ve faaliyet ger

Üstelik herkese 

tişört hediye!

nZZZZZ npanyaya katılamaz, kailimi; vo kazanmış oltalar ılalıl

[ <***- SsSEBsSBisSSS
I Küçük Sanayi Sitesi B Blok No: d GEMLİK Tel: O 224 524 74 01 GSM 0 533 924 18 98

1 Maan-30 Haziran 2014 tarihleri arasında geçeriIdir. World Business kartlar, tanka kartlan vo Worldpuan kullanılarak yapılan alışverişler- kampanyaya dahil değildir. Yapı Kredi ve Goodyear kampanya koşullannı değişti_______________________

GOODYEAR
MADE TO FEEL. GOOD
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Bîr kahramanı yitirdik...

Ben dahil çoğu kimsenin adını Nurettin 
bilip çağırdığı; gerçek adının Burhanettin 
olduğunu, Türk Bayrağına sarih tabutun
dan öğrendim.

Burhanettin Doğru, Birleşmiş Milletler 
ideali uğrunda düşman işgalinden kur
tarılması uğrunda, binlerce km. uza
ğımızdaki Kore’de savaşmış bir kahra- 
manımızdı.

Kore Savaşı’nın en zorlu çarpışmaları 
olan Kore’de üstün başarı göstermiş, 
Silverstar Madalyası ile ödüllendirilmişti.

Bu kahraman ve yiğit insan, gayet 
sakin mizaca sahip, efendi, kibar etrafına 
saygılı bir kimse idi.

Sözü, sohbeti dinlenir, kendisine büyük 
ilgi ve saygı gösterilirdi.

Çok merhametli br kişiliğe sahip 
Burhanettin Doğru, uzun yıllardan mus- 
terip eşine büyük sevgi ve şefkatle baktı 
bir eş olarak sağlık sorunları ile ilgilendi, 
evinin her ihtiyacını o gördü. Eşini kay
bettin sonra fiziken adeta çöktü.

Burhanettin Doğru’yu yıllar sonra 
Güney Kore Cumhuriyeti şükran belgesi 
sundu, çok duygulandı.

Benden, Güney Kore Cumhuriyetine 
teşekkür mektubunu yazmamı rica etti. 
Seve seve kahraman bir gazimizin 
hemşehrimizin, ağabeyimizin bu arzu
larını yetire getirdim.

Kaleme aldığım yazımı çok beğenip 
mutlu olmuştu.

Şerefi ile yaşadığı gibi ölümü de şerefli 
oldu.

Türk Bayrağına sarih naaşı askeri 
törenle kaldırıldı.

Cenaze törenine Kaymakam Cahit Işık, 
Garnizon Komutanı Albay İbrahim 
Altıntaş ve üst rütbeli subaylar ve geniş 
bin halk kitlesi katıldı.

Burhanettin Doğru, kahramanımıza 
Allah’tan rahmet, gazilerimize TSK men
suplarına, akrabalarına, aile efradına, 
Adliye Mahallesi sakinlerine sabırlar 
diler, ruhu şad olsun.

KAYIP

Gemlik’te meydana 
gelen iş kazasında 
vincin altına 
kalan işçi 
hayatını kaybetti. 
Öğrenildiğine göre, 
olay İlçemizdeki 
özel bir limanda 
önceki gece geç

saatlerde meydana 
geldi.
Arkadaşlarının ifade 
sine göre, limanda 
bulunan vinç 
direğinin kopması 
sonucu altında 
kalarak ağır 
yaralanan

Bülent Han, önce 
Gemlik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Han, burada yapılan 
tüm çabalara 
karşın kurtarıla 
madı.
İş kazasıyla

alakalı savcılık 
ve polis 
soruşturması 
sürerken, Han’ın 
cenazesi kesin 
ölüm nedeninin 
tespiti için Bursa 
Adli Tıp Kurumuna 
kaldırıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü gençlere sosyal sorumluluk bilinci 
aşılamak için, “Dünyamızın Pili Bitmesin” adlı kampanya başlattı...

inhİlMllMHİMIHIIIIİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MESLEK 
YÜKSEK OKULU BİLGİSAYAR 

PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ’NDEN 
ALDIĞIM GEÇİCİ ÇIKIŞ BELGESİ 

KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR 

MELTEM KANSU

HM ABONE ÖLDÜNÜZ MU?
ımıımmııııııııı» ABONE OLUN OM OKUTUN

T ria* A “SUYUNU BOŞA I 

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlablan "Suyunu Boşa Harcama” B 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İşin siz de katılın a

AKSA GEMLİK DOĞALGAZ 
DAĞITIM AŞ. BÜNYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK 
BÖLÜMLERİNDEN YENİ MEZUN, 
DİSİPLİNLİ, DİNAMİK VE TAKIM 

ÇALIŞMASINA YATKIN, 
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

Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor " 
Müdüriüğü’nden^U 
yapılan açıklc.ıiac 
Gençlerde sosyal ^B 
sorumluluk ve 
gönüllülük bilincinin t 
artırılması ve 
gençlik alanıyla ilgili 
çalışan çeşitli sivil 
toplum kuruluşları 
ile ortak proje ve 
faaliyet gerçekleştir
ilmesi amacıyla 
başlatılan 
"GENÇ DÖNÜŞÜM” 
adlı proje kapsamın
da "Dünyamızın Pili 
Bitmesin" sloganıyla I 
Atıl Pil Toplama 
Kampanyası düzen
lendiği belirtildi. 
Açıklamada, “81 ilde 
düzenlenen proje 01 ' 
Ağustos 2014 tari
hinde sona erecek, i ’ 
İller arası yarışmaya 
dönüşen kampanya | 
da, “Bursa olarak en ı1 
çok pili toplamak \ı 
hedefindeyiz. Tüm L 
Gemlik halkını ve 
gençlerimizi bu kam
panyaya destek ol 
malannı bekliytMiaf^ 
Pillerimizi çöp/ere \ | 
değil geri dönüşün 
için Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğüne 
getirmelerini bekli 
yoruz" denildi.
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ftıllamlıtiı tratlirün altımla can wnli
Bursa’da yaşlı bir 
adam, şarampole 
yuvarlanan trak
törün altında 
kalarak hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, olay dün 
akşam saatlerinde 
merkez Nilüfer

Serailiınearfcaılaslıkiellilettinteijıiarııetti
Bursa’da bir kişi 
sevgilisine 
arkadaşlık teklif 
ettiğini iddia ettiği 
şahsı darp etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, A.G., İznik 
ilçesi Gölsahili 
Caddesi’nde 
dolaşırken, yanına 
tanımadığı bir kişi 
geldi. Şahıs, A.G.’ye

Yanlışlıkla tarım ilacı içti
Büyükorhan 
ilçesinde yanlışlıkla 
tarım ilacı içerek 
zehirlenen yaşlı 
adam kurtarılamadı. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, 8 Nisan'da 
Aktaş Köyü'nde 
meydana geldi.
Yanlışlıkla tarım ilacı 
içen 87 yaşındaki Ali 
Aydın, zehirlendi. 
Hemen Çekirge

Meiruk hlnaten hini lıeBtııiri cıMı

ilçesi Güngören 
köyü Deliktaş 
mevkiinde meydana 
geldi. Tarlasına 
giden 78 yaşındaki 
İsmail Taşdemir, 
kullandığı traktörün 
vitesinin boşalması 
üzerine direksiyon 
hakimiyetini 

kaybetti. 
Şarampole yuvar
lanan aracın altında 
kalarak ağır 
yaralanan Taşdemir, 
olay yerinde hay
atını kaybetti.
Savcılık, olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

sevgilisine arka 
daşlık teklif ettiğini 
ifade etti. İki şahsın 
arasında çıkan 
tartışma kısa sürede 
kavgaya dönerken, 
tanımadığı kişi 
tarafından darp 
edilen A.G., polise 
müracaat etti. Polis, 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Aydın, 
günlerdir süren 
ölüm kalım savaşına 
yenik düştü.
Savcılık olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.
Aydın’ın cesedi 
kesin ölüm sebe
binin belirlenmesi 
için otopsiye 
kaldırıldı.

Anneanne 
ile torunu 

ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl 
ilçesi Alanyurt 
karayolu üzerinde, 
orta refüj sula
masından dolayı 
yolun ıslak olması 
nedeniyle meydana 
gelen kazada, bir 
otomobil direksiy
on hakimiyetinin 
kaybedilmesi sonu
cu orta refüje çıktı. 
Kazada anneanne 
ile torunu yara
landı.
Edinilen bilgilere 
göre, İnegöl’den, 
ikamet ettikleri 
Alanyurt 
Mahallesi'ne giden 
sürücü Adem 
Mumiş (58) yöneti
mindeki 16 KAD 18 
plakalı otomobil, 
sağ şeridinden 
seyreden özel oto
mobile hafif şekilde 
sürtündü. Bunun 
üzerine sürücü 
Adem Mumiş, yol 
üzerinde orta refüj 
sulaması yapılıyor 
olması nedeniyle 
ıslanan ve yer yer 
su birikintileri 
oluşan yolda direk
siyon hakimiyetini 
kaybetti.
Kontrolden çıkan 
otomobil orta refüje 
çıkarak, koruma tel
lerini aşıp karşı 
şeride geçti.

Kazada sürücü 
Mümiş yara 
almazken, yanında 
bulunan eşi Satı 
Mumiş (56) ile 
torunu Zeynep 
Çalık (11) yara
landılar. Yaralılar, 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ambulansında 
görevli sağlık 
ekibinin ilk müda
halesinin ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi'ne getiril
erek tedavi altına 
alındı. Yaralılardan 
Satı Mumiş’in duru
munun ağır olduğu, 
torun Zeynep 
Çalık’ın sağlık 
durumunun ise iyi 
olduğu belirtilirken, 
otomobilin sulama 
borularını patlat
ması nedeniyle 
yolun Alanyurt’a 
gidiş istikameti 
sular altında kaldı. 
Zabıta ekipleri 
tarafından orta 
refüj sulama siste
mindeki su 
kesilerek gölet 
oluşmasının önüne 
geçilirken, 
kazaya karışan oto
mobiller kaldırıldık
tan sonra yol 
yeniden normal 
akışına döndü.

Bursa’da, sit alanı 
içerisindeki metruk 
binanın bahçesinde 
uyuşturucu yapı 
mında kullanılan 
7 kök Hint keneviri 
ele geçirildi. 
Harmancık 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, Harmancık 

* ilçesinde sit alanı 
“ içerisinde yer alan 

L metruk binada 
* alkol alan gençler 

. bulunduğu ihbarı 
\ üzerine harekete

geçtL Bahçey£kon- boyu 30 ile 150 san- Hint keneviri ele soruşturma
irmedenekipler^ tlmetre arasında " geçirdi. Savcının tal- başlatıldı.

değişen 7 kök imatıyla olayla ilgili

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK- YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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



1 Temmuz 2014 Salı Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

RAMAZAN BEREKETİ...

Dün akşam saatlerine doğru 
marketleri dolaştım.

Vatandaşların ellerindeki market 
arabaları hınca hınç dolu.
Sanırsınız kıtlık var.
Veya savaş çıkacak insanlar 

evlerine gıda stokluyorlar.
Fiyatlara şöyle bir göz attım.
Meşrubatların fiyatı yükselmiş.
Pirzola 50 liraya, Sütün litresi 

2.50 ‘ye çıkmış.
Ucuz olan ne derseniz, domates, 

karpuz, biber derim..
Gıdacılar ramazan ayını bilhassa 

bekliyorlar.
Talep çoğalacağı için fiyatlara 

da zam Allah’ın emri sanki..
Gıda marketinden çıkıp, bir 

beyaz eşya satıcısı arkadaşıma 
uğradım.
Daha ben bir şey söylemeden, 

“işler nasıl” diye sordu.
“Biz de bir haftadır rüzgar 

esmiyor” dedim.
Gülüştük.
Onlarda da durgunluk hat safha

daymış.
Oysa yazlıkçılar geldi, sıcaklar 

başladığında klima satışlarda pat
lama yaşanırdı her zaman.

Bu arada klima denildiği için 
aklıma geldi.

Gemlik’e LibyalI bir doktor, 
Ömeroğlu adlı bir firmanın 
Manastır da yaptığı komple bir 
omasım £aun 'aımış...

Yakında, Gemlik’te arap turist 
kardeşlerimizi de göreceğiz 
demektir bu.
Aldıkları 50 daireye bir 

arkadaşım klima takmış.
Bu görmekten çok, devamlı kala

caklarının da işaretidir.
Çünkü duyumuma göre, yeni 

daireler de satın ahnıyormuş.
Görüyorsunuz, Allah bir yerden 

kapa tırken, bir başka yandan 
bereketini ihsan ediyor.

Ramazan ayı geldiğinde düğün 
sektörü duruyor.

Düğün salonları, matbaalar, pas
tacılar, çerezciler, kuyumcular 
ramazanın ikinci yarısına kadar 
beklentiye geçerler.
Ramazanın ardından gelecek 

olan bayram ise konfeksiyon sek
törünü canlandırır.
Bugün ramazanın 4. günü..
Sakin geçecek ilk hafta, ama 

sonra ekonomideki canlanacak.
Umudumuz bu.
Beklentimiz de.

ÜIHIIIlIUigHOinHEnHHlIlI

Her ay yapılan istişa 
re toplantıları kap
samında bir araya 
gelen Gemlik Müte 
ahhitler Derneği 
üyeleri çeşitli konu
lar üzerinde görüş 
meler yaptılar.
Gemlik Müteahhitler 
Derneği üyelerine 
geçtiğimiz ay içer 
sinde faaliyetlerine 
hız veren kuzey plan 
lan komisyonunun 
çalışmaları hakkında 
bilgi verildi. 
Komisyonun 
TBMM’de çeşitli 
temasları netice

sinde sürecin 
daha hızlı ilerleme
sine çalışıldığı 
belirtildi.
TİMFED Genel 
Kurulu’na katılan 
delegeler de Kurul 
da görüşülen konu
lar hakkında üyelere 
bilgilendirme yapa 
rak GMD’nin en üst 
düzeyde temsil edil 
diğini ifade ettiler. 
Sektörel sorunların 
da masaya yatı rı I 
dığı istişare toplan
tısında üyeler karşı 
lıklı görüş ve öneri
lerini anlatma fırsatı

buldular. 
Sektörün en önemli 
sorunlarından 
biri olan girdi 
maliyetlerindeki 
artış da özel olarak 
değerlendirildi. 
Girdi maliyetlerinin 
başında yer alan 
beton maliyetlerinin 
son dönemde aşırı 
yükselmesi karşısın
da neler yapılabile
ceği tartışıldı. 
GMD üyelerinin 
ortak kararı ile 
beton firmalarıyla 
görüşmeler yapmak 
üzere bir komisyon

oluşturuldu.
Dernek yetkilileri 
bu komisyonun 
yaptığı görüşmeler 
ve çalışmalar sonu
cunda ortak eylem 
planı ile hareket 
edeceklerini 
belirttiler.
Gemlik Müteahhitler 
Derneği’nin aylık 
olağan istişare 
toplantılannın 
önümüzdeki ay 
Ramazan münase
betiyle iftarlı 
olarak yapılması da 
alınan kararlar 
arasındaydı.

MIR

fanfine öze/c/ttır metuGii...

enx
Hisar Mah. Bahçelievler Sok. No : 6 GEMLİK Tel : 0 224 514 55 56 - 57
___________ info@mirhotel.com.tr - www.mirhotel.com.tr

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ 
İLKE EDİNMİŞ OTELİMİZ 
ÖZEL GRUP MENÜLERİ 
İLE RAMAZANDA DA 
HİZMETİNİZDE...

mailto:info@mirhotel.com.tr
http://www.mirhotel.com.tr
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l Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız Kutlu Olsun...

Ata Mah. 146 Nolu Sokak No.5 
16600 GEMLİK / BURSA / TÜRKİYE 
TEL: +90 224 519 00 30 
FAX: +90 224 519 00 31 
www.rodaport.com

http://www.rodaport.com
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TÜRKİYE LİMANLARI VE SAHİLLERİ ARASINDA YÜK VE YOLCU TAŞINMASI İLE 

KILAVUZLUK VE RÖMORKAJ HİZMETLERİ, TÜRK VATANDAŞLARI VE 
TÜRK BAYRAĞI TAŞIYAN CEMİLERCE YAPILIR" HÜKMÜNÜ GETİREREK DAHA 
ÖNCEDEN YABANCILARA AÇIK OLAN BU FAALİYETLERİ BUNDAN BÖYLE 
SADECE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ YAPABİLECEĞİ 
KABOTAJ KANUNU İLE BELİRTİLMİŞTİR. (1926)

(38)endzccld£ ve
88. ıjddöfiümü tııfdc otsun.

ZEKİ KAPTAN
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL 
TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. STİ z z

A. Hamdl Tanpınar Cad. Öndül İşhanı Kat: 3 No : 42 
Tel: O 224 220 90 73 Osmangazl / BURSA
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TÜRKİYE’NİN

BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU
2008 IWB û [iÜT-fi M (17-

U41
Bursa < CEMlik KumIa kAVŞAqlNdA buluNAN Gem Li k Özdilek, Rem GemM ve çEVRESİNdEki 

İl İlçElERdskİ yERlEŞİM bİRİMlERİ İÇİN hEM Je SEyAİİAT EdENİER İçİn keyiFLi aLişverİş ve 
dİ N(.EN M E MERkEZİdİR. 70.000 bİN ÇEŞİT ÜRÜNÜN SATİŞA SUNulduqU hİpERMARkETI, 

I(aFE'RESTORAN klSMl VE ÇOCuklAR İÇİN SîARpARk EDENCE MERkEZİ VE UZMAnIaR dENETİMİNdE 

hİZMET VEREN ÜCRETSİZ ÇOCUk bAklM VE OyUN odASİ buluNMAkîAdlR.

OztVİVtflc
nısar manaııesı ıııcaHiıımevKiı 

Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: 102241513 68 00-513 32 46 GEMLİK
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F AĞDEMİR

^TAHMİL -TAHLİYE-«AKLİYAT GÜMRÜKLEME- TAAHHÜT-GIDA- HAYVANCILIK - 
TEMİZLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAAT SANAYİ veTİC. LTD. ŞTİ.

VİZYONUMUZ;
7/24 KESİNTİSİZ, KALİTELİ, FARK YARATAN HİZMETLERİMİZ İLE 

MODERN EKİPMAN VE UZMANLAŞMIŞ GENİŞ KADROMUZLA 
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAKTIR

Bekir AĞDEMİR - Osman AĞDEMİR

4?" ,jH • fe ite» i
wk* • ' I. ‘I I 7 -F.'İ HikS-tT:'. , k , 3° ■

__I—ebIİBS
Kocaçukur Mevki Garaj 1 Gemport Uman Sahası G€MÜK 

Tel: 0.224 524 75 24 Fax: 0.224 524 75 Ö6
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GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

MİSYONUMUZ;
Ûye memnuniyetini esas alan
Bürekll gelişen,
Güçlü, Güvenilir,
Katılımcı, Yön veren ,
Çevreye, insana ve yasalara saygılı,
Küreselleşme ve rekabet ortamına uyumlu, 
Gemlik'in toplam değerini arttırmak İçin 
ÇALIŞAN AKTİF BİR ODA

mı

VİZYONUMUZ;
Geleneğine bağlı, 
Geleceğe dönük, 
Yenilikçi, 
Bölgesinde İlkleri başaran, 
Tarım, sanayi ve 
ticarette değer yaratan, 
Üyeleriyle ile bütünleşmiş 
ÖNCÜ BİR KURUM

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Kemal AKIT Yön. Kur.Bşk. A.Ergin ERENOGLU Yön.Kıır. Sayman Üyesi

Mehmet YILDIRIM Yön. Kur.Bşk.vekili
Nurettin HOCAOGLÜ Yön. Kur.Bşk.vekili $efik ^AL 
Paşa AĞDEMİR Meclis Başkanı Agah ARDA

Yön. Kur.Uyesi 
Yön. Kur.Uyesi 
Yön. Kur.Üyesi 
Genel Sekreter
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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

0 224514 00 60

KİRALIK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

SATILIK SU BAYİİ

05072447224

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 MUHASEBEYE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 
4+1180 

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ 

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
05353781800

SATIUKZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATIUKZEYTİNLİK 

05435821578

İGemlikK&fezl

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMAA
«SUYUNU BOŞA 

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

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GUN İÇİNDE TESLİM EblLlR

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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AYDINLAR A.Ş.

Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına 
deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır 

ve diarchy 
SSaytwwwmMZ 3{wt(tı O&un

AYDINLAR
İns. Tarz. San. ve Tic. Ltd. Sti.

AYYAŞ AYBETON
OrtaklığıNak.Haf. Ltd.Şti.

www.aydinlarmaden.com

http://www.aydinlarmaden.com
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ALTIN KIZIMIZ HHM Ramazan coşkusu Büyükoruç 
konseri ile başladı

ŞAMPİYONASINDA

Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
ilçe Müdürlüğünden 
yapılan açıklama 
da;
04-06 Temmuz 2014 
tarihlerinde 
Yunanistan’ın 
Başkenti Atina’da 
Judo Ümitler Bay- 
Bayan Avrupa 
Şampiyonasının 
yapılacağı bildirildi.

Türkiye Ümitler 
Judo Milli Takımı 7 
erkek 10 bayan 
judocu ile katılacak 
Judo Ümitler 
Avrupa Şampi 
yonasında 70 Kg 
bayanlarda 
Türkiye’yi Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Judocusu Semanur 
Erdoğan temsil ede-

cek.
İlçe Spor 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 
Müdürlüğü Judo 
Antrenörü İsmail 
Yıldız’a ve öğrencisi 
Semanur 
Erdoğan’a, Avrupa 
Şampiyonasında 
başarılar dilendi.

Gemlik Belediyesi 
2014 yılı Ramazan 
Ayı Kültürel 
Etkinlikleri Tasavvuf 
Müziği Sanatçısı 
Bayram Büyükoruç 
Konseri ile başladı. 
İskele Meydanı 
Festival alanında 
düzenlenen konser 
büyük ilgi gördü. 
Sevilen tasavvuf 
musikisi eserlerinin 
yanı sıra ilahilerle 
Gemliklilere sesle
nen ses sanatçısı 
Bayram Büyükoruç 
ayakta alkışlandı. 
Gemliklilerin istek 
parçalarını da ses 
lendiren ve sahnede 
yaklaşık iki saat 
kalan Bayram Bü 
yükoruç’a Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı çiçek 
verdi. Yoğun ilgi 
gören konseri çok 
sayıda belediye 
meclis üyesi de izle
di. Gemliklilerin 
Ramazan aylarını 
kutlayan Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Bayram 
Büyükoruç’a da 
teşekkür etti. Ses 
sanatçısı Bayram

ayın Sultanı Rama 
zan etkinlikleri, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Tiyatro 
su’nun 15 Temmuz 
da sahneleyeceği 
“Mine Hanım” isimli 
oyunla devam ede
cek. 16 Temmuz’da 
İskele Meydanı 
Festival alanında 
geleneksel BORU- 

. SAN iftarı ve Mürşit 
Kavurmacı konseri 
sahne alacak. 
Ünlü sanatçı Uğur 
Işılak’da, seven
leriyle 17 Temmuz 
Perşembe akşamı 
buluşacak. 19 
Temmuz’da Veysel 
Bilen gösterimi, 21 
Temmuz’da Türk 
Sineması Tiyatro 
gösterimi; 23 Tem 
muz’da da Kuran 
tilaveti organize 
edilecek. 25 Tem 
muz’da sahneye 
Roman Kültürü 
Araştırma ve Daya 
nışma Demeği 
çıkarken, konserler 
26 Temmuz 
Cumartesi akşamı 
Sedat Uçan konseri 
ile tamamlanacak.

Büyükoruç Şanlı 
Urfalılar Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Veysi Kara 
can’dan da çiçek 
aldı. Gemlik 
Belediyesi’nin 2014 
Yılı Ramazan Ayı 
Etkinlikleri Bayrama 
kadar sürecek. Bu 
etkinlikler kapsamın 
da, Karabaş-i Veli 
Derneği 4 Temmuz 
da, Vehbi Vakkasoğ 
lu Söyleşisi 6 
Temmuz’da, Animas 
yon gösterimi de 7 
Temmuz’da yapıla
cak. 11 Temmuz 
Cuma günü Mustafa 
Cihat ezgileri, 13 
Temmuz’da Sinan 
Topçu konseri, 14 
Temmuz’da Hüseyin 
Goncagül söyleşisi 
ilçe halkının izlen
imine sunulacak. 11

VASIFSIZ ELEMAN

25-35 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

1 tfemmıız, 
^uıimlik ne.

JCabötaf ^Bayfanu’nut 
88, yıldönümü.

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR

EFENDIOGLU MERMER A.Ş
ANAÇEV

‘Açmâlar’lVievkiı TiecleleK- 
Orhangazi / BURSA 

Tel : 0 224 586 00 05
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ
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fljAYRINTI
Erhan İZGİ

İtalya Gezisi ile İlgili İzlenimler (2)

Dünden devam..

Burada görülecek 
yerler:

Arno Nehri: Şehir, 
içinden geçen Arno 
nehri çevresinde 
kurulmuştur. Bu 
durum kente çekici 
bir özellik katmak
tadır. Nehrin iki 
yakasında size el 
sallayan tarih ko 
kan evleri görüyor
sunuz.

Ponte Vecchio 
Köprüsü:

Bu müzeye çok 
yakın bir mesafede 
bulunan Arno nehri 
üzerindedir. Ponte 
Vecchio Köprüsü 
eski köprü diye 
anılmakta ve çok 
ilgi çekmektedir. 
Köprüler şehri 
Floransa’nın II. 
Dünya Savaşından 
zarar görmeden 

* çıkan tek köprü 
ç südür. Ponte Vecc 

hio köprüsü Floran 
sa ile bütünleşmiş 
önemli bir yapıdır.

14. Yüzyılda 
yapıldığı düşünülen 
bu köprünün 
Dünyada iki örneği 
daha vardır.
Birincisi Riyalta

Köprüsü (Venedik), 
İkincisi Irgandi 
köprüsü (Bursa). 
Köprünün üzerin 
den öbür tarafa 
geçilen yolun her 
iki tarafında 16.
Yüzyıldan beri 
burada olan kuyum
cu mağazaları 
bulunmaktadır.

Köprünün 
üzerindeki çeşme
den kana kana su 
içebilirsiniz. 
Suşehri Bursa’da 
bunu yapmanız 
mümkün değil; 
fakat İtalya’da 
hemen hemen 
bütün çeşmelerden 
su içilebiliyor.

Uffiz Sanat 
Galerisi:

Kentin en önemli 
sanat müzesi Piaz 
za delia Signoria 
’nın yakınındaki 
Uffizi Galerisidir. 
Dünya çapında 
İtalyan Rönesan 
sının en nadir 
örnekleri bu müze 
de bulunur. İçeri 
girip bunları görme 
olanağı bulamadık.

Santa Maria 
delFiore Katedral:

Kentin en önemli 
kilisesinin yapımı 
1296’da başlar. Ve 

kubbesinin yapımı 
1434’te tamamlan
mıştır. Genellikle 
“Duomo” adıyla 
bilinen bu kate
dralin kubbesi çok 
büyük bir mimarlık 
harikası olarak 
bilinir ve Floransa 
resimlerinde her 
zaman ön planda 
görünen bir yapıdır. 
Duvarlar mermer 
işçiliğinin en güzel 
örneğini sergile
mektedir. Yapı 
heykellerle de 
dikkat çekmektedir. 
Duomo’nun bir 
parçası sanılan çan 
kulesi ve yine 
hemen yanında vaf- 
tizhane de önemli 
yapılardandır.

Çan Kulesi:
Kule ince ve uzun

dur. “Projeyi hazır
layan Giotto 1334 
yılında inşaata 
başlar; fakat 1336 
yılında ölür. Bu 
nedenle kulenin 
yapımı ancak 
14.yüzyılın sonları
na doğru tamam
lanabilir. Gotik 
döneme ait olması
na rağmen kulenin 
çok renkli mermer
lerle yapılmış 
olması ona Klasik 
dönem özelliği ver

mektedir.” Kule kabartmaları göre- Sonra buluşma
sanki bir sanat şah
eseri olarak karşı 
nızda durmaktadır.

Vaftizhane:
Bina Romanesk 

stilin çok iyi bir 
şekilde uyarlanması 
ile beyaz ve yeşil 
mermer dekoras 
yonlar kullanılarak 
inşa edilmiştir. 
Kapılar dünyaca 
meşhurdur.

Sanatçılar kapılar
da bulunan madal 
yonların içersine 
kendi port relerini 
yapmışlar dır. 
Vaftizhanenin içinin 
siyah ve beyaz mer
merler kullanılarak 
dekore edildiğini, 
yer döşemelerinde 
ise on iki burcun
sembolleri, kubbe
de ise 13.yüzyılın 
harikulade mozaik
leri olduğunu 
rehberi miz anlatı 
yor.

Onarım çalış
maları yapıldığı için 
Vaftiz hanenin içine 
giremiyoruz.
Kapısında dinsel 
öyküleri anlatan

biliyoruz.

Sinyörler
Meydanı:

Kentin merkezin
deki en önemli 
meydan Piazza 
della Signoria’dır. 
Bu meydanın 
ortasında Neptün 
çeşmesi bulunun 
Neptün havuzunun 
ortasında mermer
den yapılmış deniz 
tanrısı Neptün’dür.

Ayrıca aynı mey
danda Michelan 
gelo’nun ünlü 
heykeli David’in bir 
kopyası bulunur. 
Aslı müzede korun
maktadır. Bu mey
danın çevresi tarihi 
yapılarla kuşatılmış genelde bahçeli ve
ve heykellerle de 
bütünleştirilmiştir, 
çok çekici bir mey
dandır. Meydanın 
1556 yılında 
yapıldığı 
bildirilmektedir.

Floransa’da ve 
rilen serbest 
zamanı herkes iste
diği gibi kullanıyor. 

noktasında toplanıp 
otobüsümüze bini 
yoruz. Yolculuk
Montacatini’ye 
doğru. Küçük bir 
otelde kalıyoruz.

Akşam yemeğin
den sonra erkek 
arkadaşlarla 
kasabayı şöyle bir 
gezelim diye dışarı 
çıkıyoruz. Kasaba 
sakin yaşamı 
sürdürüyor. 
Geceleri halk pek 
fazla dışarı çıkmı 
yor. Kafelerde otu
ran üç beş kişiyi 
görüyoruz. Bir bira 
ya da bir kadeh 
şarap içip sohbet 
ediyorlar. Sokaklar 
tertemiz, evler 

çiçeklerle dolu. • 
Arkadaşlarımızdan 
biri çatılarda hiç 
anten yok, diyor. 
Gerçekten bir tek 
çatılarda televizyon 
anteni göremiyoruz. 
İnsana huzur veren 
bir havası var 
buranın.

Devamı yarın... _
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Deııleı her kuruşun geri dönüsünü ölcecet
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Işık'ın daha önce 
kurulacağını açık
ladığı Etki 
Değerlendirme 
Dairesi Başkanlığı 
faaliyetlerine 
başladı.
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık'ın daha 
önce kurulacağını 
açıkladığı Etki 
Değerlendirme 
Dairesi Başkanlığı, 
Bakanlığın Bilim ve 
Teknoloji Genel 
Müdürlüğü bünye 
sinde faaliyetlerine 
başladı.
Yeni kurulan birim, 
Ar-Ge ve inovasyon 
desteklerinin etki 
analizlerini yaparak, 
kamunun bu alana 
ayırdığı kaynağın 
ekonomik çıktıları ile 
yarattığı sosyal

katma değeri ölçe
cek. Yapılan ölçüm 
sonucunda ise 
ortaya çıkacak 
tabloya göre katma 
değeri düşük 
destekler yeniden 
gözden geçirilecek, 
etki değeri yüksek 
olan destek mekaniz 
maları da güçlendi 
rilerek devam etti 
rilecek. Konuya 
ilişkin açıklamalarda 
bulunan Işık, yeni 
daire başkanlığını 
çok önemsediklerini 
söyledi.

Yeni birimini, özellik
le bakanlık ve bağlı, 
ilgili kuruluşlarınca 
verilen Ar-Ge ve ino
vasyon desteklerinin 
etki analizlerini 
yapacağını anlatan 
Işık, bu analizlerle 
de kamunun verdiği 
desteklerin makro ve 
mikro ekonomik çık
tıları ile yarattığı 
sosyal katma 
değerin ölçüleceğini 
bildirdi.
Teknoloji geliştirme 
bölgeleri ile Ar-Ge 
merkezleri gibi

kurumsal yapılara 
vergisel destek sağ
landığına, bunun 
yanı sıra gerek 
Bakanlığın gerek 
TÜBİTAK'ın gerekse 
de KOSGEB'in proje 
bazlı hibe destekleri 
verdiğine dikkati 
çeken Işık, şunları 
kaydetti: 
"Bakanlık 
bünyesinde kurulan 
bu dairenin görevi 
Ar-Ge desteklerinin 
etki değerlendirme 
sini yaparak, 
sonuçları kamuoyuy 
la paylaşmak ve bu 
sonuçlar doğrul
tusunda daha etkili 
Ar-Ge ve inovasyon 
politikaları oluştur
mak olacak. Bu anal
izler sonucunda 
ortaya çıkacak 
tabloya göre katma 
değeri düşük destek 
mekanizmaları

yeniden gözden 
geçirilecek, etki 
değeri yüksek 
destek mekaniz
maları ise 
güçlendirilerek 
devam ettirilecek. 
Etki değerlendirme 
analizleriyle kamu 
tarafından verilen 
desteklerin çıktıları 
ortaya konmuş ola
cak, kamu kaynak 
larının israf edilme 
sinin önüne geçile
cek ve bu sayede 
daha etkili ve katma 
değeri yüksek kamu 
politikası geliştir
menin yolu açıla
cak."
- "Teknoloji geliş 
tirme bölgeleri ve 
Ar-Ge merkezlerinin 
daha rekabetçi 
olması sağlandı” 
Son 3 yılda özellikle 
teknoloji geliştirme 
bölgeleri ve Ar-Ge 

merkezlerinin perfor
mans endekslerinin 
hazırlanarak sonuçla 
rımn kamuoyuyla 
paylaşıldığını anım
satan Işık, bu 
sayede söz konusu 
yapıların daha reka
betçi olmasının sağ
landığını belirtti, 
Bunun sonucunda 
da kullanılan Ar-Ge 
desteklerinin daha 
hedef odaklı hale 
geldiğini vurgulayan 
Işık, "Etki analiz
leriyle birlikte de 
destekleri kullanan 
paydaşların da bir 
taraftan kamu kay
naklarını kullanırken 
daha dikkatli ve 
hesap verebilir 
olmaları sağlanırken, 
diğer taraftan verilen 
desteklerin ülke 
ekonomisine katkı 
sının artışı sağlana 
cak" dedi

İhracat mayısta yüzde 3.6 arttı
Türkiye'nin ihracatı 
mayısta, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 3,6 artarak 13 
milyar 750 milyon 
dolar oldu. 
Türkiye'nin ihracatı 
mayısta, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 3,6 artarak 13 
milyar 750 milyon 
dolara ulaştı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ile 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı işbirliğiyle 
oluşturulan Mayıs 
2014 Geçici Dış

Ticaret İstatistikleri 
açıklandı.
Buna göre, ihracat 
mayısta, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 3,6 arttı ve 13 
milyar 750 milyon 

dolara yükseldi. 
Aynı dönemde itha
lat ise yüzde 10,3 
azalarak 20 milyar 
859 milyon dolara 
geriledi.
Söz konusu

dönemde dış ticaret 
açığı ise yüzde 28,7 
azalarak, 9 milyar 
968 milyon dolardan 
7 milyar 108 milyon 
dolara düştü.
İhracatın ithalatı 
karşılama oranı da 
geçen yılın mayıs 
ayında yüzde 57,1 
iken, 2014 Mayıs'ta 
yüzde 65,9'a çıktı. 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne (AB) ihra
catı, mayısta geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 16 artarak 6 
milyar 22 milyon 

dolara yükseldi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ile 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı işbirliğiyle 
oluşturulan geçici 
dış ticaret istatistik
lerine göre, AB'nin 
ihracattaki payı 2013 
mayıs ayında yüzde 
39,1 iken, bu yılın 
aynı ayında yüzde 
43,8 oldu. AB'ye 
yapılan ihracat, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 16 
artarak, 6 milyar 22 
milyon dolar olarak

gerçekleşti.
Almanya mayısta en 
fazla ihracat yapılan 
ülke oldu. Bu ülkeye 
yapılan ihracat 1 mil
yar 372 milyon dolar 
olurken, Almanya'yı 
sırasıyla Irak (1 
milyar 52 milyon 
dolar), İngiltere (818 
milyon dolar) ve 
İtalya (635 milyon 
dolar) takip etti.
İthalatta ise ilk sırayı 
Çin aldı. Bu ülkeden 
yapılan ithalat, 2 
milyar 112 milyon 
dolar oldu

G 
E

■BnmnrrnEFmram-------- ulsmi uaiullth------------ ulniiuiuuusu
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 15 51
C.Saveılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 313 10 28

ULAŞIM

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 65
Tomokey Tomografi 513 55 20
Konur Tıp Mrk. 514 30 88

TAKSİLER

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

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

121
186

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

BELEDİYE

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

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

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

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

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

DAĞITICILAR

OTOBÜS ~

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol
MAR-PET M3 3O33
Tuncay Otogaz S13 18 4S
Beyse Petrol aıa 01 03

Gemlik K.jfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ 0A2ETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4912 

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)

iiİisIhM
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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ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

Mwenilir

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. 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


KAVLAKW
DOĞANIN HÂZİNESİ

----- ---------- İKAVLAKlll

kavlak1tai_*DOCAN|H HAZİNİM w fceytınS^Hİ 
^■Zeytinyağı]

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAKsmarkaŞı,
^v»IV| Sltblldv

Pk^vlakM
|«VTİN RHÇBLll g„- 2>9a

Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesîhit^yanında, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve marketlerde 

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

tKestane Şekeri® 
tföresel Reçelle® 
[Kozmetik Ürünler

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gşmlik (istiklal Cad) Yalova Yolu Satlş Mağazası - Çrhângazı (Gşdelek)

TelF512Ö512
www.kavlak.com.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
2 Temmuz 2014 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ I...

unvw.umurbeydeemlak.com 
www.irfanijnliiemlak.com

IHIrinldnlMlıi AKTAŞ1 Nakliyat, 8 tekerli sandalye bağışladı

Tekerlekli sandaNe 
salısı 84’e çıktı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BU İŞİ BECEREMİYORLAR...
AKP hükümeti iktidara geldiği 2002 yılından 

beri Türkiye genelinde yapılan Üniversite yer
leştirme sınavlan ve diğer birçok sınavlarda 
fiyaskolar yaşandı.

Hazırlanan soruların yanlışlığı yetmiyormuş 
gibi, sınav sorulan çaldırıldı.

Mahkemeler sınavlan iptal etti.
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 

sınavlan, 8’inci sınıf öğrencileri için 28-29 
Kasım 2013 tarihinde yapıldı.

20 Ocak 2014 tarihinde sonuçlan açıklandı.
Sınav sorularında kafaları karıştıran birçok 

hata vardı. Devamı sayfa 4’de

Temel Eğitimden 
Orta öğretime Geçiş 
çerçevesinde 8. 
sınıf öğrencileri için 
28-29 Kasım 2013 
tarihinde yapılan ve 
20 Ocak 2014 
tarihinde sonuçlan 
Milli Eğitim Bakanlı

ğı’nca açıklanan 
ortak sınavlara 
ilişkin olarak Ankara 
13. İdare Mahkeme 
si’nde açılan yürüt
menin durdurulması 
istemi iptal 
davası sonuçlandı. 
Haberi sayfa 3’de -■

Türkiye Kızılay Der 
neği Gemlik Şube- 
si’ne hayırseverler 
tarafından bağışla 
nan tekerlekli san 
dalye sayısı 84’e 
yükseldi. Dernek 
Başka nı Gökhan 
Özler, yaptığı açıkla
mada, Aktaş 1 
Nakliyat firması 
tarafından muh
taçlara ulaştınlmak

üzere 8 adet teker
lekli sandalye Şirket 
Müdürü Nuray 
Eryiğit tarafından 
kendilerine teslim 
edildiğini söyledi. 
Özler, firma sahibi 
Faik Aktaş’ın Kızılay 
aşevinin 2 günlük 
ihtiyaçları ve 10 
çocuğun sünnet 
masraflannı karşıla 
yacağını bildirdi

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
unvw.umurbeydeemlak.com
http://www.irfanijnliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Meçlisi'nin Temmuz ayı ilk toplantışı bugün yapılıyor TEOG şuadan İdare
Mahkemesi ne takıldı

Gemlik Belediye 
Meclisi, bugün 
Belediye Ömer 
Kahraman Ek 
Hizmet binasında 
Temmuz ayı olağan 
toplantısını 
yapacak.
Saat 17.oo de 
başlayacak olan

D O G AL GAZ

AKSA GEMLİK DOĞALGAZ 
DAĞITIM A.Ş. BÜNYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK 
BÖLÜMLERİNDEN YENİ MEZUN, 
DİSİPLİNLİ, DİNAMİK VE TAKIM 

ÇALIŞMASINA YATKIN, 
YOĞUN VE ESNEK ÇALIŞMA 

TEMPÜSÜNAÜKJÜN,
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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Belediye Meclis 
toplantısında, Daire 
Müdürlerinin 
Meclise havale 
ettikleri teklifler ele 
alınacak.
Haziran ayı Meclis 
toplantılarında 
ilgili komisyonlara 
gönderilen konu

ların hazırlanan 
raporları 
görüşülerek, karara 
bağlanacak.
Meclis günde
mindeki konuların 
büyük çoğunluğu 
imarlı ilgili 
konular olduğu 
gözleniyor.

Temel Eğitimden 
Orta öğretime 
Geçiş Çerçeve 
sinde 8. sınıf 
öğrencileri için 
28-29 Kasım 2013 
tarihinde yapılan ve 
20 Ocak 2014 tari
hinde sonuçları 
Milli Eğitim 
Bakanhğı’n ca açık
lanan ortak 
sınavlara ilişkin 
olarak Ankara 13. 
İdare 
Mahkemesi’nde 
açılan yürütmenin 
durdurulması 
istemi iptal 
davası sonuçlandı. 
Açılan davada 
ortak sınavların 
Fen ve Teknoloji 
Testi A kitapçığı 9, 
B kitapçığı 6, 
İngilizce testi A 
kitapçığı 4 ve 6, B 
kitapçığı 5 ve 7, Din 
Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi

II

Bursa Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam eden 
Şükrü Şenol İlkokulu öğrencisi Selvet Jale Bayrak’ın 

7 başarı belgesi ile 8 madalyası bulunuyor.
IIV

Gemlik Şükrü Şenol 
İlkokulu öğrencisi 
Selvet Jale Bayrak, 
3. sınıftan beri okul 
içi ve dışındaki ya 
rışmalarda başarı 
dan başarıya 
koşuyor.
Bursa Bilim Sanat 
Merkezi’ne 3.sınıf
tan beri devam 
eden Selvet Jale 
Bayrak, burada fizik 
ve edebiyat dalların
da özel eğitim ah 
yor.
Okulda çıkarılan en 
gellilerle ilgili kitap
ta da bir öyküsü 
bulunan Bayrak’ın 7 
başarı belgesi, 8 ma 
dalyası bulunuyor. 
Başarısını sıkı çalış
masına bağlı olduğu 
nu söyleyen Selvet 
Jale Bayrak, 
“Okulda ders saat
lerinde öğretmenimi 
iyi dinliyorum. Okul 
dışında ise bol, bol 
kitap okuyorum. 
Bütün bunlar sıkı

$
Testi A kitapçığının 
7., B kitapçığının 1. 
sorularının hatalı 
olduğu ve iptal 
edilmesi gerektiği 
iddiasına yer 
verilmişti.
İlgili mahkeme 
davada iddia edilen 
sorulara ilişkin 
olarak yürütmeyi 
durdurma kararı 
verdi.

çalışma ile bir- 
leşince başarı kaçı 
nılmaz oluyor. Başa 
rı kendiliğinden 
geliyor.” dedi.
Bu yıl Şükrü Şenol 
llkokulu’nu bitiren

Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş

Milli Eğitim 
Bakanlığı 
Ankara 13. İdare 
Mahkemesi kararın 
aleyhine Bölge 
İdare Mahkemesi’ne 
itiraz etti.
Üst mahkemenin 
kararına göre 
daha önce açık
lanan sonuçlar 
yeniden değer
lendirilecek.

Selvet Jale Bayrak, 
önümüzdeki öğre
tim yılı orta okula 
devam edeceğini 
yine başarılı olmak 
için durmadan çalı 
şacağını söyledi.

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

Güne Bakış KIMBİMMaMlİM
BU İŞİ BECEREMİYORLAR

Sınav sorularında kafaları karıştıran 
bir çok hata vardı. Ankara 13’üncü 
İdare Mahkemesi’nde açılan yürütmenin 
durdurulması istemli iptal davası sınav 
sonuçlarıyla ilgili yürütmeyi durdurdu.

AKP'nin 12 yıllık iktidarı döneminde, 
üniversitelere giriş ve yerleştirme sınav 
lan, KPS sınavları ve TEOG sınavlan 
gibi birçok sınav mahkeme kararıyla 
iptale edildi.

Soruların çalındığı mahkemelerce 
kanıtlandı.

Öğrenciler, aileler bu yanlışlığın bedeli 
ni kötü ödediler.

Dün, Milli Eğitim Bakanlığı internet 
sitesinde, Ankara 13. İdare Mahkeme 
si’nin aldığı yürütmeyi durdurma kararı 
vardı.

Bakanlık bu karara üst mahkeme olan 
Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz 
edecekmiş.

Sınavlarda sorulan soruların yanlış 
olduğu ispatlanırsa, sınavlarda duyuru
lan sonuçlar değişecek.

Bizim Barış’ın da girdiği TEOG 
sınavlannın sonuçlarını heyecanla bek
lerken, yeni bir şokla karşılaşıldı.

Ben, buna beceriksizlik ve savrukluk 
diyorum.

Koskoca Bakanlığın sorularını hazır
layan uzmanlar nasıl yanlış cevap 
anahtan hazırlarlar.

Anlamak mümkün değil.
Bu durum çocuklarımızın aldığı notları 

değiştirecek.
Diyorum ki bilmiyorsanız bu işi yap

mayın.

AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
AK Parti'nin 
Cumhurbaşkanı 
adayının Başbakan 
Erdoğan olduğunu 
açıkladı.
Başbakan Erdoğan 
salona girdikten 
sonra açıklamayı Ak 
Parti Genel Başkan 
vekili Mehmet Ali 
Şahin yaptı.
Toplantının başında 
Erdoğan'ı anlatan 
bir sinevizyon gös
terimi yapıldı. Film 
Sinevizyon gösteri
mi sırasında Başba 
kan Erdoğan ve eşi 
Emine Erdoğan'ın 
duygulandığı, Emine 
Erdoğan'ın ağladığı 
görüldü.

Yeni Soruşturmalar...

Fatih Mehmet Gülerim görevden alın
masından sonra göreve gelen Refik 
Yılmaz yönetimi, Fatihçi olarak tanım
ladığı Belediye Zabıta görevlilerin bü 
yük çoğunluğunu kaçak yapı ve yıkım 
ekibine verdi.

Ben, bu göreve verilenlerin kimlikleri 
ne baktığımda bugörev yerine “sürgün 
Yeri” diye adlandırmıştım.

Belediye Kaçak yapı Zabıtası ne iş 
yapar?

Kaçak olarak yapılan yapıları tesbit 
edip, tutanak tutar. Bu tutunaklar 
Belediye Encümenine gelir. Encümenin 
aldığı karar eğer yıkım ise yıkımı zabıta 
memurları yapmaz.

Kim yapar?
Belediye Fen İşlerinin makinaları ve 

ekibi yapar.
Peki zabıta burada ne hizmet görür?
Zabıta, kolluk kuvvetleri ile birlikte 

yıkımın engellenmesini önler, güvenliği 
sağlar.

Öğrendiğime göre, zabıta memurlarına 
yıkım kararı olan 175 adet kaçak 
yapının yıkılmasını yerine getirmedikleri 
için soruşturma açılmış.

Öte yandan, Fatih Mehmet Güler 
döneminden sonra, görevden alınan 
Hesap İşleri Müdürü Özcan Soygan yeri 
ne getirilen yeni müdürle 35 ay birlikte 
çalışan Yılmaz, yeni oluşturulan, enkaz 
döküm alanına yeni atamalar yapmış.

Bunlardan birine Hesap İşleri 
müdürünü, bir de eski Zabıta müdürünü 
atamış.

Herhalde burası Belediyenin yeni 
sürgün a'ıanı o'ısa gere'K diyorum.

ERDOĞAN'IN 
HAYATI ANLATILDI 
Ak Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
Ak Parti'nin 12. 
Cumhurbaşkanı 
adayının Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan olduğunu 
duyurdu. Ak 
Parti'nin adayının 
duyurulmasının 
ardından Erdoğan'ın 
hayatını anlatan 
filmin gösterimine 
geçildi.
Mehmet Ali Şahin'in 
konuşmasında, 
“Bu anlamlı günde

ÖZBİR ZEYTİNCİLİK GIDA VE KONSERVE SAN. PAZ. A.Ş isimli 
firmamızın, Bursa Gümrük Müdürlüğü’nden onaylı P 0751279 

F 0221426 F 0221425 Nolu A.TR dolaşım belgesi ve 
EUR.TBelgesi'kaybolmuştun Hükümsüzdür.

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
MATBAACILIK - yayinciuk - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

anlamlı saatte sizleri 
en içten duygularla 
selamlıyorum. Tarihi 
nitelikteki bu toplan
tının hayırlara vesile 
olmasını niyaz edi 
yorum. Hatırlayacak 
siniz 2007 yılında 
onuncu cumhurbaş 
kanının görev süresi 
dolmuş Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
11. cumhurbaşkanı 
nı seçecekti. Biz Ak 
Parti olarak anaya 
saya yasalara ve 
Meclis iç tüzüğüne 
uygun şekilde hazır
lıklarımızı yapmıştık. 
Ancak hiçbir seçim 
de öne sürülmeyen 
şartlar biz Cumhur 
başkanı seçeceği 
miz zaman önümüze 
çıktı. Hukuk ayaklar 
altına alındı ideolo
jiler gün yüzüne 
çıktı. Ancak biz 
hiçbir zaman hukuk
suzluğa boyun 
eğmedik, eğemez 
dik. Derhal millete

gittik olup bitenleri 
milletimizle 
paylaştık.
Başbakan, 
Çankaya Kararını 
Pınarhisar'da Verdi 
Öncelikle Anayasa 
ya değişikliğini 
gerçekleştirdik. 
Milletimiz daha 
güçlü şekilde bizi 
parlamentoya getir
di ve önce Meclis'te 
11. cumhurbaşkanı 
mızı seçtik ardından 
anayasa değişikliği
ni referanduma 
götürdük. Milletimi 
ze şükran borçluyuz 
ki referandumda 
yüzde 70'e yakın bir 
oyla milletimiz 
anayasa değişikliği
ni kabul etti.

"ADAYIMIZ TAYYİP 
ERDOĞAN'DIR"

Bugün cumhurbaş- 
ka nını halkın belirle 
yeceği bir seçime 
hazırlanıyoruz. Uzun 

bir aday tespit süre
ci yaşadık. Sayın 
Başbakanın başkan
lığında hemen 
herkesimle istişa 
relerde bulunduk. 
Teşkilatlarımızla 
belediye başkan- 
lanmızla kadın ve 
gençlik kollarımızla 
görüştük. STK'ların 
ve siyasi partilerin 
görüşlerini aldık 
halkın nabzını tut
tuk. Milletin reisi 
cumhur olarak 
görmek istediği ismi 
nihayet tespit ettik. 
Biliyorsunuz 
bir kişinin 
Cumhurbaşkanı 
adayı olması için en 
az 20 milletvkeilinin 
imzasıyla aday gös
terilmesi gerekiyor. 
Biz grubumuzdaki 
tüm milletvekili 
arkadaşlanmızın 
imzalarını topladık. 
Tüm milletvekili 
arkadaşlanmızın 
ittifakıyla Cumhur 
başkanı adayımızı 
belirledik.
Aziz milletimizin 
takdirlerine sun
maya karar verdik. 
Türkiye cumhuriye 
tinin 12. Cumhur 
baş kanı adayı 
Genel Başkanımız, 
başbakanımız, 
İstanbul Milletvekii 
Recep Tayyip 
Erdoğan'dır.” 
dedi

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İtalya Gezisi ile İlgili İzlenimler (3)

Dünden devam..

2. GÜN
10 Haziran 2014 

Sah - FLORANSA

Floransa’dan 
TOSCANO’ya 
Yolculuk:

Sabah kahvaltının 
ardından Tosca 
no’ya doğru yola 
çıkıyoruz. Bu yolcu
luk sırasında 
Toscano gezisini 
gerçekleştireceğiz. 
Bu gezi San 
Gimignano, Pisa ve 
Siena olmak üzere 
üç bölümden oluş
maktadır. Tam gün
lük bu gezi boyun
ca unutulmaz man
zaralar ve görkemli 
yapılar göreceğiz. 
Pisa’ya doğru yola 
çıkıyoruz. Iarımın 
bu bölgelerde çok 
iyi olduğunu 
söyleyebiliriz, 
talya için turizm ve 
tarım önemli bir 
sektör. Gerçekten 
yemyeşil bir doğayı 
her yerde görebil i 
yoruz. Hele hele 
bağlar ve şarapçılık 
bu bölgenin tanın
masında önemli bir 
faktör olmuş.

Pisa Gezisi: 
Pisa, 12. Yüzyıl’da, 

Batı Akdeniz’deki 
ticaret üstünlüğünü 
elinde bulunduran 
ve aynı zamanda 
günümüzde de 

l kültür ve tarih zen 
ginliğini yaşatan bir 
kent. Denize bir kilo 
metre uzakta olan 
kente tarihi doku 
öylesine korunmuş 
ki insanın aklı 
almıyor. Nüfusunun 
150 bin civarında 
olduğunu öğreni 
yoruz.

Pisa; dünyaca bili
nen ve en önemli 
tarihi eserlerinden 
biri olarak kabul 
edilen eğik kule
siyle ünlüdür. 
Bununla birlikte 
önemli bir özelliği 

de demiryolu kav 
şağında bulunma 
sidir. Şu gerçeği de 
belirtmeden geçm
eye iim İtalya’da 
demiryolu ulaşımı 
gerçekten çok 
gelişmiş durumda. 
Halk genelde 
ulaşım aracı olarak 
treni tercih etmek
tedir. Avrupa ülkele 
rinde demiryolu bir 
çeşit gelişmişlik 
ölçütüdür. Bizim 
muhteremler kara 
yolu ile övüne dur
sunlar...

Pisa Kulesi:
Pisa Kulesi,i Pisa 

şehrinde, Mucizeler 
Meydanı’nda yer 
ahr. 1063-1090 yıl
larında yapılan 
şehir katedralinin 
çan kulesi, ana 
yapıdan ayrı olarak 
1173'te yapılmıştır. 
Temeli çok sağlam 
olmadığı için hafif 
yana eğilmiştir 
zamanla. Ünlü Pisa 
Kulesi, bir çan kule
sidir.

Kule,56 metre yük
seklikteymiş ve 
üzerine 294 basa 
maklı bir merdiven
le çıkılırmış. Pisa 
Kulesi bitirildiği ta 
rihten itibaren gün
eye doğru eğilmeye 
başlamış. Bunun 
sebebi temeldeki 
yumuşak zemindeki 
bir çökmeymiş. 
Kule her yıl milime
trenin onda yedisi 
kadar (100 yılda 7 
cm) eğiliyormuş. 
Kulenin şu andaki 
eğimi 5,5° miş. 
Kule, Pisa'nın 
gücünün ve zengin
liğinin bir sembolü 
olarak Cenova ve 
Venedik’e rakip 
olarak yapılmıştır.

Kule belli bir süre
den sonra bulun
duğu zemindeki 
çökme nedeniyle 
yıkılma aşamasına 
gelmiş. Pisa Kulesi, 
20 milyon sterlinlik 
projeyle kurtarılmış. 
Birkaç yıl içinde 
yıkılacağı uyarısın

da bulunulan kule, 
proje kapsamında 
yapılan 45 cm’lik 
bir düzleştirme 
çalışmasıyla eski 
haline getirilmiş. 
Kuleye çıkmak 
isterseniz sıra bek
lemeniz gerekli. 
Kulenin tepesinden 
şehrin güzel man
zarası seyredile 
biliyormuş. Ne 
yazık ki biz kuleye 
çıkamadık.

Katedral:

Siyah ve beyaz 
mermerlerden 
yapılmış görkemli 
bir yapıdır. Zamana 
nasıl meydan oku 
duğunu baktığınız
da anlayabilirsiniz.

Vaftizhane: 
Kubbeli sekizgen 

planlı vaftizhanede 
ise 13.yüzyıldan 
beri vaftiz törenleri 
izlenmekteymiş. 
Kapısında çeşitli 
dinsel konuların 
anlatıldığı bakır 
kabartmalar dikkat 
çekiyor.
Hristiyanlıkta vaftiz 
olayı büyük önem 
taşımakta aynı 
gelenek günümüz 
de de devam etmek 
teymiş. Katolik 
Hristiyanlar, bu dini 
yayma ve dünyaya 
egemen olma 
çabasında oldukları 
için vaftiz törenle 
rine büyük önem

vermişlerdir.
Pisa kenti çok 

geniş bir alana 
yayılmış, evler 
genelde birkaç 
katlı...

Miracoli Meydanı: 
Mucizeler meydanı 

olarak bilinmekte
dir. Katedralin ve 
kulenin bulunduğu 
yerdedir.

Bu tarihi şehirde 
bol bol fotoğraf 
çekme olanağı var. 
Mirocoli Meydanı’n 
dan kenti gezip 
görmek isterseniz 
faytonlardan yarar
lanabilirsiniz. 
Meydanın dışında 
hediyelik eşya 
satan Habeşliler 
çevrenizi sarar ve 
Türkçe size bir 
şeyler anlatmaya 
çalışırlar. Çevrede 
hep yeşili görüy
oruz. Hava sıcak 
olmasına karşın 
fazla etkilenmiyor
sunuz. Pisa gezisin
den sonra San 
Gimignano’ya doğ 
ru yola çıkıyoruz.

Yolculuğumuz 
sırasında Po ovası 
nın verimliliğini 
görüyoruz. Gerçek 
ten topraktan 
bereket fışkırıyor. 
Tarlalarda çalışan
lar genelde göçmen 
işçiler. Bunlar 
Balkan ülkelerinden 
geliyor, üç dört ay 
çalışıp tekrar mem
leketlerine dönü 
yorlarmış. Bu böl
gelerde hayvancılı 
ğın yaygın olduğu 
nu öğreniyoruz. 
Peynirin 200 den 
fazla çeşidi olduğu 
söyleniyor. Zaman 
zaman zeytin 
ağaçlarını ve 
bağları da görü 
yoruz. Sonuç olarak 
bu bölgelerde hay
vancılık, bağcılık, 
tarım ve turizm altın 
yumurtlayan bir 
tavuk misali.

*San Gimignano:

13 kuleli şehir 
olarak da bilinmek
tedir. Bu kasaba

Siene iline bağlıdır, 
12. ve 13. Yüzyılda 
rakip soylu aileler 
tarafından inşa 
edilmiştir. Etrafı 
surlarla çevrili ve 
çok iyi korunmuş 
bir ortaçağ kasaba 
sidir. Ortaçağ 
mimarisinin görün
tüsünü yansıttığı 
için Unesco Dünya 
mirasları listesinde 
bulunmaktadır. 
Küçük ama çok 
şirin bir yerdir. 
Bugün sadece bir 
kulesine çıkıla- 
bilmektedir. Şehrin 
en önemli meydanı” 
Cisterne
Meydan ı”dır. 13 
Kuleli şehirde ilginç 
bir müzeyle 
karşılaşacaksınız:” 
işkence Müzesi” 
Ortaçağda dine ve 
soylulara karşı suç 
işleyenler için 
yapılmış işkence 
evi.

İşkence aletleri 
metalden yapılmış 
o zamanlar.

Kalenin dışındaki 
evler genelde iki 
katlı.

Tepeden bak
tığınızda verimli 
topraklan görüyor
sunuz. Kalenin 
içinde pek çok 
hediyelik eşya 
satan dükkânlar 
dikkatinizi çekiyor. 
Fiyatlar söylendiği 
gibi çok ucuz değil. 
Şaraplar bu böl 
geye özgü.

Bu yerleşim biri 
minin nüfusu 6-7 
bin civannda... 
Şarap ve zeytinyağı 
pazarlanıyor.

Şarap fiyatları 
uygun, buradan 
satın alınabilir.

Devamı yann..
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Gemlifc Beleıfivesnor Kupa Törenine Damgasını Vurdu
Bursa Amatör Spör 
Kulüpleri’nin 
2013-2014 futbol 
sezonunda grupla 
rında şampiyon olan 
takımların kupa töre 
ninde, Gemlik Bele 
diyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü geçmiş 
yıllarda olduğu gibi 
yine törene damgası 
m vurdu. 17 ilçeli 
Bursa’da belediye 
takımı olarak iki 
kupa birden alan tek 
kulüp Gemlik Beledi 
yespor’un başarıları 
görmezden gelinme 
yecek kadar dikkat 
çekici ve büyük.
Kulüp başkam Turan 
Alkış, açıklamasın
da, "Elde ettiğimiz 
başarıların hiçbirisi 
tesadüf değildir. Bu 
başarıların arkasın
da, birbirine inanan 
ve güvenen yönetim 
kurulumuzun uygu
lamaya koyduğu 
disiplinli ve özveri 
ile yerine getirilen 
çalışma programı ve 
bu programı çok 
büyük fedakarlıklarla 
uygulayan kulüp 
antrenörlerimiz ve 
en önemli olarak ta

Gemlik’te spor yap 
ma heyecanı ile biz- 
leri zorlayan yetenek 
li Gemlik gençliğidir. 
Kulüp olarak imkân
larımız ölçüsünde 
800 sporcumuza 
sekiz branşta 12 
antrenörümüz ile 
hizmet vermekteyiz. 
Kulüp yönetimi 
olarak, Gemlik’teki 
kurum ve kuruluşlar
dan, maddi-manevi 
destek aldığımız 
takdirde, sporcu 
sayımızı 3000 kişiye 
çıkarmanın progra 
mini yapıyoruz.
Amacımız her köy ve 
mahalleden 100 
lisanslı sporcu 
sayısına ulaşmak. 
Gemlik’te faaliyet
lerini sürdüren, işlet
melerimiz ve yöneti
cilerimiz Gemlik 
gençliğine hizmet 
eden kulübümüzde 
spor yapan; 6-17 
yaş grubu gençleri 
mizden oluşan 
çocuklarımıza des 
tek olsunlar. Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü’nde 
sadece ve sadece 
Gemlik gençliğine ve

Türk sporuna hizmet 
edilmektedir.
Spora gönül veren 
kuruluşlarımızın 
sayesinde, sîzlerin 
sahiplenmesiyle ve 
katkılarınızla, spor 
ahlakı ve kültürü ile 
yetişecek gençlerim
iz yarınlarımızdır. 
Maddi-manevi 
destek olacak kuru
luşlarımız katkıları 

nın yerine ulaştık
larından emin ola
bilirler. Kulübümü 
zün gelir- gider 
tabloları tüm Gemlik 
kamuoyuna açıktır. 
Bursa’daki kupa 
törenimizde bizleri 
yalnız bırakmayan, 
sevincimize ve guru
rumuza ortak olan 
Gemlik ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 

si Meclis Üyemiz 
Sayın Gülşen Uslu 
hanım efendiye 
kulübümüz adına 
teşekkür ederiz.
4 Temmuz’da 
Atina’da yapılacak 
olan Ümitler Avrupa 
Judo Şampi 
yonası’nda milli 
takımımızı temsilen 
yarışacak olan 
sporcumuz Semanur

Erdoğan’a 
başarılar diliyorum. 
Dualarımız 
kendisiyle.
Bütün insanlığın 
Ramazan ayının 
rahmetinden, 
bereketin den, 
feyzinden faydalan
ması dileklerim ile 
İslam aleminin 
Ramazan ayını kut
larım.” dedi

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 AJflNS

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

 Tel : (0.224) 513 96 83

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4913 

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

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

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

GÜLER AJANS 
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) .

MİISİMMM
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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Güciimspor seminerde tasmılıfııilıttı
Gemlik Gücüm Spor 
Kulübü Kuşadasın 
da yapılan 9.Uluslar 
arası Antrenör 
Gelişim seminerine 
katıldı
Seminere Baş 
Antrenör Ziya Güler, 
Alt yapı antrenörü 
Sabri Güler ve 
Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran 
katıldılar.
9. Uluslararası 
Antrenör Gelişim 
Semineri, Eğitim 
Kurulu Başkan 
Vekili, Gazi Üniver
sitesi BESYO 
Öğretim Üyesi ve 
Uşak Sportif 
Basket bol A Takım 
Teknik Menajeri Yrd. 
Doç. Dr. Seyfi 
Savaş, Anadolu Efes 
Spor Kulübü 
Kondisyo neri Ozan 
Şirikçi ve 
Fenerbahçe Spor 
Kulübü Kondisyo 
neri İlker Belgütay’ın 
“Basketbolda Farklı 
Isınma Protokolleri” 
sunumu ve saha 
uygulamaları ile 
başladı. Sunum son
rası katılımcılar soru 
cevap bölümüne yo 
ğun ilgi gösterdiler. 
Seminerde mode

Çağal ve İstanbul Eğitim Kurulu Başka

ratörlüğü Cem Çağal 
yaptı, Ahmet Çakı, 
Kamil Uzun, Efe 
Aydan, Fatih Söyle 
mezoğlu. Hayri 
Solmaz, İnanç Koç, 
Nevin Atalay Güzel, 
llias Zouros, Ekrem 
Memnun, Seyfi 
Savaş, Ozan Şırıkçı, 
İlker Belgutay konuş 
maçı olarak yer aldı. 
Seminerin son otu
rumunda Dusseldorf 
Basketbol Takımı 
Başantrenörü Murat 
Didin, “Savunmada 
Rotasyon” sunumu 
nu gerçekleştirdi. 
Murat Didin’e semi
ner şiltini Eğitim 
Kurulu Üyesi Cem

Büyükşehir Beledi 
yesi Basketbol 
Takımı Başantre 
nörü Hakan Yavuz 
takdim etti. 
Seminer kapanışı, 
Türkiye Basketbol 
Federasyonu Yöne 
tim Kurulu Üyesi ve 

m Kamil Uzun’un 
değerlendirme 
konuşması ile 
yapıldı. Daha sonra 
sertifika dağıtımına 
geçilerek 9.
Uluslararası 
Antrenör Gelişim 
Semineri sona erdi.

Yeni sezon hazırlık
larına dün Özlüce 
Tesisleri'nde 
yapılan antrenman
la başlayan 
Bursaspor'da, fut
bolcular sağlık 
kontrolünden geçti. 
Özlüce Tesisieri'ne 
gelen özel bir has
tanenin sağlık ekip
leri tarafından 
oyunculara kan 
testleri yapıldı. 
Şener Özbayraklı, 
Şamil Çinaz, 
Onurcan Piri, Ozan 
Tufan, Bekir 
Yılmaz, Ertuğrul 
Ersoy, Harun Tekin,

Okan Kocuk, Enes 
Ünal, Batuhan 
Altıntaş, Furkan 
Soyalp, Yasin 
Pehlivan ve 
Muhammet 
Şengezer kan 
testlerinin yapıl
masının ardından 
geri kalan muayene 
ve tetkikler için 
hastaneye 
gitti.Sporculara 
efor testleriyle bir
likte iç hastalıkları, 
göz, kulak burun 
boğaz, ortopedi, 
genel cerrahi ve 
kardiyoloji ile 
akciğer testi yapıldı

VASIFSIZ ELEMAN

25-35 YAŞ ARASI, 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMADI 
GEREKMEKTEDİR

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek- 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

Cotanakspor ay areileri siirdiir ii yor
Gemlik Çotanak 
Spor Yönetimi, 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürü Ramiz 
Erçetin ve İlçe Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç’u ziyaret etti. 
Kulüp Başkanı 
Hüseyin Yavuz, 2. 
Başkan Dilek Uslu, 
Başkan Yardımcıları 
Özgür Çelik ve 
Tolga Karatepe ilk 
olarak Emniyet 
Müdürü Ramiz 
Erçetin’i ziyaret etti. 
Erçetin, Amatör 
Spor Klüplerini 
önemsediklerinin 
altını çizerek; 
‘’Gençlerin spor 
yapması bizim de 
işimizi kolaylaştırır. 
Spor, birlikteliği ve 
takım çalışmasını 
aşılar, kötü alışkan
lıklardan da uzak 
tutar. Bu nedenle 
spor klüpleriyle 
beraber çalışmalar 
yapmayı düşünü 
yoruz" dedi.
Kulüp Başkanı 
Hüseyin Yavuz; “Şu 
anda 302 sporcu 
muz var. Yeni bir 
grup başlatmayı ve 
sayıyı artırmayı 
düşünüyoruz.

Biliyoruz ki, ne ka 
dar genci spora 
yöneltirsek, gele
ceğimiz adına o 
kadar önemli yatı 
nm yapmış olaca 
ğız” dedi 
Kulüp Yönetimi 
ardından Gemlik 
ilçe Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç’u 
ziyaret etti. İlçe 
Spor Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, Gem

lik’te takımların ge 
nelde futbol üzerine 
yo ğunlaştığını belir 
tirken, farklı spor 
branşları da zengin
lik katar, başarıyı 
kolaylaştırır. Bu 
nedenle çeşidin art
masını diliyoruz. Biz 
ilçe Spor Müdürlüğü 
olarak spor kulüple 
rinin talepleri bizler 
için önemlidir 
ifadelerini kullandı.
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SOfÖB
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE
DOLGUN MAAŞLI 
ACİL TIR ŞOFÖRÜ

ARANIYOR
0 530 783 62 61

ELEMAN
BAKIM 

BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 
KAYNAKÇI 
ARANIYOR 

02245140060

KİMLİK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353711800

SATILIK SU BAYİİ
0 507 244 72 24

ELEMAN 
DENEYİMLİ 

SRC BELGELİ 
SERVİS ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330365633

SATILIK
UMURBEY’DE

BAHÇELİ 
4+1180

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0535 378 18 00

SATIUK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK
05435821578

BAYAN ELEMAN
MERMER SEKTÖRÜNDE 

ÖN MUHASEBE VE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

■IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

liıfr temeli 
HM

Türkiye'nin Mali 
Eylem Görev Gücü 
(FATF) listesinde, 
koyu gri listeden 
gri listeye yükseldi. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Türkiye'nin Mali 
Eylem Görev 
Gücü (Financial 
Action Task Force - 
FATF) listesinde, 
koyu gri listeden 
gri listeye yük
seldiğini bildirdi. 
Şimşek, yaptığı 
açıklamada, 
FATF'ın, BM ve G- 
20 bünyesinde kara 
parayı aklama ve 
terörün finansmanı 
adına düzenlemeler 
yapan önemli bir 
kurum olduğunun 
altını çizdi. 
Son 1,5 yıldır 
bazı çevrelerin tüm 
engelleme

çabalarına, 
spekülasyon ve 
tüm menfi propa
gandalarına rağ
men Türkiye'nin 
güçlü bir siyasi 
irade ortaya 
koyduğunu belirten 
Şimşek, "FATF 
tarafından bu 
çabalar takdir 
edilmiştir. En 
önemlisi de 
Türkiye'nin ulus
lararası finansal 
sistemdeki 
öngörülebilirliği 
pekişmiştir. Bu 
çerçevede FATF'a 
tam uyum yönünde 
çabalarımız devam 
edecektir. En kısa 
sürede Türkiye, 
tam uyum sağla 
yan ülkeler arasın
da hak ettiği yeri 
alacaktır” ifade 
lerini kullandı.

‘Gemfik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.co m

http://www.gemlikkorfezgazetesi.co


IMULKU..

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ 
İLKE EDİNMİŞ OTELİMİZ 
ÖZEL GRUP MENÜLERİ 
İLE RAMAZANDA DA 
HİZMETİNİZDE...

Hisar 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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ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

SMöti
ATIMINDA GÜVENİLİR MARKAARAÇ All

01W0TT

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...
^E/u/m^ircan çJa(i(r Çburrum

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.manastiremlak.sahibinden.conr) - www.ilan.com.tr/manastiremlak

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


DOĞANIN HÂZİNESİ
[kavlak] 3

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, 
Yöresenjrünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yşnında, ' 

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

[kavlak.:
'BvtIn rbç'BI-

Kavlak^_~UO<".ANIN MAZİM M [Zeytin&^İHI 
jWZeytinyagf 
«^■Kestane Şekeri MM 

t Yöresel Reçelleri!^
1 MK Kozmetik- Urunler*®

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (istiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası Orhangazi
Tel: 512 0 512

www.kavlak.com.tr

lKıırııhiQı<1Q7'll

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ!...

3 Temmuz 2014 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

www.umurbeydeemiaK.com 
www.irfanünlüemlak.com

Gemlik Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı başladı...

Iılft MM t m Bilgi Cengizüöral, 35. ölüm 
yıldönümünde amlıyır

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

r\a£aA rdpııar mekeıesı....
hiAfbiıeüıye'lsa^Kanrı-â'ûn'Mönmit^i'ûıeTın 

başına neler gelmedi ki.
O’nu görevden uzaklaştırmak için o kadar çok 

davalar açtılar ki sormayın.
t/ıönmetlfi'M-e' köYiûk ve maaş'Dâğıanbı, o ba 

iMrilnuhyöfbavdiıîgının öıemanı çfıbı çiııŞıı.
Bu davalardan bin de kaçak yapılan neden yık

tırmadın davasıydı.
Fatih Mehmet Güler öncesi ve sonrası kaçak 

yapılar durmadı. Daha önce tesbit edilen 175 
kaçak yapı yerinde duruyor.

Gemlik’te en çok kaçak yapı AKP belediyeleri 
döneminde yapıldı.

Kaçak yapının menbahı İse Kumsaz ve Gençall 
saniıibn İte, ıJörtiıiK ın çevrd yo'ıu'aoguSU, yarşı 
deresinin çevrisiydi. Devamı 4’de

Gemlik Belediyesi 
Temmuz ayı olağan 
toplantısının ilki dün 
yapıldı. Dünkü 
Mecliste Gemlik 
İskele Meydanı, Lale 
Kemal İlkokulu çevre
si ve Cihatlı Köyünde 
görülen fay kınğı ile 
ilgili olarak ACE 
uygulamasının yapıl 
ması konusunda 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
belediye bütçesinden 
buna aynlacak ödene 
ğin bulunmadığını, 
yüksek meblağlar 
tutacağını söyledi. 
Yılmaz, ACE çalış
masının Bakanlıkça 
yaptın İması için 
başvuracaklannı 
söyledi. CHP grubu

ile MHP gurubu buna 
karşı çıktılar.
CHP Grup Sözcüsü 
Özgür Aksoy, 
geçtiğimiz yıllar 
yıkım karan alınan 
Manastır Aile Çay 
Bahçesi’nin yıktır- 
madıklan için yıkım 
ekibinden T perso 
nele maaş kesimi 
cezası uygulandığını 
hatırlatarak, bu konu 
da geçen zaman 
içinde kaçak yapının 
yıktınlmadığını 
belirterek, “Görülen o 
ki, aradan geçen 1.5 
yıllık sürede, yıkıla
cak yapı 2 ye katla
yarak büyüdü. 
Belediye bu konuda 
daha ne bekliyor.” 
dedi. Sayfa 4’de

Gazetemiz eski 
Sorumlu Müdürü 
ve Köşe 
Yazarlanndan 
Avukat Mehmet 
Cengiz Göral, 
ölümünün 35. 
yıldönümünde 
mezan başında 
anılacak.
3 Temmuz 1979 
günü Bursa 
Atatürk Caddesi’n 
deki bürosundan 
çıktıktan sonra, 
Sakaldöken 
Caddesi’ndeki 
evine giderken, 
ülkücü bir katil 
tarafından katledilen 
Avukat Mehmet 
Cengiz Göral, 
saat 11.oo de

Adliye Köyü’ndeki 
mezan başında 
ailesi, Bursa 
Barosu yöneticileri, 
hukukçular, 
CHP’liler, arkadaş 
lan ve gazetemiz 
temsilcileri ve köylü
lerinin katılımı ile 
anılacak

0» • •• V I
ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

“Aykent ile hedeflerinize doğru”
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi 
İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir 

ve uygular, özgüveni tamdır, Her yerde ve her ortamda kendini 
İspatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır.

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF 
8.SINIF

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemiaK.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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GTSO yöneticileri Altepe’yi ziyaret etti.

akıt; “Gemlik’teki büyüme sorunları ila getirdi”
Gemlik’in sorunları
na çözüm üretmek, 
mevcut sorunlan 
tartışmak, ilgili ku 
rum ve kuruluşlara 
iletmek adına GSTO 
Yönetim Kurulu ka 
mu kurum ve kuru
luşlarına ziyaretleri 
sürdürüyor.
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, Başkan 
Vekili Mehmet Yıldı 
nm, Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir, 
Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Ergin 
Erenoğlu, Yönetim 
Kurulu Üyesi Meh 
met Anar ve Fikret 
Mete, Genel Sekreter 
Agah Arda ile Oda 
Bilgi işlem ve 
iletişim Sorumlusu; 
Ayhan Yıldız Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımı Recep 
Altepe’yi ziyaret 
ettiler.
Ziyaret sırasında söz

alan Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
“Öncelikle 2. Dönem 
seçilmenizden 
dolayı kutluyoruz. 
Bursa için güzel 
şeyler yaptınız ve 
biz inanıyoruz ki 
bundan sonra da bu 
hizmetleriniz hız 
kesmeden devam 
edecektir. Bilindiği 
gibi Gemlik 
Bursa’mızın stratejik 

konumu itibari ile en 
değerli ilçelerinin 
başında gelmektedir. 
Her geçen gün 
büyümekte ve 
gelişmektedir. Bu 
büyüme beraberinde 
bazı sorunları da 
getirmektedir.
Özellikle Gemlik’in 
liman ve lojistik 
alanındaki gelişimi, 
ulaşım problemlerini 
beraberinde 

getirmiş, mevcut 
yollarımız yetersiz 
konuma gelmiştir. 
Ayrıca, sahil şeridi 
mizin düzenlemelere 
ihtiyacı vardır.
Balıkçı barınağımız 
yetersiz ve ihtiyaca 
cevap verememekte
dir. Bu konuda 
belediyemizin 
desteklerini bekli 
yoruz.” dedi.

Altepe; Sahiller ve 
Liman Bölgeleri 
Daire Başkanlığı 
kuruldu

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe de 
yaptığı konuşmada, 
şunları söyledi: 
“Gemlik bizim için 
da son derece 
önemli bir ilçemizdir. 
Gemlik’in ekonomik 
dinamiklerinin 
farkındayız. Gemlik 
Bursa’mız başta 
olmak üzere ülke 
mizin dünyaya 
açılan kapısı konu
muna gelmiştir. 
Gemlik’in sorun
larını biliyoruz. 
Önceki dönemlerde 
startını verdiğimiz 
projelerimiz hızla 
ilerleme ye devam 
etmektedir. 
Sahillerimizin ve 
liman bölgelerinin 
sorunlarının gide 

rilmesine yönelik 
bünyemizde artık bir 
Daire Başkanlığı 
kurduk.
Bu birimimiz süratle 
çalışmalarına 
başlamıştır. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile de 
birlikte fikir birliği 
içinde bu sorunlan 
bertaraf ede
ceğimize inancım 
tamdır” dedi.
Ziyarette konuşan 
Oda Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili 
Mehmet Yıldırım ise; 
“Gemlik’te liman 
ve lojistik sektörü 
hızla büyüyor. Biz 
de yeni yatırım
larımızla bu zincirin 
güçlü bir halkası 
olduk. Mevcut liman 
yatırımlarımız 
tamamlandığında 
20 bin kişiye iş 
imkanı sağlaya
cağız.” dedi.

lıı ;IMh«II II

AKSA GEMLİK DOĞALGAZ 
DAĞITIM A.Ş. BÜNYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK 
BÖLÜMLERİNDEN YENİ MEZUN, 
DİSİPLİNLİ, DİNAMİK VE TAKIM

ÇALIŞMASINA YATKIN, 
YOĞUN VE ESNEK ÇALIŞMA 

TEMPÜSÜNAUÎGÜN, 
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

Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri 
Müdürlüğü, 
Belediye’nin Sosyal 
Projeler kapsamın
da hedeflediği 
engelli asansö 
rünü müdürlük 
bünyesindeki 
binaya yaptı. 
Engelli vatan
daşların Fen İşleri 
Müdürlüğü binasın
daki işlerini daha 
rahat gerçekleştire
bilmesi için uygula
maya konulan 
hizmete girdi. 
“Engelleri 
Kaldırıyoruz” 
sloganı hedef 
lenerek, Fen

vatandaşların 
yanı sıra yaşlı 
vatandaşların da 
kullanımına 
sunuldu.

İşleri Müdürlüğü 
binası girişindeki 
engelli rampası son
rasında kurulan 
asansör, engelli

ADIMIZA BASTIRMIŞ OLDUĞUMUZ 031353 SIRA 
NUMARALI 3 NÜSHA 1 ADET FATURAMIZI

KAYBETTİK. HÜKÜMSÜZDÜR.amfoci ıın. nunum^ua/uıt
«a£ COŞKUNLAR 3 İLETİŞİM TEKSTİL AKARYAKIT 
SB NAKLİYE TURİZM YATÇILIK VE TEKNE SAN.

TİC. LTD. ŞTİ.

■S
^Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com ।

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


3 Temmuz 2014 Perşembe Gemlik Kjrf ez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kaçak yapılar meselesi....
Yıllardır gazetecilik yaparım.
Bilhassa Kumsaz bölgesinde yapılan 

kaçak yapılar konusunda Bayındırlık İl 
Müdürlüğü, Valilik aracılığıyla göster
melik yıkımlar yaparlar.

Bu yıkımlara bizleri de çağırırlar, nasıl 
görev yaptıklarının haberlerini yap
mamız için.

Kepçe ile birkaç binanın yan duvarları 
yıkılır.

Kaçak yapı ile mücadele bütün hızıyla 
devam ediyor diye gazetelerde haberler 
çıkar.

Tabii evinin duvarı yıkılan vatandaş 
ertesi gün orayı tamir eder ve iş böyle 
devam eder.

Geçen yıl Gemlik Belediyesi, Kumsaz 
bölgesindeki tüm kaçak yapılar için bir 
çeşit imar affı olan 7/7 000 ölçekli imâr 
planlarındı. Mevcut kaçak yapılan koru
yarak bu binaları yasal kapsama aldı.

Fatih Başkan zamanında ise Gemlik’in 
Doğu Planları yaptırıldı.

Tapusunu dağıtmak şerefi Refik 
Başkan’a düştü.

Buradaki (Kömür depoları çevresi) 
kaçak yapılar böylece yasallık kazandı.

Yani kanunsuz iş yapan yine kazandı.
Gelelim Çarşı Deresi’nin Çevre yolu 

ilerisindeki bahçe köşklere...
Buraları da 10 yıllık AKP belediyesi 

döneminde yapıldı.
Bir tanesini bile yıkmadılar.
Yerel seçim sonuçlarına baktığımızda 

bu bölgelerden AKP’ye oy yağdığını 
görüyoruz.

35 aylık Refik Yılmaz döneminde 
Manastır Aile Çay Bahçesi’nin kaçak 
olarak kapatılıp düğün salonu yap- 
trrMngı 'na'oef'ıeri basrnda çfrtı.

Belediye encümeni, Kaçak Yapı 
Bürosunun tuttuğu tutanağa göre bura 
ya para cezası yazdı ve yıkım kararı 
verdi.

Aradan 1.5 yıl geçti.
Ne değişti.
Geçen yıl memurlara görevlerini yap

tıkları için maaş kesimi cezası verildi.
Bu yıl daha yeni yeniden haklarında 

soruşturma açılmış.
Ekibin başı Taş (enkaz döküm alanına) 

ocaklarına sürülmüş.
Bdıeû'ıye’ye yem aĞam'ıar drrmmş.
Ya, Umurbey de eski bir AKP’li 

belediye meclis üyesinin yakınının yap
tığı kaçak yapı ne oldu?

Olduğu gibi yerinde duruyor. 
Belediyede yıkım ekibi en zor iştir. 
Burada görev yapacak kişiler maale

sef Belediye Başkanının hışmına 
uğramış memurlardır.

Afra tafraya gerek yok.
AKP’li Belediye yıkım ekibinin başına 

güvendikleri kendilerinden birini 
getirsin de görelim.

örneğin, AKP Bursa Milletvekili 
Hüseyin Şahin’in kardeşlerinin işyeri 
olan Şahinler Kereste Tomruk Deposun 
da muhasebe memuru iken, hangi 
beceri ve kabiliyetinin ne olduğu bilin
meyen İmam Hatlp’ten sınıf arkadaşı 
olan zatı, o göreve getirsin ve kaçak 
yapıları yıktırsın.

Hadi görelim.
Hâıeporsfaaysa,arşııt  ou rafa a..

Gemlik Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı başladı...

BefcflwellecisiifcwlMitariKgaa
Gemlik Belediyesi 
Temmuz ayı olağan 
toplantısının ilki dün 
yapıldı.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın Baş 
kanlığında dün saat 
17.oo de Belediye 
Ömer Kahraman Ek 
Hizmet Binasında 
toplanan Belediye 
Meclisinde, bir önce 
ki toplantı tutanağı 
okunarak kabul 
edildi.
Gündemde bulunan, 
daire müdürlerinden 
Meclise gelen istem
ler, ilgili komisyon
lara havale edildi. 
Komisyonlarda görü 
şülen ve meclise 
gelen imarla ilgili 
kararların büyük 
çoğunluğu oyla
narak kabul edildi. 
Dünkü Mecliste en 
çok Gemlik İskele 
Meydanı, Lale Kemal 
İlkokulu çevresi ve 
Cihath Köyünde 
görülen fay kırığı ile 
ilgili olarak ACE 
uygulamasının yapıl 
ması konusunda 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, beledi 
ye bütçesinden bu 
na ayrılacak ödene 
ğin bulunmadığını,

yüksek meblağlar 
tutacağını söyledi. 
Yılmaz, ACE çalış
masının Bakanlıkça 
yaptırılması için 
başvuracaklarını 
söyledi. CHP grubu 
ile MHP gurubu 
buna karşı çıktılar. 
Deprem konusunun 
Gemlik’in en önemli 
konularından biri 
olduğunu, bu konu
da ivedilikle Gemlik 
Belediyesi’nin ACE 
uygulamasını yaptır
masını istediler.

BÜYÜKŞEHİR 
YAPSIN
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
1/5000 ölçekli plan
larında ACE planları 
nın yaptırıldığı, bun
larında yapılmasının 
istenmesine görüş
leri ileri sürüldü.
Kounun Bursa 
Büyükşehir Belediye 
sine götürülmesine 
karar verildi.

KAÇAK YAPILAR 
TARTIŞMASI 
öte yandan, CHP 
Grup Sözcüsü öz 
gür Aksoy, kürsüde 
yaptığı konuşmada, 
Gemlik’te Belediye

Cumhuriyet Kalınlan Derneği kuruldu
KİRALIK

UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK 
2 ADET DÜKKAN 1 DEPO 

670 M2 BAHÇELİ 

MÜRACAAT 
02245136111 
0532493 0377

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ OLDUĞUM 
NÜFUS CÜZDANIMI 29 HAZİRAN 2014 TÂRİHİNDE KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. SİNAN'öZUN

Encümeni’nce 
geçtiğimiz yıllar 
yıkım karan alınan 
Manastır Aile Çay 
Bahçesi’nin yıktır
madıkları için yıkım 
ekibinden 7 perso 
nele maaş kesimi 
cezası uygulandığını 
hatırlatarak, bu konu 
da geçen zaman 
içinde kaçak yapının 
yıktırılmadığını, 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik’in 
hukuksuz olarak 
işleticilere 7 aylık bir 
ek zaman vermesine 
karşın bu sürenin 
çoktan bittiğini 
eskiyi deşmek iste 
mediklerini ve iyi 
niyete bağladıklarını 
belirterek, "Görülen 
o ki, aradan geçen 
1.5 yıllık sürede, 
yıkılacak yapı 2 ye 
katlayarak büyüdü. 
Belediye bu konuda 
daha ne bekliyor. 
Bugün Manastır 
Gazinosu, yann iş 
yerleri ve sanayi 
kuruluşları da aynı 
kurumla karşımıza 
gelebilirler.” dedi. 
BUSKİ nin evsel atık 
bedeli olarak abo 
nelerinden 4.97 lira 
tahsil ettiğini bunun

bir bölümünün de 
Gemlik Belediye 
si’ne verildiğini 
belirten özgür 
Aksoy, “Işyerlerin 
den de, sanayi kuru
luşlarından da aynı 
bedel alınıyor. Evler 
den de. Bu konu 
adaletsizdir.’’ dedi. 
Konu tartışıldıktan 
sonra yeni bir tarife 
belirlenmesine karar 
verildi.
Geçtiğimiz ay tartışı- 
malara neden olan 
sanayi bölgesinden 
geçen fay hattı ile 
ilgili ACE uygulama 
Jeolojik raporun 
mar Komisyonunca 
kabul edilmesi konu 
su da tartışmalara 
neden oldu. 
Muhalefet partileri, 
1/5000 lik planlarda 
Büyükşehir Belediye 
si’nin jeolojik rapor 
hazırlattığını, aynı 
yer konusunda 
yeniden bir rapor 
hazırlanması istendi. 
Oylama sonucu 
Komiyondan gelen 
karar, AKP’lierin 
oylarıyla geçti. 
Belediye Meclisi 
önümüzdeki Sah 
günü yeniden 
toplanacak.

Cumhuriyet Kadınlan Derneği, Ulusal Kurtuluş 
Savaşı ve Cumhuriyet Devrimleri ile kazanılmış 
olan ekonomik ve siyasal bağımsızlığın, özgür
lük , demokrasi ve aydınlanmanın korunması, 
savunulması, ülke ve halk yaranna geliştirilmesi 
Gemlikli Cumhuriyet kadınlan bir demek çatısı 
altında toplanarak ilk genel kurularını yaptılar. 
Cumhuriyet Kadınlan Derneği genel kurulunda, 
derneğin İlk yönetim kurulu üyeleri belirlendi. 
Yapılan seçimlerde Demek Başkanlığına 
Münevver Çelik, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 
Hülya Kara, Zennure Aktay, özlem Türker, 
Merve Ayvalı, Fatma Eren ve Nilüfer Toprakçı 
seçildiler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

İtalya Gezisi ile İlgili İzlenimler (4)

Dünden devam..

*Siena Gezisi:

Şehir, Orta Çağ’- 
dan kalma dar so 
kaklan, küçük cad
deleri ve Avrupa’nın 
en büyük meydanı 
olarak kabul edilen: 
Campo Meydanı ile 
ünlüdür.

Toskano’nun en 
büyük meydanıdır. 
Yapılar kırmızı tuğ 
ladan yapıldığı için 
Siene kızıl şehir 
diye anılmaktadır.

Campo Meydanı:

Tarihi yapıların 
kuşattığı alabildiği 
ne geniş bir mey
dan. İki buçuk mil 
yonluk Bursa’nın 
kent meydanını 
düşününce insan 
olarak utanç duyu 
yorum. Nereye bak
sanız karşınıza tarih 
çıkıyor. Hayranlığı 
nızı gizleyemiyor- 
sunuz.

Ziya Paşa’nın 
dizeleri geliyor aklı
ma: “Diyar-ı küfrü 
gezdim/ Beldeler 
kâşaneler gördüm/ 
Dolaştım mülk-i 
slâm’ı/Bütün 

viraneler gördüm.” 
Fazla söze gerek 
yok, Ziya Paşa yıl
lar önce her şeyi 
söylemiş.

Belediye Binası: 
Görkemli bir yapı, 
uzaktan fotoğrafını 
çekebildim.

Siene katedrali: 
Siene’nin en 

önemli yapılarından 
biri.

Siene 
Üniversitesi:

Dünya’nın ilk 
üniversitesi olarak 
bilinmektedir. Tıp 
ve hukuk alanında 
büyük ilerlemeler 
kaydetmiştir. Roma 
hukuk anlayışı 
bütün dünya 

tarafından kabul 
görmüştür. Bugün 
üniversitelerimizde 
Roma hukuku ders
leri okutulmaktadır. 
Siene Üniver
sitesinde bugün 20 
bin öğrenci eğitim 
görmekteymiş.

Cateriniana 
S. Dominica 
Kilisesi:

Dünyanın ilk 
Katolik kilisesidir. 
Duvarlar kırmızı 
tuğladan yapılmış; 
fakat duvarların içi 
taşla doldurulmuş
tur. Bazı yerlerde 
bunu görmek 
mümkündür. 
Rahibe Cateriniana 
adına yapılmıştır. 
Rahibe çok genç 
yaşta ölmüştür. 
(1326-1353)

O yıllarda veba 
salgını çok yaygın
mış. 14. yüzyılın ilk 
çeyreği. Rahibe bir 
mucize sunmak
tadır. Elinin başpar
mağını hastalara 
dokundurarak hep
sini sağlığına kavuş 
turmuş, böylelikle 
onları ölümden kur
tarmış. Bu nedenle 
halk tarafından çok 
sevilen bir kişi 
olmuş. Fakat bir 
zaman sonra 
rahibenin hastalara 
dokunduğu başpar
mağı düşmüş ve 
sonra da kendisi bu 
hastalıktan yani 
vebadan ölmüş.

Kilisenin içini 
geziyoruz, camlar
daki vitraylar 
gerçekten çok 
güzel. Freskler hâlâ 
çekiciliğini koruyor. 
Dini motifleri 
işleyen resimler, 
heykeller ziyaretçi 
ler tarafından dikka
tle inceleniyor.

3.Gün 11- 
Haziran- 2014 
Çarşamba

FLORANSA- 
ROMA (260km)

Sabah kahvaltısın
dan sonra 
Montacatini’den 
Roma’ya hareket 
ediyoruz.
Sabahleyin; ılık, 
sakin güzel bir 
havaya merhaba 
dedik ve yola 
koyulduk.
Yolculuğumuz 
sırasında 
gördüğümüz yer
leşim birimleri 
doğayla uyum 
içinde. Yollar oto
ban, karayolu 
ulaşımında biraz 
bize benziyorlar; 
ama tren yolu 
ülkeyi bir örümcek 
ağı gibi sarmış. 
Halk genelde treni 
tercih ediyor. 
İtalya’nın bir başka 
yönü bisiklet ve 
motosikletin çok 
yaygın biçimde kul
lanılmasıdır. Birçok 
kente bisiklet ve 
motosiklet park
larını görüyoruz. 
Bunun dışında 
küçük otomobiller 
büyük ilgi görmek
te. Bu küçük oto
mobiller herhalde 
elektirkli...

Roma’da bütün 
evlerin panjurlu 
olduğunu söylüyor 
rehberimiz. Bu 
durum bir zorunlu
lukmuş. Panjurların 
rengi genelde yeşil 
ve kahverengi ağır- 
lıklıymış. Bu konu
da ev sahipleri iste
diği gibi davrana
mazmış. Evler 
genelde 70-80-90

metre kare civarın
daymış, elbette 
daha büyükleri de 
varmış.
Apartmanlar 4-5 
katlı... Yollar çam 
ve çınar ağaçlarıyla 
süslenmiş sanki. 
İtalya’da her kente 
girerken ücret 
ödeniyor. 
Avrupa’da en yeşil 
kent olarak Roma 
kabul görmek
teymiş. Roma’nın 
içinde fıstık çamları 
müthiş bir yeşillik 
sunuyor gelen 
konuklara. 
Caddeler temiz ve 
düzenli. Su kemer
lerinin altından 
geçerek Roma’ya 
giriyoruz.

Roma’yı tanıyalım: 
Roma, İtalya’nın 

başkenti ve aynı 
zamanda bir açık 
hava müzesi olarak 
kabul edilmektedir. 
Nüfusu 3 milyonun 
üzerindedir.
Şehirde Katoliklerin 
ruhani lideri 
Papa'nın yaşadığı 
Vatikan da yer 
almaktadır.

Roma, İtalya'nın 
en kalabalık 
şehirlerindendir. 
Yüzölçümü 
bakımından 
Avrupa'nın en 
büyük başkent
lerinden biridir.

“ Roma “2 800 

yıllık tarihsel süreç 
içinde Roma 
İmparatorluğunun, 
Papalık 
Yönetiminin, Italyan 
Krallığının ve İtalya 
Cumhuriyeti'nin 
merkezi ya da 
başkenti olmuştur.” 

Roma, tarihi 
zenginlikleriyle 
meşhur olmasının 
yanı sıra, 
Katoliklerin de 
merkezi sayılmak
tadır. Surlarla 
çevrili şehir 
merkezi, Roma’nın 
tarihi zenginlik
lerinin büyük 
bölümünü de içinde 
barındırır.

Roma’da yaz 
aylan sıcak geçtiği 
için gezme açısın
dan ilkbahar ve 
sonbahar en uygun 
mevsimmiş. Oysa 
biz haziran ayını 
seçtik, ama yine de 
Venedik’te ve 
Milano’da yağmura 
yakalanmaktan kur
tulamadık.

Roma, eski şehrin 
kurulduğu Yedi 
tepede yer almak
tadır. Biraz bizim 
yedi tepeli 
İstanbul’umuzu 
anımsatıyor sankil 
Roma’nın kuruluşu
na ait efsanelerden 
biri de şehrin 
Polatium Tepesinde 

bir çoban tarafın
dan büyütülen 
Romus ve Romulus 
kardeşlerden biri 
olan Romulus 
tarafindan kurul
duğu yolundadır. 
Bu efsaneyi sanırım 
çocukluk yıllarında 
kim bilir kaç kez 
okumuşuzdur.

Her üç kişiden 
birinin motorlu 
taşıtı bulunmasın
dan dolayı şehirde 
trafik önemli bir 
sorun olarak kendi
ni göstermek
teymiş.

Dünyaya olumsuz 
bir imajla damga 
vurmuş 
Mussolini’nin 
başlattığı ve sonra
ki yıllarda geliştir
ilen metro ağı 
ulaşımın rahatlatıl- 
masında önemli bir 
faktör olmuş bu 
kentte. İtalya bazı 
özellikleriyle bizim 
ülkemiz Türkiye’ye 
büyük ölçüde ben
zemekte; fakat 
ayrılan yanlan da 
çok. Roma 
günümüzde bir tur
izm şehri özelliğini 
kazanmış. Bunu da 
tarihine sahip 
çıkarak başarmış.

Roma’ya geldikten 
sonra şehir turu 
gerçekleştirilecek. 
Bu gezi sırasında 
kendinizi ortaçağda 
geziyormuş gibi 
hissedebilirsiniz. 
Mekânlar sizi 
yüzyıllar ötesinin 
büyülü atmosferine 
götürecektir. Tarihin 
nasıl korunduğunu 
ve yaşatıldığını 
burada görmek 
mümkündür. 
Gerçekten Roma 
hem M.Ö hem de 
M.S için bize geniş 
olanaklar sunuyor.

Turumuzda 
nereleri görüyoruz: 

Devamı yarın...
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4 hin çocuk Kur an la buluştu
Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafın
dan yaz tatili boyun
ca Kur’an, Siyer, 
ibadet, ahlak ve dini 
bilgilerin verileceği 
yaz Kur’an kursları 
bu yılda büyük ilgi 
gördü.
‘Camiye koşalım, 
Kuran’la buluşalım’ 
temasıyla başlayan 
ve hafta içi her gün, 
her yaştan öğrenci 
nin Satılabildiği 
kurslara Gemlik’te 4 
bin’i aşkın öğrenci 
katılıyor.
Gemlik İlçe Müftüsü 
Muammer Turan, 
İlçede 50 Cami,17 
Kur’an Kursu ve 2 
okulda 4 bir civarın
da çocuğun yaz 
Kur’an Kursuna 
yazıldığını ifade 
ederek, "Yaz Kur’an 
kurslarına gelen 
çocuklarımıza 
pedogojik eğitimi 
verdiğimiz 97 din 
görevlimizle eğitim 
veriyoruz. Çocuk
larımıza bu kurslar
da Kur’an okuma ve 
dini bilgiler vermeni 
yanı sıra camiyi de

sevmelerini 
amaçlıyoruz” dedi.. 
Kursların 23 
Haziran-22 Ağustos 
tarihleri arası 9 
hafta süreceğini 
ifade eden Müftü 
Muammer Turan bu 
süre içerisinde 
öğrencilere 3 kur 
halinde eğitim veri 
leceğini ifade 
ederek, şunları 
söyledi: “Çocukların 
seviyelerine göre 
eğitim veriyoruz. 
Kurslarımızda Kur 
an öğreniminin yanı 
sıra, temel dini bil
giler ve peygamber 
efendimizin hayatı 
da öğretiliyor. 
Geçen yıl olduğu 

gibi bu yılda kursa 
yazılan bütün öğren 
çilerimize ücretsiz 
interaktif cd‘li 
Kur’an elifbası,dini 
bilgiler, peygamber 
efendimizin hayatı 
gibi kitapları 
ücretsiz olarak 
hediye edeceğiz. 
Gemlik’te yaz 
Kur’an kurslarına 
yoğun bir ilgi var. 
50 caminin yanı sıra 
40 sınıftan oluşan 
17 Kur’an kursunda 
ve yakınlarında 
cami olma dığı için 
de iki okul olmak 
üzere 69 merkezde 
kursları mız devam 
ediyor. Bu kurslar 
da 38’i bayan

olmak üzere 
toplam 97 persone
limiz görev yapı 
yor. Saat 10.00 da 
başlayan kursumuz 
3 saat sürüyor ve 
13.00’te bitiyor.. 
Ancak biz çocuk
larımızı hemen 
göndermiyoruz öğle 
namazında da 
camide cemaatle 
namaz kılmalarını 
sağlıyor ve 
böylece çocukların 
cemaatle kaynaş
masını sağlıyoruz. 
Bu arada cema 
atimizin de çocuk
lara karşı hoşgörülü 
ve anlayışlı 
olmalarını bekli 
yoruz”

Metro seleflerine 
Ramazan ayarı

BURULAŞ Rama 
zan ayı sebebiyle 
metro seferlerinde 
düzenlemeye gitti. 
Vatandaşların istek
lerine cevap veren 
BURULAŞ yoğun 
istek üzerine Rama 
zan ayı boyunca 
metro seferlerini 
gece 01.00 kadar 
uzattı. Teravih na 
mazının geç saat 
lerde eda edilmesi, 
Merinos’taki 
Temaşa-i Ramazan 
etkinlikleri kap
samında metro 
seferlerinde düzen
leme yapan 
BURULAŞ gece en 
son 00.00 kadar 
olan metro sefer
lerini yeni uygula
ma ile bir saat uzat

tı. Ramazan ayı 
boyunca en son 
hareket saatleri 
şöyle olacak: 
"Emek’ten 
Arabayatağı 
istikametine en son 
tren 00.43, Uludağ 
Üniversitesi'nden 
Arabayatağı'na 
00.45 Arabayatağı 
Emek 00.50 
Şehreküstü 
Arabayatağı 01.07 
Şehreküstü- 
Universite 00.55 
Şehreküstü - Emek 
01.00 Merinos- 
Arabayatağı 01.13 
Merinos -Üniversite 
00.59 Merinos - 
Emek 01.04, 
Kestel’den üniver
site ve Emek 
yönüne gidecek

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

EN ÖZEL VB GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

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

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

Tel : (0.224) 513 96 83

r* GEREKLİ TELEFONLAR ■ESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

U 
E 
M

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 13 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 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 Sid. 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

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

H
VAPUR-FERİBOT

KAYMAKAMLIK
Yalova (220) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 16
Esklhlsar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. ’1* 1° 28 OTOBÜS

IHASIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

R 
E

Pımukkıie 2 OO 20
DENİZ UÇAâl 113 •• 1»
Peçetu* Akınla Seyahat 51 4 03 32
METRO «13 *12 *12
Aydın Turtam 31 3 20 77
S O zar Turizm 512 1O 72
KanbaroOlu-Eaaday 314 40 43
Anrtur 314 47 71
Kamil Koç 313 01 33

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

H HASTANELER

n Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 20
Mar.SaO.OcaOı 513 10 M
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk.___________514 80 88

BELEDİYED 
F

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

K-
R

__________TAKSİLER___________

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

1
csaa

Akcan Petrol 
MAR-PET °,5 30 s"
Tuncay Otogaz 0*13 10 40
Beyza Petrol 0*13 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4914 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dâhil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

niKsimii
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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MismıiManıııııiMmffi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan ve 
projesi dünyanın en 
iyileri arasında gös
terilen 45 bin kişilik 
yeni stadyumun 
yaklaşık 7 bin tonluk 
çatısını dengeleye
cek çelik halatları 
germe çalışmaları 
tamamlanma aşa
masına geldi.
Yaklaşık 180 bin 
metrekarelik inşaat 
alanıyla Büyükşehir 
Belediyesinin en 
büyük imalatların
dan biri olan yeni 
stadyumda çalış
malar tüm hızıyla 
sürüyor. Tüm 
malzemeleri gelen 
çatının birinci fazını 
oluşturan 3 bin 500 
tonluk çelik yapının 
montajı tamam
lanırken, Türkiye’de 
sadece Boğaz 
Köprüsü’nde kul
lanılan mukavemeti 
yüksek çelik 
halatlar da geril 
meye başladı. 
İsviçre’den getirilen 
96 adet özel hidrolik 
krikoların yerleşti 
rilmesinin ardından 
eş zamanlı olarak 
yapılan halat germe

çalışmalarının 
sonuna gelindi. 
Çatının en üst nok
tasını oluşturan 
çelik dev halka 
böylelikle sahanın 
zemininden yukarıya 
kaldırılmış oldu. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, beraberinde
ki Genel Sekreter 
Seyfettin Avşar ve 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa 
Altın ile birlikte 
stadyumda devam 
eden halat germe 
çalışmalarını yerinde 
inceledi. Asma- 
germe membran sis
teminin uygu
lanacağı dünyanın 
sayısı stadyumların
dan birini Bursa’ya 
kazandırdıklarını dile 

getiren Başkan 
Altepe, “Artık germe 
çalışmalarında sona 
gelindi. Yerle serili 
olan çatı artık 
yukarıya çıkmış 
oldu. Yeşil - beyaz 
renkteki membran 
tabakayı serme 
çalışmaları da 15 
gün sonra başlaya
cak. İnşallah her 
şeyi ile bu yıl içinde 
açılması için gayret 
ediyoruz.
Avrupa zaferleri ve 
Türkiye şampiyon
luklarını burada 
yaşamak istiyoruz. 
Bursaspor için ne 
yapsak az” diye 
konuştu.
Bursa’ya 
prestij katacak 
Velodromda 68 x 
105 metre saha 

alanı, 283 x 212 
metre kabuk ölçüleri 
bulunan 3 kat, 2 
bodrum katı ve 1 
platform katı olmak 
üzere toplamda 6 
kat olarak yaklaşık 
179 bin 611 
metrekare beton
arme inşaat alanı 
içeren Bursa 
Büyükşehir 
Stadyumu 8 bloktan 
oluşuyor. 45 bir 
seyirci kapasiteli 
stadyumda 207 
engelli koltuğu 
buluyor. Kapalı 
otopark 652 araç ve 
2 otobüse hizmet 
verirken, daha 
sonraki ihalede 
planlanan çevre 
tanzimi ile beraber 
açık alan dahil 
olmak üzere toplam 
1562 araç ve 256 
otobüse hizmet 
verecek 96 bin 151 
metrekare otopark 
alanı oluşturulacak. 
Dünyada takımın 
simgesiyle proje
lendirilen ve ender 
stadyumlardan biri 
olan Büyükşehir 
Stadyumunun çatısı 
Bursaspor’un sim
gesi olan ‘timsah’ 
görümünde olacak.

Cotanatenonular 
Jandarmayı 
ziyareti eni

Gemlik 
Çotanakspor 
Yönetimi, Gemlik 
İlçe Jandarma 
Komutanlığına 
Bağlı, Kumla 
Jandarma Karakol 
Komutanlığını 
ziyaret etti. Teğmen 
Murat Öztürk ile 
görüşen klüp yöne
timi, Kongreye 
katılmalarından 
dolayı teşekkür 
plaketi verdiler. 
Kulüp Başkanı 
Hüseyin Yavuz, 

ikinci Başkan Dilek 
Uslu, Başkan 
Yardımcısı Özgür 
Çelik’in yaptığı 
ziyarette, Başkan 
Hüseyin Yavuz, 
sporun sosyal 
yönüne de 
değinerek; “Çok 
farklı isimlele bir 
araya geldik. 
Amacımız profesy
onel takım olmak, 
bunun yanında da 
çeşitli projelerle 
gençlere faydalı 
olmak” dedi.

VASIFSIZ ELEMAN
Bıırsaspor'da 2014-2015 

Sezonu Hazırlıkları süriivor
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.
Açmâıar'ftlevkiı ZâedeieK- 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

Bursasporlu futbol
culardan bazıları, 
2014-2015 sezonu 
hazırlıklarına 
başlanmasının 
ardından sağlık 
kontrolünden 
geçirildi. 
Oyunculardan 
Serdar Aziz, 
Fernandao,

İbrahim öztürk, 
Ozan ipek, 
Belluschi, Civelli, 
Ferhat Kiraz, 
Oğulcan Şahin, 
Süheyl Çetin, 
Volkan Şen, Mehmet 
Zeki Çelik, Aziz 
Eraltay ve Ethem 
Pülgir önce efor 
testinden geçti.

İç hastalıkları, 
göz, kulak 
burun boğaz, 
ortopedi, genel 
cerrahi ve kardi 
yoloji bölümlerinde 
muayene olan 
futbolculara son 
olarak akciğer testi 
yapıldı.

‘Gendik Körfez’ www.gemliKkorfezgazetesi.com

http://www.gemliKkorfezgazetesi.com
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ŞOFÖR
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE
DOLGUN MAAŞLI 
ACİL TIR ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR 
05307836261

ELEMAN

DENEYİMLİ
SRC BELGELİ 

SERVİS ŞOFÖRÜ 
ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

surum
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

BAKIM 
BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 
KAYNAKÇI 
ARANIYOR

0224514 00 60

BAYAN ELEMAN
MERMER SEKTÖRÜNDE 

ÖN MUHASEBE VE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL :5142021

■qbd^uqubhi 
ABONE 

OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

TEMAâ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

5 -^ Şiir Köşesi
■■i Tarık TANIŞ

EYLEM...
büyürken küçülürmüş İçimde her eylem 
böyle düşermiş hep 
öznesi düşlerin 
ayak diplerime 
basar yürürmüşüm 
acılan duymadan, sağırmış meğer 
duyduğum onca sesler 
hani şarkılar vardı 
nerede o avuçtan çatlatan ezgiler 
eylül içti biliyorum 
rakıya su katar gibi, ser sebil
mezesiz masalar bıraktı ziyan akşamlann 
renk dönümlerine
lacivert tüttü şehir
oysa biz 
puşt zulası eşe terdik 
alnımızda taze ter, fesleğen avuçlardık 
parmaklarımız koksun diye 
şahadet ederdik ki her mayıs kuzu 
doğursun 
ağlardık misal 
her erken ölüme, duamız türkümüzdü 
dağlarına memleketin
dağlarına memleketin gözlerimizden 
düşürürdük
çam kozalaklarını
bu yüzden renkliydi gökkuşağı 
uçurtma misali
salınıp göğsümüzden, yıldızla elleşen 
gök sevişmelerinde aydınlanıldık 
kaşıklanmada bitimsiz sevinçler 
gözlerimize düşerdi de yıldırımlar 
kirpi Imazdı kirpiğimiz 
büyürken küçülürmüş içimde her eylem 
böyle düşermiş hep meğer 
öznesi düşlerin 
ılık bir kış akşamına...

KİBAUK
KUM LA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

SATILIK SU BAYİİ

05072447224
‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik K!şrfez|

ARAÇ ALIM SATIMINDA GÜVENİLİR MARKA

U i UMU MI

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...
S^ngin^iracn çJalîir ÇÖumaft

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

GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiFemlakqemlik.com

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK

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

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


«KAVLAK]
DOĞANIN HÂZİNESİ

Kavlak

[KAVLAR]

'AiytirttWM

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 gubesfW^ia^nmda, ' 

Türkiye'nin dört bir yanındaki şarküteri, restoranrotel ve marketlerde’ 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

yKAVLAKJBİ
JİevtinkbçbÎ'H

^\^retunfer

L-abZevtinvağî
[Kestane ŞekeriI 
[Yöresel Reçeller 
f|/r^-7rrtAj.|h l"lvıuınl4

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Çad.) - Yalöva Yöİu Satış Mağazası --GJth§ırtgazi (Gedelek)
TeI:~5120 512

www.kavlak.com.tr

|Kuruluş:1973|

GemlikKcrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

4 Temmwt 2014 Cains www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ /...

www.umurbevdeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

Av. M. Cengiz Göral ölümünün 35.yılında mezarı başında anıldı...

W.MiııWılWMİ M
BİT

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Cengiz’i anarken...
35 yrf önce bir salı günü akşamıydı.
Kötü haberi Küçük Kumla da çay bahçesinde 

Ersen Elpen verdi.
19.oo haberlerinde, Bursa Barosu Avukatların 

dan Mehmet Cengi* Göral’ın evine giderken bir 
suikasta kurban gittiğini bildirmiş.

O anda başımdan kaynar sular dökülmüştü.
Ağlasam m, isyan etsem mi bilemedim.
Haberin doğru olmadığa kendimi inandırmaya 

çalıştım.
Cengiz’i, o günlerin siyasi atmosferinde, kendisi 

bir kiralık ülkücü

O kendine verilen emri yerine getirerek görevini 
yapmıştı. Devamı sayfa 4 de

3 Temmuz 1998 günü 
Bursa Setbaşı Sakal 
döken Caddesindeki 
evine giderken, 
arkadan izleyen bir 
ülkücü tarafından 
başından vurularak 
öldürülen, gazetemizin 
Sorumlu Yazı işleri 
Müdürü, yazarımız, 
Bursa Barosu Avukat 
lanndan ve CHP İl 
Yöne tim Kurulu üyesi 
Av. Mehmet Cengiz 
Göral, ölümünün 53. 
yıldönümünde anıldı. 
Törende konuşan 
Bursa Barosu Başkanı 
Ekrem Demiröz, Av. 
Mehmet Cengiz Göral, 
demokrasinin kurum 
ve kurallarıyla ülke 
mizde hayata geçmesi, 
hukuk devletinin ger 
çekleşmesi ve insanca 
bir yaşam uğruna 
mücadele vermiştir.” 
dedi. Haberi sayfa 2’de

H • M V •

a ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
2002V/ “Aykent ile hedeflerinize doğru99

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi 
İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir 

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 
İspatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞI M" der ve başarır.

Belediye Baş 
kanı Refik Yıl 
maz, bazı basın 
yayın organların
da çıkan, “Gem 
lik Belediyesi’ 
nde İşçi Kıyımı” 
baş hkh haber
lerin gerçeği 
yansıtmadığını 
söyledi. 4’de

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8.SINIF

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbevdeemlak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Av. M. Cengiz Göral ölümünün 35.yılında mezarı başında anıldı...

MlııiMıMılıaiMt
ZEYTİN ÜRETİCİSİ ZOR 

DURUMDA...
Herhangi bir doğal afet olmadığı zaman 

zeytin rekoltesini düşüren zararlılar, 
zeytin güvesi, zeytin sineği, zeytin 
pamuklu biti, karakoşnil ve mantardır.

Karakoşnil, çiçek sonrası daneye zarar 
verdiğinden afet öncesi böyle bir durum 
hasıl olmamıştır. Zeytin pamuklu biti de 
büyük kayba sebep olmayan haşeredir. 
Keza mantarlarda ürüne zarar vermemek
tedir.

Bu durumda zeytin çiçek tomurcukları 
tüm bölgede fire vermeden teşekkül 
etmiştir.

Bu yıl zeytin rekoltesinin düşük, bir 
noktada hiç yok oluşunun yegane sebebi 
çiçeklerin açmaya başladığı zamanda 
yağan şiddetli yağmurdur. 4-5 gün yağan 
şiddetli yağıştan çiçeklerin % 70-80 ni 
kavrulmuş çiçek tomurcukları açılıp döl
lenmemiştir. Döllenme, zeytin çiçek
lerinde erkek ve dişiler ayni tomurcuğun 
içinde dip açarken olmaktadır. Bazı 
zeytinliklerde ağaçların üst dallarında 
zeytin görülmekte ise de, danelerde 
yumurta sayısı 3-4 geçmemektedir.

Bugün ne kadarı ağaçlarda kalır belli 
değildir.

Oluşan tabii afat sonrası zeytin üreticisi 
bu büyük kayıplarla perişan bir haldedir.

Binbir zorluklar içinde borç harçla her 
türlü bakımını yapmıştır.

Yörenin başlıca gelir kaynağı zeytindir.
Normal koşullarda bile bir yıl ürün 

alınır, bir yıl olanmız.
Zeytin ağaçlan var yılı sonrası kısmen 

bir yıl kendini dinlenmeye alır.
Şu iyi bilinsin ve kabul edilsin ki 

üreticinin bu yıl uğradığı tabii bir afattır.
Bundan önce zeytin üreticilerinin olum

suz doğa koşullan sonrası karşılanan 
zararian gibi bu yıl beklenmeyen bu tabii 
afet sonrası uğranılan maddi kayıplar 
devletçe karşılanarak zeytin üreticileri 
mağdur edilmemelidir.

öğrendiğimize göre Gemlik Ziraat 
Odası durumu ilgili makamlara rapor 
etmiş ve TBMM Tarım Komisyonunun da 
durumdan bilgilendirmiştir.

Beklenen o dur ki; devlet zeytin üreti
cisinin uğradığı kayıbı dikkate alıp kendi
leri mağdur etmeyecektir.

Ben de zeytin üreticilerimize geçmiş 
olsun diyorum.

Ülkemin böylesi afetlerle bir daha 
Karşılaşmamasını tiliıyorum.

önümüzdeki yıllarda bol ve bereketli 
teftbftererıe yüzıer ğuıer ınŞafıan....

Zeytin üreticisinin mağduriyeti gide 
rilmediğinde üretici büyük maddi sıkın
tılar içinde bulunduğundan gerekli 
bakımlar layıkı ibi yapılamayacak yine 
düşük rekolte 11e karşılaşacaktır.

Zeytin, insanımızın vazgeçilmez 
gıdasıdır. Ürün noksanlığı ayrıca milli 
servetin kaybolması demektir.

uurum* oneıbıe'dikkate 'aıınm'aılaır

3 Temmuz 1998 
günü Bursa 
Setbaşı Sakaldö ' 
ken Caddesi’ndeki 
evine giderken, 
arkadan izleyen bir 
ülkücü tarafından 
başından vurula 
rak öldürülen, 
gazetemizin 
Sorumlu Yazı işleri 
Müdürü, yazarımız, 
Bursa Barosu 
Avukatlarından ve 
CHP İl Yönetim 
Kurulu üyesi Av. 
Mehmet Cengiz 
Göral, ölümünün 
53. yıldönümünde 
anıldı.
Mehmet Cengiz 
Göral‘ın Adliye 
Köyündeki mezarı 
başında düzenle
nen anma törenine 
annesi Renginaz 
Göral, eşi Ayhal 
Göral, Kızı Özgür 
Göral, kardeşi 
Metin Göral ve aile 
yakınları ile eski 
CHP Bursa Millet 
vekili, Av. Yahya 
Bimşek, Bursa 

arosu Başkanı 
Ekrem Demiröz, 
yönetim kurulu 
üyeleri, Bursa 
Çağdaş Gazeteci 
ler Derneği yöneti
cileri, Gemlik ve 
Bursa dan avukat
lar. Gazetemiz 
sahibi ve başyaza 
rı Kadri Güler, 
CHP Belediye 
Meclis üyesi ve 
grup sözcüsü 
Özgür Aksov, 
Dersimliler Derne 
ği temsilcileri 
katıldılar.
Mehmet Cengiz 
Göral’ı ölümünün 
35. yıldönümünde 
anma töreninde 
konuşan eşi emek
li öğretmen Ayhal 
Göral, 35 yıldır 
Cengiz Göral’ı 
unutmayarak 
mezarı başında 
anmaya gelenlere 
teşekkür etti.
Goral konuşma 
sında şunları 

MM ABONE OLDUNUZ MU?
■nnDnH ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Trm A “SUYUNU BOŞA I
IfclHA HARCAMA" K

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına «u tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın

“Bizim evliliğimiz 
kısa sürdü. Amat 
aramızda öyle bir 
bağ vardır ki, ben 
hala o bağı yaşıyo
rum. Bana ve 
çocuklarına ölü 
müyle bile şerefli 
bir anı bıraktı.
Mekanı Cennet 
olsun.’’ dedi.

ÖNEMLİ OLAN 
ÖLDÜKTEN

SONRA DA 
YAŞAMAK

Anma töreninde 
konuşan Mehmet 
Cengiz Göral’ın 
yakın arkadaşların 
dan, meslektaşı 
eski Bursa CHP 
Milletvekili Yahya 
Şimşek ise konuş
masında, bir yılın 
daha geçtiğini ve 
35 yıldır Mehmet 
Cengiz Göral’ı 
sevenleriyle bura
da andıklarını 
söyledi.
“Bugün buraya 
Cengiz’i 35. ölüm 
yıldönümünde an 
mak için toplandık. 
33 yıl yaşadı. 35 yıl 
da toprak altında 
yaşıyor. İnsanlar 
yaşarken değil, 
öldükten sonra 
sevenlerin ce yaşa 
tıhyorsa, bu anlam 
hdir. M. Cengiz 
Göral, yaşamla 
barışıktı.
O iyi bir siyasetçi, 
iyi bir hukukçu, 
demokrasi 
savaşımcısıydı. 
Geçmiş dönemde
ki iktidarların hak
sızlığına uğramış 
gençlerin hukuku 
mücadelesini 
veriyordu. Bu 
nedenle de yaşa 
mini yitirdi. 
Bugün onun gibi 
hukuk adamlarına 
ihtiyacımız var. 
Bu nedenle, kendi 
kişisel çıkarlarını 
gözetmeyenler 
unutulmuyor." 
dedi.
Bursa Barosu 
Başkanı Ekrem 
Demiröz de yaptığı 
konuşmada, 
hukukçunun önce
likli sorumluluğu
nun içinde yaşadı 
ğı toplumun hatta 

insanlığın hak ve 
özgürlüklerini, 
kendi kişisel çıkar
larını gözetmeden, 
korkusuzca savun
mak olduğunu 
söyledi.
Demiröz şöyle 
devam etti: 
“Ne mutlu biz 
hukukçulara ki; 
hukuk tarihinde, 
böyjesine namus
lu, ülkesinin ve 
insanın geleceği, 
refahı ve aydınlık 
günler, hak ve 
hukukun egemen 
olması için canı 
pahasına 
mücadele vermiş, 
cesur yürek 
avukatlar vardır. 
Bundan tam 35 yıl 
önce, öldürülme
siyle yüreğimizi 
yakan, ama verdiği 
mücadele ile guru
rumuz, içimizden 
biri Av. Mehmet 
Ceniz Göral, 
demokrasinin 
kurum ve kuralla 
rıyla ülkemizde 
hayata geçmesi, 
hukuk devletinin 
gerçekleşmesi ve 
insanca bir yaşam 
uğruna mücadele 
vermiş, tüm 
engellemelere ve 
tehditlere karşın 
hukuk mücadelesi
ni durmadan 
sürdürmüştür. 
Ülkemizde 
mücadeleleri ile 
insanlık değerleri
ni ayakta tutan, 
bilgisi ve birikimi 
ile insanımızın 
ihtiyacı olan çok 
sayıda aydınımız; 
baskı ve zulüm ile 
susturulmaya 
çalışılmış ve hatta 
yok edilmiştir. 
Ancak, bugün M. 
Cengiz Göral’ın 
manevi huzurun

da görüldüğü gibi 
tarih, zorbaları ve 
katilleri kendi 
karanlık dehliz
lerinde hapseder 
ken, mücadeleleri 
ile aydınlık ve 
temiz toplum oluş
masına katkı 
sunan cesur 
yüreklerin bellek
lerimizdeki yeri 
derinleşmektedir. 
Avukat M. Cengiz 
görevle onun gibi 
nukukun üstün
lüğüne inanan, 
insan haklarına 
demokrasiye ve 
mesleğin onur ve 
vakarının korun
ması ve yüksel 
meşini hizmeti 
geçmiş tüm mes 
lektaşıarımıza 
şükranlarımı 
sunarım, aramız
dan ayrılan 
arkadaşlarımızın 
aziz hatıraları 
karşısında saygı 
ile eğilirim." dedi. 
Daha sonra söz 
alan Gazetemiz 
sahibi Kadri Güler’ 
de, M. Cegiz Gö 
ral’ın gazetecilikte
ki anıları anlattı.
Güler, “CengiZj 
hukukta verdiği 
hukukun üstünlü 
ğü savaşını, 
demokrasi 
mücadelesini, 
siyasette verdiği 
mücadeleleri 
köşesinde yazarak 
da sürdürüyordu. 
Hiç çekinmeden 
yazdı.
O’nun yazdıkları 
kitap oldu.
O’nu bugün tanı
mayanlar, kişili 
ğine, inanç farına 
saygı duyuyorlar 
ve o’nu anarak 
yaşatıyorlar. ’’ 
şeklinde 
konuştu.
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Güne Bakış

Cengiz’i anarken...
Cenuiz’Cyuran katil, ölcjürdüöü kjsivi fı[c tanımı 

yordu. Kendine verilen emri yerine getirdiğinde mut
laka vatana büvük bir hizmetyaotıâını sanmjstır.

Davasına hizmet ettiüini ve camiada itibarının arta
cağını sanmıştır.

Aradan aecen 3§ vjl sonrş avnı düsynceleçi tası 
yor mu bilmiyorum.

O zat simdi pvnı cajniada muteber bir kişi...
Konferanslar veriyor, siyaset yapıyor.
Cengiz’in mezarı başında yaşlı annesi, İzmir’den 

gelen eşi Ayhan, İstanbul dan gelen kızı özgür ve 
her zaman ki aibi Bursa Balosu Başkanı ve vönete- 
ciler. kadim dostu Yahva Sjmşek ye uenç, avukatlar 
vardı.

Ay ha, anlamlı kısa bir konuşma yaptı.
“Bana ve cocuklarırja ölümüvle bile şerefli bir anı 

bıraktı" dedi.
Bir esin öjdürülen kocası için spvlevgbilpceöi en 

güzel sözler bunlar.
Eski milletvekili ve Hukukçu Yahva Simsek ise 

onun hukukçuluğunu. irısanjıaklşrını olan savasını, 
gerçek demokrasiye olan tutkusunu dile getirdi.

“Cengiz 33 yıl yaşadı.
35 yıldır da toprağın yaşıyor. İnsanlar yaşarken 

deöiljie. öjdükten sonra vaşatylıvorsa bu önemlidir.” 
dedi.

Bursa Barosu Başkanı Ekrem Demjröz ise. 
“Bundan tam 35 vıl önce, öldürüjmesivle. vüreöimizi 
yakan, ama verdiği mücadele ile gururumuz, içimiz
den biri Av. Mehmet Ceniz Göral, demokrasinin ku 
rum ve kurallarıyla ülkemizde hayata geçmesi, hukuk 
devletinin aerceklesnjesj ve içısanca bir vasam uûru 
na mücadele vermiş, tüm engellemelere ve tehditlere 
karsın,hukuk mücadelesini durmadan sürdürmüştür

Belediye Başkanı Rffik Yılmaz, uyum sağlayamayan 7 işçinin işten çıkarıldığını söyledi

Mm, ‘İsçi lw sili f W‘
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, bazı 
basın yayın organ
larında çıkan, 
“Gemlik Belediyesi’ 
nde İşçi Kıyımı” 
başlıklı haberlerin 
gerçeği yansıtma 
dığını söyledi. 
Kamuoyunu 
yanıltıcı maksatlı 
haberlere pirim 
vermeyeceklerini 
vurgulayan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
süreli işçilerden 
7’sinin iş akdinin 
fesih edildiğini 
belirterek, 
haberde söz 
konusu olan 20 
kişinin işten çıkarıl 
dığı iddiasının 
yalan olduğunu 
bildirdi.
İş süresi uzatılma

yan 7 işçinin 
birçoğunun kendi 
dönemlerinde işe

alındığını açıklayan 
Refik Yılmaz, 
“Verim sağlaya

madığımız işçi 
terimizin 30 
Haziran’da dolan iş 
sürelerini uzatma 
dik. 20 işçi falan 
çıkarılmadı.
Bizim dönemimizde 
işe alınsa bile 
verim alamadığımız 
personelle yol- 
lanmızı ayıracağımı 
zı söylemiştik. 
30 Haziran tari
hinde de bu işçi 
terimizden iş 
süreleri dolan 
7sinin iş akülerini 
yenilemedik. 
Durum bundan 
ibarettir" dedi. 
Maksatlı haberlerin 
devam etmesi 
halinde yasal 
yollara başvuracak
larını sözlerine 
ekledi.

KİBAUK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK 
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
0224 513 6111 
0532493 03 77

KAYIP
GEMLİK 
NÜFUS 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ALMIŞ OLDUĞUM 

NÜFUS CÜZDANIMI 
KAYBETTİM.

HÜKÜMSÜZDÜR. 
PINAR AYPEK

KANDİYAR

T.C. BURSA VALİLİĞİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
ÖZEL GEMLİK KONUR TIP MERKEZİNE AİT ÇALIŞMA 

BELGEM KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.
FERHAT ERDEM UĞRAŞ

gemlik nüfus müdürlüğünden almiş olduğum
NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

ECE ERKEN

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİNDEN ALMIŞ 
OLDUĞUM ÖĞRENCİ KİMLİK KARTIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

EMRAH YILDIRIM

®d'o Ğ A L G A Z

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 ÜtGÜN, 
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
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AYRINTI
Erhan İZGİ

İtalya Gezisi ile İlgili İzlenimler (5)

Dünden devam..

Roma Hamamları: 
Roma’ya girerken 

ilk gördüğümüz yer 
Roma hamamları 
oldu. Romalıların 
yıkanmayı çok 
sevdiği bu hamam
lardan anlaşılıyor. 
Yüzlerce kişi bir 
anda bu hamamlar
da yıkanıyor ve 
çeşitli etkinliklerde 
bulunabiliyormuş. 
Bu gün o eski 
ihtişamından eser 
yok.

Vatikan ve San 
Pietro Katedrali:

Roma’yı üstün 
kılan etmenlerin 
başında Vatikan 
gelmektedir. Hem 
başlı başına devlet 
hem de Italyan 
topraklarında yer 
almaktadır. 
Hristiyanların tarihi 
sanki burada sak
lıdır. Her zaman 
ziyaret edilmesine 
izin verilmiyor. 
Rehberimiz iyi bir 
zamanlama yaparak 
katedralin içini 
görmemize olanak 
sağladı. Gerçekten 
muhteşem kelimesi 
bile bu yapıyı anlat
maya yetmez. 
Gördüğünüzde 
hayranlığınızı 
gizleyemezsiniz. 
İçerisini kısa 
zamanda gezmeniz 
mümkün değil, 
ayrıntılarını 
görmek, incelemek 
istediğinizde çok 
uzun bir zamanınızı 
alacaktır. Resim ve 
heykellerin anlattık
larını öğrenmek 
isteseniz sizin gün
lerinizi alır.
Resimlerin her 
birinin konusu var. 
Heykellerde çıplak
lık Hristiyanlık için 
sorun teşkil etmiy
or, tam tersi bu 
sanatları resim, 
heykel ve müziği 
besliyor diyebiliriz. 
Müslümanlıkta da 
bu sanatlar yasak

lanmış.
Asıl ana girişinde 

özel giysili İsveç 
askerleri nöbet tut
maktadır. 
Vatikan’daki mey
dana ayinler 
sırasında sanda
lyeler getirilerek 
halkın oturmasına 
olanak sağlanıyor. 
Böylesi günlerde 
Papa, küçük bir 
pencereden halkı 
eliyle selamlarmış 

“Vatikan, İtalya'nın 
tarihi ile hemen 
hemen aynı tarihe 
sahip olan, Dünya 
Katolik dininin 
merkezi kabul 
edilmektedir. 
Vatikan, 440.000 
m^lik alana sahiptir 
ve bir ruhban sınıfı 
tarafından 
yönetilmektedir, 
devlet başkanı 
Papa'dır.

1929'da İtalya 
Devleti ile Kilise 
arasında bir antlaş
ma imzalanmıştır. 
Bu antlaşma ile 
ülkenin resmi 
dininin Katolik dini 
olduğu ve 
Roma’nın kutsal bir 
şehir olduğu ilan 
edilmiştir.”

San Pietro 
Katetrali, Hristiyan 
dünyasının en 
büyük bazilikasıdır. 
Vatikan’da yer alan 
bu bazilika 186 
metre uzunluğun
dadır, 136 metre 
yüksekliğinde bir 
kubbeye sahiptir, 
ön yüzü 114 metre 
genişliğinde ve 47 
metre yüksek- 
liğindedir. 22.000 
metre karelik alanı 
ile bu devasa 
ibadethanede 
20.000 insan aynı 
anda dua edebilir. 
San Pietro 
Bazilikası yaklaşık 
MS 4. yüzyılda 
İmparator 
Constantine’in 
isteği üzerine Saint 
Peter’ın şehit 
düştüğü yerde inşa 
edilmiştir.

(Bazilika: Erken 
Hristiyan ve 
Ortaçağ mimari
lerinde, yan geçit
leri bulunan galerili 
veya galerisiz kilise 
demektir.)

“Zamanla bazilika 
büyümüş ve 
zenginleşmiştir. İlk 
restorasyon çalış
ması 15. yüzyılda 
papanın isteği üze 
rine yapılmıştır. Bu 
çalışma Roma 
Rönesans ve Barok 
tarzında yapılmıştır. 
Kubbenin planı 
Michelangelo’ya ait
tir, fakat bunu 
tamamlaya
mamıştır.
Michelangelo’nun 
çizimlerine göre 
kubbeyi 1588 - 
89’da tamamlayan 
kişi Giacomo Dalla 
Porta’dır.”

San Pietro 
Bazilikasının en 
üstünde yer alan 42 
metre çaplı kubbe 
turistlere büyüleyici 
bir Roma man
zarası sunuyormuş. 
Kilise haricinde ayrı 
bir girişi bulunan 
kubbeye dilerseniz 
merdivenlerle dil
erseniz de asansör
le çıkabiliyormuş- 
sunuz; ancak belli 
zamanlarda... 
Buraya çıkmak her 
zaman mümkün 
değil. Bunları 
rehberimizden 
öğreniyoruz.

Collosseum

(Arena): yapı.

“ Colosseum: 
İtalya’nın başkenti 
Roma'da bulunan 
Amfitiyatro olarak 
da bilinen 
Kolezyum bir are
nadır. Collosseum 
Roma’nın simge
sidir. Usta bir 
komutan olan 
Vespasianus 
tarafından M.S. 72 
yıiında yapımına 
başlanır ve M.S. 80 
yılında Titus döne
minde tamamlanır. 
Daha sonraki 
değişiklikler 
Domitian hüküm
darlığı zamanında 
yapılmıştır.”

Arena: Amfiteatrın 
ortasında, boğa 
güreşi, yarış, oyun 
gibi türlü gösteriler 
yapılan alan.

İmparatorlar bura
da Roma halkını 
eğlendirmek için ve 
biraz da kendi 
eğlenceleri için 
gladyatör dövüşleri 
düzenlermiş. 
Bunlardan başka 
pek çok halk gös

terileri, taklit, deniz 
savaşları, hayvan 
avcılığı, infazlar, 
meşhur savaşların 
yeniden canlandırıl
ması, klasik mitolo
jiye dayanan dra- 
malar olurmuş.

“Kolezyum, daha 
sonra barınma yeri, 
dükkânlar, dini 
kışlalar, istihdam, 
taş ocağı olarak 
çeşitli amaçlarla 
kullanılmış.” Asıl 
adı Arena iken, 
sonradan, girişteki 
etkileyici heykelin 
adını almış.

7 Temmuz 2007 
tarihinde, Dünyanın 
Yeni Yedi 
Harikası'ndan biri 
seçilir. Günümüzde 
depremden dolayı 
harap vaziyette 
olmasına ve 
taşlarının çalın
masına rağmen 
Kolezyum, Roma 
Imparatorluğu'nun 
uzun zamandan 
beri ikonik sembolü 
olarak görülür.”

Belediye Binası: 
Gösterişli, güzel bir

Roma Foromu:

“Roma Forumu, 
antik Roma’nın 
geliştiği merkez 
bölgesidir. Ticaret, 
iş, fahişelik, ibadet 
ve adaletin yöneti
mi burda gerçek- 
leşirmiş. Burası 
aynı zamanda 
toplumsal ocağın 
olduğu yermiş. 
Asıl olarak bataklık 
bir zemin olan alan, 
Tarquins tarafından 
kurutulmuştur. Hâlâ 
görülebilen en son 
traverten 
kaldırımı, 
Augustus’un yöne
timi zamanın
danda.”

Vittoriano Zafer 
Anıtı:

İtalya’nın başken
ti Roma’da bulu
nan ünlü yapıdır. 
Anıt, 1885-1911 
yılları arasında 
Giuseppe Sacconi 
tarafından 
Birleşmiş İtalya 
Kralhğı'nın ilk kralı 
II. Vitttorio 
Emanuel'i onur
landırmak için 
yapılmıştır.

“Anıt beyaz, saf 
mermerden 
yapılmış olup 
görkemli merdiven
lere ve heykellere 
sahiptir: Uzun 
corinthian sütun
ları, at üstündeki 
Vittorio Emanuele 
heykeli, sağ ve sol 
üst köşelerde yer 
alan tanrıça Victoria 
'nın üstünde 
olduğu dört at 
heykeli.”

Devamı yarın
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Betedivedeı olo«rt( hamlesi
Gemlik 
Belediyesinin 
başlattığı açık 
otopark hamlesinde 
sona gelindi. 
Osmaniye Mahallesi 
eski Pazar Caddesi 
mevkiine 1500 
metrekarelik alanda 
yaklaşık 60 araçlık 
açık otopark 
kazandıran Gemlik 
Belediyesi, Ziraat 
Bankası arkasındaki 
metruk binaların 
kamulaştırma çalış
malarını da tamam
lamak üzere.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, imar 
planlarında dört 
yeni açık otopark 
alanı belirlediklerini 
hatırlatarak, ilçenin 
ihtiyacı olan 
otoparkları stratejik 
önemi olan bölge 
lerde hizmete aça
caklarını söyledi. 
Ziraat Bankası 
arkasında 3200 
metrekarelik alana 
açık otopark 
yapacaklarını, Lale 
Kemal Kılıç İlkokulu 
yanında yapılacak

olan Pazar yeri 
çevresine de yine 
bir açık otopark 
kazandırdıklarını 
ifade eden Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
dördüncü açık 
otoparkında 
Orhangazi Caddesi 
Kapalı Pazar 
Yeri mevkiinde 
yapılacağı müjdesi
ni verdi.

Gemlik 
Belediyesi’nin 
otopark hamlesi ile 
şehir içi trafiğinin 
rahatlamasında 
öncülük yapacağını 
vurgulayan Refik 
Yılmaz, alternatif 
yollar açarak rahat
lattıkları ilçe 
trafiğinin açık 
otoparklar ile hede
flenen çağdaşlığa 
yaklaştıracaklarını 

söyledi. “Yol 
Medeniyettir. Yol 
Kavuşmaktır” 
diye konuşan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, açık 
otoparklar ile de 
ilçe trafiğinin 
nefes alacağını ve 
özlenen seviyede 
bir rahatlama getire
ceğini sözlerine 
ekledi.

BursalIlar 
Madımak olayları 

için yürüdüler

Sivas'ta 2 Temmuz 
1993'te 37 kişinin 
hayatını kaybettiği 
Madımak olay
larının 21. yıl 
dönümü sebebiyle 
Bursa’da anma pro
gramı düzenlendi. 
Sivas'ta 2 Temmuz 
1993'te 37 kişinin 
hayatını kaybettiği 
Madımak olay
larının 21. yıl 
dönümü sebebiyle 
Bursa’da anma pro
gramı düzenlendi. 
Alevi dernekleri ve 
bazı sivil toplum 
kuruluşları tarafın
dan düzenlenen 
yürüyüşte bazı 
vatandaşlar 
sazlarıyla yürüdü. 
Akşam saatlerinde

Setbaşı Mahfel’de 
toplanan iki bini 
aşkın vatandaş, 
sloganlar atarak 
Atatürk Anıtı’na 
doğru yürüyüşe 
geçti. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerinin geniş 
güvenlik önlemleri 
aldığı yürüyüş 
Atatürk Anıtı 
arkasındaki Kent 
Müzesi’nde bitti. 
Müze önünde 
düzenlenen törende 
ise Madımak’ta hay
atını kaybeden 37 
kişinin isimleri 
okundu. Kalabalık, 
37 kişinin anısına 
bir dakika saygı 
duruşunda bulun
du.

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 ...

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

Tel : (0.224) 513 96 83

Gemlik KErfez
OEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ SAZETItl ,

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4915 
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)

VENÜS SİNEMASI
AYNI YILDIZIN 

ALTINDA: 
11:30-13:45-16:00- 

18:15-22:00 
HAYALETLİ 

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

SADECE SEN: 
11:45-14:15-16:30- 

18:30
5133321
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MMdan Wda İmam 
Earn Erten Okudu

Mudanya’daTekke-i 
Atik Camii imamı 
Nurettin Tül akşam 
ezanını 5 dakika 
erken okuyunca, 
ilçede oruç tutan
ların büyük bölümü 
orucunu erken 
açması ile ilgili Din 
işleri Yüksek 
Kurulu'ndan fetva 
istendi. Mudanya 
Müftüsü Ömer Faruk 
Kesimoğlu, talep 
üzerine gelen fet
vayı açıkladı. 
Kesimoğlu'nun açık
lamasına göre, Din 
işleri Yüksek 
Kurulu'ndan gelen 
fetva şöyle: 
"Bir şehrin batısı ile 
doğusu arasında 7 
dakikalık bir zaman 
farkı vardır.
Dolayısıyla 7 
dakikanın altında 
sehven ezan okunur 
ve oruç açılırsa 
orucun sıhhatine 
zarar gelmez ve 
oruç bozulmaz." 
Gelen fetvaya göre 
Mudanya'da çarşam
ba günü imamın 5 
dakika erken ezan 

okulamı nedeniyle 
kaza orucu tutması
na gerek olmadığını 
kaydeden 
Kesimoğlu, "Bu 
konuda vatan
daşlarımızın müster
ih olsun. Kaza oru
cuna gerek yok 
Vatandaşımız 
oruçlarının başına 
zarar geldiğini 
kesinlikle düşün
mesinler. 17 saat 
oruç tut sonra 
bozulsun böyle bir 
şey yok. Bu nedenle 
de vatandaşlarımız 
rahat olsunlar 
çünkü tuttukları 
oruç makbuldür" 
dedi.
Müftü Kesimoğlu, 
erken ezanının 
okunmasıyla ilgili 
idari soruşturma 
açıldığını da sözler
ine ekledi. Ezanı 
okuyan ve esnaflık 
yapan emekli din 
görevlisi Nurettin 
Tül ise konuyla ilgili 
açıklama yapmıyor. 
Tül'ün arkadaşlarına 
üzgün oiduğunu 
söylediği belirtildi.

Kuvveıli sağanak
yağış geliyor

Meteoroloji Batı 
Akdeniz'de hava 
sıcaklığının 2 ila 8 
derece artacağı 
belirtilerek, vatan
daşların yüksek 
sıcaklık ve nemden 
oluşabilecek olum
suzluklara karşı 
dikkatli ve tedbirli 
olmaları istendi. 
Yapılan açıklamada 
yüksek sıcaklık ve 
nemden dolayı olu 
şabilecek olumsuz 
luklara karşı vatan
daşların dikkatli ve 
tedbirli olmaları 
istendi.
Açıklamada, Bod 
rum ile Marmaris 
açıklarında fırtı- 
namsı rüzgar ese
ceği kaydedildi.

Denizlerde ise rüz
garın kuzey ve 
kuzeybatıdan 3 ila 
5, Bodrum ile Fethi 
ye arasında 4 ila 6, 
akşam saatlerinde 
Bodrum ve Marma 
ris açıklarında ise 5 
ila 7 kuvvetinde 
eseceği, dalga yük
sekliğinin de 1 ila 3 
metre arasında ola
cağı belirtildi. Öte 
yandan Meteoroloji 
yetkililerinden 
edinilen bilgiye 
göre Bursa'da 
kuvvetli sağanak 
yağışlı havanın 
hakim olacağı, 
sıcaklığın ise 25 
derece civarında 
seyredeceği 
kaydedildi.

Barsa Emniyeti nde 
deprem... 

69 polisin püre» 
veri değişti

Bursa’da aralarında 
il emniyet müdür 
yardımcıları, şube 
müdürleri ve 
emniyet amirlerinin 
bulunduğu 69 
kişinin görev yer
leri değiştirildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü’nde 
görev değişikliği 
devam ediyor.
Rütbeli personeller 
ve memurların 
ardından il dışına 
atamalar yaşandı. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan gerçekleştir
ilen atamalara göre 
Emniyet Müdür 
Yardımcılarından 
Gökhan Tuna 
Erzincan'a, Remzi 
Bayır Van'a, Ayhan 
Öztürk Çankırı'ya, 
Abdullah Kaygusuz 
Uşak'a, Mustafa 
Altunsu Kars'a, 
Ercan Tilki 
Batman'a, Selim

Türker İstanbul, 
Ümit Özyürek ise 
Erzincan'a Emniyet 
Müdür Yardımcısı 
olarak atandı. 
Emniyet Müdür 
Yardımcısı 
Cüneyt Ünal ise 
Asayiş Daire 
Başkan Yardımcılı 
gına getirildi. 
Öte yandan 
Emniyet Müdür 
Yardımcılarından 
Ali Tandoğan 
Çankırı, Orhan 
Çağlayan 
Kastamonu, 
İskender Çalışır 
Bilecik, Himmet 
Özcan Eskişehir, 
Oktay Yıldızer ise 
Erzurum'da, Polis 
Meslek Eğitim 
Merkezleri’nde 
görevlendirildi. 
Ayrıca 42 şube 
müdürü ile 13 
emniyet amirinin 
de başka illere 
atandı.

VASIFSIZ ELEMAN IMlİ Wl'M Illi İilim
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'ıVievkiı "GedeieK- 

Orhangazi / BURSA 
Tel: O 224 586 00 05

Geçtiğimiz dönem 
yaklaşık 540 kilome
trelik yeni yol ve yol 
genişletme çalış
ması ile Bursa’nın 
tıkanan damarlarını 
bir bir açan Büyük 
şehir Belediyesi, bu 
dönemin ilk ulaşım 
projesini de 
BursalIların hizme
tine sundu. Kentin 
batısından Uludağ’a 
ulaşım için alternatif 
bir güzergah olarak 
yaptırılan yaklaşık 
bin 300 metre uzun
luğundaki Dobruca 
Caddesi - İnkaya 
bağlantı yolu tören
le ulaşıma açıldı. 
Uludağ’a karayolu 
ulaşımında yıllardır 
kullanılan yolun 
yolun tek alternatifi 
olan Dobruca - 
inkaya bağlantı yol
unun açılış törenine 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe’nin yanı sıra 
Vali Münir Karaloğ

lu, Devlet eski 
bakanlarından iş 
adamı Cavit Çağlar, 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Dündar, Kestel 
Belediye Başkanı 
Yener Acar, Keleş 
Belediye Başkanı 
Mehmet Teke, 
Harmancık Belediye 
Başkanı Mustafa 
Çetinkaya, AK 
Parti il Başkanı 
Cemalet tin Torun 
ile çok sayıda dav
etli katıl dı. Göreve 
geldikleri ilk günden 
itibaren ‘yol 
medeniyettir’ ilkesi 

ile hareket ettiklerini 
belirten Başkan 
Altepe, bu doğrultu
da hayata geçirdik
lerini raylı 
sistem, kara, 
hava ve deniz 
ulaşımı yatırım
larının diğer şehir 
ler tarafından örnek 
alındığını söyledi. 
Uludağ’a ulaşımda 
önemli bir alternatif 
olan yeni yolun 
yapımı sırasında 
özellikle kamulaş 
firmalarda kolaylık 
gösteren hak 
sahiplerinin hepsine 
teşekkür edildi

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ŞOFÖR
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE 
DOLGUN MAAŞLI 
ACİL TIR ŞOFÖRÜ

ARANIYOR 
05307836261

ELEMAN
BAKINI 

BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 
KAYNAKÇI 
ARANIYOR

02245140060

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

ELEMAN
DENEYİMLİ 

SRC BELGELİ 
SERVİS ŞOFÖRÜ

ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

BAYAN ELEMAN
MERMER SEKTÖRÜNDE 

ÖN MUHASEBE VE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEl:51420 21

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR |

M İt________ 1

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

KİRALIK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

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 

05435821578

TEWU
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafindan 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama” kampanyasına

SATILIK Sü BAYİİ 
05072447224si için sizdekatîlın""0

‘Gemlik Körfez’

http://www.gem


Hisar Mah. Bahçelievler Sok. No: 6 GEMLİK Tel: 0 224 514 55 56 - 57 
info@mirhotel.cpm.tr - www.mirhotel.com.tr
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MERKEZ

MERKEZ O

İMİZ, 1 YIL TAM

RKA.

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...

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

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

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com

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


DOĞANIN HÂZİNESİ

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası,
{•nyUiiynBlfl 

wjivi SııbıtiiA >1 ZEYTİN REÇI’I ■■

BZeytin& 
üffjpeytinyâği'

Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve marketlerde^ 

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

| Kestane Şekerifl 
İYöresel Reçelleri 
İKozmetik Ürünleri

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

www.kavlak.com.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
S Temmuz 2014 Cumartesi_______www.gemlikkorfezgazetesi.com___________50 Kr.

Yardımseverlerin destekleriyle 20 yoksul çocuk sünnet ettirildi

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kızılay’a bravo...
Ramazan ayı göffiğınbe yarbırAıaşma buygûıa 

nmız artıyor.
Bunda dinin etkisi büyük.
Turn yarbım yaparinıruriııar ramazan ayınba 

çalışmalarını artırırlar.
Genelde yardımlar gıda yardımı ve giysi olarak 

yoğunlaşır.
Ramazan ayıriaâ bır'ae zbıdır vataır.
Islamın farzlarından biri de zekat vermektedir.
İnsanların gelirlerine göre yoksullara verdiği 

zeKbr'aaoneriiıl bir yataııhıaşma araclaır.
Türkiye Kızılay Demeği yıllardır, ramazan ayında 

mufaaç öıaöıann yardımına'Koşuyor.lıev.'ibe

Türkiye Kızılay Derneği Gemlik Şubesi ramazan ayı nedeniyle 
her gün 620 muhtaç kişiye sıcak yemek dağıtıyor. Dernek 
Başkanı Gökhan Özler, “Bir kişiye verilen yemekleri 7.5 liraya 
mal ediyoruz. Dağıttığımız bu yemeklerin giderlerini yardımse 
yerlerin katkılarıyla yerine getiriyoruz.” dedi. Haberi sayfa 3rde

teı, 
Tüflasnona 
enM 
zamlar 

aialetsizli
Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Hüseyin Yener, 
gazetemize yap
tığı açıklamada 
“Enflasyona en 
deksli yüzdeli 
zamlar aylıklar 
arasındaki adalet 
sizliği daha da 
derinleştiriyor.” 
dedi.
Haberi sayfa 3’de

00 •• V 0

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru99

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
■■HMNHnNF _ J8RMI

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar re uygular, evrenseldir, H
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, SlSbI&SKjMiL

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile çalışır,
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi t Ş-f ^7W W4

ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir fî j ||Jg | | ||| a, an 1,.. İı/ııL 4 . JUdkL-vn
ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ı

İspatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır. HB

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: 513 50 84 GEMLİK

www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ye çağdaş eğitim 

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

4-5 yaş 
ANASINIFI

1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8.SINIF

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

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.aykentilkogretim.k12.tr
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Yardımseverlerin destekleriyle 20 yoksul çocuk sünnet ettirildi

Türkiye Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şubesi ramazan 
ayı nedeniyle her 
gün 620 muhtaç 
kişiye sıcak yemek 
dağıtıyor.
Kızılay Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler, “Her gün 
saat 11.oo ile 
13.oo arasında 
dernek lokalinde 
hazırladığımız 
yemekleri daha 
önce tespit edilen 
620 muhtaç vatan
daşımıza dağıtı 
yoruz. Bir kişiye 
verilen yemekleri 
7.5 liraya mal 
ediyoruz.
Dağıttığımız bu 
yemeklerin gider
lerini yardımsever
lerin katkılarıyla 
yerine getiriyoruz. 
Daha çok kişiye 
sıcak yemek vere

DOGALGAZ

AKSA GEMLİK DOĞALGAZ 
DAĞITIM A.Ş. BÜNYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK 
BÖLÜMLERİNDEN YENİ MEZUN, 
DİSİPLİNLİ, DİNAMİK VE TAKIM

ÇALIŞMASINA YATKIN, 
YOĞUN VE ESNEK ÇALIŞMA 

TEMfPÜSÜNAUfGUN, 
ERKEK ADAYLAR İÇİN 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

AKTİF B SINIFI EHLİYETİ OLAN
ADAYLAR ARANMAKTADIR

rek muhtaçları da 
düşünmek isteyen 
vatandaşlarımız
dan destek bekli 
yoruz. En güzel 
yardım yardım 
edeni bilinmeyen 
yardımdır.Bize 
yüzlerce kişi des 
tek veriyor. Biz 
onlar adına bu 
yardımları yerine 

getiriyoruz.” dedi.
20 ÇOCUK 
SÜNNET OLDU 
Öte yandan, 
Gemlik Kızılay 
Derneği her yıl 
olduğu gibi bu 
yılda yardımsever
lerin destekleriyle 
20 yoksul çocuğu 
sünnet ettirdi. 
Dernek Başkanı

Gökhan Özler, 
“Dernek olarak 
yıllardır yüzlerce 
çocuğu sünnet 
ettirdik. Ettirmeye 
de devam ede
ceğiz. Sıcak ye 
mek yardımı yanın 
da kuru gıda 
yardımlarımızda 
devam ediliyor” 
dedi.

Mudanya'da 
usulsüz

yapılaşmalar 
yıkılıyor

Mudanya’daTekel Parkı 
içerisinde usulsüz 
konuşlandırılan ve 
yıkım kararı bulunan iki 
kafeden biri, Mudanya 
Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler tarafından 
yıkıldı. Bursa’dan 
Çevik Kuvvet ekip
lerinin de hazır bulun
duğu yıkım, zabıta ekip
lerince geniş emniyet 
tedbirleri altında 
yapıldı. İş yeri sahipleri 
Hıdır ve Celal Demir 
kardeşlerin tepkilerine 
rağmen gerçekleşen 
yıkımda, Hafize 
Sezginer’e ait çay 
bahçesinin yıkımı, 
boşaltma taahhüdüne 
karşın 15 Eylül’e erte
lendi. Binaların bir kıs
mını yıkan ekipler, iş 
yeri sahiplerinden 
eşyalarını toplamasını 
istedi.

Şahinyurdu’nıla 
iftar kavli

Kaymakam Cahit 
Işık, Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı 
Coşkun Çorapçı, 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgöl 
cügezli, Mahalle 
Muhtarları ve 
halkın katılımıyla 
Meriç Et Gıda 
Sahibi Halit Meriç 
tarafından Şahin 
yurdu Mahallesinde 
iftar yemeği verildi. 
Genciyle yaşlısıyla 
geniş katılımlı iftar 
sofrasında 
Ramazanın birlik ve 
beraberliğe katkısı 
bir kez daha 
yaşanırken, katılan- 
lar arasında koyu 
muhabbet dikkati 
çekti.
Yemek sonrasında 
misafirler, köy 
kahvesinde çayla 
birlikte sohbet 
imkanı buldular.

EVDE İFTAR 
BOZDULAR 
Kaymakam Cahit

Işık, ramazan ayı 
nedeniyle resmi 
davetler dışında bir 
ilki de gerçekleştir
di.
Kaymakam Cahit 
Işık beraberinde 
Sosyal Yardımlaş 
ma Dayanışma 
Vakfı Mütevelli 
Heyetinden; 
İlçe Müftüsü 
Muharrem Turan, 
Mal Müdürü Arif 
Uçar, Gemlik 
Roman Kültürünü 
Araştırma Derneği 
Başkanı Ergun 
Taşoğlu ve Vaiz 
Şaban Durmuş 
tarafından Orhan 
Kiracı’nın evinde 
iftar sofrası pay
laşıldı.
Kaymakam Sayın 
Cahit Işık ve Heyet 
üyeleri, 
“Ramazan’ın 
manevi atmosferini 
halkla beraber 
oruçlannı açarak, 
Sosyal Devlet 
ilkesi çerçevesinde 
vatandaşlarla 
aynı sofrayı 
paylaşarak 
Devletimizin vatan
daşın yanında 
olduğunu hisset
tirmektedir.” dedi

HAMİDİYE MAH. IRMAK SOKAK 
NO:16/ E GEMLİK 

Müracaat Tel: 513 29 29

_ ■ GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ 
OLDUĞUM NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. 

« HÜKÜMSÜZDÜR. HAYRİYE TÜRKER
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Kızılay’a bravo...

Kızılay Derneği’nin Gemlik Şubesi’nin 
başında bulunan Gökhan Özler, özverili 
olarak çalışıyor.
Bir avuç gönüllü insan, her yıl yüzler 

ce ailenin ramazan ayında karnının 
doyurulması için sıcak yemek ve kuru 
gıda maddesi dağıtımı yapıyor.

Bunu yaparken de, ne bir tarikatın, ne 
bir cemaatin yolundan değil, Allah rıza
sı için yardımseverlerden topladığı 
yardımlarla bu hizmeti gerçekleştiriyor.

Bununla da vştinmivgr.
Her vıj vipe vşrdımseverlerden 

topladığı yardımlarla onlarca muhtaç 
çocuğu sünnet ettiriyor.

Ramazan ayında kime ve nereye 
yardım yapacağını bilmeli insan.

Bu yardımların doğrudan ihtiyaç sahip 
lerine ulaşması için hiçbir ard niyet 
gütmeden yerine getirecek bir kurum 
Gemlik Kızılay Derneği...

O nedenle her yıl destekleyenleri artı 
yor.

Sade müslüman, yardımının yerine 
gideceğini bildiği için, cemaat - tarikat 
ağına takılmadan desteğini arttırıyor.

İster ramazan ayında, ister ramazan 
ayı sonrası Gemlik Kızılay Derneği’ne 
desteklerini yapabilirler.

Bunun için, 0532 - 361 03 22 notu tele
fon ile Gökhan Özler’i aramanız yeter.

Açık öğretim lisesi Kayıtları haşlıyor
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılacakaçıklama- 
da, Açık Öğretim 
Lisesi ve Mesleki 
Açık Öğretim Lisesi 
III. Dönem Kayıt 
Yenileme işlemleri 
7-14 Temmuz 2014 
tarihleri arasında 
yapılacağı bildirildi. 
Açıklamada; “Sınav 
tarihleri bir değişik
lik olmadığı taktirde 
23-24 Ağus tos tar
ihlerinde yapılacak
tır. Kayıt yenileme 
yapması gereken

Düzeltme: Dünkü gazetemizin 
“Demiröz “M. Cengiz Göral’ın mücade
lesi gururumuz oldu” haberinde, Cengiz 
Göral’ın ölüm tarihi dikkatsizlik yüzün
den bir yerde 1998 olarak yazılmıştır.

Mehmet Cengiz Göral’ın ölüm yılı 3 
Temmuz 1979’dur. Köşe yazımda düz 
gün yazılan tarih, yanlış yazılmış ve 
düzeltmede gözden kaçmıştır.

Dikkatli okurlarımız dün bizi arayarak 
uyardılar.

Kendilerine teşekkür ediyorum.

Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Hüseyin Yener, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada 
“Enflasyona en 
deksli yüzdeli zam
lar aylıklar arasın
daki adaletsizliği 
daha da derin
leştiriyor. ” dedi. 
Hüseyin Yener, 
açıklamasında 
Sağlık Sigortası 
Kanununun 55. 
maddesi uyarınca 
düzenlenen emekli 
zamları TK tarafın
dan açıklanan tüfe 
rakamlarıyla ikinci 
6 ay içinde belir

öğrencilerden Açık 
Öğretim Lisesi 
Öğrencileri Halk 
Eğitim Merke zinde, 
Mesleki Açık Öğre
tim Lisesi ilgili 
meslek liselerinde 
kayıt yenileme 
işlemlerini banka 
ücretlerini yatırdık
larına dair dekont
larla gerçekleştire
ceklerdir. Kayıt yeni 
leme süresinin bir 
hafta olduğu göz 
önüne alındığında 
ilgililerin belirlenen 
süre içerisinde hızlı 

lendiğini belirterek, 
“2014 yılını temmuz 
ayında için, bir 
önceki 6 aylık 
dönemin gerçek
leşen enflasyon 
oranı kadar olacak. 
Bu durum sonunda 
yapılan hesapla
malara göre Ocak/ 
Temmuz 2014 
döneminde 6 aylık 
enflasyon % 5.70 
oldu. Bu durumda 
2008 den önce 
emekli olmuş olan
ların en düşük işçi 
aylığı sadece 56.48 
lira artış sağlandı 
Böylece maaşlar 
990.81 liradan 
1.047.29 liraya çıktı 

hareket etmeleri 
büyük önem taşı
maktadır.” denildi 
KAYIT YENİLEME 
ÜCRETLERİ: 
1)20 TL Ziraat, 
Vakıf, Halk 
Bankasına Açık 
Lise Hesabına 
2) 5 TL Ziraat 
Bankasının Gemlik 
Halk Eğitimi'ne ait 
0063 49575819 
5001 nolu hesabına 
ÖNEMLİ UYARI 
Öte yandan, yapılan 
açıklamada, 23-24 
Ağustos 2014 tarih

Öte yandan 769.32 
lira olan en düşük 
Bağ-Kur esnaf 
emeklisi aylığı 
813.17 lira olacak. 
Bu da esnaf emek
lisinin maaşına 
43.85 lira artışı 
sağlanmış olacak. 
En düşük Bağ-Kur 
tarım emeklisinin 
aylığı 569.50 lira 
dan, 602.07 lira 
çıkacak. Bağ-Kur 
tarım emeklisinin/' 
artışı ise sadece 
32.47 liradır.” dedi. 
Emeklilerin yüzde 
85’inin açlık 
sınırının altında 
yaşadığına dikkat 
çeken Hüseyin 

lerinde yapılacak 
olan III. Dönem 
sınavlarına Açık 
öğretim Lisesine 
kayıtlı, sınavın yapıl 
dığı ilk gün itibariy 
le on yedi yaşını 
doldurmuş, on se 
kizinden gün almış 
(22 Ağustos 1997 
ve daha önce do 
ğanlardan) silik, 
donuk ve ya aktif 
öğrencilerimiz III. 
Dönem kayıt yenile 
me yaptırmaları 
halinde katılacağı 
bildirildi.

Yener, “Bu durum 
gösteriyor ki 
emekliler en 
düşük aylık 
seviyesinden 
aylık almaktalar. 
Eflasyona endeksli 
zamlar emeklilerin 
derdine derman 
olmaktan uzaktır. 
Bizler yıllardır 
emeklilere seyya
nen zam yapıl
masını ve aynı 
kurum emeklilerinin 
bile arasında 
oluşan taban aylık 
tavan aylık uçuru
munun kapatıl
masını istemek 
teyiz. "şeklinde 
konuştu.

SIRENA MARINE

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK 
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2

BAHÇESİ 800 M2 
MÜRACAAT 

0224513 6111 
0532493 0377

Tekne montajında görevlendirilmek üzere Aksesuar, Mobilya, 
Mekanik ve Elektrik Montaj işlerinde çalışacak meslek lisesi 
mezunu

MONTAJ OPERATÖRLERİ 

aranmaktadır.

ilgilenen adayların 1 fotoğraflarıyla birlikte 14 Temmuz 2014 
Perşembe günü saat: 14:00’de Sirena Marine Güvenlik 
kapısında hazır bulunmaları rica olunur.

Sirena Marine Denizcilik San. He. A.Ş. 
çeltikçi Köyü Han Yeri Mevkii 
Orhangazi • Bursa
T +90 224 275 76 00
F +90 224 275 76 76 ES Euphoria AZU^== i ixi UT
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AYRINTI
Erhan İZGİ

İtalya Gezisi ile ilgili İzlenimler (6)

Dünden devam..

Aşk Çeşmesi 
(Fontana di Trevi):

Roma’nın en 
meşhur ve en 
sevilen yerlerinden 
birisi olan Fontana 
di Trevi (Aşk 
Çeşmesi). 
Söylentiye göre, 
sırtı dönük halde 
iken, havuza iki 
bozuk para atan 
ziyaretçilerin, 
Roma'ya bir gün 
tekrar geri 
dönecekleri ve 
yeniden aşık ola
cakları ifade 
edilmektedir. Ne 
yazık ki onarım 
çalışması yapıldığı 
için aşk çeşmesin
den su içip para da 
atamadık. Fakat 
dondurma yemek
ten geri durmadık.

“İspanyol merdi
venlerine çok yakın 
bir yerdedir. Adını 
üç yolun bir
leşmesinden alan 
çeşme, Roma’nın 

en ünlü Barok 
mimari özelliğini 
yansıtmaktadır.” 
Heykeller gerçekten 
muhteşem.

(Barok mimari: 
Gücünü tanrı ve 
mitoloji taslakların
dan alan işlemeli 
duvarlar, görkemli 
bahçelerle 
donatılmış mimari 
yapı)

Nicola Salvi 
tarafından 1762 
yılında tamamlan
mış, 26metre yük
sekliğinde ve 
20metre genişliğin
deki çeşme 
Roma’nın en ünlü 
çeşmesidir.

“Çeşmenin ana 
figürü deniz tanrısı 
Neptün, iki Triton 
heykeli ile çevrelen
miş. Bemini oku
lundan gelen 
sanatçılarca da 
dekore edilmiştir.”

(Triton: 
Poseidon’la

Amphitrite’nin oğlu, 
belden yukarısı 
insan, belden 
aşağısı balık şek
linde, ayakları at 
ayağına benzeyen 
bir deniz tanrısı)

“Çeşmenin aşk 
çeşmesi olarak 
anılması, eserin 
merkezini 
oluşturan at figür
lerinin alegorik 
anlatımla Platonun 
aşka dair felsefesi
ni betimlemesinden 
dolayıdır.”

Venedik Meydanı: 
Yakınından geçi 
yoruz, çok fazla 
özelliği olan bir yer 
değil.

İspanyol 
Merdivenleri 
(Piazza di Spagna):

Piazza di Spagna, 
Ispanyol Elçiliğinin 
bulunduğu mey
danda görülecek en 
önemli yer.

Simetri oluştura
cak mermer

basamaklar ilginç 
bir görüntü sunu

almaktaymış. 
Bu nedenle

bin yılların tarihini 
sunu yor.

yor turistlere.
Merdivenlerin 

yukarısından 
Roma'ya kuşbakışı 
bakabiliyor, güzel 
fotoğraflar da çeke
biliyorsunuz.

Kenti biraz yukar
dan seyretmek 
mümkün.

Burada sokak 
ressamlarının 
çalışmalarını izleyip 
resminizi yaptıra
bilir ya da yaptıkları 
resimlerden satın 
alabilirsiniz.

Roma kent 
olarak gelenlere

Roma’yı yeterince 
tanımak isterseniz 
en az üç gününüzü 
buraya ayır
malısınız.

İtalya’da emeklilik 
65 yaş ve üzeri, 
Yaşam standardı 
oldukça düşük... 
Çalışan bir 
öğretmen 1100- 
1200 euro maaş 
alıyormuş. Emekli 
olunca alacağı 
maaş 750 euroya 
düşüyormuş.

Mühendisler 1300- 
1500 arası maaş 

emekli olan kişiler 
yeniden ikinci bir 
işte çalışmak 
zorunda kah yor
muş.

Ev kiraları çok 
yüksek, fiyatları 
alabildiğini uçuk
muş.

Ev sahipleri de 
yılda 1000 euro 
civarında ev vergisi 
ödemek zorun
daymış.

Birkaç kişi 
bazen bir evi pay
laşarak yaşamak 
zorunda kalıyor
muş.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Tn a “SUYUNU BOŞAİVİA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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ŞOFÖR
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE
DOLGUN MAAŞLI 

ACİL TIR ŞOFÖRÜ
ARANIYOR

0 530783 6261

ELEMAN
BAKIM 

BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 
KAYNAKÇI 
ARANIYOR

02245140060

KİRAUK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK 
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2

BAHÇESİ 800 M2 

MÜRACAAT 
02245136111 
05324030377

ELEMAN
DENEYİMLİ

SRC BELGELİ 
SERVİS ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1180 

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
05353781800

BAYAN ELEMAN
MERMER SEKTÖRÜNDE 

ÖN MUHASEBE VE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK ZEYTİNUK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

ABONE 
OLDUNUZMU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMA|
“SUYUNU BOŞA 

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4916 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

KİBAUK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353701800

SATILIK Sil BAYİİ 
05072447224

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Hisar 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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KAVLAK< ^DOĞANIN HÂZİNESİ

KAVLAK1
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Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLÂK rparkâ^ı, I 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin fanında, 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve marketlerde

[kwlakH
imiN Hvcrtl»

Uli

■Kestane Şekeri ■
■Yöresel Reçelleri
■Kozmetik Ürünler

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

ŞUBELER: Kumla Fabrika • Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.} - Yalova Yolu Satış Mağazası- Orhangazi (Gedelek)
Tel: 512 0 512

www.kavlak.com.tr

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

lKıırııliKa1Q73l
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CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan, yağış ve dolu nedeniyle zarar gören 
üretici için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanına önerge verdi

îayan, çiltcinin zarar im mtclist lasıılı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

HALİFELİK...
Hz. Muhammed'in ölümünden sonra Müslüman

ların dini liderliğini yönetmek için peygambere halef 
olacak kişi belirlendi.

Bu kişiye Halife adı verildi. Halife, müslümanlann 
imamı ve şeriatın koruyucusu kişidir.

Halife’nin makamının adı ise Halifeliktir.
Hz. Muhammet’ten sonra, Hz. Ebubeklr, Hz.ömer, 

Hz. Osman ve Hz. Ali'den sonra halifelik Müslüman
lığı yayan güçlü İslam devletlerinin yöneticilerin eline 
geçti.

Halifelik, OsmanlI İmparatorluğuna Yavuz Sultan 
Selim zamanında geçti.

Yeni Türkiye Cumhuriyeti bu kurumun hiçbir etkin
liğinin kalmaması nedeniyle, halifeliği 3 Mart 1924 
tarihinde sona erdirdi.. Devamı sayfa 4’de

CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan, bu yıl 
önce az yağış, ardından aşırı yağmur ve dolu 
nedeniyle zirai mahsullerde oluşan büyük 
zararları TBMM gündemine taşıdı. Zeytinde ise 
aşırı yağış ve arazilerin aşırı yağış nedeniyle 
çamur olduğunu, çiçekte döllenme olmadığını 
ve etkin zirai mücadele yapılamadığına deği
nen Tayan, bölgede buğdayda 231 bin, arpada 
25 bin, sebzede 1 milyon 230 bin, armutta 101 
bin, kirazda 26 bin, şeftalide 103 bin, çilekte 28 
bin, zeytinde 96 bin ton zarar gören ürün 
olduğunu ifade etti. Haberi sayfa 3’de

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

iuunv.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Botaın'ıle Hikmet Minare 
dönemi başladı

Gemlik Rotary Külü 
bü’nün yeni dönem 
başkanı Hikmet Mina 
re oldu. Atamer’de 
yapılan yemekli genel 
kurul toplantısında, 
Guvernör Yardımcısı 
Ersin Karaaslan, ku 
lüp üyeleri ve konuk
lar katıldılar.
Rotary Dönem Başka 
nı İlker Özkınm’ın 
açılış konuşmasıyla 
başlayan genel kurul
da, kulübe hizmeti 
geçenlere plaket 
verildi. Plaket töreni 
ardından yeni dönem

başkan ma devir tes
lim töreni yapıldı. 
Yeni Başkan Hikmet 
Minare, Rotary’in bir 
hizmet kuruluşu 
olduğunu, kendi döne 
minde yeni projelere 
yer vermek istedikleri
ni söyledi. Mahmut 
Solaksubaşı da 
konuşmasında bu yıl 
da Körfez’de yelken 
yarışları yapacaklarını, 
tarihinin 30 Ağustos’a 
alındığını söyledi. 
Gece dönem pas
tasının kesilmesiyle 
sona erdi.

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

2014
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 

ÖĞRENCİLER;
Hofflörülûdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her uman ineri ile çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi 
İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir 

ve uygular, özgüveni tamdır, Hor yerde ve her ortamda kendini 
İspatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır.

“Aykent ile hedeflerinize doğru"
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF
7. SINIF 
8.SINIF

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
iuunv.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Buluşma
CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan, yağış ve dolu nedeniyle zarar gören 

üretici için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanına önerge verdi

Gürhan ÇETİNKAYA

Ölümcül silah: Bonzai

Taun, tMtcinin zaraımı metlise taşıllı
Çocuk ve gençler: adına Bonzai denilen 

önemli bir kimyasal saldırıyla karşı karşıya...
Onların genç ve körpe beyinleri ile bedenleri 

amacı birT‘kuşağı” yok etmek olarak nite
lenebilecek bu saldırıya direnemiyor.

Daha çok son bir yıldır ülke gündemine otu
ran bu ölümcül saldırının bertaraf edilmesinde 
çocukların, gençlerin ve ailelerin bilinçli bilinç
siz karşı koyuşu tek başına yetmiyor.

Edinilmesi kolay, satın alma değeri diğer 
uyuşturuculara gore daha düşük olan madde 
kullanımının önüne geçilmesi için hükümet 
erkinin mutlak surette duruma yeterince el koy
ması ve aileler ile işbirliği yaparak ciddi önlem
ler alması şart.

Çağın vebası tanımının bile durumun 
venametini anlatmaya yetmeyeceği tehdit için 
en doğru tanımlamayı r<Bonzai gençlerin başı
na atılmış kimyasal bir bomba *rnitelemesinı 
yaparak kısa adı AYBUDER olan Ayık Yaşamda 
Buluşalım Derneği Başkanı Aybuder Koçak 
yapmış.

Acıdır ki merkezinin Bursa olduğu öne sürü 
len ve adını yazarken bile tüyleri diken diken 
eden bu saldırı resmi verilere göre son bir 
yılda,AYBUDER’e göre ise son bir ayda 300’ 
den çok körpe bedeni hayallerinden, 
ailelerinden, umutlarından koparmıştır.

Dünya ordularının bile sempozyumlar 
düzenleyerek çareler aradığı ölümcül tehdidin 
hal ve hazırda devlet ricalinde etkisini yeter
ince gösteremediğini, sorunu TBMM ‘ye 
taşıyan toplumsal duyarlılık bilinci çok 
gelişmiş olan Bursa Milletvekili Doç.Dr.Aykan 
Erdemir’in şu sözlerinden anlıyoruz;

“Bonzai.her.vjl.bir.Soma kadar carı alıvpr. 
Bonzai Marmara'yı tehdit ediyor Bonzai ile 
mücadele Cumhurbaşkanlığı hırsına kurban 
ediliyor”

Erdemir bu tespitin altını çizdikten sonra şu 
sorularla da devletin ne yaptığını ya da yap
madığını sorguluyor; Türkiye’de son bir yılda 
ölümle sonuçlanan 300’ü aşkın Bonzai vakası 
olduğu belirtilmektedir. Ancak bu vakalarda 
ölüm nedeni olarak “madde bağımlılığı” göster
ildiği ve ayrıntıya yer verilmediği için Bonzai 
tehlikesi tüm boyutlarıyla tespit edilememekte
dir. Ölüm nedenlerinin ayrıntılı bir şekilde tutu- 
lârâK fe'nııken'ın ru'm uoyımarıyıa KâyıY anına 
aıınmasi için nöaen gerekil girışırhıeı'ae 
bulunulmamıştır?

uzhıCiJögu'ÛiKbıe'rırfaen gh'ıı'f ildiği iddia 
edilen Bonzai’nin arzının ve tüketiminin büyük 
bir bölümünün İstanbul ve Bursa başta olmak 
uzefö nnarmafa"boıgesfnad öıâugu'göz önüne 
aıınırsh ou Şe'riırıe'rae meYaıven'bıii üterim 
yapan uyuşturuclı "laDotaTuhrıatı Düğüne Khaar 
neden ortaya çıkarılamamıştır?

Bonzai kullanımının standart laboratuar test
lerimle yaplıan’taramdıarba saptanamabigı 
görülmektedir. Bu nedenle de denetimli serbest 
ıkten yarafrıanahıar arasıriad KÜııanımınıri nıkıa 
arttığı ifade edilmektedir. Bonzai ve türevlerini 
tedpıt ödeöeK ı&ooratudr ve aonaftım altyapısı 
neden oluşturulamamıştır?

Bönzarnıri'bfeeıiKie Çocuk ve er'geYı Kuııanıcı 
iar arasın'ad ouyûK yaygıhfık Kazan'alaı ğoz 
önüne alındığında, neden bugüne kadar gerekli 
Çocuk ye Ergen Madde Bağımlıları Tedavi 
Merkezi (ÇEMATEM)in altyapı ve kapasitesi 
oıuşturuıartiamış've ihtiyaç auyuıan ergen ve 
çocuk psikiyatristi kadrosu tesis edilerek 
gereken atamalar yapılamamıştır?

RTÜK, Bonzai tehlikesi hakkında vatandaşları 
uyarıcı yayın yapan haber kanallarına “Bonzai” 
ırdaesınl Kllııarfdıkıari için yÜKsbK rriıktafaa 
cezaıaf Kesmbkte'âırrtâU tavrıri Kamuoyuriaa 
öiıınç vtf tdrKiriahliK yaratıımasınıri'onurfae 
engel oluşturduğu ifade edilmektedir. RTÜK’ün 
tsonzâfı ııe muc'aaeıenın önuhae enğef oırfı&Ktan 
çiKip, b'önzâVııe etkin hûjcâoöıemn oır aracı 
olması için ne gibi önlemler düşünülmektedir?

draemır sokularına yan'ıt bfeKie/eaurUrKen 
umut verici bir haber Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu’ndan geldi;
-Kentırriızae'cÖK on'eriniı bir öoşıuğu'doıaura- 

caK bıarTÇE'NlATETvı'TVocliK vtf"trgerfluddae 
E»agırrfıfıarı’1eâavı"WıerKezr)âe sona ge’ıö'İK. 
OzeffıKle çocuk grubunun madde'bağımlılığı 
töaa^ıs'ınoe' eKsıglmîi varaı. teayramaan sonra 
hizmete alacağımız ÇEMATEM ile bu eksiği 
mizde bitmiş oluyor dedi.

IsökÛKİe' ae yapım Çaıışrfıaıarı"sureıT"ubrtçe 
lik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 
ındeıemeıer yabdh vafıı Kardldğiu, temmuz 
da'naSta 'Kdoıfıüne’oa^ıanacağını 'be'iııYfı.

tsurs<Tı\amuoyunu meşgüı eoen mddoe 
oâgırhıısı çocükıaf ıçırTÇtMATfclvi ın'ae ıfius- 
takıl bir binada hizmet vereceğini belirten Vali 
Karaloğlu; “son dönemde Bursa maalesef 
uyuşturucu mââafe kûııanımf ııe ğuhaerrtae. 
Özellikle çocuk ârubunun'tedavısıncie hem 
Bursa’da nem Türkiye’de sorun var.
KiWXTHNi ıfnız var amâ’ÇHıOiA'îEıvı VdKtu. 
Hizmete âıacagımız'Ubnçd'ÜK'kcün ve'Sıriır 
Hastalıkları Hastanesi bünyesinde ÇEMATEM 
ve TRSM (Toplum Ruh Sağlığı Merkezi) ile ilgili 
birimler de olacak” dedi.

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in tespitleri
ni önemsiyoruz. Sorularının doğru yanıt- 
laHrfı.diKKât'ÇeKtıgı sbrunıarın çozûme Kavuş- 
turüımasi için gerekil ve somüt daırhıanri nıkıa 
atılmasını merakla bekliyoruz.

Bursa Valisi Münir Karaloğlu’nun verdiği bıl- 
gınfn ae ’değdril oıauğünu âuşunuyoruz.

enilen zamanda, önemde ve nitefikde gerçek
leşmesini umuyoruz ve diliyoruz.

Çünkü durum çok vahim...____________ _____

CHP Bursa Milletve 
kili Turhan Tayan, 
bu yıl önce az yağış, 
ardından aşırı yağ
mur ve dolu nedeniy 
le zirai mahsullerde 
oluşan büyük zarar
ları TBMM günde 
mine taşıdı.
CHP Bursa Milletve 
kili Turhan Tayan, 
bu yıl önce az yağış, 
ardından aşırı yağ
mur ve dolu nedeniy 
le zirai mahsullerde 
oluşan büyük zarar
ları TBMM gündem
ine taşıdı. Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker'e soru 
önergesi veren 
Tayan, “2014 yılı 
itibari ile büyük 
zarara uğrayan üreti 
çilerin üretimini 
sürdürebilmesi için 
mevcut Ziraat Banka 
sı ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri'ne 
olan borçların 5 yıl
dan az olmamak 
kaydıyla ve faizleri 
silinerek ertelen
mesini düşünüyor 
muşu nuz?” dedi. 
TÜİK, Bursa Tarım İl

Müdürlüğü ve Bursa 
Ziraat Odası’nın ve 
rilerine göre, 
Bursa’da sebzelikte 
42 bin, meyvelikte 
30 bin, zeytinlikte 
ise yaklaşık 38 bin 
hektar alanın zarar 
gör düğünü, buğ
day, arpa ekiminden 
sonra yağışların 
olmaması nedeniyle 
çimlenen köklerde 
boğaz ve pas hasta 
tıklarının, Mayıs 
ayındaki aşırı yağış 
İar nedeniyle yatma 
İar meydana gelme 
sinden dolayı yüzde 
40’ların üzerinde 
ürün kayıplarının 
olduğuna dikkat 
çeken Tayan, şunları 
dile getirdi:“Yağ/ş/ar 
nedeniyle domates, 
kavun, karpuz ve 
sebze ekimleri

yapılamamış, yapıla
bilenlerde de kök 
hastalıkları ve man
tar hastalıktan mey
dana gelmiş tir. Mil 
diyö hastalığı nede 
niyle tarlalar yeni 
den sürülmüş, ekimi 
yapılabilenler Hazi 
ran ayı başında 
ekilmiş, ekilemeyen 
sahalara silajlık 
Mısır ekilmiş, beze
lye ve fasulye gibi 
sebzeler dolu nede 
niyle tamamen yok 
olmuştur. Meyveler 
de ilkbahar erken 
donları, aşırı yağış 
İar ve dolu nedeniy 
le; armut, kiraz, şef
tali, elma, çilek ve 
vişne de bölgemiz 
itibariyle yüzde 40 
ile yüzde 75'iere 
varan oranlarda 
zarar görmüş, TAR-

teMIL * I kxK X* fciilOs! 
D O Ğ A L G A Z

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 UYGUN, 
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

SİM de üreticimizin 
bu problemlerine 
çözüm olmamıştır. 
Bilhassa armut ve 
şeftali, dolu nedeniy 
le yüzde 50’nin 
üzerinde hasar gör
müştür. Dolu vuran 
armut ve şeftalinin 
sağlam kalanlarının 
pazara sürütebilme
si için ayıklanması 
gerekmekte, ancak 
TARSİM ürün kay
bının tespit edilebil 
mesi için bu konuya 
yanaşmamaktadır. 
Eğer üretici bu ayık
lamayı yapmadığı 
takdirde sağlam 
mahsulde yüzde 90 
elden çıkmış olacak
tır. Yine armutta 
dolu nedeniyle kırı 
lan dallarda ateş 
yanığı hastalığı 
belirmiş, bu hasta 
lıkla mücadele edil 
mediği takdirde gele 
cek sene de verim 
alınamayacağı gibi 
armut ağaçlarının 
kuruma tehlikesi 
vardır.”
Zeytinde ise aşırı 
yağış ve arazilerin 
aşırı yağış nedeniyle 
çamur olduğunu, 
çiçekte döllenme 
olmadığını ve etkin 
zirai mücadele yapı 
lamadığına değinen 
Tayan, bölgede buğ
dayda 231 bin, arpa
da 25 bin, sebzede 1 
milyon 230 bin, ar 
mutta 101 bin, kiraz
da 26 bin, şeftalide 
103 bin, çilekte 28 
bin, zeytinde 96 bin 
ton zarar gören ürün 
olduğunu ifade etti. 
Tayan şöyle devam 
etti: "Buğday ve 
Arpada yüzde 35-40, 
armut ve şeftalide 
yüzde 40-50, kiraz, 
vişne ve çilekte 
yüzde 70, kavun, 
karpuz, ayçiçeği ve 
domates ekim ve 
hastalıkları 
nedeniyle yüzde 
40’ın üzerinde, 
zeytinde de yüzde 
75’in üzerinde kayı
pların tespiti, 
odamız zirai danış
manları, ilçe tarım 
müdürlüklerinin 
teknik elemanları 
tarafından yapılmış 
tır. Bölgemizdeki 
çiçeklenme döne
minde aşırı yağışlar 
meyve çiçek döllen
mesine mani olmuş, 
sonraki dolu nede 
niyle tonaj ve para 
sal değer olarak 
üreticimizi zor 
durumda bırak
mıştır.”
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Güne Bakış
Roda Port sporcularla el ele....

Süflrculaf Kumla sahilini temideJiKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

HALİFELİK
Halifelik, Suudilerden Emevilere geçti.
İlk Emevi Halifesi I.Muaviye oldu. (661-680) 
Halifelik, Emevi Devletinde uzun süre kaldı.
2.Mervan’dan (M.S. 750) Abbasilere geçti 

Halifelik.
Abbasilerde Halifelik makamı 508 yıl sürdü.
Bu arada Şiiler kendi aralarında halife seçtiler. 

(Fatımi Halifeler)
Ama, suniler şii halifeleri tanımadı.
Half elik makamı Abbasilerden bu kez Memluk 

Devletine geçti.
Memluk Hümkümdan Mustansır, 1259 yılında 

halife olduğunu ilan etti.
Memluklarda halifelik 1517 yılına kadar devam 

etti.
OsmanlI hükümdanı Yavuz Sultan Selim’in 

Mısır’ı feht etmesiyle bu kez Halifelik OsmanlI 
hanedanına geçti. Yavuz Sultan Selim ilk 
Osmanh Halifesi oldu. Görüldüğü gibi, halifelik 
güçlü olan İslam devletinin kralına, sultanına, 
hükümdarına kılıç zoruyla geçiyor hep.

Yavuz’dan sonra, Kanuni Sultan Süleyman, 3. 
Selim, 3. Murat, 3. Mehmet, 1. Ahmet, 1. Mustafa, 
2. Osman, 1. Mustafa, 4. Murat, 1. İbrahim, 4.
Mehmet, 2. Süleyman, 2. Ahmet, 2. Mustafa, ile 
devamlı tüm Osmanh padişahları dönemlerinin 
İslam Halesi oldular.

Son halife 4. Mehmet’ten sonra halifelik, 2. 
Abdulmecit döneminde, TBMM kararıyla 
kaldırıldı.

YENİ HALİFE BAĞDADİ..
Dünkü televizyon haberlerinde, İslam aleminin 

yeni halifesinin Irak Şam, İslam Devleti (IŞID) in 
lideri olduğu Musul’u işgal eden sunni İslam 
terör örgütü tarafından ilan edildi.

Bağdadi Cuma günü Musul’un en büyük camin 
de yüzünü göstererek, Cuma hutbesini okudu.

ırâk ı ve'Sunyö yı parçiıamâK ve yehne'oır 
İslâmî şeriat devleti kurmayı amaçlayan bu eden
le de suni olmayanlara yaşam hakkı tanımayan 
IŞID’in liderini İslam alemi Halife kabul eder mi?

Musul’da bulunan Türk Konsolosluğunu basan 
bu örgüt, Türklerin egemenliğinde olan bir diplo- 
ma'fiK’binayı" oasarAk"turn personbîı esir Aıbı.

Türk TIR şoförlerini tutsak etti.
Bıntaçgu'n once sbmAAt oıta'ıMaııar.
İslam dünyasında yaşanan bunca çalkantılar ve 

savaşlar, müslümanın, müslümanı katlederek 
'dıtiür ti'uğü'oır dünyaha'lŞIb'ın'iıdefırirfıdifre 
oımasıhı nanğı'ısıaril aöVfeh kaöuı ‘eaer.

Sdüaf Araoistah ıhıŞ,'HaKisıafi rhrr, lunus 
mu?, Libya mı? Mısır mt?, Cezayirimi?, 
Afganistan mı?

Hiçbiri.
Etse'etse', a&viet'oıamamıŞ terörist grdpıar 

Bağdadi'yi halife kabul eder.
10 bin kişilik silahlı güç ile sınırlarımıza kadar 

dayanmış olan bu gruba karşı Türkiye Cumhu 
riyet devleti sesliğini koruyor.

Afrası tafrası külhanliğini iç siyasette sürdüren 
Başbakanımızın sesi ışıD'e çıkmıyor.

Haydi kurtarsanıza konsolosluk personelini, ne 
duruyorsunuz.

CuriinuhjağKahıigı seçırihehne az"Kbıa,'Dir 
çözüm gelir bakarsın, o zaman fetihçi oluverir 
bizim başbakanımız.

Ardından da Bağdadi yerine Halifeliğini de ilan 
ediverir,

uımaz" oımaz", aemeyih ner şe/oıur.

Roda Port ve Gem 
lik Gücüm Spor 
Kulübü iş birliği ile 
Basketbolcu ve 
Voleybolcu oyuncu
lar yaklaşık 3 km 
alanı 3,5 saat süren 
çalışma sonucunda 
temizleyerek 
Küçük kumla sahili 
cam, plastik ve di 
ger çöplerden arın 
dırarak çevre sakin
lerinde alkış aldı. 
Çevre dostu nesil
lerin yetişmesine 
Gemlik Belediyesi 
ve Akran Nakli 
yat’ın da destek 
olduğu çevre te 
mizliğinde Gemlik 
Kumla sahilinin 
pırıl, pırıl olması ve 
çevre illerden ilç
eye gelecek misafir 
lerin temiz sahiller 
de güneşlenmesi, 
iyi bir hafta sonu 
geçirmeleri ve 
çevre temizliğine 
katkı sağlamak 
amacıyla yapılan 
organizasyonda 
sporcuların çevre 
sakinlerinden ve 
misafirlerden sahi 
lin temiz kalması 
için özveri göster
melerini umut edi 
yor..
Roda Port Genel 
Müdürü Ali Açıl 
Yapılan temizlik 
çalışmasında çevre 
de en çok cam ve 
plastik şişe 
olduğunu gördük
lerini ifade ederek; 
“Maalesef doğada 
cam ve plastik 
şişeler kendiliğin
den olmuyor. 
Roda Port olarak

KAYIP
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK 

FAKÜLTESİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMDE ALDIĞIM 
VE YENİ ALDIĞIM ÖĞRENCİ KİMLİĞİMİ 

KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.
YASEMİN GÜVEN

ÖĞRENCİ KİMLİK NO: 090910005

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
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sporcularımıza 
destek vererek 
güzel bir projeye 
beraber imza attık. 
Gemlik ekibinin 
sporcuları bu gün 
bizlere büyük bir 
ders verdiler. 
Sporcularımız 
yüreklerini ortaya 
koyarak sahillerim
izi temizle özverisi 
ile bizlere destek 
oldular. Sporculan 
miza ve çevre halkı
na teşekkür ediyo
rum.’* dedi.

HERKES ÜZERİNE 
DÜŞENİ YAPMALI

Gemlik Gücüm 
Spor Voleybol 
takımı oyuncusu

Meltem Aydoğdu, 
“Çevre kirliliğinin 
önlenmesi, yaşamla 
bilir bir doğa için 
herkesin üzerine 
düşen görevi ye 
rine getirmesi 
gerektiğini vurgula
yarak, “Roda Port, 
Akran Nakliye ve 
Gemlik Belediyesin 
çevre temizliği 
konusunda gerekli 
hassasiyeti göste 
rerek temiz sahil
lerin oluşmasında 
yanımızda olmaları 
biz gençleri daha 
özverili ve sorum
luğunu bilen bir 
toplumun parçası 
olmasına destek 
oldukları için mut
luyum” dedi.
Sahil temizliğinin 
oluşmasında 
Gemlik Gücüm 
Spor Voleybol 
Takımı Oyuncusu 
Sena Yıldırım çevre 
bilinci oluşmasının 
gelecek nesiller 
için çok önemli 
olduğunu söyledi, 
bu düşünceyle 
temiz sahiller için 
üzerimize düşen 
görevleri hep birlik
te yaparak sahille 
rimizi temizledik 
ifadesini kullanan 
Yıldırım diğer spor 
kulüpleri ve sporcu 
arkadaşlarımız ile 
değişik zamanlarda 
sahil temizliği ger 
çekleştirmeyi plan

ladıklarını kaydetti. 
Çevre sakinlerinin 
desteğinde olması 
yapılan sosyal 
etkinliği daha 
değerli kıldı.
Sahil temizliği 
sonunda sporcular, 
“Sağlığımız için 
sahilimizi temiz 
bırakın ve Roda 
Port ile Temiz Sahil 
ler” sloganı ile 
topladıkları çöpleri 
belediye ekipleri 
tarafından araçlarla 
götürüldü.
Genel Menajer Yah 
ya Gümüş;
“İlçemizi daha yaşa 
nır bir hale gelme 
sinde yapılan hiz 
metlere bizlerde 
Sportif başarılan 
mız ve yaptığımız 
Sosyal Projelerle 
ile destek vermek 
bizim en büyük 
görevimiz.
ilçemizi Türkiye’ye 
en iyi şekilde tanıt
mak için sporcu
larımızla tüm gücü 
müzü gösterdiğimi 
ze inanıyorum. 
Gemlik için bir 
şeyler yapmak 
isteyen Büyükle 
rimiz bizleri yalnız 
bırakmayarak 
genç nesillere 
örnek olarak Spor 
alında onların 
desteği ile İlçemizi 
Basketbol 'da 
marka yapmaktır.” 
dedi.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

İtalya Gezisi ile İlgili İzlenimler (7)

Cumartesi günün
den devam..

4.GÜN-
12 Haziran 2014-

Perşembe
ROMA- NOPO- 

Ll(218 km) +Pompei 
25 km

Sabah kahvaltısın
dan sonra Nopali 
ye doğru yola çıkı 
yoruz. Hem bu 
kenti hem de Pom 
pei göreceğiz. 220 
kilometrelik yolu
muz var. İtalya’nın 
güney ucuna doğru 
ini yoruz.

Yolculuğumuz 
sırasında geçtiği 
miz yerlerde nefis, 
yemyeşil bir doğa 
bize yoldaşlık edi 
yor. Güzelim yeşil
liklerle iç içeyiz, 
gözümüz yeşile 
doyuyor. Bizim 
Karadeniz’in 
ormanları aklımıza 
geliyor. Küçük yer
leşim birimlerini, 
evlerinin sadece 
kiremitlerini göre
biliyorsunuz. 
Doğayla uyumun 
da böylesine 
gerçekten şapka 
çıkarılır.

Küçük tarım alan
ları... Buğday ve 
pancar tarlaları 
bazen ayçiçeği 
ekilmiş alanlar 
çıkıyor karşımıza. 
Yollarda bir tek 
reklam tabelası gör
meniz mümkün 
değil. Sadece yer
leşim birimleriyle 
ilgili bilgi veren 
tabelalar var. 
Burada görüntü 
kirliliği de yok.

Rehberimiz, 
İtalya’da gençler 
arasında uyuşturu
cu kullanımının çok 
yaygın olduğunu 
söylüyor. Bunun 
dışında yurtdışın- 
dan gelen kadın
ların da kendilerini 
açıkça pazarlamaya 
çalıştıkları bir 
gerçektir diyor.

Uyuşturucu ve 
kadın pazarlama işi 
mafyanın deneti
minde yapılabildiği
ni de vurgulamadan 
geçmiyor. İtalya’da 
genelev bulunma 
dığı için polis olay
lara toleransla gös
teriyormuş. 
Türkiye’deki seks 
köleleri gibi değil. 
Kadın çalışmak 
istemediğinde 
çekip gidebiliyor
muş. Türkiye’deki 
mafya kadınların 
pasaportlarını 
alarak çekip git
melerini engelliyor. 
Sosyal konumu 
bozuk olan ülkeler
den daha çok kadın 
geliyormuş 
İtalya’ya.

İtalya’da tarım 
alanında yani çift
liklerde daha çok 
göçmen işçiler 
çalışıyormuş. Bun 
ların ücretleri daha 
düşükmüş. Bu 
durum hükümetin 
de işine geliyor
muş. Emeklilik 
sorunu da olmuyor
muş. Napoli’ye yak
laşırken seraları 
görüyoruz. Sebze 
ve meyve yetişti 
■iliyor. Napoli’yi 
gezmeden Pompei 
görülecek. Pompei 
‘ye doğru yolcu
luğumuz sürüyor.

Pompei: 
İtalya’daki Vezüv 

Yanardağının patla
ması ile lavlar altın
da kalan şehirdir 
Pompei. Antik şehir 
M.Ö. 6. yüzyılda 
Osk’lar tarafından 
kurulur. M.Ö. 89 
yılında Romalılar 
tarafından işgal 
edilerek koloni 
haline getirilir.

Napoli’nin 25 km 
kadar uzağında 
olan bu şehir, MS 
63 yılında şiddetli 
bir depremle 
yıkılmış, şehrin 
onanını bitmeden 
79 yılında Vezüv 
Yanardağından 

çıkan metrelerce 
yükseklikteki lav ve 
küllerin atında 
kalarak kaybolmuş
tur

M.S. 1. yüzyılda 
Romalılar buraya 
gelir ve şehri 
eğlence merkezi 
haline getirirler. 
Yapılan kazılardan 
anlaşıldığına göre, 
zenginliğin, deb
debenin ve zevkin 
akıl almaz boyut
lara ulaştığı bu yer, 
insanların kolayca 
kabul edemeyeceği 
bir eğlence pazarı 
haline gelir.

O yıllarda halkın 
kendine özgü bir 
yaşamı vardır.

Pompei kentine 
mezarlıklardan 
başlayarak giri 
yoruz. Kayaların içi 
oyulmuş. Bunlar raf 
gibi üst üste ve yan 
yana hazırlanmış 
oyuklar.

O dönemde üç 
şey çok değer
liymiş: şarap, incir 
ve zeytinyağı. 
Şarap keyif veren 
bir içki, incir güç 
veren bir yiyecek, 
zeytinyağı aydınlat
ma amacıyla da kul
lanılan bir ürün. 
Zevk bu dönemde 
ön plana çıkarılmış, 
150 civarında 
genelev açılmış, 
bunun 25’i yasal 
olmasına karşın 
diğerleri yasa dışı 
çalışırmış. Yabancı 
diyarlardan gelen 
denizciler önce 
hamama gider 
yıkanır paklanır, 
ardından şarap 
içilen barlarda 
eğlenirler ve 
sonunda geneleve 
uğrarlarmış.

Pompei, erkek 
egemen bir toplum 
olarak varlığını 
sürdürmüş. Erkeğin 
erkeklik organı 
bereketi ve gücü 
simgeliyormuş. 
Genelevlerde kadın
lar çok düşük ücre
tle çalışırmış, yani 
bir çeşit seks köle-

siymiş. Dünyada 
seksin sınırsız 
uygulanıp 
yaşandığı bir yer
miş Pompei.

Pompei’de bir 
aristokratlar, soylu
lar sınıfı bir de halk 
sınıfı varmış. 
Bunun dışında 
köleler bulunurmuş 
alınıp satılan. En 
ağır ve pis işleri 
köleler yaparmış. 
Pompei’deki yaşa
ma ait özellikleri 
heykel, resim ve 
mozaiklerde 
görmek 
mümkündür.

Bu kentin aynı 
zamanda bir kültür 
kenti olduğunu 
söylemek de 
gerekir. Çeşitli 
amaçlarla toplan
tılar düzenlenir, 
soylular ve zengin
ler ayrı, halk ayrı 
yerde otururmuş. 
Bu toplantılarda 
müziğe de yer ve 
rilirmiş.

Denizden çıkarıl 
mış anforaların 
sergilendiği yerleri 
gezerken Bodrum 
aklıma geldi. 
Pompei şehri 
gerçekten çok 
ilginç. Türkiye’deki 
eski kentlerden 
Efes’i düşündüm, 
fakat Efes 
Pompei’den çok 
büyükmüş. 
Turistlerin görme
sine büyük bir 
bölümü açılmamış, 
bu yüzden küçük 
gibi görünüyormuş. 
Efes’te 250 bin kişi 
yaşarken 
Pompei’de 40 bin 
kişi yaşamak-

taymış.
Pompei şehri, 

geniş ana caddeler 
ve bunları dik 
kesen sokaklardan 
oluşmaktadır. 
Bizlere bugün bile 
şehircilik konusun
da ders verecek 
konumdadır; eğer 
almasını bilirsek.

Şehirde yaşayan 
insanların 
ihtiyaçlarının 
karşılanması için 
hamamlar, barlar, 
tapınma yerleri ve 
genelevler yapılmış 
tır. Bu dönemde 
paganizm ege
mendir. Bu anlayışa 
göre hem tapınma 
hem de eğlence bir 
arada yürütülüyor- 
muş.
Yıllar önce 

Pompei denize 
kıyısı olan bir kent
miş. Bu yüzden de 
denizcilerin ve tüc
carları uğrak 
yeriymiş. Zamanla 
nehrin getirdiği 
topraklar denizi 
kentten uzaklaştır- 
mıştır. Bu gün 
Pompei denizden 
birkaç km uzak
tadır.

İşte şatafatın, zevk 
ve eğlenceni ege
men olduğu bu 
kette, kimsenin 
farkında olmadığı 
bir sırada havadan 
taşlar, kaya 
parçaları ve toprak 
yağmaya başlar. 
Bunu gören, o gün 
için 40.000 civarın
da olan Pompei 
halkı, ne yapacağını 
şaşırır. Panik içinde 
herkes yalnız ken
dini düşünür.

Yer yer kalınlığı 3- 
4 metreye varan 
küller, kükürtlü 
buharlar insanı 
farklı bir yapıya 
sokar. İnsanlar, 
kalınlığı yer yer 
sekiz metreyi bulan 
lav yığınının altında 
kalır ve tanınmaz 
hale gelir. Şarap 
pazarında toplanan
lar ise çöküntü 
sonunda ağırlıkların 
altında kalıp ölürler. 
İki gün süren 
korkunç patlamalar, 
taş, kül yığınlarının 
sonunda şehir 
bambaşka bir 
görünüm alır.

Bugün o dönem
den kaldığı söyle
nen insan heykel
lerini sergilenen 
cam bölmeler 
içinde göre
bilirsiniz. İşte 
bugün gördüğümüz 
Pompei bin yıllar 
öncesinin kentidir.

Pompei turumuz 
bittikten sonra 
rotamızı Napoli’ye 
çeviriyoruz. Aksilik 
bu ya arabamız 
Napoli’ye girerken 
arızalandı. Polis ve 
yol denetçileri 10- 
15 dakika sonra 
hemen arabanın 
yanına geldiler. 
Sorunun giderilme
sine yardımcı 
olurlarken, tur şir
keti bize başka bir 
araç tahsis etti, biz 
de Napoli yolcu
luğumuza 
kaldığımız yerde 
devam...

Devamı yarın....
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Bursa'da Yangın 
Söndürme Helikopteri 

Göreve Başladı

MEB, tercihlere esas 
kontenjan yayımladı

Orman Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan Bursa Orman 
Bölge Müdürlüğüne 
tahsis edilen yangın 
söndürme 
helikopteri, 8 kişilik 
ekiple göreve 
başladı.
Bursa Orman Bölge 
Müdürü Ahmet 
Koksal Coşkun, 
uçuş ekibini ziyaret 
etti. Ukrayna'dan 
gelen ekip ile soh
bet eden Coşkun, 
helikopter hakkında 
bilgi aldı.
Yaz döneminde 
orman yangınların
da artış gözlendiğini 
belirterek, uçuş 
ekibine başarılar 
diledi. Coşkun, 
toplam 2 bin 200 
beygir gücü olan 
çift motorlu, 5 ton 
yük veya 12 kişi 
taşıma kapasiteli 1 
adet KA-32T yangın 
söndürme

helikopterinin görev 
başladığını söyledi. 
Helitopterin 1 
Temmuz - 30 Eylül 
2014 tarihleri 
arasında görev 
yapacağını dile 
getiren Coşkun, 
"Yangın söndürme 
helikopteri, 
yangın alarmı ile en 
geç 12 dakika 
içerisinde havala
narak müdahale 
edecek. Bambi boş 
olduğunda saatte

200 km, dolu iken 
150 km hızla uçan 
helikopter tek 
seferde bambiye 
aldığı 2,5 ton suyu 
yangın bölgesine 
atarak müdahale 
edeceköte yandan 1 
saatlik uçuş ücreti 
51 bin 178 dolar 
olan helikopterde 
2 pilot, 1 Türk pilot, 
2 uçuş mühendisi 
ve 3 teknisyen 
görev yapıyor

İl ve ilçe bazında, 
fen ve sosyal bilim
ler, Anadolu, çok 
programlı Anadolu, 
mesleki ve teknik 
Anadolu ve Anadolu 
imam hatip liseleri 
ile özel okulların 
kontenjanları, 
yüzdelik dilimleri ile 
pansiyon bilgilerini 
içeren, tercihlere 
esas kontenjan 
tabloları Bakanlık 
tarafından e-okul 
üzerinden yayım
landı.
E-okul sayfasında 
yer alan açıklama
da, Parasız Yatılılık 
ve Bursluluk Sına 
vına (PYBS) ilişkin 
açıklamaya da yer 
verildi. Buna göre, 
Yerleştirme Esas 
Puanına (YEP) ile 
öğrenci alan pansi 
yonlu okulları kaza
narak kayıtlarını 
yaptıran ve parasız 
yatılı olarak öğre 
nim görmek isteyen 
öğrencilerden 
parasız yatılı okuma 

şartlarını taşıyan
lara, cinsiyetine 
uygun pansiyon 
bulunması halinde, 
yatılılık kontenjanı 
çerçevesinde ilköğ 
retim ve ortaöğretim 
kuramlarında ilgili 
yönetmelik hüküm
leri gereğince YEP’e 
göre yapılacak 
sıralama ve yer
leştirme ile parasız 
yatılı olarak öğren
im görme hakkı 
sağlanacak. 
Bu öğrencilerde 
ayrıca PYBS’yi 
kazanma şartı aran
mayacak.
Pansiyonlarda par
alı yatılı kalmak 
isteyen öğrenciler 
ise kontenjanlar 
ölçüsünde paralı 
yatılı kalabilecek. 
2014-2015 eğitim 
öğretim yılından 
itibaren bütün 
ortaöğretim kuram
larına YEP ile 
öğrenci yerleştirile
ceğinden PYBS’ye 
başvuran öğrenci

lerin tercihleri 
bursluluk talebi 
olarak değer
lendirilecek, 
örgün resmi 
ortaöğretim kuram
larına kayıt yaptıran 
öğrencilerden 
öğrenimlerine 
parasız yatılı 
olarak devam 
etmek isteyenler 
pansiyonlu okullar
da doğrudan okul 
müdürlüğüne, 
pansiyonu bulun
mayan okullarda 
ise il/ilçe yatılılık ve 
bursluluk korniş 
yonlarına bel
geleriyle 15 Eylül 
saat 17.00’ye 
kadar müracaat 
edecek.
PYBS sonucu 
burslu okumaya 
hak kazanan öğren
ciler de kayıt yap
tırdıkları okul 
müdürlüğüne 
belgeleriyle 30 
Eylül saat

17.00'ye kadar 
başvuracak.

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 ...

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

Tel : (0.224) 513 96 S3

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

GENIİKSİIEİKİIIİIİÎ
VENÜS SİNEMASI

AYNI YILDIZIN 
ALTINDA: 

11:30-13:45-16:00- 
18:15-22:00 
HAYALETLİ

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

SADECE SEN: 
11:45-14:15-16:30- 

18:30

5133321
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nuMBiiHintı Başbakan Erdoğan 
Bursa'ya geliyor

Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğü’n 
den yapılan açıkla
mada; 27-29 
Haziran 2014 tarih
leri arasında
Karabük’de 
yapılan Minik

Bayanlar Serbest 
Güreş Türkiye 
Şampiyonasında 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve 
Spor İlçe 
Müdürlüğü Güreş 
Takımından 
Sevda

Sarıgimü’nün 
250 sporcunun 
katıldı ğı şampi 
yonada 52 kg 
bayanlarda 
Türkiye 3.sü 
olduğu bildirildi. 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe

Müdürlüğü tarafın
dan yapılan 
açıklamada, 
güreşçimiz Sevda 
Sarıgimü’yü ve 
Antrenörü Sevgin 
Güneşi kutlayarak 
GemiikTn gururu 
olduğu belirtildi.

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri kap
samında 18 
Temmuz’da 
Bursa’ya gelerek, 
miting yapacak. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri kap
samında Bursa’ya 
geliyor. Seçim 
çalışmalarına 
Samsun’dan 
başlayacak olan 
Erdoğan’ın 50 ilde 
miting yapması 
bekleniliyor. Bu 
kapsamda 18

Temmuz Cuma 
günü Bursa’ya 
geleceği öğrenilen 
Erdoğan’ın 
Gökdere 
Meydam’nda saat 
15.00’da halka 
hitap etmesi bek
leniyor. Başbakan 
Erdoğan'ın Ak Parti 
İl Teşkilatı'nın iftarı
na katılıp katılmay
acağı ise kesinlik 
kazanmadı. 
Öte yandan çatı 
adayı Ekmeleddin 
İhsanoğlu'nun da 
Bursa'da bir salon 
toplantısı 
düzenleyeceği 
öğrenildi.

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'ıîievkiı GedeieK- 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

Gemlik Belediye 
si’nin Ramazan ayı 
Kültürel Etkinlikleri 
kapsamında 
organize ettiği Sema 
ve Mehteran 
Gösterimi ilgi 
gördü.
Coşkuyla izlenen 
gösterimde 
Karabaş-i Veli 
Derneği Sema ve 
Mehteran Takımları 
ilçe halkını 
büyüledi.
İskele Meydanı 
Festival alanındaki 
etkinlik semazen- 
lerin gösterimi ile 
başladı.
Tasavvuf Musikisi 
Konseri ile renkle
nen gecenin finalini 
Mehteran Takımı ve 
Marşlar yaptı.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı ve Belediye 
Meclis üyelerinin de 
izlediği konsere 
Gemlikliler de 
büyük ilgi gösterdi.

Konser sonrasında 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, 
Karabaş-i Veli 
Derneği temsilciler
ine çiçek takdim

etti.
Gemlik Belediyesi 
Ramazan ayı 
Kültürel etkinlikleri 
ay boyunca devam 
edecek.

‘Gemlik Körfez* www.gemliAkorfezgazetesi.com

http://www.gemliAkorfezgazetesi.com
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ŞOFÖR
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE 
DOLGUN MAAŞLI 
ACİL TIR ŞOFÖRÜ

ARANIYOR
0 530 783 62 61

ELEMAN
BAKIM 

BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 
KAYNAKÇI 
ARANIYOR

02245140060

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2
MÜRACAAT 

02245136111 
05324930377

ELEMAN
DENEYİMLİ 

SRC BELGELİ 
SERVİS ŞOFÖRÜ

ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

SATIUK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 
4+1180

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0535 378 18 00

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

BAYAN ELEMAN
MERMER SEKTÖRÜNDE 

ÖN MUHASEBE VE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY- BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMA*
"SUYUNU BOŞA 

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4917 

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

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

Te|£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)

KİRALIK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353701600

SATILIK SU BAYİİ

05072447224
‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hisar 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


EMLIK ARAÇLARIMIZ, 1YIL TAM GARANTİLİDİR

ARAÇ ALİM SATIMINDQİJVENÎLİR MAR

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(ıîr Çbumatı

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 28 GEMLİK Tel :.O 224 514 25'25 - Fax: 0224.514 25 26

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

I

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.oom

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

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


\ KAVLAK KWLak1

KWLAK]

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, HM 
Yöresel'Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran,* otel ve marketlerdi 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştıhril

[ikWLAKJl
I TİN BEÇBI l|

Zeytiriyâğî
Kestane Şekeri 

JHH^HYöresel Reçeller
Kozmetik ÜrüpleE

HH

1 CrfMrf&wj

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

“Tel:512 0 512
www.kavlak.com.tr

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

8 Temmuz 2014 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com____________________________ 50 Kr.

unM.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

TEOfi'la öğrenci alan liselerin
kontenjanları açıklandı

Iki semis otobüsü 
çarpıştı: 10 yaralı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

TEOG’DA YENİ PUANLAMA
TEOG sınav sorularından bazılarının yanlış olduğu 

gerekçesiyle Ankara 13. İdare Mahkemesine açılan 
davada, Mahkeme yürütmeyi durdurma karan ver
mişti.

Milli Eğitim Bakanlığı bu karara itiraz etti.
Ancak, üst mahkeme, Bakanlığın itirazını red 

edince, bu kez Bakanlık, iptal edilen sorulan yok 
sayarak, kalan sorularla yeniden puanlama yaptı.

Dün, orta 8. sınıf öğrencileri ve velileri Bakanlığın 
internet sitesinde yayınladığı yeni puanlamayı heye
canla bekledi.

Sonuçlan öğrenirlerken, bir yandan da Türkiye’nin 
prestij liseleri kaç puanla kaç öğrenci alacaklarını 
duyurdu. Devamı sayfa 4’de

Milli Eğitim Bakanlı ğı Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ile öğrenci 
alacağı okulların kontenjan ve yüzdelik 
dilimi açıkladı. İl ve ilçe bazında, fen ve 
sosyal bi limler, Anadolu, çok programlı 
Anadolu, mesleki ve teknik Anadolu ve 
Anadolu imam hatip liseleri ile özel okul 
ların kontenjanları, yüzdelik dilimleri ile 
pansi yon bilgilerini içeren, tercihlere 
esas kontenjan tabloları Bakanlık tara 
fından e-okul üzerinden yayınlandı. 7’de

Ata Mahallesi’nde 
meydana gelen 
olayda, iki 
servis otobüsü 
Stı, 10 işçi 

yerlerinden 
yaralandı. 
Aynı firmada 
çalışan 16 S 1787 
ve 34 S 2149 pla 
kah servis oto

büsleri çarpışınca 
panik yaşandı.
Yaralanan 10 
işçi Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastane 
si’ne kaldırıldı. 
Yaralıların 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. 
Haberi sayfa 4’de

ıı ı ıı V •

\ ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
«2002 w “Aykent ile hedeflerinize doğru ”

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel .*513 5084 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

İlUillku

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi 

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

İspatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM’ der ve başanr.

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8.SINIF

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
8_Temmuz_2014_Sah%09www.gemlikkorfezgazetesi.com
unM.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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ŞİRİN KARACAALİ’M...

10 metruk bina yıkıldı
Karacaali, yazlık mekanım...
Otuz yedi yıldır yazları geçiriyoruz 

Karacaali'de.
Köyümüzdü. Bundan böyle artık 

mahallemiz.
Bu yıl bir başka gördüm Karacaali 

mahallemi.
Sokakları tertemiz. BUSKİ kanalizasyon 

çalışmaları yapmasına rağmen kazılan 
yollar derhal kapatılmış, asfaltlanmış, 
süpürülüyor. Tertemiz pırıl pırıl.

Perşembe günleri kurulan açık hava 
pazarı da bir hayli güçlenmiş. Satıcı 
sayısı artmış. Ne ararsanız pazarda halka 
sunuluyor. Karacaaliler bu pazara ilgili 
artırıp, desteklerse inanıyorum ki pazar 
daha da güçlü hale gelecek.

Yollar aydınlatılmış. Geceleri karanlık 
yol yok. Işıl, ışıl her yer.

Mahallenin birçok yerine Gemlik 
Belediyesi’nden çöp konteynerleri sağla
narak konulmuş. Kedi, köpek dağıtıp 
çevreyi kirletemiyor.

Bu yıl pek köpek de görülmüyor. 
Herhalde başıboş köpekler toplanıp 
koruma altına alınıyor tahminim.

Görünen o ki, tüm olumlu işler yeni 
muhtarımız Göksal Noca’nın üstün 
gayretleri ile oluyor.

Her gün Belediye Büyükşehir Belediye 
si, Tedaş, Hükümet arası mekik dokuyor.

Göksal Noca Karacaali’nin turizm 
rehberidir de.

Muhtar olmadan önce de Karacaalili 
kadınlarımızın bilgi ve görgülerini arttır
mak adına Çanakkale Şehitlerine, Anıtka 
bir’e geziler tertip ediyordu. Muhtarlık 
sonrası bu yıl İstanbul cami ve müzele 
line götürdü kadınlarımızı. Bu Cuma 
günü baktım Gemlik Belediyesi sulama 
aracını getirtmiş, hortum elinde cami 
avlusunu, kahveler önünü yıkıyor.

Sakinlerin keşke on yıl önce Göksal 
Noca’yı muhtar seçseydik söylemlerine 
tanık oldum.

Karacaalili hemşehrilerim zeki, ileri 
görüşlüdür. Hakkı teslim ederler, vefalıdır 
far. Memleket meselelerine, yaşanan 
sorunlara kafa yorarlar. Açık yüreklidir 
ler, düşüncelerini rahatlıkla ifade ederler. 
Velhasıl aydındırlar.

Kahvehaneler adeta fikirlerin tartışıldığı 
forum alanlarıdır.

Abdulıân imiz mhskotumdzaüî.'o nu 
sevmeyen yoktur. Çok akıllı, hassas ve 
de alıngandır. Bir insana takmaya 
görsün... Kalayın bini bir para... Zaten 

rna o nâadnıâ takııınır ya... 
rvaracdüırmizf ııertae' dana' oâ temiz, 

güzel, yaşanır, ilgisi artan bir konuma 
hep birlikte getirmeye çalışmalıyız, 
çalışacağız.

Güzelim, cennet Karacaalimizi cehen
neme çevirtmeyeceğiz. Tatilci sakinleri 
mize güzel bir yaz tatili geçirmelerini, di 
ğer hemşehrilerimize bol ve bereketli 
mahsuller, kazançlar, mutlu bir yaşam 
dilerim.

Muhtarımız Sayın Göksal Hoca’yı kutlar, 
başarılı hizmetler vermesini temenni 
ederim. Uzun yıllar bizlere hizmet veren 
eski muhtarımız İbrahim Mert’e de selam 
olsun.

Turizme hizmet veren Çınaraltı 
Gazinolarımız, Huzur Motel, Bulvar Motel, 
Durukan Et Mangal, Noca Et Mangal, 
Balıkçı Yusuf Restaurant, Aliye Abla’nın 
yeri, ilaveten Büyükşehir Belediyesi 
Eskişehir Anadolu üniversitesi 
Tesislerini de yeniden düzenleyip, bir an 
önce hizmete açarsa daha cazip bir yöre 
haline gelecek Karacaalimiz. Hemşehrim 
sayırf 'Aıtepe, eratın âftiK ŞÜ işe...

Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
Ekipleri, vatan
daşlardan yoğun 
şikâyet alan metruk 
binaların yıkımını 
devam ettiriyor. 
11 günde 10 metruk 
binanın yıkımını 
gerçekleştiren 
belediye ekipleri, 
hem kaçak yapılara 
hem de sorunlu ve 
barınmaya müsait 
metruk binalara 
ödün vermeyecek
lerini bildirdiler. 
Hamidiye Mahallesi 
Papatya Sokak, Yeni 
Mahalle Kireççi 
Sokak, Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Pir ve 
Yulaf Sokak, Sokak, 
Osmaniye Mahallesi 
Lale Kemal Kılıç 
Okulu arka sokağı, 
Kayıkhane Mevkii 
Toplu Apartmanı 
arkasındaki metruk 
binaların yıkımı 
tamamlandı. 
Encümen kararını 
ivedilikle uygulayan 
ekipler, geçtiğimiz

konulduğuna dikkat 
çekti. Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
metruk binalarla bir

likte kaçak yapıyla 
mücadeleye de 
devam edeceklerini 
söyledi.

hafta da ilçenin 
çeşitli mahal
lelerindeki metruk 
binaların yıkımını 
yapmıştı. Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, sorun
lu, yıkılmaya yüz tut
muş buna karşın 
içerde barınma 
olasılığı olan binala 
rın tek tek tespit 
edildiğini belirterek, 
encümenin yıkım 
kararının da ivedilik
le uygulamaya

D O Ğ A L G A Z

AKSA GEMLİK DOĞALGAZ 
DAĞITIM A.Ş. BÜNYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK 
BÖLÜMLERİNDEN YENİ MEZUN, 
DİSİPLİNLİ, DİNAMİK VE TAKIM 

ÇALIŞMASINA YATKIN, 
YOĞUN VE ESNEK ÇALIŞMA 

IBÇfPÜSÜNAÜÎGÜN, 
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

Sıcaklıklar 
artacak
Önümüzdeki hafta, 
Meteoroloji 3. Bölge 
Müdürlüğü sahasın
da bulunan Eskişe 
hir, Bursa, Bilecik ve 
Kütahya'da hava 
sıcaklıklarının arta
cağı bildirildi. 
Eskişehir Meteora 
loji 3. Bölge Müdürlü 
ğünde görevli mete
oroloji uzmanı Bel 
gin Tarınç, geçtiği 
miz haftanın bölge 
genelinde yer yer 
kuvvetli (50-60 km/h) 
kuzeyli rüzgarlarla 
mevsim normal
lerinin altına düşerek 
serin geçtiğini hatır
lattı, 
önümüzdeki hafta 
da bölge genelinde 
sıcak ve kuru bir 
havanın hakim ola
cağını anlatan 
Tarınç, "Bölgemiz 
pazar gününden 
itibaren Basra Alçak 
Basınç Merkezinin 
etkisi altına girdi ve 
hava sıcaklıkları 
tekrar yükselişe 
geçti. Bu sistemin 
etkisi ile önümüzde
ki hafta boyunca 
sıcak ve kuru bir 
hava hakim sürecek.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış

TEOG’DA YENİ PUANLAMA

Okulların kapanmasından sonra orta ve 
lise son sınıf öğrencilerinde bu kez üniver
siteye yerleşme sınav sonuçları, orta son 
öğrencilerinde ise TEOG sınav sonuçlarının 
öğrenme heyecanı başlıyor.

Yalnız heyecanlanan öğrenciler mi?
Veliler öğrencilerden daha çok sonuçları 

merakla bekliyorlar.
Her veli öğrencisinin daha prestijli bir 

okula girmesini istiyor.
Ancak, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan 

sınavlarda her yıl sorunlar yaşanıyor.
Bu yıl bizim evde de sınav heyecanı vardı. 
Barışcan orta okulu bitirdi.
TEOG sınavlanna girdikten sonra cevap

ları değerlendirirken yapamadığı sorulan 
da kuşkuları birlikte yaşadık.

Din bilgisi vejnailizce derslerinde bazı 
cevaplar değişikyerlere çekilecek türdeydi.

Buna itirazlar olmuş.
Davalar açılmış.
Ankara 13. Mahkemesi yaptırdığı 

incelemede, 4 sorunun yanlış değer- 
lendirliğine hükmetti ve yürütmeyi dururma 
karan verdi.

Bakanlığın itirazı işe yaramadı.
Mahkemenin yok saydığı 4 soruya da 

Barış Can yanlış işaret koymuştu.
Son değerlendirmeye göre puanları biraz 

daha yükseldi.
1 milyon 200 bini aşkın öğrencinin girdiği 

sınavlarda soruların nasıl yanlış cevap 
landırıldığını anlamak mümkün değil.

1 milyon 200 bin öğrencinin velileri 
çocuklarının iyi okullara girebilmesi için 
hem okulundan hem de dershanelere 
dünyanın parasını verdiler.

Kimi kızıyoruz ama, ya mahkemeler 
olmasa ne olurdu?

Milli Eğitim Bakanlığının yanlışı 
mahkemeden döndü.

500 tam puan alan öğrenciler, 
Galatasaray, İstanbul Erkek Lisesi, 
Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu 
Lisesi, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi gibi 
prestiji yüksek okulları tercih ediyorlar.

Bu okullar Anadolu Liselerine göre daha 
az öğrenci alıyor.

Son yıllarda Anadolu liselerinin kalitesini 
de düşürdüler.

Her yere açılan Anadolu liseleri sıradan 
okullar haline geldi.

Bir de bu okullara önce cemaatin öğret
menlerini yerleştirdiler.

Sonra da AKPTıleri yerleştiriyorlar.
Ben bunlara, imam öğretmenler diyorum.
TEOG sorularını ve cevap anahtarlarını 

sanırım bu imam öğretmenler hazırlıyor.
O’nun için her zaman bir kayaya tosluyor- 

lar.
TEOG da yanlış sorular 13. idare 

Mahkemesinden döndü.

İki servis oto
büsünün çarpış
ması sonucu 10 
kişi yaralandı. 
Öğrenildiğine 
göre, dün aynı 
firmada çalışan 
işçileri taşıyan, 
sürücülerinin 
kimliği 
açıklanmayan 
16 S 1787 ve 34 S 
2149 plakalı servis 
otobüsleri, Ata 
Mahal lesi'nde 
çarpıştı.
Yaralanan 10 işçi, 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. 
Yaralıların sağlık 
durumunun 
iyi olduğu 
bildirildi.

bulundu.
TÜBİTAK’ın, ilk kez 
2012’de hazırladığı 
Girişimci ve 
Yenilikçi Üniversite 
Endeksi ile her yıl 
Türkiye’nin en gi 
rişimci ve yenilikçi 
50 üniversitesi 
belirleniyor. 
Girişimci ye 
Yenilikçi Üniversite 
Endeksi, üniver
siteleri girişimcilik 
ve yenilikçilik per
formanslarına göre 
sıralayarak, üniver
siteler arası 
girişimcilik ve 
yenilikçilik odaklı 
rekabetin 
artmasına böylelik
le girişimcilik eko- 
sisteminin gelişme
sine katkı sağlıyor. 
Bu yılın birincisi 
83,09 puanla Orta 
Doğu Teknik 
Üniversitesi 
olurken, 2'ncisi • 
Sabancı Üniversite
si, 3'üncüsü, 
Boğaziçi Üniver
sitesi oldu. 
Uludağ Üniversite
si, 29. basamaktan 
10 basamak 
yükselerek, toplam
da aldığı 43,24 
puan ile 19. basa 
mağa yerleşti.

işimcilik konusun
da eğitilmeleri için 
uygulamaya konan 
'Girişimcilik' der
sinin bu yılki 
endeks çalışmasın
da alınan puanlara 
yansımadığını 
söyledi. Dilek, 
önümüzdeki yıl bu 
uygulamanın yansı
ması ile Uludağ 
Üniversitesi’nin 
daha üst sıralarda 
yer alacağına 
inandığını vurgu
ladı.
TÜBİTAK’ın, üniver
siteleri girişimcilik 
ve yenilikçilik per
formanslarına göre 
sıraladığı “Girişimci 
ve Yenilikçi Üniver
site Endeksi”, 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık tarafından 
açıklandı. TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. 
Yücel Altunba 
şak’ın da katılımı ile

düzenlenen basın 
toplantısında 
konuşan Bakan 
Işık, Girişimci ve 
Yenilikçi Üniversite 
Endeksi ile girişim
cilik ve yenilikçilik 
odaklı rekabetin 
artmasını, böylece 
girişimcilik ekosis- 
teminin gelişmesini 
hedeflediklerini 
belirtti.
Endeksin, üniver
sitelerin eğitim 
kalitesini veya en 
iyi üniversiteyi 
belirlemediğine 
işaret eden Işık, 
"Bu, tamamen gir
işimci ve yenilikçi 
üniversite endek
sidir. Özellikle bu 
endeksle girişimci
lik ve yenilikçilik 
odaklı rekabetin 
artmasını, böylece 
girişimcilik ekosis- 
teminin gelişmesini 
hedefliyoruz." 
değerlendirmesinde

WlWailllllWIIIlWlMS
Bursa Uludağ 
Üniversitesi (UÜ), 
TÜBİTAK’ın yaptığı 
Girişimcilik ve 
Yenilikçilik Endeksi 
sıralamasında 19. 
oldu. Üniversite, 
son yaptığı çalış
malarla 10 basa 
mak birden yüksel
erek birçok üniver
siteyi geride bıraktı. 
TÜBİTAK’ın yaptığı 
girişimcilik ve yeni
likçilik endeksinde 
Uludağ Üniversitesi 
43,24 puan aldı. 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek, yaptığı 
değerlendirmede, 
“Üniversitemizde 
Teknoloji Transfer 
Ofisi'nin kurulması, 
üniversitemiz ilgili 
birimlerinden Proje 
Yönetim Merkezi 
(PYM), Üniversite 
Sanayi İşbirliği 
Merkezi (ÜSİGEM) 
ve diğer birimlerim
izin koordineli 
çalışmasının bu 
yükselişe önemli 
katkısı oldu.” dedi. 
Rektör Prof. Dr. 
Kamil Dilek, 2013- 
2014 eğitim ve 
öğretim yılında 
üniversite 
genelinde tüm 
öğrencilerin gir
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AYRINTI
Erhan İZGİ

İtalya Gezisi ile İlgili İzlenimler (8)

Dünden devam..

NAPOLİ:

Napoli, İtalya’da 
nehirlerin doldur
duğu bir liman 
şehridir. Nüfusu bir 
buçuk milyon 
civarındadır. Şehir, 
Napoli koyunun en 
güzel bir yerinde 
kurulmuştur. Vezüv 
yanardağının 
yakınındadır.
Elinizi uzatsanız 
sanki Vezüv dağına 
değeceksiniz. 
Akdeniz’in en güzel 
ve turistik özelliği 
olan şehirlerden 
biridir. Napoli eski 
şehir merkezi 
Unesco Dünya 
Mirasları listesinde 
bulunmaktadır.

Napoli limanı, 
Akdeniz'in ve 
Avrupa'nın en 
büyük limanların
dan biri olup 
yakınında bulunan 
birçok küçük 
Akdeniz adalarına 
giden feribotların 
ve binlerce turist 
getiren gemilerin 
demir attığı bir 
limandır. Roma ve 
Milano'dan sonra 
üçüncü büyük şehir 
konumundadır.

Napoli, hırsızlık
ların en çok olduğu 

kentlerden biridir. 
Kapkaçın dünyaya 
bu kentten yayıldığı 
söylenmektedir. 
Motosikletli iki kişi 
yoldan geçen .> 
bayanların çanta
larını zorla alarak 
ortadan kaybolmak
tadır. Bu nedenle 
dikkatli olunması 
için turistler sıkça 
uyarılır; hatta bazı 
yerlerde hırsızlıkla 
ilgili uyarı lev
halarını görmekte 
mümkündür.

“Kent, turizm 
açısından çok 
önemlidir. Özellikle 
Vezüv Yanardağı ve 
etrafındaki arkeolo
jik antik şehirler 
burayı daha da 
değerli kılmaktadır. 
Şehir Türkiye'yi 
hatırlatan manzar
alarla doludur. 
Mahalle aralarında 
ipe dizilmiş çama 
şırlar, kaderine 
terkedilmiş binalar, 
dar sokaklar, evler
den ziyade sokak
lara taşmış 
yaşam...” 
İstanbul’un bazı 
semtlerini anımsat
makta...

Napoli M.Ö. 750 
yılında Yunanlılar 
tarafından Neapolis 
yani "yeni şehir" 
olarak kurulmuş.

Yunan ve Roma 
döneminde zengin
leşmiş. 763 yılında 
da bağımsızlığını 
ilan etmiş. 
Yüzyıllarca 
yabancılar tarafın
dan yönetilmiş, 20. 
yüzyılda da 
hükümetin ihmali 
nin kurbanı olmuş. 
Meydan mafyaya 
kalmış. Burada 
mafyanın çok güçlü 
olduğunu söyleye
biliriz.

Napoli pizzanın 
ortaya çıktığı 
şehirdir. Kral I. 
Umberto’nun eşi 
Margarita için özel 
bir şey yapmak 
istemişler ve ortaya 
kraliçenin adını 
taşıyan domates, 
peynir ve fesleğenli 
pizza çıkmış.

Napoli şehir 
merkezi tarihi 
binalarla dikkat 
çekiyor. Uzun bir 
cadde ve iki 
yakasında alışveriş 
yapılan dükkânlar, 
bu caddeye dik 
inen dar sokaklar... 
Ara sokaklarda bar
lar ve küçük 
dükkânlar ön plan
da...

Kentin hemen 
hemen her yerinde 
göçmenler 
karşınıza çıkıyor. 
Genelde

Habeşistanlı vatan
daşlar.

Napoli’ye önce bir 
tepeden bakıyor, 
fotoğraf çekiyoruz. 
Harika bir man
zarası var. Sonra 
şehir merkezine 
iniyor ve bütün 
yönleriyle kenti 
tanımaya çalışı 
yoruz. Napoli’de 
görülecek yerlerin 
başında:

Kraliyet Sarayı: 
Dönemin ünlü 

mimarı Domenico 
Fontana tarafından 
17. yüzyılda 
yapılmış. Bina, bir 
yangının ardından 
19. yüzyılda 
yeniden inşa 
edilmiş. Ciddi 
hasarlara yol açan 
II. Dünya Savaşı’nın 
ardından ise 
sarayın restores 
yonu yapılmış.

Castel Nuovo: 
Kale

“Piazza del

Municipio olarak 
geçen ve sahile 
uzanan Belediye 
Meydanı’nın 
üzerindeki görkemli 
kale, 1282 yılında 
Angevinler tarafın
dan yapılmış, 15. 
yüzyılda Aragonlar 
tarafından yeniden 
inşa edilmiş. Yeni 
Kale olarak 
Türkçeye çevire
bileceğimiz bu 
binanın girişindeki 
zafer takı, türünün 
en güzel örnek
lerindendir.”

Deniz kıyısında 
konuşlandırılmış. 
Saat 6’yı geçme
sine karşın kaleye 
gittim. İçinin bir 
bölümünü göre
bildim, birkaç 
fotoğraf çekip ayrıl
mak zorunda 
kaldım. İçini 
bütünüyle görme 
olanağı bulamadım.

Sorronto’da 
Katetral:

“Napoli Katedrali 
ve Şapel,“13. 
yüzyılın sonlarında 
Kral 1. Charles 
tarafından 
Napoli'nin baş azizi 
olarak kabul edilen 
Aziz Gennaro'nun 
onuruna inşa 
edilmeye başlanan 
Napoli Katedrali, 
14. yüzyılda Kral II. 
Charles döneminde 
tamamlanmıştır.

Barok mimari 
stilinin en görkemli 
örnekleri arasında 
yer alan Napoli 
Katedrali aynı 
zamanda, Güney 
İtalya'nın en eski ve 
en büyük dinî 
merkezi olarak 
Napoli Başpisko 
posluğu'na da ev 
sahipliği yapmak
tadır.”

Belediye Binası: 
Yerel yönetimin 
personeli bu binada 
iş görmektedir. 
Eski, tarihi bir bina.

Devamı yarın...
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Türkiye’nin En Büyült 
Kentsel Haritalama Projesi 

Bursa'da Gerçekleşiyor
Ureticiltre ilaçlama mansı

Bülent Ecevit 
Üniversitesi (BEÜ) 
ile Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi BUS 
Kİ Genel Müdürlüğü 
arasında Müşavirlik 
Anlaşması imza
landı. imzalanan 
protokol ile hayata 
geçen proje, alansal 
boyutu ve bütçe
siyle birlikte Türki 
ye'nin en büyük 
kentsel haritalama 
projesi olma özel
liğine sahip.
BUSKİ M5 adıyla 
anılan projenin 
sonunda Bursa'nın 
3 boyutlu arazi hari
tası oluşturulacak. 
Türkiye'nin en bü 
yük kentsel haritala
ma projesi olan 
çalışma sayesinde 
Bursa mülki il sınır
larını kapsayan 
12.000 kilometreka 
relik alanın Coğrafi

Bilgi Sistemine esas 
olmak üzere Sayısal 
Fotogrametrik 
Haritalarının oluştu
rulması hedefleniy
or. BUSKİ M5 proje
si kapsamında 
imzalanan anlaş
mayla Bülent Ecevit 
Üniversitesi 
Geomatik 
Mühendisliği 
Bölümü BUSKİ 
Genel Müdürlüğüne 
3 yıl süreyle müşa 
virlik hizmeti vere- 
cek.Proje kapsamın
da, Bursa'nın tama 
mı uçakla havadan 
fotoğraflanacak ve 
bu fotoğraflar 
yardımıyla tüm ili 
kapsayan 24 bin 
adet 1/1000 
ölçeğinde sayısal 
harita üretilecek.16 
milyon TL bütçeli 
dev projenin sonun
da Bursa'nın 3

boyutlu arazi modeli 
de oluşturulacak. 
Böylece il sınırı 
içerisindeki her 
türlü doğal ve insan 
yapımı detay 
sayısal olarak kayıt 
altına alınarak 
Coğrafi Bilgi 
Sistemi ortamında 
her türlü bilgiye 
anında ulaşılması 
sağlanacak.
Bülent Ecevit 
Üniversitesi ile 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü 
arasında imzalanan 
protokol ile ilgili 
görüşlerine başvur
duğumuz BEÜ 
Rektörü Prof. Dr. 
Mahmut Özer, 
üniversite olarak 
dev bir projeyi daha 
hayata geçirmekten 
duyduğu mutluluğu 
ifadeedildi.

Bursa'lı üreticinin 
en büyük dert
lerinden biri olan iç 
kurdu için Bursa 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü uyarıda 
bulundu. Üreticileri 
"hasada 15 gün 
kala ilaçlamayı 
bırakın" diyen yetk
ililer, reçetesiz ilaç 
konusuna da dikkati 
çekti.
Bursa Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
üreticilerin en 
önemli sorunların
dan biri olan iç 
kurdu konusunda 
uyarılarda bulundu. 
Elma, deveci 
armudu, ayva ve 
cevizde iç kurdu ile 
şeftali çeşitlerinde 
şeftali güvesine 
karşı ilaçlamanın 
devam ettiği bildiril

di. Üreticilerin, 
zararlılara karşı 
mücadele için 
ilaçlamaya devam 
etmeleri istenirken, 
reçetesiz ilaç kul

lanılmaması ve 
hasada 15 günden 
az kalan çeşitlerde 
ilaçlama yapılma
ması uyarısında 
bulunuldu

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

G ER EKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSU

İtfaiye 110
Poll* 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 
Pamukkale S12 OO 20
DENİZ UÇAâl 3 00 *13
Pegasua Akmla Seyahat 614 0 3 0 2 
METRO 3*13 12 12
Aydın Turizm 31 3 20 77
8Oı«r Turizm 312 1O 72
Kanbarofllu-Eaadae 514 45 43
Anrtur 314 47 71
Kamil Koç 312 O1 33

HASTANELER

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğL Md. 513 1174
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 Tanm 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 oo
i Yenlkapı (212) sıa 12 12
r Yalova (220)81113 23
ŞİDO İmam Aslan 
■ Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİROT
«Talova (226) 814 10 20
^Topçular (226) 3B3 43 19
jEsklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası Otobüs 261 54 00
Terminali (18 Hat)
'Gemlik Oto Kurtarma 0 537 347 88 75

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
Akoan Petrol <10 70
MAR-PET Si, 3O 33
Tuncay Otogas 013 10 4a
Beyzn Petrol 013 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 20
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven 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 21-162
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

KflŞ€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 |

ainMii
VENÜS SİNEMASI

AYNI YILDIZIN 
ALTINDA: 

11:30-13:45-16:00- 
18:15-22:00 
HAYALETLİ 

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

SADECE SEN: 
11:45-14:15-16:30- 

18:30

5133321
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M öğrenci ft Milin Manian aııMı
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı Temel Eğitimden 
Ortaöğretime 
Geçiş (TEOG) ile 
öğrenci alacağı 
okulların konten
jan ve yüzdelik 
dilimi açıkladı. 
Buna göre İstanbul 
Lisesi geçen yıl 
240 olan konten
janı 170’e düşürür 
ken, Galatasaray 
Lisesi aynı konten
janı ilan etti. 
İstanbul’da en 
fazla kontenjanı 
olan okul Esenler 
Amiral Vehbi Ziya 
Dümer Anadolu 
Lisesi oldu. Bu 
okul 816 kontenjan 
açıkladı. Okulun 
puanı 354,712 
oldu.
Başakşehir TOKİ 
Kayaşehir ve Esen 
yurt Kıraç Anadolu 
Lisesi kontenjanını 
680 olarak belirlen
di. Küçükçekmece

Kadriye Moroğlu 
Anadolu Lisesi 
kontenjanını 578, 
Ümraniye Asiye 
Ağaoğlu Anadolu 
Lisesi, Esenyurt 
Anadolu Lisesi, 
Başakşehir Ana 
dolu Lisesi 
Bağcılar Akşem 
settin Anadolu 
Lisesi kontenjan
larını 544 ilan ede 
rek en kalabalık 
okul oldular.
Yüksek puanlı bazı 
okulların taban 
puan ve kontenjan
ları şunlar: 
Galatasaray Lisesi 
kontenjan 100, 
taban puan 
494,889 
İstanbul Lisesi, 
kontenjan 170, 
taban puan 
492,138 
Kadıköy Anadolu 
Lisesi, kontenjan 
340, taban puan 
481,063

Cağaloğlu Anadolu 
Lisesi, kontenjan 
204, taban puan 
480,137 Per 
tevniyal Anadolu 
Lisesi, kontenjan 
238, taban puan 
462,942 
Kabataş Anadolu 
Lisesi (İngilizce) 
kontenjan 136, 
taban puan 
489,765 
Sakıp Sabancı 
Anadolu Lisesi, 
kontenjan 238, 
taban puan 476, 
228
Yerleştirme Esas 
Puanı (YEP)’na 
göre parasız yatılı 
öğrenim hakkı 
verilecek 
il ve ilçe bazında, 
fen ve sosyal bi 
limler, Anadolu, 
çok programlı 
Anadolu, mesleki 
ve teknik Anadolu 
ve Anadolu imam 
hatip liseleri ile 

özel okulların kon
tenjanları, yüzdelik 
dilimleri ile pansi 
yon bilgilerini 
içeren, tercihlere 
esas kontenjan 
tabloları Bakanlık 
tarafından e-okul 
üzerinden yayın
landı.
E-okul sayfasında 
yer alan açıklama
da, Parasız Yatılılık 
ve Bursluluk Sına 
vı’na (PYBS) yöne 
İlk açıklamaya da 
yer verildi.
Buna göre, Yerleş 
tirme Esas Puanı 
na (YEP) ile öğren
ci alan pansiyonlu 
okulları kazanarak 
kayıtlarını yaptıran 
ve parasız yatılı 
olarak öğrenim 
görmek isteyen 
öğrencilerden para 
sız yatılı okuma 
şartlarını taşıyan
lara, cinsiyetine 
uygun pansiyon 

bulunması halinde, 
yatılılık kontenjanı 
çerçevesinde ilköğ 
retim ve ortaöğre
tim kurumlarında 
ilgili yönetmelik 
hükümleri gereğin 
ce YEP'e göre 
yapılacak sıralama 
ve yerleştirme ile 
parasız yatılı ola 
rak öğrenim görme 
hakkı sağlanacak. 
Bu öğrencilerde 
ayrıca PYBS'yi 
kazanma şartı 
aranmayacak. 
Pansiyonlarda pa 
rah yatılı kalmak 
isteyen öğrenciler 
ise kontenjanlar 
ölçüsünde paralı 
yatılı kalabilecek. 
2014-2015 eğitim 
öğretim yılından 
itibaren bütün 
ortaöğretim kurum 
larına YEP ile öğ 
renci yerleştirile
ceğinden PYBS'ye 
başvuran öğrenci

lerin tercihleri burs 
luluk talebi olarak 
değerlendirilecek. 
Örgün resmi orta 
öğretim kuramları
na kayıt yaptıran 
öğrencilerden öğre 
nimlerine parasız 
yatılı olarak devam 
etmek isteyenler 
pansiyonlu okullar 
da doğrudan okul 
müdürlüğüne, pan
siyonu bulun
mayan okullarda 
ise il/ilçe yatılılık 
ve bursluluk 
komisyonlarına 
belgeleriyle 15 
Eylül saat 17.00'ye 
kadar müracaat 
edecek.
PYBS sonucu 
burslu okumaya 
hak kazanan 
öğrenciler de kayıt 
yaptırdıkları okul 
müdürlüğüne bel
geleriyle 30 Eylül 
saat 17.00'ye kadar 
başvuracak.

ÜRETİMDE ÇRUŞMRK 
ÜZERE

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.
Açmâlar'Mevkiı TsecieleK- 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

İmlıanlanıliiiiiihluıllaıayülıselııesvihenletelı
Özel okullara ver
ilecek teşviklerde 
imkanları olanlar 
ile olmayanlar ara 
sında fark olacak. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
Özel Öğretim 
Kurumlan Genel

Müdürü Omer 
Faruk Yelkenci, 
"İmkanları daha iyi 
olan okulların 
aldığı teşvikler 
oransal olarak 
daha düşük kala
cak. İmkanları 
düşük olanların

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
0 224 513 6111 
0 532493 0377

alacağı teşvikler, 
oransal olarak 
daha yüksek ola
cak" dedi. 
Yelkenci, Resmi 
Gazete'de yayım
lanan "Özel 
Öğretim Kurumlan 
Yönetmeliği"ne 
ilişkin açıklama 
larda bulundu. 
Yönetmelikle 
okulların kendi 
öğrencilerine 
cumartesi günleri 
takviye kursları 
açılmasına da 
imkan sağlandığını 
aktaran Yelkenci, 
dershanelerin 
varlığının 1 Eylül 
2015'e kadar 
devam edeceğini 
anımsatarak, bu 
tarihe kadar 
okulların kendi 
öğrencilerine 
cumartesi-pazar 
takviye kursu 
açılabileceğini 
söyledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ŞOFÖR
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE
DOLGUN MAAŞLI 

ACİL TIR ŞOFÖRÜ
ARANIYOR

05307836261

ELEMAN
BAKIM 

BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 
KAYNAKÇI 
ARANIYOR

02245140060

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324030377

ELEMAN
DENEYİMLİ 

SRC BELGELİ 
SERVİS ŞOFÖRÜ

ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

SATIUK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 
4+1180 

METREKARE 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

SATIUKZEYTİNUK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821570

BAYAN ELEMAN
MERMER SEKTÖRÜNDE 

ÖN MUHASEBE VE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMAâ
“SUYUNU BOŞA 

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4918 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

KİRALIK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

SATIUK SU RAYİI
05072447224

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ 
İLKE EDİNMİŞ OTELİMİZ 
ÖZEL GRUP MENÜLERİ 
İLE RAMAZANDA DA 
HİZMETİNİZDE...

a amaxanfar ^^tferiz

Hisar 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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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...
^Lngifi^ircan <'Ja(ûr Çbuman

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

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

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com

sahibinden.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.manastiremlakqemlik.com
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^Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAMtmarkâfeı, S| 
Yöresel ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubeWa^nında, 

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

fcZeytinyacj]
.■Kestane Şekeri 
t Yöresel Reçeller

ÎYKKozmetık Urunler>-<.‘

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

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

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ I...

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

Gemlik Belediye Meclisi tatili girdi

En sakin meclis
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Mecliste kararlar oy birliğiyle alındı....
Belediye Meclisi’nin dünkü oturumu gerçekten 

gördüğüm en sakin ve verimli bir toplantı oldu.
Komisyonlardan gelen raporların tümü oy bir

liği İle kabul edildi.
Eleştiriler makul ve yapıcı oldu.
Başkana yöneltilen sorulara Yılmaz, anlaşılır 

net açıklamalar yaptı..
Tepeden bakma yoktu, kinayeli sokuşturmalar 

yapılmadı.
Kararların tümü Gemlik İçindi.
Güzel geçen toplantı sonunda, Meclisin Ağus 

tos ayında tatile girmesi kabul edildi.
Devamı sayfa 4’de

Dün toplanan Gemlik Belediye Meclisi, son ayların en sakin toplan
tısını gerçekleştirildi. Komisyonlardan gelen raporların ele alındığı 
mecliste başta Umurbey Meydan Projesi için kamulaştırılacak alan
lar olmak üzere tüm kararlar oy birliğiyle alındı. Tansiyonu en düşük 
ve eleştiri dozu olmayan Belediye Meclisi’nde Başkana sorulan 
sorulara da Refik Yılmaz’ın olumlu yanıtlar vermesi meclisin tatil 
öncesi barış içinde geçmesine neden oldu. Haberi sayfa 4’de

Binlerce 
kişiye 
vergi 

müjdesi
Maliye Bakanlığı, 
uzun süredir 
üzerin de yoğun
laştığı çalışmayı 
tamamladı.
Vergisini düzgün 
ve zamanında öde 
yen mükellefler 
ödüllendirilecek, 
uyumsuz mükelle
flere ise yeni yap- 
tınmlar gelecek.
Yeni sisteme göre 
uyumlu mükelle
flerin vergi iade 
talepleri duruma 
göre, teminatsız, 
incelemesiz ve/ve 
ya yeminli mali 
müşavir raporu 
aranmaksızın hızlı 
bir şekilde yerine 
getirilecek. 6’da

•I •• V
ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

“Ay kent ile hedeflerinize doğru"
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her aman özveri İle çalışır, 
vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi If (t • | vTr •

İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir î İIİLV 1 Iili i ı I i> 1111 AI /11 ■ A ı ■ 
ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini I

İspatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başanr,

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8.SINIF

6.500 
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gemlik Belediye 
si’nin BUSKİ Genel 
Müdürlüğü ile 
birlikte başlattığı alt 
yapı çalışmaları 
daha temiz bir 
Gemlik ve daha 
temiz bir Körfez için 
büyük adım olarak 
nitelendiriliyor. 
Kayhan, Balık 
Pazarı, Demirsubaşı, 
Orhaniye ve Yeni

Mahalle’nin Moda 
Sokaktan denize 
dökülen kanalizas 
yonunun yanı sıra 
Hükümet Binası, 
PTT binası ve 
çevresinden Çarşı 
Deresine akan 
kanalizasyon 
giderleri tek bir sis
teme toplanıyor. 
Çalışmalar kapsa 
mında giderler

için açılan Ahmet 
Dural Meydanı, 
Hükümet Binası 
Çevresi ve 
Gazinolar 
mevkiindeki 
yollar kapatıldı. 
Belediye ekipleri 
gece de çalışarak 
bu yolların asfalt 
dökme işlemini de 
bitirdi.
Belediye Başkanı

Refik Yılmaz, 
“Deniz ve Dereye 
artık kanalizasyon 
akmayacak. Hem 
deniz hem de çarşı 
deresi daha temiz 
olacak. Bu sayede 
pis 
kokunun ve kötü 
görüntünün de 
önüne geçilecek." 
dedi.
Yılmaz, beş

mahallenin yanı sıra 
Çarşı Deresi ve 
çevresinden dere 
aracılığıyla Körfez’e 
giden kanalizasyon 
ve atıkların sisteme 
alınıp, arıtma tesi
sine pompalana 
cağını açıkladı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Gemlik Belediyesi 
ve BUSKİ Genel

Müdürlüğü ile 
birlikte yaptığı ve 
yaklaşık iki yıl 
önce tamamlanan 
alt yapı çalışmaların
dan sonra, Körfez 
ve Dere sağlığı için 
de yapılan bu çalış
manın, ilçenin ait 
yapı sorunun 
kökten çözümünde 
önemli katkı sağla 
yacağı açıklandı.

İlçe Milli Eğitimi Şube Müdürü görevinden ayrıldı

İli İsimi DııtlılıııftıMı
AKSA GEMLİK DOĞALGAZ 
DAĞITIM A.Ş. BÜNYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK 
BÖLÜMLERİNDEN YENİ MEZUN, 
DİSİPLİNLİ, DİNAMİK VE TAKIM

ÇALIŞMASINA YATKIN, 
YOĞUN VE ESNEK ÇALIŞMA

TEMFÜSCMA'UfUUN, 
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

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Ali Osman Çura, yeni 
atama yönetmenliği 
nedeniyle 
Kırklareli’nin 
Babaeski İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürlüğü’ne atandı. 
11 yıldır ilçemizde 
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürlüğü görevini 
başarıyla yürüten Ali 
Osman Cura, dün 
çalışma arkadaşları 
ve Gemliklilere veda 
etti.
Cura, gazetemize 
yaptığı ziyarette, 
Gemlik’te görev yap
tığı süre içinde olum
lu izlenimlerle 
ayrıldığını söyledi. 
Cura, “Gemlikte 
çalıştığım 11 yıl da

gerek çalışma arka 
daşlarımla, gerek 
kamu personeli ile 
gerekse Gemliklilerle 
güzel ilişkilerimiz 
oldu. Hayatımın 
unutulamayacağı 
önemli yıllarını 
Gemlik’te yaşadım.

Gemlik’i ve Gemlikli 
teri unutmam müm 
kün değil. Şahsıma 
gösterilen ilgi ve 
yakınlık nedeniyle 
tüm Gemlik halkına 
ve çalışma arkadaşla 
rıma teşekkür edi 
yorum." dedi

KflŞCDC B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA “ A

O SAATTE TESLİM EDİLİR ® ~

.. ' - -------
GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
MATBAACILIK• YAYINCILIK■ reklamcilik Tel: (0.224)5139683 Fax I(0.224)5133595
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Güne Bakış
Kadri GÜLER

JJ kadri_guler@hotmail.com

Mecliste kararlar ov birliğiyle alındı
Meclisin dünkü toplantısında, Umurbey 

Meydan projesi için yapılacak kamulaştır
malar için komisyonun yerinde incelemeler 
yaptığı kamulaştırması istenen işyerinin 
sayısı arttınldı.

Meclis üyelerin tümü yaptıkları konuş
malarda Umurbey Meydam’nın 3. Cumhurbaş 
kanı yetiştiren bir yere yakışması istendi.

Refik Yılmaz, bu konuda gerekirse yarışma 
açabileceklerini, meclis üyelerinden bir 
estetik kurul oluşturulabileceğini de söyledi.

Herşey ılımlıydı dün.
Bu konuşmayı dinlerken, Gemlik Çarşı 

Meydanı projesi geldi aklıma..
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı 

projeden kimsenin haberi olmadı.
Projenin maketi aylarca Recep Altepe’nin 

odasında durdu.
Bizim eleştirilerimizi sonucu Gemlik’e geti 

I rilip görücüye çıktı.
I Bu proje konusunda Gemlik halkı hiç karar
I sahibi olamadı.
I Dünkü oturumda. CHP sözcüsü Özgür Ak
I soy konuşmasında Umurbey Halkının yapıla-
I cak projeden bilgi sahibi olmasını tavsiye
I etti.
I Halilbey Havuzu konusuna gelince.
I Bu konuda Gemlik Belediyesi ile Gemlik
I Gübre A.Ş. arasında hukuki bir anlaşmazlık
I var.
I Gemlik Gübre, fabrikayı satın alırken, İznik
I gölünden gelen su şebekesini de kendilerine
I satıldığını iddia ederek, Fatih Mehmet Güler
I döneminde kurulan pompaj tesisinden
I Halilbey havuzuna basılan su He Umurbeyli
I zeytin üreticisi zeytinliklerini suluyordu.
I Dava açılmasıyla Halilbey Havuzuna su
I basılmıyor.
I Mahkemeye tedbir koyduruldu.
I Belediye ise bu konuda DSİ ile karara itiraz
I etti.
I Refik Yılmaz dünkü toplantıda mahkeme
| aşamasında bilirkişinin raporunun olumlu
I olduğuna dikkat çekti.

Gemlik Belediye Meclisi tatili girdi

3 ayda bir rapor

da oy birliğiyle 
meclisçe kabul 
edildi.

atılması konusunda vermesini istedi, 
katkıda bulunması

En sakın meclis
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz 
başkanlığında dün 
toplanan Gemlik 
Belediye Meclisi, 
son ayların en 
sakin toplantısını 
gerçekleştirdi. 
Mecliste, korniş 
yonlardan gelen 
tüm kararlar oy bir
liğiyle alındı. 
Gemlik Belediye 
Meclisi dün saat 
17.oo’de Ömer 
Kahraman Ek 
Hizmet Binası’nda 
toplandı.
Temmuz ayının 
ikinci toplantısında 
gündemde kalan 
maddelerin görüşül 
meşine başlandı. 
Daha önceki meclis 
toplantılarında 
çeşitli komisyon
lara gönderilen 
önergeler okundu. 
Umurbey Mahallesi 
Meydan Projesi 
kapsamında 5 
parsel işyerinin

olduğuna dikkat 
çekerek, buraya 
çok güzel bir mey
dan projesi yapıl
masını, gerekirse 
kamulaştırmaların 
geniş tutulmasını 
istedi.
Belediye Başkanı 
Yılmaz, meydan 
projesi yanında 
çevre düzenleme 
lerine de dikkat 
çekerek, cami mina 
resi projesinin

Bankası arkasında 
yapılacak açık 
otopark için kamu
laştırma yapılması
na da oy birliğiyle 
karar aldı.
Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi 
bahçesine yapıla
cak prefabrik ek 
inşaata belediye 
olarak temel tas
fiyesi ve temelinin

Yılmaz, Serbest 
Bölge ile yaptıktan 
anlaşma sonucu 
her ay 25 bin lira 
gelir elde ettiğini 
söyledi.

bugune kadar bu 
yerlerden hizmetin 
karşılığı olan 
ücretin alınma
masının bir ihmalin 
göstergesi kabul 
edilmemesini, her 
verginin ihtiyaç 
olduğu zaman alın
masını ancak adil 
olmasına verimli 
olmasına dikkat
edilmesi gerektiğini 
hatırlattı.
Aksoy, temizlik 
işlerinin başkanlığa

Anıtlar Yüksek 
Kurulu’nca kabul 
edildiğini, cami 
yanında bulunan 
PTT Hizmet Binası 
ve tuvaletin kalka
cağını, P ı ı nin 
kendilerinden yer 
istediğini söyledi.

CUMHURİYET 
MAHALLESİ 
BÜYÜDÜ 
Cumhuriyet Mahal 
leşi Muhtarının 
Küçük Kumla’ya 

komisyon raporuna d°ğru alanda yeni 
olumlu oy verecek- yapılan yapıların

kamulaştırılmasına 
ilaveler yapan İmar 
Komisyonu raporu 
okundu ve görüş 
melerden sonra 
kamulaştırma yapıl
ması oy birliğiyle 
karar verildi. MHP 
adına söz alan 
Kenan Çakır, kamu
laştırmalarda kamu 
yararı olduğu için

“Sonucu beklemek zorundayız.” dedi. 
Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Serbest 

Bölge ve çevresindeki fabrikalardan topla 
nan atıklar için ücret talebine meclis yine 
olumlu baktı.

Yılmaz’ın açıklamasna göre, yalnız Serbest 
Bölge ile yaptıkları anlaşma ile ayda 25 bin 
lira gelir elde ettiklerini, bunun yılda 300 bin 
lira olduğunu hatırlattı.

Sanayi kuruluşlanndan toplanan atıklar için 
elde edilecek gelir, temizlik işleri giderlerini 
aşağıya çekecek.

Meclisin sonunda MHP Grup sözcüsü 
Osman Doğan, siyasi parti gruplarına ve 
basına birer dosya verdi.

Doğan yaptığı açıklamada, geçen toplantı
da Manastır Aile Çay Bahçesinde, yapılan 

I inşaatıyla ilgili zabıtanın tuttuğu zabıta bilirki 
şi olarak mahkemede verdiği raporun ters 
olmadığını, Mecliste Başkan Refik Yılmaz’ın 
yaptığı konuşma ile kendisini isim vermeden 
suçladığını bunun yanlış olduğunu söyledi.

Sonuç olarak dün belediye meclisinde 
I siyasi banş vardı. Gemlik hayrına kararlar 
I alındı ve tatil başladı. 

lerini söyledi. 
CHP Grup Sözcüsü 
Özgür Aksoy ise 
yapılacak meydan 
projesinin bölge 
halkının beğene 
ceği bir proje 
olmasına dikkat 
edilmesini istedi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ise 
kamulaştırmanın 
bir süreç olduğunu, 
bunların tamamlan
masının zaman ala
cağını, proje 
üzerinde Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
çalışma yaptığını 
belirterek, “Meydan 
projesi için meclis 
üyeleri arasında 
estetik kurul oluş-

mahallesine
bağlanmasıyla ilgili 
önergesini değer
lendiren komisyon, 
Hasanağa Kampı 
üzerine inşa edilen 
yeni yapılar ile 
Jandarma Karako 
lu’nun bulunduğu 
alanın Şahinyurdu 
Köyü esas alınarak 
Manastır’a kadar 
olan bölümünün 
Cumhuriyet Mahal 
leşi’ne bağlanması 
kararını meclis

KONTEYNER BAŞI 
ÜCRET
Belediye Temizlik 
İşleri Müdürlüğü 
nün evsel atık ve 
diğer atıkların 
toplanması konu 
sunda sanayi kuru
luşlarından ve iş 
yerlerinden 
konteyner başına 
ücret alınması 
talebini değer
lendiren Çevre 
Sağlık Komisyonu 
1-5 konteynerden 
günlük adet başına 
30 lira, 6-10 arası 
konteyner başı 27 
lira, 51 ve üzeri 
konteyner başına 
ise 20 lira ücret 
alınması Belediye 
Meclisi’nce oy bir
liğiyle kabul edildi. 
Bugüne kadar 
Serbest Bölge’den 
ve işyerlerinden 
toplanan 
konteynere atılan

üyeleri oy birliğiyle atıklar için ücret
kabul etti. Belediye alınmadığını
Başkanı Yılmaz, 
konu ile ilgili yeni 
inşaatlarda oturan
ların çocuklarını 
Cumhuriyet 
Mahallesi’ndekiturabiliriz. Bu iş yıl- , „ . .

lara uzanan bir pro- yazdırmak
jedir.” dedi. istediğim, belırgın-
MHP grubundan 
Mahmut Solaksuba 
şı ise Umurbey bir 
Cumhurbaşkanı 
çıkarmış bir yer

sizliğin sorun 
yarattığına dikkat 
çekerek, bu kararı 
almak zorunda 
kaldıklarını bildirdi. 
Meclis, Ziraat

söyleyen Başkan 
Yılmaz, belediyenin 
temizlik işleri 
maliyetinin 
bütçenin üçte birini 
kapsadığını, verilen 
hizmete karşılık 
sanayi ve işyer
lerinden kademeli 
tarife ile alınacak 
paraların temizlik 
işleri giderlerini 
aza indireceğini 
söyledi.

Umurbey 
Yolu’ndaki Halilbey 
Havuzuna gelen 
suda hak iddiasın
da bulunan Gemlik 
Gübre A.Ş. nin 
konu Ue ilgili açtığı 
davanın devam 
ettiğini, davanın 
sonuçlanmasına 
kadar beklemenin 
yerinde olacağını 
bildirdi. MHP 
grubundan Osman 
Doğan ise Manastır 
Gazinosunun 
kapatılması ile ilgili 
bilirkişi raporunu 
kendisinin hazır
ladığı, burada zabıt 
ile raporun çelişkili 
olmadığını belirtti. 
CHP Sözcüsü 
Özgür Aksoy, 
yeniden söz alarak, 
Gemlik Lisesi’nin 
kaba inşaatının bit
tiğini, Gemlik 
Belediyesi’nin yap
ması gerekli işleri 
tamamlaması sonu
cu 2015 yılı ikinci 
yan yılında öğren
cilerin yeni binaya 
yetiştirilebileceğini 
söyledi.Yılmaz, 
konu ile ilgili açık
lamalarda bulun- 

1 duktan sonra mecl 
isin Ağustos ayın
da tatile girmesi oy 
birliğiyle kabul edil- 

1 di. Böylece Gemlik
Belediye Meclisi 
nin son aylann en 
sakin ve oy bir
liğiyle kararların 
alındığı meclis 
toplantısı sona 
ermiş oldu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

İtalya Gezisi ile İlgili İzlenimler (9)

Dünden devam..

5.GÜN 
(13- Haziran - 2014

Cuma) - 
ROMA-VENEDİK 

(514 km)

(En uzun ve yoru
cu gün 550 kilome
treden fazla yol 
gidilecek.)

Sabah kahvaltısın
dan sonra 
Venedik’e hareket 
ediyoruz.
Yolumuzun 
üzerinde bulunan 
Verano ve Garda’ya 
uğrayacağız.

Bu gün çok uzun 
bir yolumuz var. 
Sabah erken yola 
çıkıyoruz.

Çevremizi 
seyredip şarkılar, 
fıkralar, şiirlerle 
zamanın nasıl 
geçtiğini ve 
yorgunluğu pek 
anlayamıyoruz. 
Arada bir mola ve 
rerek ihtiyaçlarımızı 
karşılıyoruz.
Yeşillikler içinden 
geçerek yolun 
büyük bir bölümü 
nü kat ediyoruz.

İlk uğrak yerimiz 

küçük ve şirin 
Sırmıone kasabası. 
Garda gölü kıyısına 
yerleşmiş çok güzel 
bir yer.

Bu gölün çevre
sine yerleşmiş 50 
civarında kasaba 
varmış; fakat en 
önemlisi Sırmıone’ 
ymiş.

Garda:

Garda, İtalya’nın 
en büyük gölü... 
Venedik ve Milano 
kentleri arasında 
yer alır.

Uzaktan 
bakıldığında koşan 
sarışın bir kıza ben
zediği için “koşan 
sarı kız” diye anıl
maktaymış rehbe 
rimizin dediğine 
göre.
Havuzu andıran 

Alplerin bu bölümü 
son buzul çağında 
buzullar tarafından 
biçimlendirilmiştir. 
Göl bir buzul 
gölüdür.

Çevresine pek çok 
otel ve tatil köyü 
yapılmış olmasın
dan dolayı turisttik 
bir alandır.

Çok sevimli ve 
güzel bir dinlenme 
yeri.

Renk zenginliğini 
yansıtan muhteşem 
manzaralara sahip
tir. Yeşilin bin bir 
tonunu görmek 
mümkün.

Sırmıone 
kasabası, daracık 
sokakları, taş 
döşeli yolları ve 
binlerce turist 
gezdiği güzel bir 
yer olarak 
belleğinizde kala
caktır.

Evleri, çiçekli 
balkonları ile fark
lılığını yansıtmak
tan geri durmaya
caktır.

Renk renk ördek
leri yüzerken 
gördüğünüzde 
onları tutma hissine 
kapılabilirsiniz! 
Adaya büyük 
sayılabilecek bir 
kalenin kapısından 
giriyorsunuz.

Gölün büyüklüğü 
bir denizi andırıyor 
bu nedenle karşı 
kıyılarını göremi 
yorsunuz. 
Sırmıone, Garda 
gölüyle birlikte anıl

maktadır.
Öncelikle bir 

tekne turu yaparak 
çevreyi biraz daha 
yakından tanımaya 
çalışacağız.
Kaptanımız genç 
bir hanım.

Bize nereden 
geldiğimizi, ardın
dan hangi dille 
açıklama yapmamı 
istersiniz diye 
soruyor

Bizler de İngilizce 
diyoruz.

Sanki bu dili çok 
iyi biliyoruz!

Yurt dışında 
yabancı dili yete 
rince bilmemenin 
ezikliğini sürekli 
hissediyorsunuz. 
Kalenin yakınından 
ve alçacık köprü
lerin altından 
geçerek yarımada 

konumunda olan 
burnu dolaşıyoruz. 
Gölün bir yerinde 
sıcak suyun çıktığı 
yeri görüyor, 
çevreyle ilgili bol 
bol fotoğraf çeki 
yoruz.

Tekne turundan 
sonra Sırmıone’yi 
gezmeye çıkıyoruz.

Karpuz, çilek, 
kaysı, şeftali gibi 
meyveler tabak 
içinde satılıyor.

Biz de meyve 
satılan bir büfenin 
önünde duruyor ve 
bir kabın içine kon
muş dilimlenmiş 
karpuzdan alıyoruz. 
Soğuk soğuk hoşu
muza gidiyor.

Üç küçük dilim 
karpuz 3 euro, 
burada parayı pek 
fazla düşünemiyor

sunuz.
Sırmıone, ilginç 

bir yer.
Daracık sokakları, 

çiçeklerle süslen
miş pencereleri, 
kafeleri, barları ve 
alışveriş yapılan 
küçük dükkânları 
ile anılarınızda yeri
ni alacaktır.

Caddeler ve 
sokaklar tertemiz 
ve yemyeşil. 
Günlerden Cuma 
olmasına karşın 
ortalık turist 
kaynıyor.

Tekneler, yatlar 
sıra sıra dizilmiş. 
Buraya daha çok 
Almanların geldiği 
söyleniyor.

Garda’dan ayrılıp 
Verona’ya doğru 
yola çıkıyoruz.

Devamı yarın...
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Binlerce kişiye vergi müjdesi
Maliye Bakanlığı, 
uzun süredir üzerin 
de yoğunlaştığı 
çalışmayı tamam
ladı. Vergisini düz 
gün ve zamanında 
ödeyen mükellefler 
ödüllendirilecek, 
uyumsuz mükelle
flere ise yeni yap
tırımlar gelecek. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
giderek artan, "ver
gisini düzgün öde 
yen mükellefler 
ödüllendirilmeli" 
taleplerini dikkate 
alarak, Gelir İdaresi 
Başkanlığını (GİB) 
harekete geçirdi. Bu 
kapsamda GİB Baş 
kanı Adnan Ertürk 
ve ekibi, detaylı bir 
çalışmayla "Vergisel 
Uyum Analiz Modeli 
ve Mükellef 
Değerlen dirme 
Sistemi"ni hazırladı. 
Bilgisayar teknoloji
leri kullanılarak, 
ülkedeki tüm

mükelleflerin 
davranış eğilimlerin 
den hareketle vergi 
kanunlarına karşı 
uyum ve uyumsu
zlukları değerlendi
rebilecek sistemin 
geliştirilmesi için de 
GİB'de halen yoğun 
bir çalışma sürüyor. 
Proje ile uyumlu ve 
uyumsuz mükelle
flerin ayrıştırılması 
ve uyumlu mükelle
flerin vergi dairesi 
uygulamaları çerçe 
vesinde teşvik edil 
mesi amaçlanıyor.

"MÜKELLEFLER 
ÖDÜLLENDİRİLECE 
K" Konuya ilişkin 
soruları yanıtlayan 
Şimşek, vergisini 
düzgün ve zamanın
da ödeyen, bu 
anlamda 77 mily
onun hakkını kayba 
uğratmayan 
mükellefleri artık 
ödüllendireceklerini 
bildirdi.

Şu an yeni bir siste 
min hazırlandığını ve 
bu sistemle vergi 
açısından uyumlu ve 
uyumsuz mükelle
fleri birbirlerinden 
ayıracaklarını anla
tan Şimşek, bunun 
sonucunda da 
uyumlu mükelle
flerin ödüllendirile
ceğini, uyumsuz 
mükelleflere ise yeni 
yaptırımların gele
ceğini söyledi. 
Bakan Şimşek, bu 
sistemin ve şu an 
için düşünülen ödül 
ve yaptırımların bir 

başlangıç olduğunu 
ve zamanla yeni 
ödüller ve yeni ceza 
ların söz konusu 
olabileceğini ifade 
etti.
UYUMLU 
MÜKELLEFE ÖDÜL 
Yeni sistemle yapıla
cak analizler sonu
cunda belirlenecek 
uyumlu mükelleflere 
verilecek teşvikleri 
de anlatan Şimşek, 
şu bilgileri verdi: 
"Yeni kurguda söz 
konusu mükellefler 
için şunları 
düşünüyoruz. Tabii 
bunların şu an için 
taslak olduğunu ve 
değişebileceğini de 
belirtmek isterim. 
Yeni sisteme göre 
uyumlu mükelle
flerin vergi iade tale
pleri duruma göre, 
teminatsız, 
incelemesiz ve/veya 
yeminli mali müşavir 
raporu aranmaksızın 
hızlı bir şekilde yer

ine getirilecek. 
Belirli bir düzeyin 
üstünde uyumlu 
olan mükellefler ise 
ihbarların değer
lendirilmesi hariç 
olmak üzere GİB 
tarafından yapılacak 
yoklama, denetim ve 
bazı inceleme 
faaliyetleri kapsamı 
dışında bırakılacak. 
Uyumlu mükelle
flerin özelge talepleri 
öncelikli ve belirli 
sürelerde yerine 
getirilecek, 
öte yandan, vadesi 
gelmemiş borçları 
için gerekli şartları 
sağlaması durumun
da tecil faizi ile 
makul bir süre ve 
makul tutarlarda 
borcun vadesi uza
tılabilecek. Bunun 
yanı sıra vergi reko
rtmenlerinin ilan 
edilmesi gibi uyumlu 
mükellefleri de belir
li periyotlarla 
kamuoyuna ilan

etmeyi düşünüy
oruz. Belirli bir 
düzeyin üzerindeki 
uyumlu mükelleflere, 
talep etmeleri duru
munda, vergisel 
analizlerini ve kendi 
sektörü ile kıyasla
masını içeren bir 
rapor da verebiliriz 
ve söz konusu 
mükellefler, indirimli 
teminat uygulaması 
sisteminden yarar
landırılabilir." 
VERGİSİNİ 
ÖDEMEYENE SIKI 
TAKİP Uyumsuz 
mükelleflerin ise 
daha sık bilgilendir 
ileceğini, daha sıkı 
takip edileceğini ve 
sadece Maliye 
Bakanlığı değil, ilgili 
tüm kamu kuru
luşlarınca incelen
mesinin sağlanaca 
ğım anlatan Şimşek, 
burada da asıl 
amaçlarının vergiye 
uyumu artırmak 
olduğunu bildirdi.

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

EN ÖZEL VB GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

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

G 
E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 70
Oar. 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 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 Tanm 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 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (22e) B11 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. S13 23 94

L 
i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Yalova (226) S14 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savçılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 1® 28 OTOBÜS

K IHASIM Şehirlerarası Otobüs 261 54 00
Terminali (18 Hat)
Gemlik Oto Kurtarma 0 537 347 88 75R

Famukkate ill oo 28
DİNİZ UÇ Adi •• 1 3
Peçatuı Alunt* Seyahat S14 S3 0 2
METRO »13 12 12
Aydın Turtam S1 3 20 77
Seasr Turtam 312 1OT2
KanberoO<u-laada« SI 4 4S 40
Anrtur 014 47 71
KamU Koç SU O1 «3

DAÛIT1CILAR

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
Habaşgaa 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gez 514 59 81
Bütünler Llkitgez 513 80 00
Akçagez 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

B 
F

Devlet Kestanesi 617 M 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 2»
Msr.Ss0.Oea0> 613 10 M
Tomoksy Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 SS

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 İçi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

■a
R

TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol
MAR-PET S;; Jo 33
Tuncay Otogaz si3 1R 49
Boysa Petrol S13 O1 03

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

VENÜS SİNEMASI
AYNI YILDIZIN 

ALTINDA: 
11:30-13:45-16:00- 

18:15-22:00 
HAYALETLİ 

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

SADECE SEN: 
11:45-14:15-16:30- 

18:30

5133321
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Bursaspor'ıla Passolig 
Kartı Satışları Başladı

Gemlik Çotanak 
spor, kadrosuna 
dâhil ettiği 5 farklı 
isime imza töreni 
yapacak.
Birinci Amatör 
Kümede Mücadele 
etmesine rağmen, 
Süper Amatör 
Kümede adı 
duyulan 5 oyuncu 
ile anlaşma 
sağlayan Çotanak 
spor, transfer 
başarısını törenle 
kutlayacak.
Gemlik ilçe 
Stadyumunda 
yapılacak olan 
tören, 10 Temmuz 
Perşembe günü, 
saat 16.00 da 
gerçekleşecek. 
Yoğun katılımın 
beklendiği imza 
töreninde, çeşitli 
gösterilere de yer 
verilecek.
Konuyla alakalı 
açıklama yapan 
Gemlik Çotanak 
spor Başkanı

ÜRETİMDE ÇRUŞMHK 
ÜZERE

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'lVıevkiı XiecleleK- 

Orhangazi / BURSA 
Tel: 0 224 586 00 05

Hüseyin Yavuz; 
“Göreve geldiği 
miz andan itiba 
ren, hedeflerimizin 
büyük olduğunu 
söyledik. Bu 
nedenle, Süper 
Amatör’de bile 
Şampiyonluğa 
oynayabilecek 
kadro oluşturduk. 
İmza törenimizi 
halka açık gerçek

leştirmek, bu 
coşkumuzu 
Gemlik’te yaşayan 
lara da yansıtmak 
istedik. Spora ve 
Gençliğe önem 
veren herkesi, 
imza törenimize 
bekliyoruz” dedi. 
Kulüp İkinci 
Başkanı Dilek Uslu 
ise; “Göreve 
geldiğimiz günden

bu yana, yoğun 
tempo ile çalışı 
yoruz. Çalış
malarımızın 
karşılığını görmek 
bizleri mutlu 
etti. Bu henüz 
başlangıç, 
vizyonumuz da, 
hedefimiz de bun
ların çok ötesin
de” şeklinde 
konuştu.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
0224513 6111 
0 532 493 03 77

Bursaspor Kulübün 
resmi internet site 
sinde Passolig 
kartlarla ilgili açık
lama yaptı. 
Taraftarlara, satış 
ların Atatürk 
Stadı'nda başladığı 
açıklandı.
Bursaspor Yönetim 
Kurulu'nun "Passo 
lig Kart* la yaptığı 
duyurusu şöyle: 
"Bursaspor'un 
2014-2015 sezo
nundan itibaren 
oynayacağı Spor 
Toto Süper Lig ve 
Ziraat Türkiye 
Kupası müsaba 
kalarında, 14 Nisan 
2014 tarihinden 
itibaren zorunluluk 
haline gelen
Passolig Kart 
uygulaması yapıla
caktır. Kanun 
gereği zorunluluk 
haline gelen ve 
futbol müsabaka 
larını takip etmek 
isteyen taraftar
ların, Passolig Kart 
sahibi olması 
zorunluluğu getir
ilmiştir. Passolig 
Kartınızı 8 Temmuz 
2014 tarihinden 

itibaren Bursa 
Atatürk Stadyumu 
ana gişesinden 
ayrıca 18 Temmuz 
2014 tarihinden 
itibaren de Merinos 
Stadyu mu 
Kombine Satış 
Noktası'ndan bek
lemeden alabile
ceksiniz. 
Taraftarlarımız 
ayrıca ister 
Bursa'da şu anda 
311 noktada bulu
nan Aktif Nokta 
makinele rinden, 
ister internetten, 
ister cep 
telefonundan 
www.passolig.com. 
tr'ye girip kolayca 
Passolig başvu
rusu yapabilecek.
Kartınızı alabilm
eniz için başvuru 
formunu doldurup, 
fotoğrafınızı yük
leyip 20 TL 
vizeleme bedelini 
ödemeniz yeterli. 
Sonrasında kartınız 
ister adresinize 
kurye ile isterseniz 
de stat gişemizden 
ya da anlaşmalı 
PTT şubelerinden 
teslim edilecektir.”

KAYIP
ULUDAĞ 

ÜNİVERSİTESİ
HUKUK 

FAKÜLTESİNDEN 
ALMIŞ OLDUĞUM 

ÖĞRENCİ 
KİMLİĞİMİ 

KAYBETTİM.
HÜKÜMSÜZDÜR. 

ELİFSOLAK

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
. ,1 . 'J

http://www.passolig.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


9 Temmuz 2014 Çarşamba İGemlik Körfez Sayfa 8

SOFÖB
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE
DOLGUN MAAŞLI 
ACİL TIR ŞOFÖRÜ

ARANIYOR
0530783 6261

ELEMAN
BAKIM 

BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 
KAYNAKÇI 
ARANIYOR

02245140060

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÖZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2
MÜRACAAT 

02245136111 
05324930377

ELEMAN 
DENEYİMLİ 

SRC BELGELİ 
SERVİS ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

sanıiK
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

BAYAN ELEMAN
MERMER SEKTÖRÜNDE 

ÖN MUHASEBE VE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TMA|
“SUYUNU BOŞA 

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4919 
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)

KİMLİK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

SATILIK SU RAYİI 
05072447224

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Hisar 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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Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 1 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri; restoran, otel1ve marketlerde 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

Zeytinyağ 
kestane ŞekeriflH 
Yöresel Reçeller^® 
Kozmetik Ürünlerlll

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mâğazası -^Orhangazi (Gedelek)
Tel: 512 0 512

www.kavlak.com.tr

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

|Kuruluş:1973|

10 Temmuz 2014 Perşembe_________www.gemlikkorfezgazetesi.com_____________________________ 50 Kr.

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ !...

iuwiv.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, mahkeme kararının uygulanmasını istedi

Ev faresi

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Yanlış işlere mahkemeler dur dedi 
iyi ki bir hukukçu Belediye Başkanımız 

var.
Bundan 2 yıl önce, Gemlik Belediyesinin 

mülkiyetinde olan Çimtaş ve Borusan fab
rikalarının bitişiğindeki yaklaşık 60 dönüm 
lük 5 parsel arsa, Borusan Lojistik ve Çim
taş A.Ş.’ye 24 milyon liraya satıldı.

Bu satış öyle bir zamanda yapıldı ki, göz
den kaçan detaylar, satıştan sonra ortaya 
çıktı.

Borusan ve Çimtaş’ın durup dururken 
Gemlik’e 2 okul ve bir cami yapmaları 
sözü ardından satış çıktı. Devamı 4’de

yakayı 
ele verdi

II

Gemlik Belediyesinin mülkiyetinde olan yaklaşık 60 dönümlük 
5 parsel arsanın encümen kararı ile 2012 yılında satılması 
olayını yargıya taşıyan MHP’liler, Bursa 2. İdare Mahkemesinin 
satış işlemini iptal etmesi üzerine basın toplantısı düzenlediler. 
MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, kararın idare tarafından 30 
gün içinde uygulanması gerektiğini, Gemlik halkının haklarını 
korumak için başlattıkları hukuk sürecinin olumlu sonuçlan
masından memnun olduklarını söyledi. Haberi sayfa 4’de

İlçemizde çeşitli 
zamanlarda başta 
konutlar olmak 
üzere çeşitli yer
lere girerek 
hırsızlık yapan 
C.Ş. adlı şahıs, 
Gemlik Asayiş 
Şube Ekiplerinin iz 
sürmesi sonunda 
yakayı ele verdi. 
Dün, emniyette 
ifadesi alınan 
C.Ş. çıkarıldığı 
mahkemece tutuk
lanarak cezaevine 
gönderildi.

H W

ÖZEL ATKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

“Aykent ile hedeflerinize doğru”
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
■ OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, aEr <m?H

1 süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, p
i vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi t w y|| 1 ft 4

ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir j |111 ,!■ 1.1 ik | 1, İfJ 111 I 41AI ■ A i ı ■
ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini j

I İspatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır. İH

4-5 yaş 
ANASINIFI

1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8.SINIF

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
iuwiv.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:quler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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BURSA 2.İDARE MAHKEMESİNDEN BEKLENEN KARAR ÇIKTI...

BORUSUN W ÇlMiasn flRSft SnnŞLftRI İPTfll [DİLDİ
Gemlik 
Belediyesi’nin mülkü 
olan Hisar Mahallesi 
Gemsaz dönüşünde 
bulunan plan 
değişikliği ile 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
mülkiyetine geçen 
59 bin 226 metre 
kare 5 parselden 
oluşan yoldan 
dönüşme arsalar, 
imar yasasının 17. 
maddesine göre 
bitişik parsellerde 
bulunan Borusan 
Lojistik A.Ş. Çimtaş 
A.Ş. ve Borusan 
Mannesman A.Ş. ye 
satılmıştı.
CHP ve MHP grup 
lan satışın Belediye 
Yasanına aykırı 
olarak yapıldığını, 
Encümen Meclis 
kararı olmadan 
toplamda 60 dönüm
lük arsalann encü
men karan ile satıl
masının mümkün

olmadığını iddia 
etmişlerdi.
Meclis kararı ile 
satışların gerçek
leşmemesi 
nedeniyle satışların 
ihale yolu ile yapıl
mamasının da satış 
değerlerinin düşük 
olmasına neden 
olduğu belirtilmişti.

MHP’LİLER 
DAVA AÇTI...

Arsa satışlarıyla ilgili 
olarak Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na CHP 
ve eski Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler suç 
duyurusunda bulun
dular.
Milliyetçi Hareket 
Partisi Meclisi üyesi 
Metin Şanlı ve 
MHP’li Dinçer Yeni, 
satış işleminin iptali 
için Bursa 2. İdare 
Mahkemesine 2012

Hacı llyu Malı. Aral Sk. No: IU K»<:I Oıinı«ıi|fMİ,WRSA
BAyaU: OEMLIKfiBtHDtYK BAŞKANLIĞI
lEKİLh AV, SEDEF ÖNLÜ

R Gemlik Belediye Serayı Ahmet [>ttHıl'Maydanı No; 10 l'leınlik/BURSA
MÜDAHİLLER. |.15ORÜSAN.MANNESMANNlWllOSAN.S'ETlC.Â4.<t1av>lb) ’
?• BORUSAN LOJİSTİK DAĞITIM DHMJLAMA TAŞ. VB TİC. A.Ş. <Pa«U)
VEKİLİ: A V, SÜLEYMAN DA YI001,11
Oalulinıonı Cad, Baysal Sole No-2 RunıdUıisan Sarıyıır'tST ANBUL

; MÜDAHİL: 3* dMTAS CBI.1K İMALAT MOMAJ Vb 1ESİ8AT A.S (Doealı)
VEKİLİ,EKİ: AV. VOLKAN ZİYA HlDAYKTOĞl Ü

ş„ AV. ASUMAN DENİZ
JnOaO Cad. No: Ş3ZW S-H37 tllUnilşsuyu-İSIANBUL •
DaV^NIN OKKTİ: Dadacılar tıınıiMbh. »ura» İli, Gemlik flçssi. Hisar MalıalleM'mle' 

I* yoldan ılıtku stlilcrck belediye adlı» letçil edrlıııı, bulunan 54*1 palı» 951 ada C 39 parsel. 
... 54-1 pafta 953 ada D 40 parsel. 56 pafta 466 ada A I<1 parsel. 54*1 pafta 9.53 »ıhı II 3X panel «v

«s 54-1 pafta 953 ada A 38 parselin İmar Kannındmın I ?. maildesi uyarınca bitlik panel i 
sahiplerine- tH|ı$|ıM<na ilişkin 25.05 2012 tarih ve 390; 491*392,$®' Ov 394 sayılı Gemlik" 
Belediye Encilıueni Jcararlnrının; miat plam ile kapanan yolluna 3194 < ayıtı Yasu'nıjı İS?'; 
ınaddesı uyanırca yapılarak' parselasyon irfenıı «onrrrsında imar parseli mı yoreso arlık parsel 
tm ulacnpmın betlr!cjK«îı, parabltnyxiftyaiidipadan kapanan y-oferin iweillyd adına tescili 
suretiy le nalınının kamu yarunnu ı e hukuka aykırı oldugıi. c.ıcfın'ıeuin Kalış ıyeıki»u>in 
bulmuhadığı ve kıyıgct talidirtawrisytoiu rapopiiniir. da ycldkiii ue tn^>nnıuzianıı gerçek 
delerim belirlemekle» uzak oldııju öne sürüterek iptali «tenilnıel&cffit. "
VIVIV'.IV.V.-.»I-1İ ■........ ■-.................  , •■ ■

yılında dava açtılar. 
Açılan davaya 
arsaları satın alan 
Borusan Lojistik 
A.Ş. ve Çimtaş A.Ş. 
müdahil oldular.
2 yıldır devam eden 
dava 12 Haziran 
2014 günü davacı 
vekilleri ile davalı 
Gemlik Belediyesi 
vekili ile müdahil 
firma vekillerinin 
katılımıyla açık 
duruşma şeklinde 
gerçekleştirildi.

Mahkeme heyeti, 
Gemlik Belediyesi 
mülkiyetine geçen 
arsaların İmar 
kanunun 17. madde
sine göre satışının 
gerçekleştirildiğini 
belirterek, “İmar 
plan ile düzen
lemesinde, uygunluk 
ve estetiğin sağlan
masında önemli bir 
işlevi bulunan bu 
hükmün uygulaması 
için anılan yasanın 
18. maddesine göre 

öncelikle düzenle
menin yapılması 
gerekmektedir. 
Alan üzerindeki arsa 
ve bina sahiplerinin 
müstakil veya hisseli 
imar parselinin açık 
olarak belirlenmesin
den sonra, kamu 
veya özel malların 
kamulaştırmadan 
arta kalan veya 
kapanan yol ve mey
danlarda hasıl olan 
sahalardan müstakil 
inşaata elverişli 
olmayan parçaların 
bitişiğindeki hak 
sahibine satılması 
plan ve şehircilik 
ilkelerine uygun ola
caktır” denilerek, 
“1/1000 ölçekli uygu
lama imar planı 
değişikliği sonrasın
da kapanan imar yol
larının, 3194 sayılı 
Kanunun 18. madde
sine göre bir düzen
leme yapılmadan 
Gemlik Belediye

Başkalığı adına 
tescil suretiyle oluş
turulan taşınmaz 
ların 17. madde kap
samında bitişiğinde
ki arsa sahiplerine 
satılmasına ilişkin 
Dava konusu encü
men kararlarında 
hukuka uygunluk 
bulunmadığı sonu
cuna varılmıştır. 
Açılanan nedenlerle, 
dava konusu işlemin 
iptaline ..."diye 
karar verdi.
Karara, Bursa 2. 
idare mahkemesi 
yargıçlardan Recep 
kılıç karşı oy kul
landı. Yargıçlardan 
Recep Kılıç karşı oy 
kullandı.
Yargıçlar Yasemin 
Gül Özer ve 
Ali Yula ise iptal oyu 
kullandı.
Karara, Danıştay 
nezdinde 30 gün 
içinde temiz 
edilebilecek.

DOGALGAZ

AKSA GEMLİK DOĞALGAZ 
DAĞITIM A.Ş. BÜNYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK 
BÖLÜMLERİNDEN YENİ MEZUN, 
DİSİPLİNLİ, DİNAMİK VE TAKIM 

ÇALIŞMASINA YATKIN, 
YOĞUN VE ESNEK ÇALIŞMA 

TENIPUSÜNAÜKSUN, 
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

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura’m n Babaes 
ki’ye atanması 
üzerine boşalan bu 
göreve İznik ilçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde 
görevli Şube 
Müdürü Necat Gül 
görevlendirildi. 
Ali Osman Cura’nın 
görevinden ayrıl
ması nedeniyle bu 
göreve rotasyon 
yoluyla İznik Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü olan Necat 
Gül, 1983 yılında

Manisa Gördes 
ilçesinde göreve 
başladı.
Kars Sarıkamış ta 
sınıf öğretmenliği 
ve Okul Müdürlüğü, 
Afyonkarahisar 
Dinar ilçesinde

Şube Müdürü 
görev yaptı., 
200b yılında iznlk'de 
Şube Müdürü 
olarak göreve 
başladı.
Gül, evli ve 3 çocuk 
babası...

KAŞ€D€ fl€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

o SAATTE TESLİM EDİLİR

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

‘Geiplik Körfez’ www.gemljkkortezgazetesi.com J

http://www.gemljkkortezgazetesi.com
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Güne Bakış
MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, mahkeme kararının uygulanmasını istedi

MlmiNtlMKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yanlış işlere mahkemeler dur dedi
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler döne mlnde, 

satışı yapılan bu arsaların bulunduğu arazi konut 
alanıydı. „ ,

Güler, 1/1000 ölçekli planlarda konuta yıllardır açıl
mayan ve giderek sanayi bölgesi haline gelen bu 
yerin planını değiştirdi.

Konut alanını deoolama tesislerime çevirdi.
Çünkü, 1986 yılından beri bu arsada bir tek bile 

konut yapılmamıştı.
Ama, Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu değişikliği 

engelledi. Borusan'oan Timsah Ârena'ya yüklü bağış 
yapmaları istendi.

Değişiklik komisvopdan meclisi ae(ği aitti.
Borusan Gemlik’e aerekli desteci verdiklerini 

belirterek, bağışı vermedi.
Çözümü yine Güler’in yönetimi buldu.
Bakanlığa sorarak, ‘Büyükşehir Meçi isi’ne sunulan 

ve 3 ayda karara bağlanmayan Meclis kararlarının 
görüşüldüğü gibi geçer’ maddesini uyguladı.

Uzun sözün kısası, plan değişikliğiyle zaten yıllardır 
beş kuruş vermeden bu arazideki belediye'ye geçen 
60 dönüm yeri kullanan sanayi kuruluşlarının önü 
açıldı.

Böloeğyki fabrikalarının arsa ihtivacı vardı.
Yaoı(an nazarlıklar ardından, bir de baktık ki: 

18.313.08 m2,258.22 m2,18.298.12 m2,19. 275.21 
m2.3.Q82.01 m2 büvülğüöündeki 5 oarşel arsa. 
Belediye Yasası'nın 17. maddesine göre artık parsel 
kabul edilerek. Gemlik Beleğive Meclisi de yok 
sayılarak, encümen kararıyla 2 büyük firmaya m2 si 
425 liradan satıldı. Bu karara mecliste bulunan CHP 
ve MHP’İller şiddetle karşı çıktılar.

Eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, satışın 
yasa dışı olduğunu belirterek, Refik Yılmaz hakkında 
savcılıaa suç,duvurusunda bulundu.

İçişleri Bakanlığı, birçok suç duyurusunda olduğu 
gibi, bu konuda da ‘yapılanın doğru olduğunu 
belirterek’, soruşturma açılmasına izin verdirmedi. 
Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde devam eden dava, 
önceki gün sonuçlandı.

Satışın yasaya aykırı yapıldığı, 2’ye karşı 1 oyla 
karar bağlandı.

Mahkeme satış işlemini İPTAL etti.
Buna idarenin Danıştay da itiraz hakkı var.
Ama, karann 30 gün içinde uygulanması zorunlu

luğu da var.
Bu karar uygulanır mı, uygulanmaz mı göreceğiz.
Sonuçta, CHP ve MHP’lilerin Gemlik'in çıkarlarını 

korumak için başlattığı süreç keyfi ve kanunsuz alı
nan kararlarla yargıdan döndü.

Belediye şimdi 25 milyon lira bulup, Borusan ve 
Çimtaş'ın verdiği parayı geri ödeyecek.

Tapuları geri alacak. 18 uygulaması yaptıktan sonra 
arsaları ihale yoluyla satacak.

Bu birinci hukuk dersi...
Gelelim, Orhangazi Caddesinde bulunan Abdullah 

Beken varislerinin arsasının sonucuna.
Biliyorsunuz, Orhangazi Caddesi ile Hürriyet Cadde 

si'nin Terminal's doğru kesiştiği noktada, Detay Park 
adlı bir araç temizleme işyeri var. Yanındaki mermerci 
ve mermercinin arkasındaki arsa ile bölgenin en 
güzel ve değerli arsası imar planlarında konut ve iş 
/eri alınıyordu. Bu arsayı Refik Yılmaz kardeşleri ve 
basasın üzerine olan inşaat şirketine almak istedi.

Mal sahipleriyle anlaşamadılar. Birçok kez gidip 
gelmeler yaşandı. Yerin talibi de çoktu.

Sonuçta, mal sahipleri ile eski AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin’in ortak olduğu Evisan firması anlaştı.

Belediyeden yerin konut ve işyerleri olduğuna dair 
yazılar alındı.

Bu arada ne olduysa oldu.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde bu yer 

AKP'lilerce Katlı Otopark’a çevrildi.
Biz de; "Yılmaz kardeşler, mal sahipleriyle anlaş 

saydı, bu arsa katlı otopark olur mu? diye sorduk.
Cevap alamadık.
Mal sahipleri karara karşı idari mahkemede açtıkları 

davayı kazanmışlar.
Bakalım şimdi ne yapılacak.
Ama yine aldığım bir duyuma göre, Büyükşehir 

meclisinde 1/25 bin ölçekli planlarda bu alan İçin 
değişiklik yapılmış.

Bu bölge ‘'Sosyal Donatı alanı olarak plana İşlen
miş.”

Buradan Muhalefet meclis üyelerine sesleniyorum.
Bu kadar kişi leştir ilen bir yer konusunda sesinizi 

çıkarın.
Vatandaşın malı aynı dere kenarında rızası alın

mayan bir vatandaşın yerinin cami alanı yapılması 
gibi kamu adına keyfi olarak değişiklik yapılıyor.

Sonuç olarak belediye 2 önemli davayı kaybetti. 
Şimdi sonuçlarını b/ri/kte izleyeceğiz.

Gemlik 
Belediyesi’nin 
mülkiyetinde olan 
yaklaşık 60 dönüm- 
i ük 5 parsel arsanın 
encümen kararı ile 
2012 yılında satıl
ması olayını 
yargıya taşıyan 
MHP’liler Bursa 2. 
dare 
Mahkemesi’nin 
satış işlemini iptal 
etmesi üzerine 
basın toplantısı 
düzenlediler.
MHP İlçe binasında 
dün saat 18.oo de 
düzenlenen basın 
toplantısına MHP
İçe Başkanı 

Osman Durdu, eski 
MHP meclis üyesi 
Metin Şanlı, Avukat 
İklim Şahin, MHP 
yönetim kurulu 
üyeleri ve meclis 
üyelerinden bazıları 
katıldı.
Basın açıklamasın
da konuşan davayı 
açan Av. İklim 
Şahin, davayı 
kazanacaklarına 
başından beri 
inandığını, bu 
arada arsayı satın 
alan Borusan ve 
Çimtaş gibi güçlü 
firmaların davanın 
bozulmasını önle
mek için müdahil 
olduklarını 
belirterek, şunları 
söyledi:
“İki firmanın dava 
ya müdahil olması 
mahkemeyi kilitle
mek amacını taşı 
yordu. Dün hakim
ler kararını verdi ve 
yazdılar. Taraflara 
tebliğini bekleye
ceğiz. 30 gün 
içinde karara 
Danıştay nezdinde 
itiraz edilebilecek. 
Ama, bu kararın 
uygulanmasına 
engel teşkil etmez. 
Gemlik Belediyesi 
hemen satış işlemi
nin iptalini istemek 
zorunda. Böylece 
taşınmazlar yargı 
kararı ile yeniden 
belediye mülkiyeti 
ne geçecek 18. 
madde uygu
lanacak. Satış daha 
sonra gerçekleşe
cek." dedi.

İYİ Kİ BAĞIMSIZ 
YARGI VAR

Daha sonra söz 
alan MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, konuşma 
sında ülkemizdeki 
bağımsız yargıya 
ve hukuka saygıyı 
ve inancı hep 
koruduklarını, 
davanın uzun 
sürmesine rağmen, 
Gemlik’in menfaa
tine yönelik sonuç 
lanmasına sevin
diklerini söyledi. 
Süreçte 
Belediyeden arsa 
alan iki firmanın 
davaya müdahil 
olduklarını, davayı 
açan eski MHP 
Meclis üyesi Metin 
Şanlı ile Dinçer 
Yeni’nin arsa satışı 
ile ilgili bağlarının 
olmadığı iddialarını 
mahkemenin kabul 
etmediğini belirten 
Durdu, şunları 
söyledi:
“Siyasi partilerin 
amacı kamunun 
haklarını korumak
tır. Bu satışta başın 
dan beri belediye 
yanlış yaptı. Uyanla 
rımıza kulaklarını 
tıkadı. Belediye 
Başkanı benim yap
tığım doğrudur 
mantığıyla hareket 
etti. Şimdi ne 
yapacak? İdare 
mahkeme kararını 
uygulamalı eğer 
kararı uygulamaya 
koymazsa, yani 
satışı iptal edip, 

arsaları belediye 
mülkiyetine 
geçirmezse biz bu 
konuda da suç 
duyurusunda bulu
nacağız." 
Durdu, belediye 
başkanının şir
ketlere Gemlik’ten 
arsa almalarını, 
takas ya da trampa 
yaparak sorunu 
çözeceklerini 
söylediği duyum
larını aldıklarını 
belirterek, "Ben, 
buradan sanayi 
kuruluşlarına 
sesleniyorum. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın söz
lerine güvenerek iş 
yapmayın. Daha 
önce güvenip 
alışveriş yaptınız 
mağdur oldunuz. 
Gelin Gemlik’ten 
arsa alın takas 
yapalım derse inan
mayın yine 
yanarsınız. Biz, 
şimdi belediye 
başkanının sorunu 
nasıl çözeceğini 
bekleyeceğiz. 
Bu arada, 
Belediyenin bu 
bedeli kuruluşlara 
ödeyebilecek mi? 
Faiz istenir se bunu 
kim karşıla yacak 
meçhul? Satılan 
arsa arazi sinde 18. 
madde uygulaması 
yapılması gerektiği, 
böylece burada 
parseller ortaya 
çıkacak ve konu 
belediye meclisine 
gelecek. Meclis 
kararıyla arsalar 
satılacak.

Biz bunu baştan 
beri söyledik. 
Kazanan Gemlik 
olacak. Hayırlı 
olmasını diliyorum" 
dedi.
Basın açıklamasın
da konuşan eski 
MHP Meclis 
üyesi Metin Şanlı 
ise arsa satışından 
sonra konuyu 
meclise getirdikleri
ni ve yapılan 
işlemin hatalı 
olduğunu defalarca 
anlattıklarını 
belirterek, 
“Belediye başkanı 
tarafından bizim 
görüşümüz alaycı 
tavırlarla karşı
landığını, belediye 
meclisi yok 
sayılarak encümen 
karan ile yapılan 
satış hukuksuzdu. 
Şimdi bunu 
mahkeme de kanıt
ladı. Şimdi Gemlik 
kazandı. Sonucun 
hayırlı olmasını 
diliyorum" dedi 
Yeniden söz alan 
Osman Durdu, 
önceki dönemde 
iki meclis üyesi ile 
AK Parti zihniyetine 
karşı hukuk 
mücadelesi verdik
lerini, Gemlik’in 
hak ve menfaatleri
ni koruduklarını, 
şimdi ise 8 
meclis üyesi ile bu 
durumu sürdürdük
lerini belirterek, 
“İyi ki Türkiye 
hukuk devleti.
İyi ki Türkiye’de 

gerçek hukukçular 
var" dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

İtalya Gezisi ile İlgili İzlenimler (10)

Dünden devam..

VERONA:

Bölgenin en 
önemli turizm 
merkezlerinden 
birinin olmasının 
nedeni tarih, kültür 
ve mimarinin en 
güzel örneklerini 
içinde barındır
masıdır. 265 bin 
civan nda nüfusa 
sahiptir.

Verona, İtalya'nın, 
eski anıtlar bakımın 
dan en zengin 
şehirlerindendir. 
Augustus 
devrinden kalma 
köprü ve tiyatro 
bulunmaktadır. 
Fakat şehrin 
mimarisi bütünüyle 
ortaçağ ve röne- 
sans havasını yan
sıtır.

Şehrin merkezi, 
eski Roma forumu 
Piazza dell’Erbe’dir. 
Çevresindeki 
yapılar arasında 
Tacirler Sarayı ve 
Lamberti Kulesiyle 
(84 m), Komün 
Sarayı anılabilir.

Roma Arenası:

Roma çağından 
kalma olduğu için 
bu isimle anılmak

tadır. Sirk anlamına 
gelmektedir. Erbe 
Meydanının kuzey 
ucuna yerleşmiş. 
Eski ihtişamını 
korumasa da yine 
de ben ayaktayım 
diyor gelen turist 
lere. Bugün müzik 
ve tiyatro etkinlik
leri düzenlenen bir 
mekân.

Romeo ve 
Juliet’in Evi: 
Verona aşıklar 

kenti olarak bilini 
yor. Bundaki en bü 
yük etken de 
elbette Shakes 
peare tarafından 
yazılan ve birbirine 
düşman ailelerinin 
çocuklarının aşk 
öyküsünü anlatan 
Romeo ve Juliet 
adlı oyun. İtaiyaniar 
işi ticarete dökerek 
Juliet’in evini 
kazanç kapısına 
dönüştürmek 
istemişler. Bu 
nedenle burda 
nikah yapan çiftler
den 600 ila 1000 
evro arası para alın
maktaymış. Ev 
gelen turistler için 
de cazip hale geti 
rilmeye çalışılmak
tadır. Daha önce 
evin balkonu yok- 
muş, balkon son

radan eklenmiş. 
Bahçeye Juliet’in 
bir heykeli 
yapılmış, gelenler 
fotoğraf çektirmek 
için sıraya giriyor. 
Bizde türbeler nasıl 
ziyaret edilip dilek 
tutuluyorsa burda 
da durum aynı. 
Çekoslavakya’da 
Kafka’nın yaşadığı 
evi gördüğümde 
biraz duygulan
mıştım. Burgaz’da 
Sait Faik’in, 
Diyarbakır’da Cahit 
Sıtkı’nın Evleri 
neden yeterli ilgiyi 
görmez, bir türlü 
anlayamam.

Romeo ve Juliet 
adlı oyunun ana 
konusu en yalın 
haliyle aşk; ölümü 
bile göze alır şek
linde özetlenir. 
Romeo ve Juliet, 
birbirine düşman 
olan iki ailenin 
çocuklarıdır. 
Karşılaştıkları ilk 
anda birbirlerine 
aşık olmuşlardır. 
Ancak bu tanış
madan sonra 
kavuşamama öykü
leri başlamıştır. 
Juliet, Romeo'ya 
kavuşmak için 
ailesini yok say- 
mayı göze alamaz,

aşkı için kendini 
yok saymaya karar 
verir. Rahibin de 
yardımını alarak bir 
zehir içer; böylelik
le herkes onu 
ölmüş bilecektir. 
Ancak Romeo 
döndüğünde Julı 
et'in öldüğünü 
zanneder ve bu 
duruma dayana
maz, kendini öldü 
rür. Romeo ve 
Juliet'te basit ola 
rak aşk anlatılıyor 
denemez.
Yaşanmış, gerçek 
bir olaydan alın
mıştır. Bunu " 
aileleri birbirine 
düşman ve karşıla 
rina çıkarılan 
engellere rağmen 
aşklarından vaz 
geçmeyen iki 
gencin imkânsız 
aşkı" diye özetleye
biliriz.

Belediye binası: 
çini göremedik,

sadece uzaktan 
bakıp geçtik fazla 
zamanımız olmadığı 
için.

Dante Meydanı: 
Verona’nın önemli 

meydanlarından, 
kentin merkezinde 
yer aldığı için 
görülecek yerler 
arasında. Verona’da 
gerçekten kentler 
meydanlarıyla anılır 
diyesiniz geliyor. 
Dante Floransalı 
olmasına karşın 
Veronahlar onu 
kendi memleket
lerinden saymışlar 
ve küçük bir heyke
lini yapmışlar. Bu 
alana da Dante 
Meydanı adını ver
mişler. Meydan 
küçük; ama gelen 
turistler burasını 
görmeden gitmiyor. 
Dante’nin heykeli 
altında fotoğraf 
çektiriyorum.

Erbe Meydanı:

*

Verona’nın en 
güzel ve en 
hareketli meydan
larından birsi.

Aynı zamanda 
buraya Baharat 
Meydanı da den
mekteymiş. Meydan 
Roma döneminde 
halkın toplandığı 
forum olarak kul
lanılmış.

Suçlu olan kişiler 
meydanın ortasına 
çıkarılarak ceza
landırılırmış.

Kırbaç vb. cezalar 
burada verilirmiş. 
İlginizi çekecek 
birçok heykel, 
sütun ve çeşme 
gibi örnekleri göre
biliriz.

Verona gezisinden 
sonra Padova’daki 
otelimize dönüyo 
ruz. Sabah kahvaltı
dan sonra rüya 
şehir Venedik’e 
gideceğiz.

Devamı yarın...
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Şair Yazar 
Kahraman Tazeoğlu 
İmza Günü ve Şiir 
Dinletisi İçin 18 
Temmuz 2014 Cuma 
günü Gemlik’e 
geliyor.
İlk kez radyo prog 
ramlarıyla tanınan 
Kahraman Tazeoğlu 
son 10 yıldır yayın
ladığı eserlerle artık 
edebiyat dünyasının 
yeni isimlerinden 
biri.
Şair Yazar Kahra 
man Tazeoğlu son 
kitabı Bukre'den 
sonra ilk kez 
Gemiike geliyor. 
Tazeoğlu, 18 
Temmuz Cuma 
günü saat: 18.00 
Güngör Avm Elit 
Mola Cafe’de 
okurlarıyla imza 
gününde buluşa
cak.
Daha sonra saat: 
23.00 Gemlik İskele 
meydanında şiir

ffiemmuz 
ıZü maS

.SaâgJlSTOOl
Güngor^ÂVI^I Elit'MöİELGafer 

$jjRÎDİNLETİSİ
Işjat: 22:30 jSjğA
'İskele Meydanı

İMZAtG.UNÜ

dinletisiyle 
Gemlikli okurlarıyla 
buluşacak. Gemlik 
Belediyesinin 
Katkılarıyla Çizgi 
Organizasyonun 
Organize ettiği 
Maki Yapı, Goldstar

Goldsta

Yemek Sanayii, 
Yetişenler Alışveriş 
Merkezleri, Manastır 
Emlak, Elit Mola 
Cafe'nin Katkılarıyla 
Düzenlenen geceye 
yoğun ilgi bekleni 
yor.

Turizm sektörü 45 hin yatak için 
2,5 milyarlık teşvik aldı

Turizm sektörü, 
yılın 5 aylık döne
minde, 45 bin 
dolayında yeni 
yatağı öngören 148 
adet proje için 2,5 
milyar TL’lik yatırım 
teşviği aldı. 
Akdeniz Turistik 
Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği 
(AKTOB) tarafından 
derlenen verilere 
göre 5 aylık 
dönemde alınan 
yeni otel projesi 
teşviklerde Antalya 
liderliğini korurken, 
toplam projelerin 
yüzde 40’ ı Antalya 
ve İstanbul’da 
gerçekleştirilecek. 
Bu dönemde; 
yeni yatırımlar için 
ayrılacak toplam 
bütçe, oluşturula- 
cak istihdam,

yapılacak oda 
ve yatak sayısının 
yüzde 52’si de 
yine Antalya ve 
İstanbul’da olacak. 
Toplam bütçeden 
alınan pay, 
yatak sayısı ve 
oluşturulacak istih
damda Antalya’nın 
payı yüzde 37-38 
dolayında. 
Bu 2 ili; Muğla, 
Mersin, Yalova,

Bursa, Aydın, 
Sakarya, İzmir, 
Kocaeli ve 
Konya izliyor. 
Yapılacak olan 
yeni tesislerin; 
yüzde 35’i 3 yıldızlı, 
yüzde 32’si 4 yıldızlı 
ve yüzde 17’si de 5 
yıldızlı sınıfında.
Onları yüzde 
6 pay ile butik 
oteller izledi

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

1 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

GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
513 18 70
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

K«mll Koç 51

HASTANELER

Sahil Dev. Hast 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

RESMİ DAİRELER

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53

513 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 18 46
513 71 66

BELEDİYE

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

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

VAPUR - FERİROT

Topçular 
Eaklhlaar

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

OTODÜS
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

Gemlik Oto Kurtarma O 537 347 88 75

DAĞITICILAR

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

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

513 45 21-182
513 45 21-111 

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz

ı Akçagaz 
Totalgaz

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

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

Akcan Patrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Patrol

VENÜS SİNEMASI
AYNI YILDIZIN 

ALTINDA: 
11:30-13:45-16:00- 

18:15-22:00 
HAYALETLİ

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

SADECE SEN: 
11:45-14:15-16:30- 

18:30

5133321
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0 ÖLÜDÜR...
o ölüdür
malum çiçek kadar, toprağın 
kuytularında
mevsimi yok artık
yok
renklerinde ki kış çığlıkları
beyaz bir tene saklı ibadetsiz 
zamanların kırık lehçelerinde dua 
eğri kıyamlarda
karanlık niyazların pençesi
ağırlaştırırken avuçları
haram çizgilerin yüzüne yansıyan 
verevine şahadeti, çirkinleştirirken 
geceyi

। şehir yok artık
kör bir karanlığa ışık vuran yangın
larda
kütleşirken kaldırımlar
suçludur
kasıklarında ki sancılar
kötü doğum gebelikleri kadar 
şikayetim var güne gün ekleyen
güneşe
her doğum bir ölüm
gece kadar yalnız kalmalı mezarlıklar 
o ölüdür
maium çiçek kadar, toprağın
kuytularında
mevsimi yok artık 
yok
röhKierıhcfe’kı kiş çiğÜKiarı...

Nil Wilarea ehliııtı şahitline iötii haierl
Bakanlığın yeni 
hazırladığı tasarı ile 
ömür boyu ehliyet 
dönemi sona eriyor. 
Ehliyete süre geliyor 
ve uzatmak için 
sınav olacak. 
Sürücü kursu 
Müdürü Göllüceli 
oğlu, İçişleri Bakanlı 
ğı'nın hazırladığı 
tasarı ile ömür boyu 
tek bir ehliyetle araç 
kullanma döneminin 
biteceğini ileri 
sürdü. Göllücelioğlu 
ayrıca ehliyet 
süresinin uzatılması 
için tekrar sınava 
girileceğini ifade 
etti.
Tepeköy Sürücü 
Kursu Müdürü Gül 
Göllücelioğlu, 
içişleri Bakanlığı'nın 
‘Karayolları Trafik 
Yönetmeliği’nin 
önemli değişiklikler 
yapacak tasarı 
üzerindeki çalış
malarının son aşa
maya geldiğini 
belirterek, söz 
konusu tasarı ile bir 
Ömür boyu tek bir 
ehliyetle araç kul
lanma döneminin 
sona ereceğini 
söyledi.

Düzenleme ile 
motorlu bisikletler 
(M), motosiklet (A), 
Otomobil (B), lastik 
tekerlekli traktörler 
(F), iş makinesi 
türündeki motorlu 
araçlar (G) için ver
ilen sürücü bel
gelerinin sadece 10 
yıl için geçerli ola
cağını hatırlatan 
Göllücelioğlu, 
"Kamyon ve çekicil
er, minibüs ve oto
büsler için verilen C 
ve D sınıf ehliyetler 
5 yılda bir yenile 
necek. 10 yılı doldu
ran ve ehliyetinin 
süresi uzatmak iste 
yenler, tam teşek 
küllü bir hastaneden 
sağlık raporu almak 
zorunda. Sağlık 
raporunu alarak 
sürüş testlerinden 
başarı ile geçen 
sürücüler ehliyetinin

süresini 10 yıllığına 
uzatmış olacak. 
Bakanlık, belgelerin 
değişimine 2015 yılı 
başında başlan
masını planlıyor" 
dedi.
C VE D SINIFI 
EHLİYETLER 5 
YILDA BİR 
YENİLENECEK 
İçişleri Bakanlığı, 
‘Karayolları Trafik 
Yönetmeliği’ önemli 
değişiklikler 
yapacak bir tasarı 
üzerinde çalış
malarını yürüt
tüğünü ifade eden 
Göllücelioğlu, 
"Çalışmaları son 
aşamaya gelen 
yönetmelik tasarısı 
ile sürücü belgelerin 
yenilenme süreleri 
ve şartları belirlendi. 
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 bisik
letleri (M), motosik
let (A), otomobil (B), 
lastik tekerlekli trak
törler (F), iş makine
si türündeki motorlu 
araçlar (G) için ver
ilen sürücü belgeleri 
sadece 10 yıl için 
geçerli olacak. 
Kamyon ve çekicil
er, minibüs ve oto
büsler için verilen 
C ve D sınıf 
ehliyetler ise 
5 yılda bir yenile 
necek" dedi 
Ehliyetin son kullan
ma tarihinin yazılı 
olarak belgede yer 
alacağını da hatırla
tan Göllücelioğlu, 
"Süreyi uzatmak 
isteyenler, tam 
teşekküllü bir has
taneden sağlık 
raporu alacak ve 
sürüş testlerinden 
geçirilecek. Sadece 
testi geçenlerin 
ehliyeti yenilenecek.

ÜRETİMDE ÇRUŞMRK 
ÜZERE

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.
Açmâlar’Mevkiı TsecleleK- 

Orhangazi / BURSA 
Tel : 0 224 586 00 05

13 milyon kişi internet 
bankacılığını kullanıyor

Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB) 
verilerine göre, Mart 
ayı itibariyle internet

bankacılığı aktif 
bireysel müşteri 
sayısı 12 milyon 38 
bin 621, aktif kurum

KİRAUK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
0 224 513 6111 
0532493 0377

sal müşteri sayısı 
ise bir milyon 66 bin 
62 olmak üzere inter
net bankacılığı kul
lanan aktif müşteri 
sayısı 13 milyon 104 
bin 683'e ulaştı. 
İstanbul 3 milyon 
705 bin 309 aktif 
bireysel müşteri 
sayısı ile en fazla 
kullanıcısı olan il 
oldu. İstanbul'u bir 
milyon 302 bin 222 
ile Ankara, 793 bin 
368 ile İzmir izledi.
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ŞOFÖR
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE
DOLGUN MAAŞLI 
ACİL TIR ŞOFÖRÜ

ARANIYOR 
05307836261

ELEI
BAI 

BÖLÜK 
ÇALIŞ 
KAYIŞ 

ve VAI
AIV 

ARAK

022451

ELEMAN 

DENEYİMLİ 
SRC BELGELİ 

SERVİS ŞOFÖRÜ 
ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

BAYANI
MERMER SI

ON MU'rii 
SATIN ALMA 
DENEYİMLİ

ELEM
ARAI

VERONA
TEL.51

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 

05435021578

MAN
lKIM 
MÜNDE 
ŞACAK 
NAKÇI 
<RDİYA 
VIİRİ 
NIYOR

İ140060

KİRAUK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2
MÜRACAAT 

02245136111 
05324930377

ELEMAN 
SEKTÖRÜNDE 
riASEBE VE 
A KONUSUNDA 
1 BAY-BAYAN 
MANLAR 
ANIYOR 
1 MERMER 
142021

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4920 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

KİRflUK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

MİM
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

SATILIK SU BAYİİ
0507 244 7224

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Hisar Mah. Bahçelievler Sok. No: 6 GEMLİK Tel: 0 224 514 55 56 - 57 
info@mirhotel.cpm.tr ■ www.mirhotel.com.tr

mailto:info@mirhotel.cpm.tr
http://www.mirhotel.com.tr


GemlikKHrfezl

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...
S^ngifi^ircafi çJa(ıir ‘humarı

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


Kavlakimb
DOĞANIN HAZINFSI I MDOĞANIN HÂZİNESİ

it"

[kavlak] ■■■ [Kestane Şekeri
[Yöresel Reçelleri 
[Kozmetik Ürünler

l^evtırı&ı 
^afcZeytiriyâgî

JTelF5l2 0 512
ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad;) - Yalöva Yolu $atîş MâğşzasiOrhangazi (Gedelek)

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

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

www.kavlak.com.tr

GemlikKSrfez
GEMÜK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

|Kuruluş:1973l

11 Temmuz 2014 Cuma____________ www.gemlikkorfezgazetesi.com_________________________________ 50 Kr.

Cumhurbaşkanı adayı Ihsanoulu
varın Umurbeye nelivor

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 2. İdare 
Mahkemesi’nin arsa satışını iptal etmesi 

üzerine açıklama yaptı

Yılmaz, "Muhalelet 
Hize hizmet yaptırmaK

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Ramazan iftarları...
Ramazan ayının rehaveti devam ediyor. 
Hava sıcak mı sıcak.
Bir bakıyorsunuz ısı 30 derece, bir bakı 

yorsunuz 35 derecede.
Güneş yakıyor. Allah oruç tutanlara 

kuvvet ve güç versin.
Ramazan nedeniyle son yıllann modası 

olan iftar yemekleri birbirleriyle yarışır
casına devam ediyor.

Muhtaçların düşünüleceği ve yardım eli 
nin uzatılacağı bu ayda, iftar gösterişleri, 
islamiyetin nesiyle bağdaşıyor ben akıl 
erdiremiyorum. Devamı sayfa 4’de

Ağustos ayında yapılacak olan Cumhur 
başkanlığı seçimlerinde 5 muhalefet par
tisinin adayı olarak Cumhurbaşkanlığı 
na aday olan Ekmeleddin Ihsanoğlu, yarın 
Gemlik’e gelerek, 3. Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar’ın Umurbey Mahallesi’ndeki Anıt 
Mezarını ziyaret edecek. Haberi syf 3’de

istemiyor'

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Bele 
diye mülkiyetinde yer alan yaklaşık 60 dö 
nüm arazi üzerindeki 5 parsel arsanın encü 
men kararı ile 2012 yılında satılması kararı 
nı iptal eden Bursa 2. İdare Mahkemesi ka 
ran konusunda açıklamalarda bulundu.3’de

H M V

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

“Aykent ile hedeflerinize doğru"
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her uman özveri İle çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi 
ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir 

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 
ispatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır.

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8.SINIF

6.500 
7.000 
9.000

11.000 
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:quler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Cumhurbaşkanı adayı 
Ihsanoğlu yarın 

Umurbey’e geliyor
Ağustos ayında 
yapılacak olan 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde 5 
muhalefet par
tisinin adayı olarak 
Cumhurbaşkanlığı 
na aday olan 
Ekmeleddin 
Ihsanoğlu, yarın 
Gemlik’e gelerek, 
3. Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın 
Umurbey 
Mahallesi’ndeki 
Anıt Mezarını 
ziyaret edecek. 
Saat 15.oo de 
Umurbey’e çıkacak 
olan İhsanoğlu’nun 
karşılamak için 
CHP - MHP ve 
diğer destek veren 
partililerin de 
Anıt Mezardaki

ziyarete katılacağı 
öğrenildi.
Ekmeleddin 
Ihsanoğlu, 
Umurbey ziyaretin 
den sonra Bursa 
Buttim camii 
önünde yapılacak

iftar yemeğine 
katılacak.
İftara katılmak 
isteyenler için saat 
19.30 da İskele 
Meydam’ndan oto
büs kaldırılacağı 
bildirildi.

AKSA GEMLİK DOĞALGAZ 
DAĞITIM A.Ş. BÜNYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK 
BÖLÜMLERİNDEN YENİ MEZUN, 
DİSİPLİNLİ, DİNAMİK VE TAKIM

ÇALIŞMASINA YATKIN, 
YOĞUN VE ESNEK ÇALIŞMA

TEMPÜSONAÜÎGÜN, 
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

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 2. İdare Mahkemesi’nin 
arsa satışını iptal etmesi üzerine açıklama yaptı 

lılma Wltiliffi 
hiaeiiutimtisltiiwr
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
mülkiyetinde yer 
alan yaklaşık 60 
dönüm arazi 
üzerindeki 5 parsel 
arsanın encümen 
kararı ile 2012 yılın
da satılması kararını 
iptal eden Bursa 2. 
İdare Mahkemesi 
kararı konusunda 
açıklamalarda 
bulundu.
Kararı yargıya 
taşıyan MHP İlçe 
yönetimini 
eleştiren Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, 
"Muhalefet bizi 
kaynaksız bırakıp 
hizmet yaptırmak 
istemiyor.
Bizden önceki CHP 
yönetiminin aynı 
bölgede aynı yön
temle arsaları 
metrekaresi 249 
liradan satarken 
bunu duymayan, 
görmeyen, bilmeyen 
MHP yönetimi, biz 
2012 yılında encü
men kararı ile 
metrekaresini 410 
liradan satınca 
kararı yargıya taşıdı. 
Bu bizim hizmetle 
rimizi, yatırım
larımızı çekeme 
mezliktir.

Mahkemeye 
saygılıyız. 
Ancak bu karan 
yanlış buluyoruz. 
Ayrıca karar oy bir
liğiyle değil, oy çok
luğuyla alınmıştır. 
Danıştay’a temyiz 
ediyoruz.
Hukuki süreç devam 
edecek” dedi.
Satıştan elde edilen 
gelir île yıllardır 
özlemi çekilen iki 
Pazar Yeri, otopark 
arazileri ve bölge 
parkı gibi önemli 
yatırımların kamu
laştırmalarının 
yapıldığını açıklayan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
"Sadece bu önemli 
yatırımlar için kamu
laştırma yapılmadı. 
Arsasından yol 
geçirilen, arsasına

park yapılarak 
mağdur edilen 
vatandaşlara da 
kamulaştırma 
bedeli ödendi. 
Gemlik Belediyesi 
ile vatandaşlar 
arasındaki itilaflar 
ortadan kaldırıldı. 
Bunların her biri 
muhalefeti rahatsız 
etti. Kamuoyu 
bunu zaten çok 
iyi biliyor.
Bu nedenle de yap
tığımız hizmet ve 
yatınmlar nedeniyle 
muhalefete 
verdiğimiz rahatsız 
hk nedeniyle özür 
diliyoruz” dedi. 
Yılmaz, hukuki 
sürecin devam ede
ceğini de anlatarak, 
"Olay hukuk içinde 
çözülür” diye 
konuştu.

GEMLİK UMAN BAŞKANLIĞINDAN ALDIĞIM 
GEMLİK 1867253 BAĞLAMASINDA KAYITLI GİA 

İSİMLİ TEKNEMİN RUHSATINI KAYBETTİM.
HÜKÜMSÜZDÜR. İBRAHİM SALKIM

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

©SAATTE TESLİM EDİLİR a' • *^5
GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No :3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224)5133595

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış Ular «akil hırsızlık soku
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Ramazan iftarları....
İftar yemeklerinin toplu olarak yenme modası, 

AKP iktidarıyla başladı.
Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 

Belediyeleri kilometrelerce uzunlukta masalar 
kurarak ihtiyacı olan ile birlikte, karnını doyurma 
sorunu olmayana da iftar yemeği verdi.

Bazı belediyelerin masaları öylesine uzardı ki, 
Guinness Rekorlar kitabına bile girdi.

Gemlik’te de mahalle aralarında iftar modasını 
eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler 
başlattı.

Şimdi iş köylere kadar uzandı.
Beledivç vgoşr da kurumlar vgopiaz mı?
Havada ılımlı İslam esintisi varken, normal 

yaşantısında islamın yanından geçmeyenler, 
iftar yemekleri düzenleyerek, ne kadar müslü- 
man olduklarını kanıtlamaya çalışıyorlar adeta..

önceki gece Mir Hotel’de GTSO’nun iftar 
yemeği vardı.

1500 bütün üyeler davet edilmiş.
Üst salon, alt salon doldu.
Otoparklar araç almadı.
İlgi büyüktü.
Yemekler yendi, herkes dağıldı gitti.
16 Temmuz günü, Merkez Asım Kocabıyık 

Camiinin temel atma töreni yapılacak.
Aynı akşam, İskele Meydanı’nda Gemliklilerin 

davet edildiği büyük bir iftar düzenlendi.
Geçen yılda binlerce kişinin katıldığı iftar 

yapılmıştı.
Yarın Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin 

Ihsanoğlu Bursa’ya gelecek.
Ihsanoğlu, Buttim Camii önünde verilecek 

iftara katılacakmış.
CHP İl Başkanı, 10 kişinin iftara katılacağını 

açıklamış.
Fe süphanallahl...
İftar yemekleri artık siyasetin bir aracı haline 

getirildi.
Bu yemeklere harcanacak para ile binlerce 

yoksul çocuğa burs verilebilir, yüzlerce okul 
yaptırılabilir.

Müslümanlığın sadeliği, gösterişten uzak bir 
inanç sistemi olduğunu Türkiye unuttu.

Gemlik'te ikamet 
eden I.E., iftar 
daveti için gittiği 
sırada evine hırsız 
girdiğini belirterek 
polise başvurdu. 
Gemlik Polis 
Merkezi 
Amirliği'nde ifade 
veren I.E., "Evin 
kapısını kilitleyerek 
evden ayrıldık. Eve 
döndüğümüzde 
kapıyı anahtarla 
açamadık. 
Balkondan eve 
girdiğimizde 
kapının arkasında

YILMAZ’IN AÇIKLAMASI...

uûnkb'koşe yazııhaVMHPıııerıh öefeaıye 
tarafından Çimtaş ve Borusan’a satılan arsalarla 
ilgili 2. İdare Mahkemesi'nin satışın iptali 
konusunu ve Orhangazi Caddesi’ndeki Abdullah 
Baykan varislerinin imar planlarında konut ve iş 
yerleri olan arsalarının 1/5000 ölçekli planlarda 
'Anr inerce' haS'ıı Kavı otop'am atanına 
çevrildiğinin 'oyKÜsûnu yazmıştım.

Bu yazım üzerine Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz arayarak, olayı kendi açısından anlattı.

Arsa sahibi Halil İbrahim Baykan ile bu 
arsalardan 500 metrekaresine bina yapmak için 
200o yııın'aa görüştüklerini,' bir "oâna 
görüşmediklerini söyledi.

'BĞıetiıye'baŞKanvîkiiı öı'aûkıan sonra'riıç 
görüşmediğini belirtti.

Bölgeye katlı otopark ihtiyacı olduğu için CHP’ 
lilerle birlikte Büyükşehir Belediyesine önerge 
verdiklerini ve 1/5000 ölçekli planlarda değişiklik 
yapıldığını söyledi.

Planlara arsanın katlı otopark olmasına karşın, 
eski AKP ilçe başkanı Enver Şahin ve ortağının 
mal sahipleriyle görüşerek, bu planları değiştire
bileceklerini söyleyerek ikna ettiğini belirten 
Yılmaz, “Enver Şahin bana geldi ve bu yeri 
otopafktan çİKarın.'Ben mâı sâriıpıehyıe 
anlaştım” dedi.

Ben olamayacağını anlattım.
Daha önce de Yerleşke önündeki limana eski 

bir uçak getirip, lokanta yapmak istedi.
Ona da karşı çıktık.
alı koz, aynı yere dskToır gemi ğeiırıp'yıne 

ıbKanta yâp'maK'iŞteâıkıbrıhıtieııruı izin ver
medik.

bunun üzerıne fuan 'aeğıŞıkTığının ıpıtiıi için 
mal sahiplerine dava açtırdılar. Hürriyet 
Caddesinin katlı otoparka ihtiyacı var.” dedi.

Şimdilik bu kadar.

W'ııi tılı Mim İBİŞİ İM Mi
Türkiye’de ilk kez 
sualtı arkeoloji 
araştırmaları 
alanında faaliyet 
gösterecek olan 
Selçuk Üniversitesi 
Sualtı Kazı ve 
Araştırma Gemisi 
Selçuk-1 denize 
açıldı. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
Antalya Kıyıları 
Arkeolojik Sualtı 
Araştırma çalış
maları kapsamında 
640 kilometrelik 
Antalya kıyılarında 
araştırma yapacak 
olan gemi, Selçuk, 
Varşova ve Napoli 
Üniversiteleri’nden 
oluşan 20 kişilik 
ekip ile Akdeniz’in 
sualtında kalmış 
arkeolojik zengin
liğin keşfetmeyi 
hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN 
SUALTI 
ARKEOLOJİSİ 
ALANINDAKİ TEK 
GEMİSİ

Selçuk Üniversitesi 
Sualtı Araştırma ve 
Uygulama 
Merkezi’ne ait 27 
metre uzunluğunda 
20 kişi kapasiteli 
gemi, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafın
dan geçtiğimiz 
aylarda üniversit
eye hibe edildi. 
Antalya Setur 
Limanı’ndan sualtı 
kazı ve araştır
maları için tadilatı 

bulunan emniyet 
mandalının kaplı 
olduğunu gördüm. 
Evde yaptığım kont 
rolde, çocuk 
odasında çekme
cede bulunan cüz
dandaki 50 lira, 
yatak odasındaki 
çekmecede ise 
eşime ait cüzdanın 
olmadığını gördüm. 
Cüzdanın içinde 
400 dolar ve 200 
lira para ile oturma 
odasındaki televiz 
yonun önünde 150 
lira paranın alınmış

yapılarak yeniden 
düzenlenen Selçuk- 
1, aynı zamanda 
UNESCO Sualtı 
Arkeolojisi Unitwin 
Network eğitim 
gemisi olarak 
çalışacak. Selçuk - 
1, sahip olduğu yan 
taramalı sonar, 
multi beam sonar, 
dip ve hava radar
ları, sualtı robotu, 
manyetometre, 
sonar tekneleri, 
vinç ve her türlü 
aletli dal ış ekip
manları ile 
Türkiye’nin Sualtı 
Arkeoloji alanındaki 
tek gemisi olma 
özelliğine sahip. 
Gemi, Selçuk 
Üniversitesi’nin 
deniz biyolojisi ve 
su ürünleri alan
larındaki bilimsel 
faaliyetlerinde de 
kullanılacak. 31 
Ağustos’a kadar 
Akdeniz’de sualtın
da kalmış arkeolo
jik zenginliği gün

olduğunu gördüm." 
dedi.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

PARK 
HALİNDEKİ 
KAMYONDAN 
MAZOT 
ÇALDILAR 
Bursa’da park 
halindeki bir kam 
yonun deposundan 
400 litre mazot 
çalındı. Kamyonun 
sahibi, maddi 
zararının yaklaşık 2 
bin lira olduğunu 

yüzüne çıkarmak 
için sualtı kazılan 
gerçekleştirilecek.

“SUALTINDAKİ 
ZENGİNLİĞİ GÜN 
YÜZÜNE 
ÇIKARTACAĞIZ”

Selçuk-1’in 
Türkiye’de sualtı 
arkeolojisi çalış
maları için yapılan 
ilk sualtı araştırma 
gemisi olduğunu 
vurgulayan 
Selçuk Üniversitesi 
Sualtı Arkeolojisi 
Araştırma ve 
Uygulama Merkez 
Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Hakan 
önız, “Bu hafta 
gemimiz ilk yolcu
luğuna çıktı ve 
Akdeniz sularına 
açıldı. Gemide 
sadece sualtı arke
olojisi faaliyetleri 
değil, deniz 
biyolojisi, 
su ürünleri gibi 
bilimsel faaliyetler 

belirterek polise 
müracaat etti. 
Yıldırım ilçesinde 
meydana gelen 
olayda kimliği 
henüz belirlene
meyen kişi ya da 
kişiler, S.A.'ya ait 
kamyonun yakıt 
deposundan 400 
litre mazot çaldı. 
S.A., Bursa İl 
Emniyet Müdürlüğü 
Ertuğrulgazi Polis 
Merkezi Amirliği'ne 
müracaat ederek 
olayla ilgili ifade 
verdi.

de gerçekleşti 
receğiz. Gemi, 
Antalya kıyılarında 
Kültür ve Turizm 
Bakanhğı’mn 
izniyle yapılan 
sualtı araştırmaları 
projesinde 
çalışacak. 8333 
kilometre uzun
luğundaki karasu
larımızda keşfi 
yapılmamış arke
olojik batıklar ile 
tarih öncesi 
dönemlerden 
kalan batık yer
leşimler var. 
İnanıyorum ki 
yeni sualtı 
araştırmalarıyla 
sualtındaki zengin
liği gün yüzüne 
çıkartacağız, 
özellikle Kültür ve 
Turizm Bakanlığının 
Selçuk Üniver
sitesinin sualtı 
arkeolojisi eğitim 
ve araştırma 
faaliyetlerine 
katkıları büyük.” 
diye konuştu.
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1AYRINTI
Erhan İZGİ

İtalya Gezisi ile İlgili İzlenimler (11)

Dünden devam..

6.GÜN (14 
Haziran Cumartesi) 
-VENEDİK:

Sabah kah
valtısının ardından 
Padova’daki oteli 
mizden ayrılıp 
Venedik’e doğru 
yola çıkıyoruz. 
Öncelikle Venedik 
şehir turu gerçek
leştirilecek.

VENEDİK:
Gençlik yıllarımın 

hayallerini gondol- 
larıyla süsleyen ve 
elbet bir gün bura 
lan görme olanağı
na kavuşurum diye 
planlar yaptığım bir 
kentti Venedik.
Olanaklarım 
elverseydi halayımı 
bu kentte geçirir 
dim. Yıllar sonra 
görmek varmış. 
Yine de kendimi 
şanslı sayıyorum, 
buraları görmek 
çok güzel bir duygu 
olsa gerek. Venedik 
için yüzen şehir 
diyorlar. Gerçek 
payı da yok değil, 
gerçekten suyun 
içinde yaşamını 
sürdüren bir kent.

Venedik kanalları 
nedeniyle dünyaca 
ünlüdür. Eski 
merkezde kanallar 
yol görevi görür. 
Burada ya yürüye 
rek ya da su 
üzerinde giderek 
bir yere ulaşa
bilirsiniz. Venedik 
Avrupa'nın en geniş 
araba girişinin 
yasak olduğu alana 
sahiptir. Ayrıca 
Venedik aşk, şehri 
olarak da bilinir

Dünya üzerinde 
görebileceğiniz en 
sihirli mekânlardan 
biridir Venedik. 
Denizin ortasına 
kondurulmuş 
muhteşem yapılar
dan oluşur. 
Üzerinden yüzyıllar 
geçmesine karşın 
etkilenmeyen ve 
günümüze dek 
güzelliklerini koru 
yan bu güzel kent, 
insanı büyüleme 
gücüne sahiptir. 
İnsanın hayallerini 
de süslemekten 
geri durmayan 
muhteşem bir kent. 
Anlatılanlarla ve 
okuduklarımızla bu 
kenti zihnimizde 
canlandırmak 
mümkün değildir.

Venedik; kuzey 
İtalya'nın doğusun
da Adriyatik denizi 
kıyılarında karaya 4 
kilometre uzun
luğunda kara ve 
demir yolu köprüsü 
ile bağlanan, yak
laşık 118 adacık 
üzerine kurulu bir 
ada şehirdir. 
Venedik'te adacık
ları birbirinden 
ayıran 170 kanal ve 
birbirine bağlayan 
400 köprü bulun
duğu ifade edilmek
tedir.

Venedik kenti bin 
yıl önce denize 
çakılan kazıklar 
üzerine konuşlan
mış ve hâlâ çakılan 
kazıkları görünce 
genişletilmeye 
çalışılan ilginç bir 
kent olduğunu 
gözünüzle de 
görüyorsunuz. 
Venedik’te binin 
üzerinde saray 
olduğunu öğreni 
yoruz. Bu gün bu 
saraylar müzeye 
çevrilmiş durumda.

Merkezde otel fi 
yatları gecelik 450 
evrodan başlıyor, 
merkezden uzak
laştıkça fiyatlar da 
düşüyormuş.

Venedik, kanallar 
ve köprülerle eşine 
benzerine rastlaya- 
mayacağınız çok 
özgün bir kent.

“Venedik; tarih 
boyunca Avru 
pa’nın en önemli 
ticaret başkent
lerinden biri olmuş
tur. Venedikliler, 
Türklerden ve 
Araplardan öğren 
dikleri sayı sistemi 
ile ticaret arit
metiğini en üst dü 
zeye çıkarmışlar ve 
bu nedenle bütün 
AvrupalI tacirler bu 
aritmetiği 
öğrenebilmek için 
Venedik'te açılan 
birçok okula gele 
rek eğitim almışlar 
dır. Venedik nüfusu 
o dönemlerde 
300.000 civarında 
iken günümüzde 
72.000'e kadar 
düşmüştür.”

Yaşlı nüfusun 
yoğunlukta olduğu 
Venedik, artık 
anakarada bulunan 
Mestre adı verilen 
yeni şehre doğru 
kaymaktadır.
Venedik’te yaşayan
ların % 50’den 
fazlası geçimlerini 
turizmden sağla
maktadırlar.
Bugüne kadar ki 
rekor bir günde 250 
bin turisttir. Bu 
kadar turistik 
olması ve her şeyin 
deniz yoluyla taşın
ması sonucu fiyat
lar İtalya’nın 
genelinden daha 
yüksektir. İtalya’da 
olduğu gibi 
Venedik’te de tren 
önemli bir ulaşım 
aracıdır.

Bu güzel şehirde 
bulunan kanallar ve 
köprülerden 
geçerek kenti tanı

maya çalışacağız. 
Venedik’i daha iyi 
tanımak için 
Vapuretti denilen 
deniz araçlarından 
yaralanmak gerekli. 
Bu araçlarla kanal 
ve köprülerden 
geçerek kenti daha 
iyi tanımış olacağız. 
Vapuretti 70-80 
yolcu alan tekne 
anlamında kullanıl
maktadır.

Vennriik’p 
girdiğinizi anlamak
ta zorluk çekiyor
sunuz. Adalar 
grubuna bir kara 
yoluyla bağlanmış. 
Büyük yolcu gemi
lerinin de yanaştığı 
liman görevi yapan 
bir noktadan 
vapurettiye binip 
15-20 dakika sonra 
şehir merkezine 
varıyoruz. Öncelikle 
gondola biniyoruz.

Devamı yarın...

■;........................—
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Gemlik TSO İftar Yemeğine yoğun katılım

II

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası iftar 
yemeğinde konuşan 
Oda Başkanı Kemal 
Akıt, “TOBB’ne bağlı 
1 milyon 400 bin 
kanaat önderi, ülke 
adına gerilimi 
istemiyor" dedi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası bu yıl 
ilk kez yönetici, 
meclis üyeleri, ilçe 
yöneticileri, komşu 
Borsa ve Ticaret 
Odaları yöneticilerini 
ile uzun yıllardan 
sonra ilk kez geniş 
kapsamlı bir iftar 
yemeği düzenledi. 
Yeni açılan Mir Hotel 
Teras Salonu’nda ve 
alt salonunda veri 
len iftar yemeğine, 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz, İlçe Emniyet 
Müdürü Ramiz 
Erçetin, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
siyasi partilerin ilçe 
başkan lan ve ilçe 
Yöneticileri, sivil

toplum kuruluşu ve 
oda temsilcilerinin 
yanı sıra, çevre il ve 
ilçelerde bulunan 
oda ve borsa yöneti
cileri katıldı.
İftar öncesi Gemlik 
TSM Korosu tarafın

dan tasavvuf eser
leri ile renklenen 
iftar programında, 
iftar saatinde, 
Gemlik Çarşı Camii 
İmamı Süleyman 
Yedek, iftar duasını 
yaptı.

“GERİLİM 
İSTEMİYORUZ”
Yemekte konuşan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt; 
"1897 yılında kuru
lan odamız, ülkenin 

en eski odalarında 
başı çekiyor. 2 bin 
üyesi bulunan oda 
m izin 1 yıldır yeni 
binamızda hizmet 
vermenin mutlu
luğunu yaşıyoruz. 
Sizleri gelecek adına 

olumlu düşünmeye 
ve üretmeye çağın 
yorum.
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Biri iğ i’ne 
bağlı 1 milyon 400 
yüz bin kanaat 
önderi, ülke adına 
gerilim istemiyor. 
Gerilimin zaman 
kaybetmek oldu 
ğunu düşünüyor. 
Gergin bir ekonomi 
istemiyoruz, bu hem 
iş dünyasına, hem 
ülkeye zarar verir. 
Büyümek için, 
gerginlikten uzak 
durmak zorundayız” 
diyerek, katılanların 
ve İslam âleminin 
Ramazan ayını kut
ladı.
öte yandan, iftar 
davetine gelen da 
vetliler kapıda 
Oda yöneticileri ve 
personeli karşıla 
dı.
Yemek dağılımında 
oto parkta araçlarını 
hatalı park eden 
davetliler nedeniyle 
çıkışta sorunlar 
yaşandı.

KflŞ€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

AMiiii
VENÜS SİNEMASI 

MAYMUNLAR 
CEHENNEMİ 

ŞAFAK VAKTİ: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-22:00 
AYNI YILDIZIN 

ALTINDA: 11:30- 
13:45-16:00-18:15- 

22:00
5133321
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Gücüm sezon hazırlıklarına 
flew transferlerle haşladı

ÖSYS kılavuzunda 
değişiklik yanıldı

Türkiye Basketbol 
Federasyonu’nun 3. 
liginde mücadele 
edecek Gemlik 
Gücüm Spor A 
takımı 2014-2015 
sezonunda hazırlık
larına başlıyor.
Gemlik Gücüm Spor 
Yöneticisi Faruk 
Aktaş, “A takım 
kadrosuna genç 
oyuncuların takviye
si ile güçlü bir kadro 
yapısını oluşturmak 
ve önümüzdeki yıl
larda alacağı 
başarının mimarlan 
olmaları için kulüp 
olarak tüm imkan
larımızı zorluyoruz 
A takım da görev 
alarak gelişimleri 
daha üst seviyeye 
çıkartmak ve 
Basketbole değerli 
sporcular kazandır
mak için var gücü 
müzle mücadele 
ediyoruz. AKTAŞ 
Gemlik takımının 
3.ligde ilçeyi temsil 
etmesi ve Gemlik 
ağırlıklı bir kadro ile 
mücadele etmesi 
genç arkadaşları

mızın önünde rol 
model olan bir takı 
mın oluşması için 
herkesin ilçemiz adı 
na bu değerli göre 
ve sahip çıkması 
gerekiyor” dedi. 
Sezon öncesi 
yapılacak kampa 
genç takım kadro
sundan A takıma 
kadrosuna çağrılan 
Hakan Çatak, 
Atakan Atalay, Nadir 
Çeken, Mert Hızal, 
Buğra Aslan,

Batuhan Ayan ve 
Yavuz Bayraktar 
Ağustos ayında 
yapılacak kampa 
davet edildiler.
Gemlik Gücüm Spor 
Baş Antrenörü Ziya
Güler, “2012’den 
beri devraldığımız 
misyonu daha üst 
seviyelere gençle 
rimizin desteâi ile ” • * • —. ■» v » v a a * v

çıkartarak İlçemizi 
marka ilçe yapmak 
adına yönetim ile 
yoğun bir mesai 

harcıyoruz. İlçemi 
zin hak ettiği başarı 
lan halkımız ile bir
likte yaşayarak 
gerçek bir Gemlik 
takımı yaratmak 
istiyoruz. İlçemizde 
alt yapı anlamında 
tüm imkanlara 
sahibiz. Biz, bu 
imkanlarla biraz 
iyimser alarak ama 
Beko Basketbol 
liginde final oyna
mak istiyoruz... \ 
şeklinde konuştu

ÖSYM'nin internet 
sitesinde yer alan du 
yuruya göre, 7 Tem 
muz'da başlayan ÖS 
YS tercih işlemleri, 
17 Temmuz'da sona 
erecek.
ÖSYM'nin "www.os
ym.gov.tr" internet 
adresinden yayım
lanan ÖSYS Yüksek 
öğretim Programları 
ve Kontenjanları 
Kılavuzu'nda bazı 
değişiklik, düzeltme 
ve eklemeler yapıldı. 
Buna göre, Gülhane 
Askeri Tıp 
Akademisi'nin talebi 
üzerine, 154. koşula, 
11074 tür kodlu 
"Askeri Lise" ibaresi 
eklendi. Bu okul 
türünden mezun 
olanlar veya olacak
lar 104610037 ve 
104610046 kodlu 
Askeri Tıp Fakültesi 

programlarını tercih 
edebilecek.
Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma 
Kurumu'nun 
(TÜBİTAK) talebi 
üzerine, TÜBİTAK 
tarafından Temel Fen 
ve Sosyal Bilimler 
alanında verilecek 
burslara ilişkin duyu
ru metnine kılavuzda 
yer verildi.
Kılavuz yeni haliyle 
ÖSYM'nin internet 
adresinden yayım
landı. Bu değişiklik
ler nedeniyle tercih
lerini düzenlemek 
isteyen adaylar, ter
cih süresi içinde 
değiştirebilecek. 
Adayların tercihlerini 
yaparken, kılavuzda 
yapılan düzen
lemelere ve değişik
liklere dikkat 
etmeleri gerekiyor.

ÜRETİMDE Ç0LIŞMRK 
ÜZERE

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.
Açmâlar'lVlevkiı 'UedeleK- 

Orhangazi / BURSA 
Tel : 0 224 586 00 05

IIS İt iWit uttu W
Dikey Geçiş Sınavı 
(DGS) giriş belgeleri 
erişime açıldı. 
ÖSYM'nin internet 
sitesinde yer alan 
duyuruya göre, 19 
Temmuz'da yapılacak 
2014 Dikey Geçiş 
Sınavına (DGS)

başvuran adayların, 
sınava girecekleri 
bina/salonlara atan
ma işlemleri tamam
landı.
Adaylara, Sınava 
Giriş Belgesi gönder
ilmeyecek. Adaylar, 
sınava girecekleri

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK 
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2

BAHÇESİ 800 M2 

MÜRACAAT 
0224513 6111 
0532493 0377

yer bilgisini gösteren 
Sınava Giriş 
Belgesi'ni, T.C. kim
lik numaraları ve 
aday şifreleriyle 
ÖSYM'nin 
"https://ais.osym.gov 
,tr" internet adresin
den edinecek. 
Belgenin üzerinde 
adayın sınava gire
ceği merkez, bina, 
salon bilgileriyle 
adayın fotoğrafı 
bulunacak. Belge 
üzerinde adayın 
fotoğrafının bulun
ması zorunlu olacak. 
Adaylar, yazıcıdan 
döküm alırken belge 
üzerinde fotoğrafla 
rının görünür olması
na özen göstermeleri 
gerekiyor. Adayların, 
internetten edinecek
leri bu belgelerinin 
renkli ya da siyah- 
beyaz çıktılarını 
sınav günü yanların
da bulundurmaları 
zorunlu olacak.

http://www.osym.gov.tr
https://ais.osym.gov
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SOFÖB
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE
DOLGUN MAAŞLI 

ACİL TIR ŞOFÖRÜ
ARANIYOR 

0 530783 62 61

ELEMAN
BÜNYEMİZDE 
ÇALIŞACAK 
KAYNAKÇI 

ve VARDİYA 
AMİRİ 

ARANIYOR

02245140060

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2
MÜRACAAT 

0 224 5136111 
05324930377

ELEMAN
DENEYİMLİ 

SRC BELGELİ 
SERVİS ŞOFÖRÜ

ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

BAYAMELEMAH
MERMER SEKTÖRÜNDE 

ÖN MUHASEBE VE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

■Gemlik Körfezi
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4921 

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

KİRALIK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
^OlİflNELl- 
UÇ 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 

05435821578

TeMAa
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafindan 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama” kampanyasına

SATILIK SU BAYİİ 

05072447224si için siz de katılın

'Gemlik Körfez’ www.gemlikko rf ezg azetes i .cöm

http://www.gemlikko


Hisar 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


GEMLİK

JüuııhkKKrfezjB
ARAÇLARIMIZ,. 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

... ..... ...

ARAÇ ALIM SATIMI DA GİT

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...
^ngîfi^ircafi çJa(ıir ÇÖuman

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

iahibinden.com gemlikmerkezotomotiv.

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

iahibinden.com
mailto:inanastiremlak@hotnfiail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


k[KAVLAkWBDOĞANIN HAZÎNESİ
(kavlak]

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAWmarkası,
^KiSahuiis

kavlak]

»WZevtinvaai
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

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

JKestane Şekeri 1 
İYöresel Reçelleri 
I Koz met i k Ü rünler

Tel: 512 0 512
www.kavlak.com.trŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskşle - Gemlik (İstiklalİCâdj.Yaloy.â Yglü S'âtışMağ^a'st T'Orharigazi (Gedelek)

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
IBfemmuz 2014 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com________________________________  50 Kr.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, Belediyenin meclisten kaçırarak sattığı 60 
dönüm arsa satışının iptali için CHP’lilerin açtığı davanın kazanıldığını söyledi.

Kadri GÜLER
kadri_g u ler@hotmai I .com

Güne Bakış

TOP ATIŞI...

MHP’liler ile CHP’lilerin Bursa 2. İdare 
Mahkemesi’nde, Belediye arsalannın 
satışının iptali ile ilgili olarak açtıkları 
davada, mahkemenin satışı iptal etmesi 
siyaseti yerel seçimlerden sonra yeniden 
hareketlendirdi.

önceki gün, MHP ilçe Başkan inin yaptığı 
basın toplantısından sonra Osman Durdu 
ya cevap veren Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz, MHP’lileri Gemlik’e hizmeti 
engellemekle suçlamıştı. Sayfa 4’de

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Meh met 
Sertaslan, son günlerde Gemlik kamuoyunu 
yeniden meşgul eden Gemlik Belediyesi’ne ait 
yaklaşık 60 dönümlük arsaların Çimtas ve 
Borusan lojistik A.Ş.ye satışının Bursa 2. idare 
Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine, 
CHP li İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Hulisi Aydın 
tarafından MHP’lilerle birlikte aynı idare 
mahkemesine açtığı iptal davasının da olumlu 
sonuçlandığını belirtti. Haberi sayfa 3’de

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu da 
Yılmaz ‘a cevap verdi: 

“Halkın malını 
kimseye peşkeş 

çektirmeyiz’’

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Bele 
diye Başkanı Refik Yılmaz’ın belediyeye ait 
60 dönümlük arsa satışının iptal edilmesin
den sonra yaptığı açıklama üzerine "Yılmaz 
yanlış beyanlar ile kamuoyunu yanlış bil
gilendiriyor. ” dedi. Haberi sayfa 3’de

et • •• V •

ÖZEL AYKENT UKOGRETIM OKULU
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km

Umurbey Paşabahçeler Mevkii
Tel: 513 50 84 GEMLİK

www.aykentilkogretim.k12.tr

“Aykent ile hedeflerinize doğru"
2014-2015 eğitim ve öğretim yılı İçin kayıtlarımız devam elliyor

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

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi If İT •J CT* •
İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir Bf ||, jy , |. | j|| |]l*n kıiıjj/ı |k Al *

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini
İspatlar, engel tanımaz. “BAŞARACAĞIM” der ve başarır, HH

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF 
6. SINIF
7. SINIF 
8.SINIF

6.500 
7.000 
9.000

11.000 
11.000 
11.000
11.000 
11.000 
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
IBfemmuz_2014_Cumartesi_www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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CHP İlçe Başkanı Mehmet Şertaslan, Belediyenin meclisten kaçırarak sattığı 60 dönüm arsa satışının 
iptali için CHP’lilerin açtığı davanın kazanıldığını söyledi.

Şertaslan, Win açıklamalan Mır
Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe Başkanı 
Mehmet Şertaslan, 
son günlerde Gemlik 
kamuoyunu yeniden 
meşgul eden Gemlik 
Belediyesi’ne ait 
yaklaşık 60 dönüm
lük arsaların Çimtaş 
ve Borusan lojistik 
A.Ş.ye satışının 
Bursa 2. idare 
Mahkemesi tarafın
dan iptal edilmesi 
üzerine, CHP li il 
Genel Meclis Üyesi 
Ahmet Hulisi Aydın 
tarafından 
MHP’lilerle birlikte 
aynı idare mahkeme
sine açtığı iptal 
davasının da olumlu 
sonuçlandığını 
belirterek, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın yaptığı 
açıklamalardan 
dolayı “İFTİRACI” 
olarak niteledi. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan’ın 
yazılı açıklamasında 
İslam aleminin 
ramazanını kutlarken 
şunları belirtti:

ARSA SATIŞLARINI 
MECLİSTEN 
KAÇIRDILAR 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe 
Başkanlığı olarak 
öncelikle içinde 
bulunduğumuz kut
sal Ramazan 

ayımızın, adeta kan 
gölü haline getirilen 
tüm İslam alemine 
hayırlı olmasını dile 
yerek başlamak 
istiyoruz açıklama 
lanmıza.
Hepinizin bildiği 
üzere bu hafta 
Gemlik gündemini; 
ilçemizde faaaliyet 
gösteren bazı kuru
luşlara Gemlik 
Belediye Encümeni 
tarafından satılan 60 
dönüm civan arsa 
nın satışının Bursa 
2. İdare Mahkemesi 
tarafından verilen 
iptal kararı oluştur
muştur. Bu satış 
kararına ilişkin gö 
nişlerimizi daha 
önce defalarca çe 
şitli yollarla Gemlik 
halkıyla paylaşmış 
tık. Bu satışın 
belediye meclisimi 
zin onayından 
kaçırılarak, encümen 
üzerinden yapıl
masını hukuksuz 
bulduğumuzu ve bu 
yolla yapılan satışın 
kamuyu zarara 
uğrattığını söyle 
miştik. Sadece bu 
açıklamalarla yetin
meyip, biz de satışın 
iptali için eski bele 
diye başkanımız 
aracılığıyla Cumhu 
riyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulun
muş, ayrıca İdare

Mahkemesine dava 
açmıştık.
Gerekçeli karar eli 
mize ulaşmamakla 
beraber, açtığımız 
davanın lehimize 
sonuçlandığı ve 
belediye arsalannın 
satışına ilişkin 
kararın mahkemece 
iptal edildiği bilgisi 
2 gün önce 
tarafımıza ulaşmıştır. 
Bizimle aynı dönem 
de, aynı mahkemeye 
müracaat eden 
M.H.P ilçe başkan
lığının açtığı davanın 
da aynı şekilde 
sonuçlanmış olması, 
bu konudaki haklılı 
ğımızı ortaya koy
maktadır.
Bu dava sonucunda 
söz konusu arsalar 
birleştirilecek, 60 
dönüm büyüklüğün 
de tek bir arsa 
belediye adına tescil 
edilecek, belediye 
meclisimizin onayı 
olması halinde 
İHALE yoluyla 
muhtemelen ilk satış 
bedelinin çok 
üzerinde bir fiyatla 
satılabilecektir. 
KAMUYA KARSI 
SORUMLULUĞU
MUZ 
Buraya kadar anlat
tıklarımız bir siyasi 
parti olarak kamuya 
karşı olan sorumlu
luğumuz ve par

timize oy veren ya 
da vermeyen bütün 
Gemlik’lilere karşı 
boynumuzun bor
cudur.
Dolayısıyla aslında 
bu konular hakkında 
açıklama yapmak 
yerine, bundan son
raki süreci takip 
etmeyi ve Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı sırf haklı 
çıkmak uğruna 
ihalelerde de hata 
yapmaması adına 
takip etmeyi daha 
doğru bulurduk. 
Ancak, 2 gündür 
yerel basında çıkan; 
konuya ilişkin haber
ler, bizi bu konuda 
açıklama yapmaya 
mecbur bırakmıştır. 
Özellikle başkan 
Yılmaz’ın açıklama 
lan adeta bir iftira 
niteliğindedir. 
Ne demiştir sayın 
Yılmaz birlikte 
bakalım.
1- Bizden önceki 
CHP yönetiminin 
aynı bölgede aynı 
yöntemle arsaları 
metrekaresi 249 
liradan satarken 
bunu duymayan, 
görmeyen, bilmeyen 
MHP yönetimi, biz 
2012 yılında encü
men kararı ile metre 
karesini 410 liradan 
satınca kararı yar 
gıy a taşıdı diyerek 

ilk iftirasını atmıştır. 
Oysa C.H.P. döne
minde satılan arsa 
imar planlan içinde 
en küçük parsel 
alanının 2500 
metrekareden az ola
mayacağı notu bulu
nan ve 500 küsur 
metrekare büyük
lüğe sahip bir 
parseldir. Ayrıca, bu 
parselin belediye 
sadece hissedendir, 
bu büyüklükte bir 
arsayı tek bir parsel 
haline getirmek 
mümkün değildir ve 
diğer hissedara satış 
yapmıştır. Hal bey
leyken, 59 bin metre 
kareyi satan Refik 
Yılmaz’ın bu 500 
küsur metrekarelik 
parseli örnek göster
mesi en hafif 
ifadeyle cahilliktir. 
Başkan Yılmaz 
sanırız halkımızın 
aklıyla alay etmeye 
çalışmaktadır.
2-Orhangazi Caddesi 
ile Hürriyet Caddesi 
nin kesiştiği noktada 
bulunan bir arsanın 
planlarını, arsa 
sahibi inşaat işini 
sırf ailesine ait bir 
inşaat firmasına ver
medi diye değiştirdi 
ği konusunda suçla 
nan başkan Yılmaz, 
bu suçlamaya cevap 
verirken de par
timize ikinci iftirayı 

atmıştır. Bölgeye 
katlı oto park ihtiya 
cı olduğu için 
CHP’lilerle birlikte 
Büyükşehir Belediye 
sine önerge verdik
lerini ve 1/5000 
ölçekli planlarda 
değişiklik yapıldığını 
söyleyen Yılmaz, 
konuyu çarpıtmakta 
C.H.P li plan değişik
liğine R ED oy u 
verdiklerini söyle
memektedir.
Bu Refik Yılmaz’ın 
da içinde bulunduğu 
A.K.P li meclis 
üyelerinin oyuyla 
yapılmış bu yolla da 
hem arsa sahibi 
vatandaş sıkıntıya 
sokulmuş, hem de 
Gemlik gündemi boş 
yere meşgul 
edilmiştir. Özetle 
yukarıda anlatık- 
larımızdan iki sonuç 
çıkarmak mümkün 
dür. Birincisi Başkan 
Yılmaz tam bir C.H.P. 
hayranıdır ve her 
konuda Cumhuriyet 
Halk Partisinin yap
tıklarını yapmaktadır 
(ki bunu da becere- 
memektedir). 
İkincisi ise Başkan 
Yılmaz iftiracıdır ve 
kendi kabahatlerini 
ört bas etmek için 
sürekli Cumhuriyet 
Halk Partisini kullan
maktadır.’’ samimi 
olmanızı bekleriz.”

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu da Yılmaz ‘a cevap verdi:

"Halkın imlim kimseye peşkeş çektirmeyiz”
Milliyetçi Hareket 
Partisi Üçe Başkanı 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
belediyeye ait 60 
dönümlük arsa 
satışının iptal 
edilmesinden sonra 
yaptığı açıklama 
üzerine “Yılmaz 
yanlış beyanlar ile 
kamuoyunu yanlış 
bilgilendiriyor. ” 
dedi.
Osman Durdu, 
yazılı açıklamasın
da şunları söyledi: 
“Bizim muhalefe
timiz, belediye 
mülklerini ve kay
naklarını, siyasi 

geleceğini sağlama 
almak için yaptığın 
yanlış işlere 
karşıdır. CHP döne
mini sorgulama
makla itham ediyor, 
metresini 250, 300 
liraya satıldı dediği 
yer ile kendi sattığı 
yerin, hiç bir ben 
zeri iğ i yok. 
O dönem satılan 
yerler, yapılan imar 
uygulaması sonrası 
oluşan 100 metre, 
200 metre inşaata 
elverişli olmayan 
parçaların imar 
kanununun 17. 
maddesine göre 
komşu parsele

satılmasıdır. 
Hukuksuzluk bunun 
neresinde?
Siz hangi imar (18) 
uygulamasını yap
tınız da 60 bin 
metrekare artık 
parsel çıkardınız. 
Sıkılmıyor musunuz 
halkı yanıltırken? 
Bir arsanın değeri 
siz iyi bilirsiniz ki 
imar durum ile 
mevkii ve büyük
lüğü ile belirlenir. 
250 metre inşaata 
elverişli olmayan 
artık parsel ile 
60 bin metrekare 
alan içinde köy 
kurulabilecek bir 

yer büyüklüğün 
dedir. Siz çocuk mu 
kandırıyor sunuz? 
Buna kim inanır. 
Sanayi Bölgesi’nde 
saati dolar üzerin 
den kira geliri 
getiren yerin 
metresini 400 liraya 
sattığınız Belediye 
olarak arsasının 
metre karesini 750 
aldığın pazaryeri 
arsasından daha mı 
az değerliydi? 
Buna itiraz etmez 
isek, Hak ile halk 
bunun hesabını 
bize sorar. 
Biz yapılan hizmet
ten Gemlik adına 

mutlu oluruz. 
Ancak, Gemlik 
halkının malında 
kimseye peşkeş 
çektirmeyiz. 
Bu böyle anlaşıl
malı.
Kararın nasıl çık
tığını biz çok iyi 
biliyoruz Sayın 
Başkan, Belediye 
meclisinde aldığınız 
kararları oy çok
luğu ile mi alıyor
sunuz?
Meclis gurubunda, 
Başkana rağmen oy 
çıkabilir mi?
Ama sizin beğen
mediğiniz iptal 
kararında çıkıyor.

Çok şükür ülke 
m izde aklı hür, vic
danı hür hakimler 
de var.
Pazar yeri için 
ödediğin bedelden 
(750 liradan) hesap 
lasak, Gemlik'in 20 
milyon zararı var. 
Muhalefete kulak 
verseydiniz.
20 milyon lira 
Gemlik'in hizmetine 
sunulsaydı, kötü 
mü olurdu?
Siz yeterli doğru 
işler yapın biz hep 
yanınızda oluruz. 
Kuzey imar plan
larındaki sorunu 
çözün.”



12 Temmuz 2014 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Top atışı...
Dün, Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP İlçe 

Başkanları Refik Yılmaz'ın açıklamalarını 
yalanladılar.

CHP İlçe Başkanı Yılmaz ın açıklamalarının 
iftira olduğunu yaptığı açıklama ile ileri sürdü.

Yılmaz açıklamasında Borusan’a CHP li 
belediye döneminde 500 küsür metrekarelik 
arsanın 249 liradan satılmasını şöyle yorum
ladı:

“CHP döneminde satılan arsa imar planları 
içinde, en küçük parsel alanının 2500 
metrekareden az olamayacağı notu bulunan ve 
500 küsür metrekare büyüklüğe sahip bir 
parseldir.”

Bundan anlaşılan nedir?
İmar planlarının altlarında dip not dive bilinen 

ve uvplmasi agreken esaslar vardır.
Fatih Mehmet Güler döneminde Belediye 

Meclisi'nden geçen bu bölgenin imar plan 
değişikliğinde, bölgede satılacak arsanın tarifi 
yapılıyor.

Güler satışı buna göre yapmış...
MHP İlçe Başkanı Osman Durdu ise bu konu

da şunları söylüyor:
“CHP dönemini sorgulamamakla itham edi 

yor, ‘metresi 250,300 liraya satıldı’ dediği yer 
ile kendi sattığı yerin, hiçbir benzerliği yok.
0 dönem satılan yerler, yapılan imar uygula

ması sonrası oluşan 100 metre, 200 metre 
inşaata elverişli olmayan parçaların imar 
kanununun 17. maddesine göre komşu parsele 
satılmasıdır. Hukuksuzluk bunun neresinde?”

Mehmet Sertaslan, Yılmaz’ın açıklamalarıyla 
halkı kandırmaya çalıştığını, 59 bin metrekare
lik arsa satışı ile 500 metrekarelik arsanın 
satışının kıyaslamanın ise cahillik olduğunu 
ifade ediyor.

Sertaslan, Abdullah Bayhan varislerine ait 
Hürriyet Caddesi ile Orhangazi Caddesi arasın
da kesişen konut alanın Kapalı Otopark yapıl
masına CHP grubunun Büyükşehir Belediye 
Meclisinde “RED” oyu verdiklerini, Yılmaz’ın 
bunu bile bile halka yalan söylediğini, CHP ye 
iftira attığını belirtiyor.

Sertaslan bu konuda şu açıklamayı yapıyor: 
“Bursa Büyükşehir Meclisinde, Refik

Yılmaz’ın da içinde bulunduğu AKP’H meclis 
üyelerinin oyuyla yapılmış bu yolla da hem 
arsa sahibi vatandaş sıkıntıya sokulmuş, hem 
de Gemlik gündemi boş yere meşgul 
edilmiştir.”

Osman Durdu açıklamasında satılan 60 
dönümlük arsa için şunları söylüyor:

“Siz hangi imar (18) uygulamasını yaptınız da 
60 bin metrekare artık parsel çıkardınız.

Sıkılmıyor musunuz halkı yanıltırken?
Bir arsanın değeri siz iyi bilirsiniz ki imar 

durum ile mevkii ve büyüklüğü ile belirlenir.
250 metre inşaata elverişli olmayan artık 

parsel ile 60 bin metrekare alan içinde köy 
kurulabilecek bir yer büyüklüğündedir.”

Anlaşılan o ki, Bursa 2.ldare Mahkemesinin 
başından belli olan İPTAL kararı muhalefeti 
canlandırdı ve haklı olarak Refik Yılmaz’a top 
atışına tutturdu.

Bu bir süre daha devam eder, sonra unutulur.
Ancak, Durdu'nun söylediği gibi, 

Mahkemelerde ve Meclislerde kararlar oy bir
liği ile değil, oy çokluğu ile alınır.

Bunu bir hukukçunun bilmesi gerekir.
Sanki mahkeme kararında bir yanlışlık var

mış gibi ifade kullanmak sonucu değiştirmez.

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nce Denizcilik 
Müsteşarlığından 3- 
4-5 Eylül 2014 tarih
leri için sınav tarihi 
alındığı bildirildi. 
ADB sınavına gir
menin ön şartı 
www.ades.udhb.go 
v.tr adresinden on 
line eğitim progra 
mini tamamlamış 
olması gerekiyor. 
Yapılan açıklama, 
eğitim tamamladığı
na dair çıktı ile bir
likte, belirtilen 
evraklarla HEM’e 
müracaat edilmesi 
gerekiyor.
GHEM’den yapılan 
açıklamada şu 
görüşlere yer veril
di: “Sınava katıl
mak isteyenlerin 
aşağıda belirtilen iş 
ve işlemleri gerçek
leştirmeleri gerek
mektedir. Sınav için 
eğitim almamış 
kişilere yönelik 
Bayramdan sonra 
Amatör Denizci 
Belgesi Sınavına 
Hazırlık Kursu

AKSA GEMLİK DOĞALGAZ 
DAĞITIM A.Ş. BÜNYESİNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK 
BÖLÜMLERİNDEN YENİ MEZUN, 
DİSİPLİNLİ, DİNAMİK VE TAKIM 

ÇALIŞMASINA YATKIN, 
YOĞUN VE ESNEK ÇALIŞMA 

TENfPÜSÜNAClîGÜN, 
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

açılacaktır.
Kurslara ve 
sınavlara katılmak 
isteyenlerin birey
sel olarak Gemlik 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlü ğüne 
başvuruda 
bulunmaları 
gerekmektedir. 
Eğitim süresi Ama 
tör Denizcilik için 2 
hafta, Yakın Mesafe 
Telsiz Kullanımı 
için 1 hafta olup 
akşamları saat 
18.oo ile 21.15 
arasında olacaktır. 
Eğitimler yeterli 
başvuru olduğu 
anda açılacaktır.
Yakın mesafe Telsiz 
Kullanımı sınavı 

için eğitim şartı 
aranmamaktadır. 
BAŞVURU 
ŞARTLARI 
1) En az İlkokul 
mezunu olmak 
2) En az 14 yaşını 
doldurmuş olmak

KAYIT İÇİN 
GEREKLİ 
BELGELER

1- Dört Adet 
Fotoğraf
2- Nüfus Cüzdan 
Fotokopisi 2 Adet 
3- Diplomanın 
Fotokopisi 2 Adet 
4- Sağlık Raporu: 
Göz ve KBB dok
torları tarafından 
doldurulup onay

lanması (Aslı ve 
Fotokopısi).Amatör 
Denizci Belgesi 
Alabilir İbareli 
5- Resmi kurumda 
memur olarak çalı 
şanlar için Görev 
Yeri Belgesi (Aslı 
ve Fotokopisi).
6- Savcılıktan İyi 
Hal Belgesi-fResmi 
Kurumda Çalışan 
Memurlar Hariç)- 
(Ash ve Fotokopisi) 
7. Başvuru Dilek 
çesi (Halk Eğitimi 
Merkezinden 
Alınacak). 9-18 
yaşından küçük 
olan kursiyerler 
için noter onaylı 
veli muvafakat 
namesi - Veli 
Muvafakat name 
formu halk eğitimi 
merkezinden alı
nacak- (Aslı ve 
fotokopisi).

SINAV ÜCRETLERİ 
AMATÖR DENİZCİ 
BELGESİ İÇİN

Ziraat Bankası 
Gemlik Şubesi: 
TR89 0001 0000 
6349 57581950 01 
nolu hesaba 150 tl 
Denizcilik 
Müsteşarlığının 
Ziraat Bankası, 
Ankara-Tandoğan 
Şubesindeki 
7064441-5001 
numaralı hesaba 50 
TL sınav ücreti 
yatırılacak. Banka 
ya para yatınhnca 
T.C kimlik numarası 
yazdırılacak ve 
açıklamalar kısmına 
“Amatör Denizcilik 
Belgesi Sınav 
Ücreti” diye not 
düşülecek.” 
Daha ayrıntılı bilgi 
almak isteyenlerin 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü’ne 
müracaat etmeleri 
istendi.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.ades.udhb.go
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AYRINTI
Erhan İZGİ

İtalya Gezisi ile İlgili İzlenimler (12)

Dünden devam.. 
Gondol Turu: 
6 kişi bir gondola 

biniyor. Dar uzun, 
süslü püslü 
saltanat kayıkları 
gibi gondollar. Grup 
halinde giderseniz 
çok daha ucuza 7-8 
evroya tur atabili 
yorsunuz.
Gondollar; boyan
mış, temiz, bakımlı 
pırıl pırıl, renk 
renk...
Oturma yerleri 

gayet güzel. Denge 
unsuru çok önemli, 
gondolün 
devrilmemesi için 
buna özen gösteri 
yortar.

Gondola en son 
biz biniyoruz, ama 
biz dört kişiyiz. 
Gondolü kullanan 
kişi arkada uzun bir 
sınğı öylesine usta
ca kullanıyor ki 
gondolü hem 
hareket ettiriyor 
hem de yönlendin 
yor. Daracık kanal
larda birbirine 
değmeden 
geçmeleri insanda 
şaşkınlık yaratıyor. 
Kaptanların kendi 
aralarında bağırıp 
çağrışmaları ilk 
anda sanki kavga 
ettikleri izlenimi 
veriyor. Bu durum 

onların doğal 
yaşamının bir 
parçasıymış. 
Kanallardan iler
lerken birçok 
köprünün altından 
geçiyoruz. 
Otellerden ayrılan 
müşteriler özel 
teknelerle alınıyor. 
Buraları görünce su 
içinde bir şehir ve 
bu şehirde 
sürdürülen 
yaşam...

Bize tuhaf geliyor; 
fakat Venedikliler 
için gayet doğal. 
Gondol turumuz 20- 
25 dakika civarında 
sürüyor. Bindiğimiz 
noktada gondoldan 
iniyoruz. Şimdi şeh 
ri gezmeye başlı 
yoruz. Şehir turu 
sırasında göre
ceğimiz yerler:

San Marco 
Meydanı:

Güvercinleriyle 
bilinmektedir. 
Alabildiğine geniş 
bir meydan. Nereye 
bakarsanız bakın 
tarihi binalar 
karşınıza çıkıyor. 
Büyük kanalların 
bu meydana apayrı 
bir güzellik kattığı 
da söylenebilir. 
Dikdörtgen biçimin
deki bu meydanda; 
Dükler Sarayı,

Sansovino 
Kütüphanesi, Saat 
Kulesi ve San 
Marco Bazilikası 
yer alıyor. 
Türkiye’de meydan 
yaptığını sanan 
muhteremlere 
buraları gösterip 
ders almalarını 
sağlamak gerekli.

Bu alan ilk kurul
duğunda pazar yeri 
olarak kullanılıyor
muş; fakat alanın 
temiz tutulması için 
pazar kurulması 
yasaklanmıştır. 
Meydanın deniz 
tarafında iki sütun 
yer alıyor, birinin 
üzerinde Bizans 
Kraliçesi Teodo 
ra’nın heykeli diğe 
rinin üzerinde ise 
şehrin koruyucusu 
StMarco’nun sen- 
bolü olan aslan 
heykeli yer alıyor.

San Marco 
Kilisesi:

Kilisenin tavanın
da ki mozaiklerin 
altın tozundan 
yapılmış olması 
nedeni ile buraya 
"Altın Kilise" 
denilmektedir. 
Meydana adını 
veren kilisede ise 
haçlı seferleri 
sırasında 
İstanbul’dan çalı

nan bronz atların 
kopyaları 
sergileniyormuş. 
Bu heykellerin orji- 
nalleri yağmur, 
rüzgâr gibi doğal 
tahribatlardan koru
mak amacı ile San 
Marco Katedrali'nin 
içinde muhafaza 
edilmekteymiş.

"San Marco kili 
sesi ise Venedik

soylularınca Bizans 
imparatoruna 
nazire yaparcasına 
inşa ettirilmiş. 
Mimarlar, Bizans’ın 
o şark tarzını kul
lanmış, kubbeleri 
ve mozaikleri ile 
tamamen eski 
İstanbul, hatta cami 
havasının yan
sıtılmış olduğunu 
öğreniyoruz.

Kilisenin tam 
karşısında da kır
mızı kare prizma 
şeklinde tepesi 
üçgen çan veya 
gözetleme kulesi 
yer (Campanile) 
alıyor. Bu kule de 
bir simge. Kilisenin 
hemen yanında tari
hi bir saat kulesi de 
bulunuyor.” 

Devamı var...
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www.gemlikkorfezgazetesi.com

ŞOFÖR
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE
DOLGUN MAAŞLI 
ACİL TIR ŞOFÖRÜ

ARANIYOR 
05307836261

ELEMAN
BÜNYEMİZDE 
ÇALIŞACAK 
KAYNAKÇI 

ve VARDİYA 
AMİRİ 

ARANIYOR

0 224514 00 60

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2
MÜRACAAT 

02245136111 
05324930377

ELEMAN 
DENEYİMLİ 

SRC BELGELİ 
SERVİS ŞOFÖRÜ 

ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

BAYAN ELEMAN 
MERMER SEKTÖRÜNDE

ÖN MUHASEBEYE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

■Gemlik Körfezi
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4922 

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)

KİRALIK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

SATILIK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 

4+1
MASRAFSIZ 
şömineli- 
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 

05435821578

TEMAA
“SUYUNU BOŞA 

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

j SATILIK SU BAYİİ 
05072447224

‘Gemlik Körfez’

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com




İGemlikKErffezl

ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

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... 
^ngiftj^ircan. ^Jahcr Obııman

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

>ahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

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

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com

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


KAVLAKR»
DOĞANIN HÂZİNESİ

DOĞANIN HAZİNİ»! **

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, U| 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubeSKüıa^anında. 1 

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

pKAVLAKjW 
hliVTİN REÇELİH

etini/or 

eyOncSHİ 
b Zeytinyağı

■ Kestane Şekeri 
[Yöresel RecellerW*/^ 
t Kozmetik Ürünler J %!

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

Teir5l2Ö512
www.kavlak.com.tr

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

14 Temmuz Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ADİL OLMAYAN BİR SEÇİM...

10 Ağustos günü yapılacak olan 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde, AKP Genel 
Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, diğer adaylar Ekmeleddin Ihsan 
oğlu ve Selahattin Demirtaş karşısında 
görevinden istifa etmediği içi.n, adi! 
olmayan bir yarışın tarafıdır. Erdoğan’ın 
başbakanlık görevinden istifa etmesi için 
YSK yapılan 15 başvuruyu red edilmiş.

Yani Erdoğan bu yanşa devletin tüm 
olanaklarını kullanarak girecek. Dev. 4’de

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu, 
cumartesi günü saat 15.30 da İlçemize gelerek, Umurbey’de bulu
nan 3. Cumhurbaşkanı Merhum Celal Bayar’ın Anıt mezarındaki 
kabrini ziyaret ederek, fatiha okudu. Celal Bayar Müzesi’ni de 
ziyaret eden Ekmeleddin Ihsanoğlu’na Umurbeyliler büyük ilgi 
gösterdi. CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, Ihsanoğlu’na 
zeytin dallarından yapılan bir pano armağan etti. Haberi sayfa 3’de

Eset 
ÖğretmeılM 
Mceketatatı 
MM 
iW 

TBMM de görüşü 
len torba yasada 
öğretmenlere yöne
lik il içi rotasyon 
uygulaması hakkın
da Türk Eğitim Sen 
İlçe Temsilcisi Ce 
mal Eser yazılı açık
lama yaptı. Eser, 
öğretmenlere rotas 
yonn gündemde 
olduğunu belirterek, 
"Bu konu zaman 
zaman temcit pilavı 
gibi ısıtılıp öğret
menlerin sofrasına 
konulmaktadır.” 
dedi. Haberi 4’de
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Cumhurbaşkanı adayı olan Ekmeleddin Ihsanoğlu, Umurbey’e gelerek Celal Bayar’ın mezarını ziyaret etti, halkla sohbet etti

Muhalefetin Cumhur 
başkanı adayı olan 
Ekmeleddin 
Ihsanoğlu, cumarte
si günü saat 15.30 
da ilçemize gelerek, 
Umurbey’de bulunan 
3. Cumhurbaşkanı 
Merhum Celal 
Bayar’ın Anıt 
mezarındaki kabrini 
ziyaret ederek, fatiha 
okudu.
10 Ağustos 2014 tar
ihinde yapılacak 
olan Cumhurbaş 
kanlığı seçimi 
nedeniyle gezilere 
başlayan Ihsanoğlu. 
CHP ve MHP Bursa 
örgütlerince düzen
lenen iftar yemeğine 
katılmak için 
Bursa’ya geldi. 
Bursa’daki ziyaret
lerinden sonra 
Gemlik’e de gelen 
Ekmeleddin 
Ihsanoğlu, doğru 
Umurbey’e gitti. 
Umurbey’e seçim 
otobüsü ile gelen 
Ihsanoğlu’nu CHP, 
MHP, DP’lilerce 
alkışlarla karşılandı. 
Ihsanoğlu ve eşi, 
yanlarında Bursa 
CHP Milletvekili 
Turhan Tayan, Sena 
Kaleli, Aykan 
Erdemir, ilhan 
Demiröz, CHP İl 
Başkanı Metin 
Çelik, ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
MHP Milletvekilleri 
Necati Özensoy, 
MHP il Başkanı 
Hasan Toktaş, ilçe 
Başkanı Osman 
Durdu ve partililer 
tarafından 
karşıladılar.
Celal Bayar’ın 
mezarı başına 
inen Ihsanoğlu ve 
eşi, dua okudu. 
Daha sonra Celal 
Bayar Müzesi’ni 
gezdi.
Müze çıkışında mey
danda bulunan 
Atatürk ve Celal 
Bayar heykelinin 
önünde fotoğraf çek
tiren Ihsanoğlu, 
daha sonra meydan
daki çardak altında 
oturarak halkla soh
bet etti.
Ihsanoglu’na CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
zeytin dallarından 
yapılan bir panoyu 
hediye ederek, 
“Cumhurbaşkanı 
seçildiğinizde,

F t

barışın simgesi 
bu panoyu

makamınızda uygun sanıyoruz.”dedi. 
bir yere koyacağınızı Ihsanoğlu, daha

sonra Bayar yanında zeytin
Müzesi’nin girişinin fidesi dikti.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

ADİL OLMAYAN BİR SEÇİM...
10 Ağustos günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 

seçiminde, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, diğer adaylar Ekmeleddin Ihsan oğlu 
ve Sefahattin Demirtaş karşısında görevinden istifa 
etmediği için, adil olmayan bir yarışın tarafıdır. 
Erdoğan’ın başbakanlık görevinden istifa etmesi için 
YSK yapılan 15 başvuruyu red edilmiş.

Yani Erdoğan bu yanşa devletin tüm olanaklarını kul
lanarak girecek.

Başbakan Antalya’ya gidiyor, devletin Valisi tarafın
dan karşılanıyor. AKP'li belediyenin tüm olanaktan kul
landırılıyor. Maddi yönden bir sıkıntısı yok.

Her ne kadar Cumhurbaşkanı adaylarını 9 bin liradan 
fazla bağış yapılamayacağını hükmeden bir yasamız 
varsa da, bu Ekmeleddin Ihsanoğlu için geçerli olacak
tır.

BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın da Erdoğan’a 
aşık attıracak tarafı yok.

Televizyon kanalları Erdoğan’ın emrinde, yandaş 
medya desen emrinde... Bu yarış baştan adaletsiz.

10 Ağustos da, Recep Tayyip Erdogan, 
Cumhurbaşkanı seçilirse adi! ve eşit olmayan koşullar
da bir seçimle seçilmiş olacak.

Cumartesi günü muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı 
Ekmeleddin İnsanoğlu, Bursa ya iftar davetine geldi.

Ihsanoğlu bu nedenle BursalIlarla kucaklaştı.
Gemlik’e de gelerek Umurbey deki Celal Bayar’ın 

mezarını ziyaret etti. Ihsanoğlu gelmeden bir süre önce 
çıktım Umurbey’e.

Aracımı park edecek yer bulmada zorlandım.
Gemlik MHP ve CHP örgütü, Bursa CHP, MHP ve DP 

il örgütlerinin temsilcileri Umurbey’e gelmişlerdi.
Ekmeleddin Ihsanoğlu’nun seçim otobüsünün 

görülmesiyle, Meydanda hareketlilik yaşandı.
Ihsanoğlu, eşiyle, CHP ve MHP li Bursa 

Milletvekilleriyle ve il yöneticileriyle geldi Umurbey’e.
Tabii kendisini izleyen basın da yanındaydı.
Büyük ilgi gördü Umurbey de..
İnsanlar adeta elini sıkmak için birbiri eriyle 

savaştılar.
Ihsanoğlu, mütevazı bir görüntü sergiliyordu.
Hanımın başı açık ve çok sempatik bir duruşu ile 

insanlara güven ve sıcaklık veriyordu.
CHP ve MHP ilçe başkanlan Ihsanoğlu’na yakın 

olmak için adeta yarıştılar. Anıt Mezara giderken, 
mezar başındaki törenden sonra bu sürdü.

CHP ilçe Başkanı Mehmet Sertaslan, Ihsanoğlu 
Bayar’ın mezarı basında dua ettikten sonra kendisine 
büyük bir çerçeve içinde zeytin dallarından yapılmış 
bir tablo armağan etti. Cumhurbaşkanı seçildiğinde 
ülkeye barış getirmesini diledi.

Uygun bir yere koymasını istedi.
Daha sonra Müze girişine yakın bir köşede zeytin 

fidanı diktirdiler.
Ekmeleddin Ihsanoğlu’na Celal Bayar Müzesi’ni de 

gezdirdiler. İçeriye yalnız seçim aracındaki gazeteciler 
alındı. Biz, çardakta çıkışlarını bekledik.

Ihsanoğlu, müzede 30 dakika kadar fazla kaldı.
Sanırım rahmetli Bayar’ın müzesinden etkilendi ve 

ilgi ile dikkatle inceledi.
Ihsanoğlu’na Umurbey ziyareti sırasında CHP Bursa 

Milletvekili Turhan Tayan rehberlik etti.
Bir an bile yanından ayrılmadı.
Müze çıkışında sakin ve mütevazı adam, yine halk 

arasında kaldı.
Herkes ona yaklaşmak elini sıkmak derdindeydi.
Bir ara bizim oturduğumuz Çardak altına geliyordu 

ama sanınm basın mensuplan o’nu Celal Bayar ve 
Atatürk’ün Cami önündeki Çınar altında bulunan 
heykelinin önüne görüp fotoğraf çektiler.

Ekmeleddin Ihsanoğlu’nun Atatürk ile ilgili 
düşünceleri basına olumlu yansıdı.

Celal Bayar da Atatürk ün silah arkadaşıydı.
Kurtuluş Savaşının Galip Hocası, Atatürk’ün 

Başbakanı ve Bakanıydı.
Bayar, ölmeden Atatürk için “Atatürk’ü sevmek 

ibadettir” demişti.
Ihsanoğlu, Çardak altında halkla sohbet ederken, 

Mehmet Sertaslan bu kez, Gemlik zeytini ve zeytin yağı 
verdi.

Kendisinin de sofralarda iftarın hurma yerine zeytinle 
açılmasını sağlık vermesini istedi.

Ihsanoğlu bir gazete röportajında zeytin ve zeytin 
yağının yararlarından bahsedince, Sertaslan bunu 
araya sokuverdi.

Bu arada Solive zeytin ve yağlarının da reklamı 
yapıldı. Tevfık Solaksubaşıjnan Tamer tarafından 
Ihsanoğlu’na tanıtıldı.

Ekmeleddin Ihsanoğlu Umurbey den güzel anılarla 
ayrılırken, kalabalık arasına girdiğimde, Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Başbakan olduğundan beri Umurbey’e 
yelip Celal Bayar’ın kabrim ziyaret etmediğini söyledi

Etmez.
Çünkü Celal Bayar Atatürk’ün silah arkadaşı, Galip 

Hocaydı.
Recep Tayyip Erdoğan’ın hiçbir afişinde veya kong 

resinde Celal Bayar’ın posteri asılmaz.
Menderes ile Turgut Özal’ın posterleri yer alır.
Bunun nedenini bir düşünün, bulun.
Bu adil olmayan yarışta Erdoğan karşısındakilere 

Allah kolaylık versin.

TBMM de görüşü 
len torba yasada 
öğretmenlere yöne
lik il içi rotasyon 
uygulaması hakkın
da Türk Eğitim Sen 
İlçe temsilcisi 
Cemal Eser yazılı 
açıklama yaptı. 
Eser, öğretmenlere 
rotasyonn gün
demde olduğunu 
belirterek, 
"Bu konu zaman 
zaman temcit pilavı 
gibi ısıtılıp öğret
menlerin sofrasına 
konulmaktadır. 
Rotasyon, her 
öğretmenin kendi 
bulunduğu yere 
göre değerlendir 
diği bir konudur. 
Şöyle ki, il içi rotas 
yon dış mahalleler 
de görev yapan 
birçok öğretmen 
için merkeze gel
menin yolu olarak 
görülmekte ve 
desteklenmektedir. 
İl dışı rotasyon da, 
aynı şekilde, geliş 
memiş illerden, 
gelişmiş illere gele 
bilmenin yolu ola 
rak görülmektedir. 
İlke bazında değer
lendirdiğimizde ise, 
rotasyonu bugün 
destekleyen birçok 
kişinin, yarın, pozis 
yonu değiştiğinde 
karşı olacağı açık
tır.

ÖĞRETMENE 
GÖÇEBE HAYATI 
Burada dikkat 
edilmesi gereken 
en önemli husus, 
nerede olursa 
olsun 3-4-5 yılda bir 
tüm öğretmenlerin 
yer değiştireceği 
gerçeğidir.
Yani 3-5 yılda bir 
tüm öğretmenlere 
göçebe bir hayat 
kurulmak istenmek
tedir. Bu durum 
öğretmenlerin 
düzenlerinin bozul
ması, yerlerinden, 
yurtlarından edilme 
si anlamına gele
cektir. Öğretmenle 
rimizin de aileleri, 
çocukları vardır. 
Öğretmelerin 3-5 
yılda bir okul değiş 
tirmesi ailelerinin 
de düzenlerini et 
kileyecektir.
Öğretmenlere rotas 
yon, bize göre gün
dem değiştirmek 
için ortaya konul

KARŞIYIZmuştur. Zira bu 
konu eğitimin 
öncelikli meselesi 
olmadığı gibi, 
eğitimin bir ihtiyacı 
da değildir. Bu şe 
kilde öğretmen ver
imliliğinin, okulların 
kalitesinin artırıla
cağını düşün mek 
çok yanlış olacak
tır.

Amaçları mutsuz 
huzursuz öğretmen 
ordusu yaratmak

Üstelik öğrenciler 
için de öğretmen
lerinin sık sık değ i 
şecek olması eğ i 
timde geri gidişlere 
yol açacaktır.
Öğretmen-öğrenci 
arasındaki bağ son 
derece önemlidir. 
Öğretmenin öğren
cilerini tanıması, 
öğrencilerin de 
öğretmenlerini be 
nimsemesi eğitim 
de başarı sağlan
ması açısından 
hayati öneme sahip 
tir. Ayrıca öğret
menlerin sürekli 
yer değiştirmesi 
kurum kültürü oluş
masını engeller, 
aidiyet duygusunu 
ortadan kaldırır, 
mutsuz, huzursuz 
öğretmenler ordusu 
yaratır. Öğretmenle 
rimiz birkaç yıl 
sonra yerlerinin 
değiştirileceğini 
bildiğinden ne oku
luna adapte olabilir 
ne de öğrencilerine 
verimli olabilir.
Öğretmenler ken
disini görev yaptığı 
okula ait hissede- 
mez.

ROTASYONA

Dolayısıyla rotas 
yonu tüm bu 
etmenlerle değer
lendirmek gerekir. 
Bu sebeplerle, Türk 
Eğitim Sen olarak, 
kazanılmış bir hak 
olan bugünkü 
düzenlemenin 
değiştirilmesine, 
ister il içi, isterse il 
dışı rotasyona 
karşıyız. Rotasyo 
nun öğretmen ve 
rimliliğini artıra
cağına inanmıyo 
ruz. Verimlilik söz 
konusu olunca, 
öğretmenlerin 
özlük haklarında 
hiç bir iyileştirme 
yapmayanlar, rotas 
yon konusunda 
aslan kesilmektedir. 
Önce tüm idareci
leri rotasyona tabi 
tutan zihniyet şimdi 
sıranın öğretmen
lere geldiğini 
düşünmektedir. 
İdareci rotasyo 
nuna da karşıydık, 
öğretmen rotasyo 
nuna da karşıyız.. 
Topyekûn göç sis
temi öğretmeni 
daha da mutsuz 
edecek, iş verimli 
liği düşecek, kurum 
kültürü oluşamaya
caktır. Rotasyon 
konusunda başta 
malum sarı sendika 
olmak üzere tüm 
eğitim sendikalarını 
da tepki vermeye 
davet ediyoruz. 
Türkiye’de okulların 
o kadar çok sorunu 
vardır ki...
Altyapı ve fiziki 
mekan yetersizliği, 
derslik ve öğret
men açığı, birleşti 
rilmiş sınıf uygula

ması, okullaşma 
oranlarının yüzde 
100 seviyesine 
ulaşamaması, öğret 
menlere, idarecilere 
uygulanan 
baskılar... Tüm bu 
sorunları göz ardı 
eden Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın kafası 
nı rotasyon uygula
masına takması akıl 
tutulması yaşandı 
ğının bir kanıtıdır. 
Rotasyon haberleri 
ile birlikte öğret
menlerimiz ciddi bir 
kaygı yaşamaktadır. 
Her fırsatta rotas 
yona karşı olduğu 
nu dile getiren 
sendikamız, bu 
konunun tamamen 
rafa kalkmasını 
istemektedir.
Eğitimin nitelik 
sorunu öğretmene 
rotasyonla çözüle
mez. Öğretmenlere 
rotasyon getirilme
si yeni sorunları 
beraberinde getire
cektir. Buradan 
uyarıyoruz.
Herkes aklını başı
na almalıdır, en 
baş ta da Milli 
Eğitim Bakanlığı. 
Nelere yol aça
cağını iyi hesap 
etmeden atılacak 
her adım hüsrana 
yol açacaktır. 
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı ve 
MEB’i yönetenler, 
yüz binlerce 
öğretmeni adeta 
göç sistemine tabi 
tutarak ne büyük 
bir kaos oluştura
caklarının farkına 
varmalıdır.
Öte yandan. Doğu 
ve Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgelerinde, 
zorunlu hizmet böl
gelerinde çakılı 
kalan, 8-10 yıl 
görev yapmasına 
rağmen tayin talep
leri gerçek
leşmeyen öğret
menlerimiz bulun
maktadır. Zorunlu 
hizmetini tamam
layan öğretmen
lerin herhangi bir 
şarta bağlı 
kalmaksızın tayin 
talepleri gerçek- 
leştirilmelidır. 
Unutulmamalıdır ki; 
bu öğretmenle 
rimiz kürek 
mahkûmu değildir.”
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AYRINTI
Erhan İZGİ

İtalya Gezisi ile İlgili İzlenimler (13)

Cumartesi günün
den devam...

Dükler Sarayı: 
“Venedik’te bir 

güç ve şöhret sem
bolü olan bir saray
dır. Mimarı belli 
olmayan sarayın 
cepheleri 1309-1424 
yılları arasında 
Giovanni ve Barto 
lomeo Buon tarafın
dan tasarlanmıştır, 
nşaatı 9.yyda 

başlayan bina bir 
çok kez tekrar inşa 
edilmiş, Rönesans 
döneminde tamam
lanmıştır. Bu saray 
talyan Gotiği için 
önemli bir örnek
tir.”

Belediye Binası: 
Meydanın denize 

yakın bölümünde 
yer almakta büyük 
bir bina. O 
dönemde suçluların 
cezaları bu meydan 
da açıklanır, ağır 
cezalar ve ölüme 
mahkûm edilenler 
çok yakınındaki bir 
köprüden son kez 
geçirilirmiş. Bu köp 
rüye de Vah Köprü 
sü adı verilmiş.

Çan Kulesi: 
Venedik’teki Aziz 

Mark Bazilikasının 
çan kulesidir. Ayni 
isimdeki meydanda 
yer alır. Şehrin 
sembolü olarak 
kabul edilmektedir. 
Kule 98,6 metre 
yüksekliğinde,

Basilika'nın ön 
tarafında San 
Marko meydanının 
köşesinde ayakta 
duran ve sanki 
gücü temsil eden 
duruşuyla varlığını 
sürdürmektedir. 
Havanın sıcak 
olmasına karşılık 
turist grupları ka 
rınca gibi kaynıyor.

Saat Kulesi: 
15.Yüzyılda 

yapıldığı tahmin 
edilmektedir. 
St.Marco 
Meydanı’nın 
doğusunda bulu
nan bu kule Mauro 
Coducci tarafından 
yapılmıştır. Kulenin 
terasında bronz bir 
çan ve bu çana 
balyozlarla vuran 
iki heykel yer 
almaktadır. Saat 
kulesinin yukarısın
da bulunan ve iki 
adet büyük bronz 
insan olan meşhur 
'Mori'ler, 500 yıldır 
saati çalmaktadır.

Şimdi meydandan 
uzaklaşıp dar, uzun 
bir sokaktan geçip 
Rialto köprüsüne 
doğru gidiyoruz.

Rialto Köprüsü: 
Daha önce bah

setmiştik, dünyada 
üç köprüden biri
sidir diye. 
Venedik’in en çok 
ziyaret edilen yer
lerinden biridir. 
Yalnızca Grand 
Canal'ın üzerinden 

iki yakayı birbirine 
bağlamakla kalmaz; 
aynı zamanda turis
tik bir alışveriş 
merkezidir.

Rialto Köprü 
sü'nün üzerinde, 
girişinde ve çıkışın
da birbirinden 
güzel hediyelik 
eşyalar ile çeşitli 
gıda maddeleri 
satılmaktadır. Bu 
işi genelde yapan
lar dışardan gelmiş 
göçmenlerdir. 
Alışveriş keyfinin 
de ötesinde Rialto 
Köprüsü'nün 
üzerinden görünen 
Grand Canal man
zarası bir harikadır. 
Öylesine kalabalık 
ki fotoğraf çekmek
te büyük sıkıntı 
duyuyorsunuz. 
Köprünün her iki 
yönünden de 
fotoğraf çekiyorum, 
hava öylesine sıcak 
ki başımda şapkam 
olduğu halde bunalı 
yorum. Venedik çok 
nemli ve rutubetli 
bir kent, bunu da 
söylemeden geçe
meyeceğim.

Murano ve Burano 
Gezileri: Venedik’te 
iki küçük, şirin ada.

Murano Adası: 
Bindiğimiz 

tekneyle denizin 
tadını çıkarırken ve 
sohbeti koyu
laştırırken zamanın 
nasıl geçtiğini 
anlayamıyoruz.

Tekne küçük bir 
iskeleye yanaştığın
da adaya 
geldiğimizi anlıy
oruz. Deniz yolcu
luğu ne güzeldi.

Cam işçiliğinin 
tarihi bu küçük 
adada yazılmıştır 
diyebiliriz. Bu iş 
lO.yüzyılda 
başlamış ve yıllarca 
da sürmüştür. Cam 
ustaları sırlarını 
asırlar boyu sak
lamış ve çok uzun 
bir dönem de ayna 
yapımı sadece 
Venedikliler tarafın
dan gerçekleştir
ilmiş. Gözlük cam
ları ilk kez 14.yüzyıl 
da Muranolular 
tarafından yapılmış 
tır. Tekneden iner 
inmez hemen cam 
işçiliğinin yapıldığı 
bir atölyeye giriy
oruz. Cam ustası, 
hemen hünerini 
göstererek camdan 
bir vazo bir de at 
yapıyor bizlere. Bu 
atölyede üretilen 
ürünler ayrı bir 
yerde satışa 
çıkarılmış, iste
diğinizi alabiliyor
sunuz. Bir saatlik 
zamanımız var. 
Adayı tanımak için 
sokaklarına dalıyo
rum. Kanallar ve 
köprüler burda da 
karşımıza çıkıyor. 
Oturma yerleri olan 
küçük parka ben
zeyen bir yerde otu
rup camdan 
yapılmış bir heyke
lin fotoğrafını 
çekiyorum. Kendi 
halinde 5000 
nüfusa sahip şirin, 
güzel bir ada 
Murano. Teknemiz 
Bura no’ya doğru 
yol alıyor.

Burano Adası: 
Tekneden indiği

mizde hafiften yağ
mur çiselediğini 
görüyoruz. Anlaşı 
lan bu adayı istedi 
ğimiz gibi gezeme 
yeceğiz. Zaman 
kaybetmeden du 
varları renk renk 
boyalı evlerin 
fotoğrafını çekiyo
rum. Hemen kar 
şımda duran kilise 
ye al sallıyorum, dö 
nüşte onun fotoğ 
rafını çekeceğim. 
Bayanlar hafiften 
çiseleyen yağmura 
aldırmadan hediye
lik eşya satan dük 
kânları dolaşıyor. 
Bense Burano’yu 
daha yakından tanı
maya çalışıyorum.

Burano, Venedik’e 
11 km uzakta ve 
3500 nüfusa sahip 
küçük bir ada. 
Geçmişte balıkçılık
la geçinen ada halkı 
şimdilerde geçimini 
turizmden sağla
maktadır. Renkli 
evleri ve dantel 
sanatıyla kendini 
tanıtmakta, bu yolla 
özgünlüğünü koru
maktadır. Evlerin 
dış kısımları sanki 
sulu boya ile 
yapılmış birer 
tabloyu andırmak
tadır. Kadınların 

elleriyle yaptıkları 
danteller büyük ilgi 
görmekte ve 
oldukça da 
pahalıya satılmak
tadır. Evlerin pence 
releri rengarenk çi 
çeklerle süslenmiş 
olması ve duvarlar 
göz kamaştırıcı ren
klerle boyandığı 
için kendinizi büyü 
lü bir masal dünya 
sında düşünebilir 
siniz. Evlerin bu 
güzel görüntüsü 
kanallardaki suya 
vurunca nefis bir 
simetri görmek de 
mümkün olacaktı; 
fakat mümkün 
olmadı. Çünkü hava 
bulutlu; hatta yağ
mur geldi, geliyor 
derken birden 
bastırdı.

Bir kafeye sığın 
dik, yağmurun yağı 
şını bira içerek 
izledik. Dinmesini 
bekledik; ama ne 
mümkün. Biraz aza
lınca tekneye doğru 
koşmaya başladık. 
Yine de şanslıydık 
Venedik’i ve Bura 
no’yu rahat rahat 
gezmiştik. Artık 
dönüş yolculuğu
muz başlıyor 
Padova’ya.

Devamı yarın...
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Gemlik Yelken Yaz Okullarına büyük ilgi

Gemlik Yelken Külü 
bü, Gemlik Beledi 
yesi ve Gemlik 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor ilçe 
Müdürlüğü’nün bir
likte organize ettiği 
kurslarda bu yıl 
talep patlaması 
yaşandı. Şu ana 
kadar iki dönem 
tamamlandı geriye 
kalan iki dönem için 
sınırlı sayı da kon
tenjan kaldı.
Yıllardır Gemlik’te 
faaliyet gösteren 
Gemlik Yelken 
Kulübü bu yılda 
Okulların kapanması 
ile birlikte yaz 
okulları kapsamında 

profesyonel eğit
menler ile gençleri 
denizle buluşturdu. 
Gemlik Yelken bu 
yılda üzerine düşen 
sorumluluğu yerine 
getirmek için 7-15 
yaş arasındaki 
çocuklarımıza Hasan 
ağa Tesislerinde 
onar günlük periyot
lar ile eğitimlerini 
sürdürüyor.
Yelken kursları, 
daha çok çocuğu 
denizle buluşturmak 
çocuklarımızı deniz
cilik ve yelkencilikle 
tanıştırmak, onlara 
yelken sporcusu 
olma şansını vermek 
için düzenleniyor.

En üst seviyedeki 
eğitim kalitesiyle, 
mümkün olduğunca 
çok adayın programı 
başarı ile tamamla
masını, ve 
devamında Gemlik 
Yelken Kulübü de 
önce kendine güve
nen başarılı birer 

birey ve daha son
rasında sporcu 
olmalarını hedef 
liyor.
Gemlik Yelken 
Kulübü’nden yapılan 
açıklamada, şu 
görüşlere yer verildi: 
“Programı başarı ile 
tamamlayan aday

ların, gelişim 
ivmelerini kaybet
memeleri için, yaz 
süresince prog rama 
mutlaka en az bir 
dönem daha katıl
malarını tavsiye 
eder. Bu süre zarfın
da çocuklarınız 
“takım adayı” sıfatı 
altında çalıştırılırlar. 
Bu yıl iki dönemde 
53 kursiyer pro
gramını başarı ile 
tamamladı.
Size o kadar yakınız 
ki aramızda olmak 
için bizi aramanız 
yeterli bırakın 
sizin için ondan son
rasını biz planla 
yalım hem keyifli 

bir tatil hem hayal 
bile edemeyeceğiniz 
bir heyecan 
yaşatalım...
Yelken Sporu her 
yaştan sporcu için 
hem güvenli hem 
mükemmel bir spor 
hem de en keyifli 
zaman değer
lendirme aktivitele 
rinden bir tanesidir.
Suyun üzerindeki 
dünyayı keşfetmek 
ise sandığınızdan 
daha kolaydır;
şimdi sizi bu müthiş 
heyecana davet 
ediyoruz....
Bizimle denizlere 
yelken açmaya var
mışınız...”

TÜRKÎYEîNÎrT^?ÎT?ALlTELrveTEKONOMÎK' 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin ...
GÜLER JAJANS

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Cad. Bora Sole. AKbank Aralığı No : 3/B GEMLİK

<0.224) S "IS 96 83

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

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

Bursa 25« 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı <212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Gar. Kom. 513 11 74
VAPUR- nnlnnT

KAYMAKAMI IK Halk Kütüphane 513 13 53

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

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

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

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

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

513 10 95
513 37 42 OTODÜS

ULAŞIM Özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07 Şehirlerarası Otobüs 261 54 00
Pemukkale
DENİZ UÇAâl

612 OO 26 513 14 14
513 13 64

Terminali net;
Gemlik Oto Kurtarma 0 537 347 88 75

METRO
Aydın Turizm 013 20 77

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.

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

I. 513 18 46
513 71 66

DAĞITICILAR
Süzer Turizm
Kanbe roÇlu-Esadaç
Anıtur
Kamil Koç

012 1O 72

012 O1 03

İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Prıitim M Tır-

GEMDAŞ 
Aygaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58HASTANELER

nam cgııırn muc

İŞ-KUR
Habaş 
Mogaz

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE Ergaz 
Ipragsz

513 88 43
513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 66

Santral
Başkanlık

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

Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
RP C.17

513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00TAKSİLER BUSKİ Bütünler Llkltgaz

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi
Gemlik Taksi 

y Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67

İtfaiye
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

513 32 40
513 23 24
517 33 94

Yaa İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akçen Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

613 1O 70
613 30 33

813 O1 03

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

GE«ıiı$imMü
VENÜS SİNEMASI

MAYMUNLAR 
CEHENNEMİ 

ŞAFAK VAKTİ: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-22:00 
AYNI YILDIZIN 

ALTINDA: 11:30- 
13:45-16:00-18:15- 

22:00
5133321
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Cotanakspor imza töreni ııapıldı
Bu sezon birinci 
amatör kümede 
mücadele edecek 
Çotanakspor Klübü, 
Süper Amatör 
Kümenin önde gelen 
beş ismine imza 
attırdı.
Süper amatör 
Kümede uzun yıllar 
top koşturan Arif 
Fidan, Adem Çelik, 
Emrah Mestan, Emre 
Aydın ve Güney 
Arslan ile sözleşme 
imzalanan tören, 
Gemlik Atatürk 
Stadında yapıldı. 
İmza törenine, 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gemlik 
İlçe Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası 
Başkanı İsmail Beki, 
Gücümspor Başkanı 
Tuğan Büyükbaşa 
ran, Gücümspor 
Menajeri Yahya 
Gümüş, Karadeniz 
spor Başkanı ATıcan 
Durdu, Gemlik 
ultrAslan Başkanı 
Sezgin Mutlu, oyun
cu aileleri ve çok 
sayıda sporsever

katıldı.
“Yerinde sayan 
takım olamayız” 
İmza töreni öncesi 
konuşan, Gemlik 
Çotanakspor 
Başkanı Hüseyin 
Yavuz, hedeflerinin 
büyük olduğunun 
altını çizerek; "Biz 
son bir ayda amatör 
spor camiasına hızlı 
bir giriş yaptık. 
Hedeflerimizi belirle 
dik, vaatlerimizi de 
hızlı bir şekilde 
gerçekleştiriyoruz. 
Biz her zaman ileriyi 
hedeflemeliyiz, asla 
yerinde sayan takım 
olamayız.
Hedeflerimizin 
başında, takımımızı 
üst seviyeye taşıya

cak, Süper Amatör 
Kümede kendini 
ispatlamış oyuncu- 
lan kadromuza kat
maktı. Bu gün bu 
sezonki en önemli 
adımlarımızdan biri
ni törenle taçlandır
mak istedik. Yeni 
transferlerimiz, 
başta Gemlik olmak 
üzere tüm amatör 
spor camiasına 
hayırlı olsun” dedi. 
“Çotanakspor 
Gemlik’in takımıdır” 
Kulüp İkinci Başkanı 
Dilek Uslu ise; "Biz 
başarıya inanarak 
yola çıktık. Transfer 
ettiğimiz oyuncular 
da, başarı için ilk 
adımlarımızdır. Biz 
büyümeyi ve pro

fesyonel olmayı 
hedefliyoruz. Bu 
hedefe de çok kısa 
zamanda ulaşa
cağımıza eminiz. 
İsmimiz Çotanak 
spor olsa da, biz 
Giresunspor takımı 
değiliz, Giresunlu 
lardan ibaret bir 
takım da değiliz, biz 
Gemlik’in takımıyız 
ve Gemlik’in adını 
en iyi noktalara 
taşıyacağız" şek
linde konuştu. 
Kaymakamı Cahit 
Işık; "Çotanakspor 
çok iddialı bir 
başlangıç yapıyor. 
Kadrosuna kattığı 
isimler de, ne kadar 
iddialı olduğunu 
gösteriyor. 11 yaşın

dan itibaren gençler
imizi yetiştirmeyi 
hedef alan Çotanak 
spor, saha içi ve 
saha dışında örnek 
olacaktır" ifadelerini 
kullandı.
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, spora son 
dönemde yapılan 
yatırımları hatır
latarak; "Çotanak 
spor kurulalı çok 
uzun zaman olmasa 
da, başarılarıyla 
amatör spor cami
asının dikkatini 
çekti. Yeni Başkan’ 
da boş durmadı, 
trasferleri ve hede
fleri ile farkını gös
terdi. Kaymakamımız 
ve İlçe Spor

Müdürümüzle, 
Gemlik sporunu 
daha iyi noktaya 
getirmek adına çalış
malarımız sürüyor. 
Tesis anlamında 
ciddi yatırımlar yap
tık, yapmaya da 
devam edeceğiz ve 
bunları klüplerimizin 
hizmetine 
sunacağız" dedi. 
İlçe Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç 
ise, Gemlik’te spor 
klüplerinin hedef 
büyütmelerinden 
memnun olduğunu 
ifade ederek, 
ellerinden gelen 
desteği vermeye 
hazır olduklarını 
söyledi.
Konuşmalarının 
ardından, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, İlçe Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, Kulüp Başkanı 
Hüseyin Yavuz, ikin
ci Başkan Dilek 
Uslu, Başkan 
Yardımcısı Özgür 
Çelik ve sporcuların 
katılımıyla imza 
töreni gerçekleş 
tirildi.

ÜRETİMDE ÇRLIŞMRK 
ÜZERE

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.
Açmâlar’Mevkiı TseÖeleK- 

Orhangazi / BURSA 
Tel : 0 224 586 00 05

Burasııif Hanm teMnnııma
Spor Toto Süper Lig 
takımlarından 
Bursaspor, yeni 
sezonun ikinci 
etap kamp çalış
malarını taktik ve 
hücum ağırlıklı 
antrenmanla 
sürdürdü.

Kartepe ilçesindeki 
otelin sahasında 
1,5 saat süren 
antrenman, Teknik 
Direktör Şenol 
Güneş gözetiminde 
gerçekleştirildi.
Yeşil-beyazlı futbol
cuların ısınma

KİRAUK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
0224513 6111 
0532493 0377

hareketleriyle 
başlayan antrenman, 
istasyon çalışmasıy
la devam etti.
Bursa temsilcisi, 
çalışmaların ikinci 
bölümünde duran 
top, 1'e 1, 2'ye 
2 ve 3'e 3 çalışma, < 
hücum, savunma 
ve taktiksel 
çalışma yaptı. 
Antrenmanın son 
bölümünde 
Volkan, İbrahim, 
Aydın, Traore, 
Belluschi ve 
Fernandao penaltı 
atışı gerçekleştirdi. 
Yeşil-beyazlı 
ekipte Bakaye 
Traore takımla çalış
malara başladı, 
adalesinde çekme 
olan Batuhan 
Altıntaş ile çeşitli 
sakatlıkları bulu 
nan Emre Taşdemir 
ve Serdar Aziz 
salonda takımdan 
ayrı çalıştı.
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ŞOFÖR
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE
DOLGUN MAAŞLI 
ACİL TIR ŞOFÖRÜ

ARANIYOR 
05307836261

ELEMAN
BÜNYEMİZDE 
ÇALIŞACAK 
KAYNAKÇI 

ve VARDİYA 
AMİRİ 

ARANIYOR

022451400 60

ELEMAN
DENEYİMLİ 

SRC BELGELİ 
SERVİS ŞOFÖRÜ

ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

BAYAN ELEMAN
MERMER SEKTÖRÜNDE 

ÖN MUHASEBE VE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142821

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK 
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2

BAHÇESİ 800 M2 
MÜRACAAT 

02245136111 
05324930377

İGemlik Körfezi
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4923 

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
Matbaacı 11 k-Yay ı ncı 11 k-Reklamcı 11 k Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

SATILIK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 

4+1
MASRAFSIZ

ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ 

LÜKS DAİRE 
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YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ!...

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa”Birliğimiz yakaladığı istikrarlı büyüme
ile hem ortaklarına hem de sektöre çok büyük katkılar sağlıyor” dedi

İM; Willi Mili IIİlMlIf
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bu tartışma sürer....
Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Gemlik Beledi 

yesi’nin Çimtaş ve Borusan'a sattığı ÖV dönümlük 
arsa satışını iptali ile başlayan açıklamalar karşılıklı 
olarak sürüyor.

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu'nun mahkeme 
karan üzerine yaptığı açıklaması sonrası, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet Sertaslan da konuyla ilgili açıkla
ma yaptı. Bu açıklamalar siyaseti yeniden 
hareketlendirdi ve ardından Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz’ın Durdu ve Sertaslan’a yanıtı geldi.

Çok gecikmedi. Dün de AKP İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz konuyla İlgili yazılı bir açıklama gönderdi 
basına...

Yılmaz’ın dünkü açıklaması CHP ve MHP başkan- 
larını biraz hafife alma gibiydi.

Yazıdaki üslup tartışılan konunun taraflarını biraz 
hafife alma havası esiyor. Devamı sayfa 4’de

Marmarabirlik Yönetim Kurulu bundan 
böyle yönetim kurulu toplantılarını her ay 
bir kooperatif bölgesinde gerçekleştirme 
kararı aldı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, 4 yılda yakalamış 
olduğumuz istikrarlı büyüme ivmesi ile 
hem ortaklarımıza hem de sektöre çok bü 
yük katkılar sağladık.” dedi. Sayfa 3’de

AKP ilçe Başkanı Necdet Yılmaz 
Sertaslan ve Durdu’ya yanıt verdi:

Whnnhiiuii

Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 
Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde karara 
Mahkeme Başkanının karşı oy kullandı 
ğını, sürecin devam ettiğini söyledi. 
Yılmaz, Sertaslan ve Durdu’ya Gemlik 
içinden ve Gemsaz’dan arsa satın alı
narak takas yapılmasını teklif etti. 4’de

II oo V

OmAIKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

“Aykent ile hedeflerinize doğru”
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ

Hoşgörülüdür, çalışmalannı planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi K1 I

İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir 11Df,| /1> ,İB j | llj 11 Bık L a 41 /i ı L A ı m mhLI 
ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 

ispatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başanr.

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8.SINIF

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma I|ıa s a:1sli ü a r lı b ir h üyü me ta tal adı k
Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa”Birliğimiz yakaladığı istikrarlı büyüme ile 

hem ortaklarına hem de sektöre çok büyük katkılar sağlıyor”, dedi

I

Zevcin dalına balta...
Kanun Numarası: 3573 
Kabul Tarihi: 26.1.1939 
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 7.2.1939 Sayı: 4126 
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 3 Cilt: 20 Sayfa: 174 
Madde 20 - (Değişik: 28.2.1995-4086/5 md.) 
Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 

kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç 
zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine 
mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman 
çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda 
yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli 
tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi 
Tanm ve Köyişlerl Bakanlığının iznine bağlıdır.

Zeytincilik sahalan daraltılamaz. Ancak, belediye 
sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar 
hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve 
sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik 
alanının % 10'unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin 
ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. 
Bu iznin verilme sinde, Tanm ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve 
mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü 
alınır. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen 
zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez, izinsiz kesen
ler veya sökenlerden ağaç başına ikimilyon liradan 
beşmilyon liraya kadar hafif para cezası alınır. 
Kesilen ve sökülen ağaçlar müsadere edilir.

Zeytini korumayı amaçlayan 3573 sayılı Yasa da 
AKP’nin önünü çektiği Yeni Türkiye(l) yapılan
masında zeytinliklerin katline yol açacak biçimde 
yenileniyor.

Eğer;
“Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı 

ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 
yasalaşırsa zeytincilik çok büyük bir tehdit ile karşı 
karşıya...

Tasarıya göre zeytinlik tanımı değiştiriliyor ve 25 
dekardan daha küçük yerlerin yasal olarak zeytinlik 
olarak kabul edilmemesi öngörülüyor.

Yani 25 dekardan küçük alanlar, zeytinlikten sayıl
mayacak ve her türlü yapılaşma, sanayi yatırımı ve 
madencilik sektörüne açılacak...

Hatta tasannın 5. Maddesi ile zeytinliklerin 
bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek 
kimyasal atık oluşturacak bazı tesislerin bile açıl
masına izin verilecek.

Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesine yayılmış zeytin ağacı varlığı açısından 
dünya dördüncüsü olan ülkemizde zeytinliklerin 
katledilmesi tehdidi zaten emeğinin karşılığını ala
mayan zeytin üreticisini ciddi anlamda kaygı
landırıyor.

Çünkü; Tasannın yasalaşması durumunda; 
Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımlarına, 
Madencilik, Petrol ve Doğalgaz arama ve işletme 

faaliyetlerine,
Eıdfftr (k ürtfınftrre yöndita yatırın/ rara, 
Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim 

yeri ve savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar ile 
yol altyapı ve üstyapı faaliyetlerinde bulunacak 
yatırımlara zeytinliklerin feda edilmesi Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanının veya il valisinin İki 
dudağının arasında olacak...

Oysa; Zeytin banş... Zeytin sevgi... Zeytin 
kardeşlik... Zeytin dostluk... Zeytin bereket... 
Zeytin sağlık demek...

Onun için; Barıştan, sevgiden, kardeşlikten, 
dostluktan nasibini almamışlar ellerini zeytine uza
tıyorlar.

Para... Kar... Rant hırsı zeytin ağaçlarının 
katledilmesine zemin arıyor.

Tam da bu aşamada;
CHP Gemlik İlçe Başkanı Uğur Sertaslan’ın 

Cumhurbaşkanı Adayı Ekmelettin Ihsanoğlu’na 
Umurbey ziyareti sırasında zeytin fidanı armağan 
etmesi çok önemli ve anlamlı...

Dileğimiz o kİ;
Ihsanoğlu’nun diktiği fidan sevgiyle sulanarak 

barış, huzur, kardeşlik, birlik ormanlarına 
dönüşsün...

önceki gün BUTTİM ’de gerçekleşen on bini aşkın 
kişi katılımlı iftar da dönüşeceğinin işaretlerini 
veriyor.

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
bundan böyle yöne
tim kurulu toplan
tılarını her ay bir 
kooperatif böl
gesinde gerçek
leştirme kararı aldı. 
Birlik ilk toplantısını 
İznik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi’nin 
yeni hizmete giren 
idare binasının 
toplantı salonunda 
yaptı. Toplantıya 26 
Haziran’daki kong 
rede güven 
tazeleyen Ergün 
Sürücü başkanlığın
daki yeni yönetim 
de katıldı.
YÖNETİMDEN 
İZNEK’E ÇIKARMA
Marmarabirlik 

Yönetim Kurulu 
Temmuz ayı 
itibariyle yönetim 
kurulu toplantılarını 
her ay bir kooper
atif bölgesinde 
yapma kararı aldı. 
Bu kapsamda 
Hidramet Asa 
başkanlığında 
.yönetim kurulu 
üyeleri Mustafa 
İlgen, Kemal Dinç, 
Şevket Karagöz, 
Osman 
Bostancı,Enis Edin 
ve Genel Müdür 
İbrahim Minareci ile 
Birlik idari müdür
lerinden oluşan 
heyet ilk ziyareti 
İznik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi’ne 
gerçekleştirdi. 
Burada geçtiğimiz 
26 Haziran tarihinde 
kongrede yeniden 
seçilen Ergün 
Sürücü ve yeni 
yönetimi tarafından 
karşılanan heyet ilk 
olarak,

ImfflHlMiWlllMlllllllllllftl
Gemlik Belediye 
si’nin Ramazan ayı 
kültürel etkinlikleri 
hız kesmiyor. İskele 
Meydanı Festival 
alanında ünlü 
tasavvuf musikisi 
sanatçısı Sinan 
Topçu’yu bir kez 
daha ağırlayan 
Gemlik Belediyesi, 
alanı dolduran bin-

Marmarabirlik 
tarafından 5 milyon 
TL ‘ye yaptırılan 
yeni idari bina ile 
3bin 500 tonluk yeni 
modern zeytin depo
lama tesislerini 
gezdi.
Yeni İdari binanın 
toplantı salonundaki 
yönetim kurulu 
toplantısına Ergün 
Sürücü ile yönetimi 
ve idari müdürler de 
katıldı. Açılışı “ev 
sahibi olarak sizleri 
burada ağırlamaktan 
onur duyuyoruz” 
diyen Kooperatif 
Başkanı Ergün 
Sürücü yaptı.
Sürücü “Ben ve 
arkadaşlarım kon
greden güven 
tazeleyerek çıktık. 
Şimdi kooperati
fimizi daha da 
büyütmek için çalışı 
yoruz. Birliğimizin 
Başkanı, yönetim 
kurulu üyeleri ile 
müdürlerimizi bura
da yeni binamızda 
ağırlamak bizlerin 
çalışmalarına daha 
da güç katacak. 
Sîzlerin bizi ziyareti 
hedeflerimizin ne 
kadar büyük olması 
gerektiğinin de

lerce kişiye unutul- Grubu öğrenci-
maz bir gece yaşattı, (erinin seslendirdiği 
Roda İmam Hatip 
Lisesi Kız İlahi

göstergesidir" diye 
konuştu.

“SIRADA MUDANYA 
KOOPERATİFİMİZ 
VAR”
Toplantıda konuşan 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa da ilk olarak 
Kooperatif Başkanı 
Ergün Sürücü ile 
yönetimini yeniden 
göreve gelmelerin 
den dolayı tebrik 
etti. Yönetim olarak 
bundan böyle her ay 
bir kooperatif 
ilçesinde toplantı 
yapacaklarını ve ilk 
toplantılarını seçim
den yeni çıkan 
İznik’te yapma 
kararı aldıklarını 
söyleyen Başkan 
Asa konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Burada 1 yıl önce 
İznik kooperati
fimizin tarihindeki 
en büyük yatırım 
çalışmasına 
başladık. Şimdi yeni 
hizmet binası ile 3 
bin 500 tonluk 
zeytin depolama 
tesislerinin hizmete 
girmiş olasından 
dolayı mutluyuz. 8 

seçkin ilahi eserler 
ile başlayan coşku 

kooperatifimiz var 
ve her bir koopera 
tifimize Birlik 
olarak yatırım çalış
malarımız tüm 
hızıyla sürüyor. 
Orhangazi ve 
İznik’deki entegre 
tesislerimizden 
sonra sırada şimdi 
Mudanya 
Kooperatifimiz var. 
Buraya da 7 bin 
tonluk yeni entegre 
depolama tesisi 
kazandıracağız”.

İSTİKRARLI BİR 
BÜYÜME 
YAKALADIK” 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa bu yatırımların 
her birinin amacının 
ortaklara daha iyi 
hizmet vermek 
olduğunu söyledi. 
Başkan Asa, “Son 
4 yılda yakalamış 
olduğumuz istikrarlı 
büyüme ivmesi ile 
hem ortaklarımıza 
hem de sektöre çok 
büyük katkılar 
sağladık. Yatırım 
larımız, büyüme 
çalışmalarımız aynı 
istikrar çerçevesin 
de devam edecektir” 
diye konuştu.

dolu gecede Sinan 
Topçu sahne aldı. 
Ünlü solist, bir
birinden güzel ilahi 
ve tasavvuf müziği 
eserleriyle dinleyici' 
leri mest etti. 
Gemliklilerin istek 
eserlerini de 
seslendiren Sinan 
Topçu ayakta alkış
landı.
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Güne Bakış
AKP ilçe Başkanı Necdet Yılmaz Sertaslan ve Durdu’ya yanıt verdi:

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bu tartışma sürer....
Necdet Yılmaz açıklamasında Bursa 2. 

İdare Mahkemesi’nin arsa satışlarını 
iptal etmesini yorumlarken, Mahkeme 
Başkanının karara katılmadığını ve 
mahkemenin kararının hukuken tartış
malı olduğunu söyledi.

Yılmaz, konunun Danıştay ayağının da 
bulunduğuna dikkat çekerken konuyla 
ilgisi olmayan Çatı Adayı konusuydu.

Arsa satışlarıyla Cumhurbaşkanı adayı 
çıkarmamaya gönderme yapmanın man
ası nedir bileme dim.

Necdet Yılmaz, CHP ve MHP ilçe 
başkanlarına mahkeme kararı sonucu 
zafer kazanmış edasında olmakla niteli 
yor.

Yılmaz, siyasi muhaliflerine arsa satışı 
konusunda teklif de getiriyor.

“SJz_,Pazar. Yeri.alırken.,750. lira..verdi
niz, burayı 420 liraya sattınız.’ Burası 
daha değerli bir yer.

Peki hodri meydan Sayın Durdu, Sayın 
Sertaslan, aynı bölgelerden yani Gemlik 
Merkez de Kapalı Pazar yeri civarı ve 
Gemsaz civarında depolama alanı olan 
yerden aynı büyüklükte iki arsa alalım 
ve takas edelim. Ben, Gemsaz’dan 
alayım, MHP ve CHP ilçe başkanı 
Gemlik Merkezden” diyor.

Yılmaz, Karayollarının aynı bölgede 
kamulaştırmalarda ana yola cepheli 
arsaların 400-500 liradan, iç bölgelerde 
ise 300 lira civarında olduğunu da ekli 
yor.

Bu konuda Osman Durdu, basın 
toplantısında bilgi vermişti.
Mahkemenin kaybedileceğini anladık

larında Belediyenin, ‘Borusan ve Çim- 
taş' a Gem'ifk'te arsa satın a'ıma’ıarmı, 
Belediyeye ait olan 59 küsur dönüm yer 
ile takas yapmaya hazırlanıyorlar* di 
yordu.

Hatta, Borusan ve Çimtaş yetkililerini 
uyararak, dikkatli olmalarını, bir kere 
Refik Yılmaz’a inanarak hata yaptık
larını, bir daha aynı hataya düşmemeleri 
gerektiğini söylüyordu.

Durdu’nun söylediği konu doğruymuş.
Necdet Yılmaz dünkü açıklamasında 

bunu açıkça ortaya koydu ve HODRİ 
MEYDAN dedi.

rıımaf, usmaT) uürâu nUh'CHP'aone- 
mindeki belediyeye sahip çıkacağına yıl
lardır kullanılan yollara neden sahip 
çıkılmadığını ve belediyedeki yolsuzluk- 
'ıara öuyafıı ka'ıma'ıfıa suç'ıaûı.

Necdet Yılmaz açıklaması sonunda ise 
şunları söyledi:

16 Temmuz’da, karşı çıktığınız Çarşı 
Caminin temelini atıyoruz’ bekleriz 
efendim.

Teklifimi yineliyorum Sanayi 
Bölgesindeki arsa ile şahsınıza ait 
Gemlikteki arsanın takası yapamazsanız 
şayet Gemlik halkından özür dilemenizi 
bekliyorum.”

CHP ve MHP Çarşı camiinin yapılması
na karşı çıkmadılar.

Arsa satışı ile Camii ve okul sözü 
arasında bağdan söz ettiler.

Arsaların satışını meclisten kaçırdık
larından söz ettiler.

Arsaların bulunduğu alanların 18 uygu
laması yapmadan satılamayacağını 
belirttiler. Mahkeme de öyle karar verdi.

Mahkeme Başkanının kararına karşı oy 
çokluğu ile...

Hukukçuların mahkemelerin alırken oy 
birliği ile alacakları diye bir sorunun 
olmadığını bilmeleri gerekir.

Biliyorlar ama işlerine gelmiyor.
Bir de yargıyı bu kadar baskı altına 

alandan bir aonöm'ae Hu tur Kârarıarın 
çıkması bile bir mucize. Bravo 2. İdare 
Mahkemesinin hukuktan yana olan 
yargıçlarına.

Hu'Konu 'aa mütıâKa'Necdet Yıımaia 
cevap gelecek ve tartışma bir süre daha 
devam edecek.

Necdet Yılmaz, 
Bursa 2. İdare 
Mahkemesi’nde 
karara Mahkeme 
Başkanının karşı oy 
kullandığını, 
sürecin devam 
ettiğini söyledi.
Yılmaz, Sertaslan 
ve Durdu’ya Gemlik 
içinden ve 
Gemsaz’dan arsa 
satın alınarak takas 
yapılmasını teklif 
etti.
Adalet ve Kalkınma 
Partisi İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, yap
tığı yazılı açıklama
da, Bursa 2. idare 
Mahkemesinin 
kapanan yolların 
Borusan ve Çimtaş 
A.Ş. ye Belediye 
tarafından satışının 
iptali üzerine CHP 
ve MHP ilçe 
başkanlarının zafer 
kazanmış komutan 
edasına büründük
lerini söyledi. 
Hukuki sürecin 
daha tamamlan
madığını belerten 
Yılmaz, kararın 2’ye 
karşı 1 oyla 
mahkeme başkanı 
nın muhalefetiyle 
alındığına dikkat 
çekerek, “Yani 
hukuki açıdan 
tartışmalı bir 
karardır. MHP’nin 
avukatlığını üstle
nen sayın meslek
taşımın dediği gibi, 
güçlü bir karar 
değil tam tersi zor
lama bir karardır. 
Ve bu karar 
Danıştay inceleme 
sinden geçecektir.” 
dedi.

GEMLİK HALKI 
BAŞKANA İNANDI

Necdet Yılmaz,

daha sonra MHP 
İlçe Başkanı 
Osman Durdu’nun 
açıklamasının 
çirkin olduğunu, 
belirterek, “Gemlik 
halkına ‘Refik 
Yılmaz’a inanma 
yın’ diyor. Gemlik 
halkı başkana 
inandı güvendi ve 
vekaleten yürüt
tüğü göreve asla 
ten getirdi. 
Gemlik halkı kime 
inanacağını kime 
güveneceğini çok 
iyi bitir. Kendi genel 
başkanlarını 
Cumhurbaşkanı 
adayı bile göstere
meyen bir partinin 
ilçe başkanın aklına 
ihtiyaç duyduklarını 
sanmıyorum.” 
şeklinde konuştu. 
Belediyeye ait 
arsaların satışı 
konusuna da deği
nen Necdet Yılmaz, 
Sertaslan ve 
Durdu’ya seslene 
rek, teklifte bulun
du. Necdet Yılmaz 
şunları söyledi:

TAKAS TEKLİF 
ETTİ...

“Teklifim çok açık. 
Osman Durdu ve 
Uğur Sertaslan 
diyor ki; ‘Siz, Pazar 

Yeri alırken, 750 lira 
verdiniz, burayı 420 
liraya sattınız.’ 
Burası daha 
değerli bir yer. 
Peki hodri meydan 
Sayın Durdu, Sayın 
Sertaslan, aynı böl
gelerden yani 
Gemlik Merkez de 
Kapalı Pazaryeri 
civarı ve Gemsaz 
civarında depolama 
alanı olan yerden 
aynı büyüklükte iki 
arsa alalım ve takas 
edelim. Ben, Gem 
saz’dan alayım, 
MHP ve CHP ilçe 
başkanı Gemlik 
Merkezden. 
Bekliyorum ceva 
bınızı kaçak 
güreşmek yok. 
Vatandaşı kandır
maya da kimsenin 
hakkı yok. Başkası 
nın parası ile bol 
keseden atmak 
kolay kendi para 
nızla alında bakalım 
bir görelim.” 
Necdet Yılmaz, 
daha sonra açıkla- 
masnda mahkeme 
kararına dayanarak 
belirlenen rahiç 
beldeller hakkında 
bilgi verdi.
Karayollarının 
kamulaştırmasının 
devam ettiğini bel
erten Yılmaz,

“Ordaki emsallere 
bakın. Gemlik- 
Bursa anayoluna 
cepheli yerlerde 
bite rayiç bedel 
400 - 500 lira daha 
iç bölgeler 300 lira 
civannda.” dedi. 
Necdet Yılmaz, 
CHP İlçe 
Başkam’mn CHP 
zamanında yapılan 
işleri savunacağı
na, Refik Yılmaz 
gelene kadar işgal 
edilen bu yollara 
neden sahip çıkıl
madığını sordu. 
CHP ve MHP nin 
çatılarda dolaştığını 
söyleyen Yılmaz, 
“Biraz aşağılara 
inin de gerçekleri 
görün. Taban sizin 
umurunuzda mı?. 
2 Trilyon belediye 
kasasından gider 
ken, yolsuz luğa 
görmedim duyma 
dim, bilmiyorum.” 
şeklinde konuştu. 
Durdu ve 
Sertaslan’a sesle
nen Necdet Yılmaz, 
“16 Temmuz’da, 
karşı çıktığınız 
Çarşı Caminin 
temelini atıyoruz’ 
bekleriz efen 
dim. Teklifimi 
yineliyorum 
Sanayi Bölgesin 
deki arsa ile 
şahsınıza ait 
Gemlikteki arsanın 
takası yapa
mazsanız şayet 
Gemlik halkından 
özür dilemenizi 
bekliyorum.
Onları aldattığınız 
için. CHP ve MHP 
ilçe başka olarak. 
Biz, yeni bir 
Gemlik’i inşa ile 
uğraşıyoruz. Boş 
işlere ayıracak vak
timiz yok.” dedi.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

İtalya Gezisi ile İlgili İzlenimler (14)

Dünden devam

7.Gün 15 Haziran 
Pazar) - VENEDİK 
- MİLANO (300 km)

Padova’daki ote
limizde sabah kah
valtısını yapıp 
Milano’ya hareket 
ediyoruz.

Milano gerçekten 
sadece İtalya’nın 
değil Dünya’nın 
gezilip görülmeye 
değer önemli kent
lerinden biri. 
İtalya’da sanayinin 
en çok bu kente 
geliştiğini söyleye
biliriz. Eski 
yapıların yanında 
yüksek binaları da 
zaman zaman göre
biliyoruz. Caddeler 
oldukça geniş ve 
ortasında çınar 
ağaçlan dikilmiş, 
güzel bir yeşillik 
sunuyor gelip 
geçenlere. 
Gördüğümüz yer
lerde parklar ve 
bahçeler ön planda. 
Milano için yeşillik
ler içinde bir kent 
demek daha doğru 
olur. Apartmanlar 
bahçeli, doğa rant 
uğruna 
katledilmemiş. 
Milano’yu tanımayı 
sonraya bırakarak 
Como’ya doğru 
hareket ediyoruz.

Como Gölü turu:

Como hem bir yer
leşim birimi hem de 
doğası harika olan 
bir göl. Küçük bir 
kasaba gibi düşün
mek büyük bir yan
lış olur. 80 bin 
nüfusa sahip 
Como, küçük bir 
şehir. Birbirine gir
miş birkaç farklı 
bölgeden oluşuyor. 
Bu kadar popüler 
olmasında doğası 
ve güzelliği kadar 
ipek yetiştiriciliği 
ve elbette bazı 
zenginlerin ve ünlü
lerin burada vil
lalarının olması 
yatıyor. Her taraf 
yemyeşil, göz 
estetiğini okşuyor. 
Şehrin etrafında 
çok da yüksek 
olmayan tepelerde
ki lüks villalar 
hemen dikkat 
çekiyor.

Gölü ve çevresini 
yakından tanımak 
için hemen bir tek 
neye binerek gez 
meye çıkıyoruz. 
Kaptan, rehbere 
İtalyanca bilgi 
veriyor, rehber bize 
Türkçe anlatıyor. 
Yarım saat tekne 
turu sırasında çok 
şey öğreniyoruz 
anlatılanlardan.

Como gölü, 146 
km. karelik dar 
uzun bir şekilde 
ilerliyor, haritadan 
bakarsanız ters bir

"Y” gibi. Dar olması 
nedeniyle gölün 
karşı tarafını da 
rahatlıkla görebil! 
yorsunuz. Derinliği 
bazı yerlerde 370 
metreye ulaştığı 
söyleniyor. 
Balkanlarda 
gördüğümüz Ohrid 
ve ülkemizde İznik 
ve Van göllerini 
gözümde can
landırıyorum; ama 
burda durum çok 
farklı.

Como’da villa 
sahibi olan ünlü
lerin başında 
Sophia Loren, 
Iglessias ve 
Mussolini gelmek
tedir. Mussolini 
kendine ait büyük 
bir köşkte 
yaşamıştır. Fakat 
hayatın cilvesine 
bakın ki yaşanan 
toplumsal olaylar
dan sonra Musollini 
Garda’da yakalanıp 
burada idam 
edilmiştir.

Como şehri, 
gölün alt tarafında
ki uç noktada yer 
alıyor. Merkeze 
sırtını verdiğinizde 
karşıda Alp 
Dağlarının harika 
manzarası karşınıza 
çıkıyor. Göz, ala
bildiğince uzanan 
yeşilliklerin arasın
da serpiştirilmiş vil
lalara kayıyor.

Göl kenarında ise 
bolca restoran, 
kafeterya görmeniz 
mümkün. 
Rehberimiz 
“İstanbul Kebap’’ 
diye bilinen bir yere 
gitmemizi öneriyor. 
Bulunduğumuz 
yere 200 metre uza
kta... Damak 
tadımıza uygun 
birer döner yiyip 
demleme çayı 
içerek gölün güzel
liğini seyrediyoruz. 
Bazı yerlerde 
güvercinler ve 
ördekler size 
arkadaşlık ediyor. 
Güvercinlere biraz 
yiyecek verirseniz 
sizden hiç aynimi 
yorlar.

Gölün etrafını 
büyülü dağlar sar
mış. Ormanların 
yeşili suya vurunca 
yeşil bir deniz sanki 
gördüğünüz. 
İnsanın düşlerini 
zorlayan bir
birinden lüks vil
lalar, küçük köyler, 
zirvede kartal 
yuvası gibi evlerle

Como gölü insanı 
sarıp sarmalıyor, 
kendine âşık edi 
yor. İnsan kendini 
sanki bir masal 
dünyasında 
hissediyor. Doğa 
bozulmasın diye 
daha çok tünellere 
yer verilmiş. Hatta 
uzaktan görünen 
tünelin diğer ucu
nun İsviçre 
olduğunu belirtiyor 
rehberimiz.

Bugün şanslı 
günümüz olmalı 
Como’nun 
pazarıymış. Küçük 
sergilerde meyve, 
sebze, peynir, 
zeytinyağı, şarap ve 
çiçek türü ürünler 
satılıyor. İlginç bir 
pazar. Şaraplar ev 
yapımı, tadına bak
abiliyorsunuz.

Çeşit çeşit peynir
ler, istediğiniz 
kadar alabiliyor
sunuz. Peynir fiyat
ları bize göre biraz 
yüksek, şaraplar 
oldukça ucuz.

Buranın çok 
güzel, görmeye 
değer bir kilisesi 

olduğunu öğreni 
yoruz. Hiç zaman 
yitirmeden kilisenin 
yolunu tutuyoruz. 
Göle uzaklığı yüz 
elli iki yüz metre. 
Görkemli bir yapı. 
İçine girdiğinizde 
piyanodan çıkan 
canlı, etkileyici ses 
ve uhrevi bir duygu 
yüreğinize gelip 
oturuyor. Tertemiz, 
pırıl pırıl... Resim 
ve heykeller, cam
lardaki vitraylar 
gerçekten içeri 
girenleri sanki 
büyülüyor. Kilise 
mimari açıdan da 
gerçekten bir şah
eser. Sanat deyince 
kiliselerde müzik, 
resim heykel ve 
mimariyi bir arada 
görmeniz mümkün. 
Avrupa’da sanatın 
niçin daha çok 
geliştiğini bunlara 
bakarak da anlaya
biliriz.

Como gölü 
gezisinden sonra 
Milano’ya doğru 
hareket ediyoruz.

Devamı yarın...
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Çevreyi Kirleten İşletmelere Geçit Yok
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın mevzu
at alanına ilişkin 
olarak kurulan ve 
merkezi Trabzon’da 
bulunan ‘ALO 181 
Çağrı Merkezi’ne 
vatandaşlarca 
yapılan aramalar, 
ağırlıklı olarak 
Kentsel Dönüşüm ve 
çevre uygulamaları
na ilişkin oldu. 
Çevre Ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın mevzu
at alanına ilişkin 
olarak kurulan ve 
merkezi Trabzon'da 

bulunan 'ALO 181 
Çağrı Merkezi’ne 
vatandaşlarca 
yapılan aramalar, 
ağırlıklı olarak Kent 
sel Dönüşüm ve çev 
re uygulamalarına 
ilişkin oldu. Haziran 
ayında Kentsel 
Dönüşüm konusun
da 3 bin 872 kişi, 
Bakanlığın dönüşüm 
kapsamında sağla 
dığı finansal destek
ler hakkında bilgi 
almak istedi. Finan 
sal desteklerden 
sonra en fazla arama 

depreme dayanıksız 
bina olarak bilinen 
"riskli yapı" 
konusunda yapıldı. 
Bakanlık Kentsel 
Dönüşüm kapsamın
da anlaşmalı 
bankalardan çekile
cek 100.000 liralık 
kredi faiz tutarının 
yarısını karşılıyor, 
aynı zamanda hak 
sahibinin tercihine 
göre 18 aya kadar 
kira yardımı seçene 
ği de bulunuyor. Söz 
konusu destekler 
belirli şartların

sağlanması duru
munda kiracılar için 
de geçerli olabiliyor. 
Vatandaşlarca yapı 
lan çevresel şikayet
leri de ilgili birimlere 
ileten Çağrı Merkezi 
ne Haziran ayında 
yapılan şikayetler 
sonucunda 715 bin 
727 lira para cezası 
kesildi. Ceza tutar
ları İzmir ve 
Tekirdağ'da 100 bin 
TL üzerinde gerçek
leşti. Vatandaşlarca 
yapılan şikayet ve 
ihbarlar sonrası

Kocaeli, Konya, 
Antalya, Adana, 
Balıkesir, Diyarbakır 
ve Sakarya gibi 
illerde de cezai yap
tırımlar uygulandı. 
Haziran ayında 16 
bin 362 çağrının 
ulaştığı merkeze 14 
bin 80 arama bilgi 
almak amaçlı 
yapıldı.
Merkeze, 2 bin 126 
arama "gürültü ve 
emisyon" konu 
başlığı altında 
yapılırken, en fazla 
şikayet İstanbul,

Antalya, Ankara, 
Bursa, Aydın, 
Kayseri, Kocaeli, 
Muğla, Samsun, 
Mersin, Amasya 
illerinden geldi. 
Toprak ve su kirliliği, 
atık su arıtma, atık 
yönetimi, ayrıştırma 
ve geri kazanım 
faaliyetleri ile ilgili 
olarak merkeze 406 
arama gerçekleştiril
di. Yapılan ara
maların bütününe 
ilişkin 347 çağrıyla 
ilgili inceleme 
devam ediyor.

SAHİBİ BULUNDUĞUM HERMES İSİMLİ C0059336 
NOLU TRANSITLOG BELGEMİZ ZAYİ OLMUŞTUR. 

HÜKÜMSÜZDÜR. ATABORUT YACHTING LTD.

KAYSERİ MELİKGAZİ1. KOMANDO EĞİTİM TABU
RUNDAN ALMIŞ OLDUĞUM ASKERİ KİMLİĞİMİ 

=l KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. MUHAMMET EKİNCİ

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

YASİN-fi ADLI BALIKÇI TEKNEMİN 
T.C. TARIM VE KÖY İSLERİ BAKANLIĞI BALIKÇI 

GEMİLERİ İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ 
(RUHSAT KOD NO: 16D1558) (FİLO KAYIT NO : 

TUR001698646) KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 
ŞABAN KAYA

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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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 15S
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 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 04
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

____ kayrakahuk____
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.8aveı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası Otobüs 261 54 00
Terminali (18 Hat)
Gemlik Oto Kurtarma 0 537 347 88 75Paaıukkale 012 OO 20

DENİZ UÇAĞI 013 SS 13
Pesasua Atanla Seyahat 014 S3 S2
METRO 613 12 12
Aydın Turizm ®1 3 30 77
SOaar Turtam 012 10 72
KanbaroQIu-Eaaday 014 40 40
Anıtur 014 47 71
KamHKoç 012 0103

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 10 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 55 00
BP Gaz 514 5g 51
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 314 17 Oo

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 03
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 30 33

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

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

Akcnn Patrol
mar-pbt ıs;;
Tuncay Otogaz 013 10 4S
Baysa Patrol a-13 01 03

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

lEllllttiGHİ
VENÜS SİNEMASI

MAYMUNLAR 
CEHENNEMİ 

ŞAFAK VAKTİ: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-22:00
AYNI YILDIZIN 

ALTINDA: 11:30- 
13:45-16:00-18:15- 

22:00
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


15 Temmuz 2014 Salı Gemlik KHrfez Sayfa 7

Netin Salkım, Gücümsuor’ıia
Gemlik ve Bursa’yı 
Türkiye Basketbol 
3.liginde temsil ede
cek olan Gemlik 
Gücümspor ekibi 
transfer çalışmaları
na hız verdi.
Tb3.liginde 2013- 
2014 sezonunda 
Tofaş Pilot takımı 
Mg Spor’da göster
diği performans ile 
dikkatleri üzerine 
çeken 1,88 boyun
daki Guard Metin 
Salkım ile anlaşma 
imzaladı.
Metin Salkım, 
“Gemlik Gücüm 
Spor kulübünün 2 
sene içinde yaptığı 
hamleler ile adından 
söz ettirmesi ve 
Türkiye çapında bir 
marka olması 
verdiğim karardaki 
etkisi büyüktür.
Hedefi 2.lig olan bir 
takımın parçası 
olmak ve bu başarı
da emeğimin 
olması basketbol 
adına bana gurur 
veriyor”dedi 
Gemlik Gücüm Spor 
Kulübü Genel 
Menajeri Yahya 
Gümüş, “Metin 
Salkım ile anlaş
mamız ve 2013-2014

ÜRETİMDE ÇflUŞMflK 
ÜZERE

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.
Açmâlar'lVlevkiı Xsedelek- 

Orhangazi / BURSA 
Tel : 0 224 586 00 05

sezonunda çok iyi 
performans 
gösteren Berkay 
Yunu, Hakan Arın 
ve Can Efe Yıldırım 
ile tekrar sözleşme 
imzalayarak daha 
güçlü bir kadro ile

İlçemizi hak ettiği 
yere ulaştırmak için 
tüm gücümüzü 
ortaya koyarak bize 
güvenenleri 
mahcup etmeye
ceğiz" ifadelerini 
kullandı.

IffllIlMMIBlIllItl
l ■ - ]

Gemlik Spor 
Başkanı Orhan Koç 
Bursa Süper 
Amatör Küme tem
silcisi ekibin 
önümüzdeki yıl BAL 
ligini hedeflediğini 
söyledi. Gemlik 
Spor çatısı altında 
birlik ve beraberlik 
davetinde bulunan 
Orhan Koç, yönetim 
kurulu üyesi Fatih 
Keke ve A Takım 
Teknik Direktörü 
Abdullah Apak ve 
Gemlik Belediye 
Spor alt yapı 
antrenörü Haydar 
Yiğit ile birlikte pro
tokol ziyaretlerine 
başladıklarını açık
ladı. Ziyaret kap
samında Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret eden kırmızı 
beyazlılann Başkanı 
Orhan Koç, amatör 
spora büyük destek 
ve tesisleşme 
yatırımları nedeniyle 
Refik Yılmaz’a 
teşekkür etti. 
Belediye Meclis 
üyesi Ersin Kahra 
man’ın da yer aldığı 
toplantıda Gemlik

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
0224513 6111 
05324930377

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 16 
numaralı üzerinde 
ismi yazılan formayı 
hediye eden Orhan 
Koç, Belediye tesis
leri ve desteği ile 
ilçedeki spor alt 
yapısında geleceğin 
garanti altına 
alındığını vurguladı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, 
öncelikli olarak BAL 
ligini hedefleyen 
Gemlik Spora 
başarılar dileğinde 
bulundu.
Gemlik Spor’un 
şehrin adını taşıdığı 
için ayrı bir değeri 
olduğunun altını 
çizen Refik Yılmaz, 
“İlçede her kesimin 
Gemlik Sporu 
desteklemesini 
temenni ediyoruz. 
Kendi içinden 
çıkaracağı genç ve 
başanlı sporcuların 
yanı sıra Gemlik 
Spor için savaşacak 
değerli ve kaliteli 
transferler ile iyi bir 
sezon geçireceğin
den kuşku duymu 
yorum. Belediyemiz 
ve yönetim 

desteğinin yanı sıra 
ilçe halkının da 
desteğiyle hedefe 
ulaşacağına inanı 
yorum” dedi. 
Profesyonel futbol 
yaşamının ardından 
idarecilik yapan ve 
önümüzdeki yıl kır
mızı beyazlılann 
teknik direktör
lüğünü üstlenen 
Abdullah Apak’da, 
tesisleşme son
rasında alt yapıların 
giderek güçlendi 
ğine dikkat çekti. 
Şu anda yeterli 
görünmese de gele
cekte Gemlik Spor 
‘un futbolcu fab
rikası bir kurum 
haline geleceğine 
inandığını ifade 
eden Abdullah 
Apak, alt yapıdan 
gelen 7-8 oyuncu
nun yanı sıra 
taraftarın beklenti
lerini karşılayacak 
kaliteli oyuncuların 
kadroya katılacağı 
müjdesini verdi. 
Gemlik Belediye 
Spor alt yapı 
antrenörü Haydar 
Yiğit’te, her yıl 
alt yapıdan 10’a 
yakın oyuncunun 
başka kulüplere 
transfer olduğu 
hatırlatarak, birlik 
ve beraberliğin 
pekişmesi ve 
başarının gelmesi 
halinde oyuncuların 
birinci tercihinin 
Gemlik Spor ola
cağını anlattı. 
Gemlik’te yüksek 
değerdeki futbol 
potansiyelinin alt 
yapı takımlarının 
başarılarıyla 
taçlandığını açık
layan Haydar 
Yiğit, destek ve 
tesisleşme ile fut
bolcu fabrikası 
bir ilçe olabilecek
lerini söyledi.
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DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE
DOLGUN MAAŞLI 

ACİL TIR ŞOFÖRÜ
ARANIYOR

05307836261

ELEMAN
BÜNYEMİZDE 
ÇALIŞACAK 
KAYNAKÇI 

ve VARDİYA 
AMİRİ 

ARANIYOR

022451400 60

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK 

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

ELEMAN
DENEYİMLİ 

SRC BELGELİ 
SERVİS ŞOFÖRÜ

ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
<OMiNfcLı- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
05353781800

SATILIK ZEYTİNLİK
ABONE 

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

TEMAâ
"SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama” kampanyasına 
su tüketiminin önlenme 

h sİ İçin siz de katılın

BAYAN ELEMAN
MERMER SEKTÖRÜNDE 

ÖN MUHASEBE VE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4924 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

KİRALIK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353761000

SATILIK SU BAYİİ
05072447224

Gemlik Körfez’ www.gernl i kko rfezg azetes i. com

http://www.gernl


Hisar 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


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... 
^ngcnföcrcafi <\Ja(ıir ÇDunum

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


BZeytinyâğ?
I Kestane Şekeri ■■ 
k Yöresel Reçeller ■ 
lKozmetik UrunlerMİlI

kavlak_ DOĞANIN HÂZİNESİ
İK^Ylakj

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAI^markâ^ı, H| 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

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

PkavlakH
«HVTİN KHÇIû]

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

’Tel: 512 0 512
www.kavlak.com.tr

IKuruluş:1973

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

14 Temmuz 2014 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

StBİai Iltoftl KtUüMMi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

KAYIKÇI KAVGASI...
Dünkü yazımda belirtmiştim, bu tartışma 

kolay, kolay bitmez diye...
Bugün söylediğim çıktı.
Necdet Yılmaz’ın açıklamasına CHP

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ !...

unM.umurbeydeemlak.com 
www.irfanijnlijemlak.com

CHP Üçe Başkanı Mehmet Sertaslan, 
yaphğı açıklamada Yılmaz’ın açıklamasıyla 
olayı ‘Kayıkçı Kavgası’na dönüştürmekle 
tfayıkçı Kavgası’nın ana teması, hiçbir 
sonuça ulaşmayan, tarafların kısır tartış
malarla birbirteriyle atışmasıdır.

Bir başka deyişle ‘Havanda Su
Dövmek "tir. Devamı sayfa 4’de

Ak Parti İlçe Başkanı Necdet Yılmaz’ın dün 
yaptığı açıklamaya, ilk yanıt CHP İlçe 
Yönetiminden geldi. CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, Necdet Yılmaz’ın 60 
dönümlük arsa satışı ile kendilerinin yap
tığı açıklamaya verdiği yanıtı ile olayı 
"Kayıkçı Kavgasına” dönüştürdüğünü 
belirterek, Yılmaz’ı istediği televizyonda 
konuyu tartışmaya davet etti. Sayfa 3’de

Mlaııı 
Tııteftsa 
İM 
ııiııiıiı

Msliılt
Torba yasa paketi 
genel kurula geldi 
ama tartışması 
bitmedi. Birçok 
kesimi yakından 
ilgilendiren düzen
lemelerin yer 
aldığı 'torba yasa 
paketinde' korniş 
yonda tartışmalı 
geçen 2 düzenle
menin, Genel 
Kurul süreci de 
zorlu geçecek. 
Haberi sayfa 6’da

Millili 
BM

Yapılan son değer
lendirmelere göre, 
Bursa, Bilecik ve 
Kütahya, Marma 
ra'nın kuzey ve 
doğusu, Kütahya, 
Düzce, Eskişehir, 
Kars ve Ardahan 
çevrelerinin sağa 
nak ve yer yer gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Rüzgarın ise, 
genellikle Marma 
ra ile Batı Karade 
niz kıyılarında yer 
yer kuvvetli olarak 
(30-50 km/saat) 
eseceği belirtildi. 
Hava sıcaklığının 
iç bölgelerde 1 ila 
3 derece artacağı, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişik
lik olmayacağı 
bekleniyor.

99 9 99 W 9

ÖZEL ATKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

“Aykent ile hedeflerinize doğru"
2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ
ÖĞRENCİLER; tÇcPtt!

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, Sör

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi İT jrMMersP] Tt 11» •

İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir L : JİJ İj la m j 1 ık j , İn Lg ı ■ j H | ■, 1, ı1 mÂflMVİİ 
ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ’igjf UyjLJlJ_£

ispatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır. HI

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF
8.SINIF

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
unM.umurbeydeemlak.com
http://www.irfanijnlijemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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MalıMi atıMiBim Mtı IHiwim benzetti-
Ak Parti ilçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz’ın dün yap
tığı açıklamaya, ilk 
yanıt CHP İlçe 
Yönetiminden geldi. 
CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Necdet Yılmaz’ın 60 
dönümlük arsa 
satışı ile kendi
lerinin yaptığı açık
lamaya verdiği 
yanıtı ile olayı 
“Kayıkçı 
Kavgasına” 
dönüştürdüğünü 
belirterek, Yılmaz’ı 
istediği televizyon
da konuyu tartış
maya davet etti. 
Sertaslan’ın açıkla
ması şöyle;

YILMAZ’A AÇIK 
ÇAĞRI

“Geçtiğimiz gün
lerde Belediye 
Başkanı Refik

Yılmaz’ın basında 
çıkan açıklamaları 
üzerine biz de bir 
açıklama ile siz 
değerli hemşehri
lerimizi bilgilendir 
ine mecburiyeti his
setmiştik.
Yaptığımız açıkla
maya cevap başkan 
Yılmaz’ın ortağın
dan Sayın A.K.P. 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz’dan geldi. 
Aslında içeriği 
bakımından söyle

nenler bir cevap 
niteliğinde de 
değildir.
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz cevap ver
mek yerine, ‘Ben de 
basın açıklaması 
yapabiliyorum ey 
partililerim’ diye
bilme gayretine 
girmeye yönelik 
şeyler söylemiştir. 
Şeyler diyoruz 
çünkü Sayın 
Yılmaz’ın kaleme 
aldığı sözcüklere

başka ne diyebiliriz 
bilemiyoruz.
Biz, Cumhuriyet 
Halk Partisi Gemlik 
İlçe Başkanlığı 
olarak bu 
söylenenlere de 
yazılı basın 
aracılığı ile cevap 
vermek niyetinde 
de değiliz.
İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz’ın 
üslubu ile adeta 
“KAYIKÇI KAV
GASINA’’ dönüşen 
bütün bu konularla 
ilgili öyle zanne 
diyoruz ki Gemlik 
halkı da sıkılmıştır 
artık.
Hodri Meydan 
diyen Sayın 
Yılmaz’a açık 
çağrımızdır.

GELİN 
TELEVİZYONA 
ÇIKALIM

Gelin sizin iste
diğiniz bir televiz 
yon kanalında, sizin 
belirlediğiniz bir 
modaratörün 
idaresinde mey
dana çıkalım. 
Eminim ki bu 
çağrıya
M.H.P. İlçe Başkanı 
Osman Durdu 
memnuniyetle 
katılacaktır.
Hodri Meydan iddi
asının altını da 
doldurmuş olur
sunuz böylece. 
Ne dersin Sayın 
Yılmaz.
Tek başıma gele
mem derseniz o nu 
da anlayabiliriz.
Ortağınız Sayın 
Refik Yılmaz’ı da 
alıp gelirsiniz bu 
buluşmaya.
Ama lütfen asılsız 
ithamlarınızı ve ifti
ralarınızı cevap 
verme şansımızın

olmadığı şekillerde 
yapmayı bırakın 
artık.
Son olarak; biz, 
kibirli insanları 
oldum olası 
sevmeyiz ve hatta 
biliyoruz ki halkımız 
da sevmez kibirli 
olanları.
Dolayısıyla her fır
satta biz halkın 
oylarını zaten aldık 
benzeri sözleri 
söylemeyi alışkan
lık haline getir 
meniz size fayda 
değil zarar getirir. 
Ayrıca unutmayın 
ki 100 kişiden 62 si 
de size güven
mediğini beyan 
etmiştir oylarıyla. 
Hangi televizyon 
kanalına çıkmak 
istediğinize dair 
haber beklediğimizi 
de unutmayın lüt
fen.

tlefırt ca I ısatan wzatenalili Hamam temizliği haşlaılı
Gemlik Belediyesi 
çalışanlarına toplu 
iş sözleşme 
görüşmelerinden 
doğan alacakların
dan olan Ramazan 
erzaklarını dağıttı. 
105 memur, 118 işçi 
ve 4 sözleşmeli per
sonel 8 çeşitten 
oluşan gıda erzak
larını Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’dan teslim 
aldı.
İşçi ve memurlann 
Ramazan aylarının 
yanı sıra Ramazan 

ı Bayramlarını bir kez 
daha kutlayan 
Belediye Başkanı

Refik Yılmaz, 
Gemlik’e güzel 
hizmet ve yatırım
ların gelmesinde 
büyük pay sahibi 
olan çalışanlarına 
sosyal haklarının 
bir bölümünü ver

mekten büyük mut
luluk duyduğunu 
söyledi.
İşçi, sözleşmeli ve 
memur personeli de 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
teşekkür etti.

Gemlik Belediyesi 
Temizlik işleri 
Müdürlüğü Ekipleri 
Ramazan ayı 
temizlik çalış
malarında hız 
kesmiyor.
Ramazan Bayramı 
temizlik çalış
malarını da şimdi
den başlatan 
ekipler, ilçenin en 
ücra köşelerinde 
bile hizmet vermeye 
devam ediyor. 
Çöp konteyner- 
lerinin temizlen
mesi, ilaçlanması 
ve boyanmasının 
yanı sıra yabani

otların kesimi, 
süpürme, cadde 
ve sokakların yıkan' 
ması çalışmalarını 
periyodik hale 
getiren Gemlik 
Belediyesi

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, 
ilçenin 
tüm cadde ve 
sokaklarını pırıl pırıl 
yapacaklarını 
söylediler.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Güne Bakış 501 projenin 6O'ı tamamlandı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@)hotmail. com

KAYIKÇI KAVGASI...
Ekşi sözlüğe göre Kayıkçı Kavgası 

şöyle anlatılır;
"Eskiden İstanbul’da Eminönü - 

Karaköy arasında yolcu taşıyan 
kayıkçılar, müşteri beklerken kendi 
aralarında kavgaya tutuşurmuş.

Durup dururken çıkan kavgada 
sesler yükselir, kürekler havaya 
kalkar, sağa sola savrulurmuş. 
Kavga çıkınca etraflarında toplanan 
halktan bazılarının kafasına kürekler 
iner, ama kürekler ne hikmet ise, 
kavga eden kürekçilerin hiçbirinin 
başına değmezmiş. Bu düzmece 
kavga daha sonra denizden karaya 
taşınmış ve yankesiciler, Yeni Camii 
önünde Kayıkçı Kavgası benzeri 
düzmece kavgalar ile halkı çevrele 
rine toplayıp soymayı adet edin
miş."

Bizdeki Kayıkçı Kavgasında sesler 
yükseliyor, bir taraf karşı tarafı 
suçluyor.

Bu kez karşı taraf her iki tarafı 
suçluyor.

Birisi diğerini arsa satışını hukuki 
kılıfa sokmak için TAKAS diye bir 
konu ortaya atıyor ve ’Hodri 
Meydan’ çekiyor, diğeri ise O’nun 
Hodri Meydanı’na "Gel istediğin 
televizyona çıkalım. Senin 
beğendiğin bir motatör yönetiminde 
konuyu tartışalım" diyor. Ve ardın
dan ‘Hodri Meydan’ çekiyor.

Ortada bir gerçek var.
Eski Belediye yönetimi, Gemlik 

Belediyesi’ne ait, 5 parsel, yaklaşık 
60 dönüm arsayı yasaya karşın, 
Belediye Meclisini atlayarak, 
Encümen kararı ile bu arsaları Çim- 
taş ve Borusan Lojistik, Borusan 
Mannesmann’a yaklaşık 25 milyon 
liraya satmıştır.

İlçemizdeki 2 siyasi parti satışın 
yasal olmadığını savunuyor ve par
tililer aracılığıyla satışın iptali için 
yargıya başvuruyor.

2012 yılında açılan dava sonuçlan
mış ve mahkeme satışın yasaya 
aykırı yapıldığını belirtmiş ve İPTALİ 
kararı vermiştir.

Bunun iaga iugası otmaz.
Ortada bir yargı kararı vardır.
Bu kararda Mahkeme Başkanı 

karşı oy vermiş.
Yani AKP’liler gibi düşünmüş!
Hukukta böyle bir konunun tartış

ma gerektirdiğini söyleyen bir par
tinin hukukçu ilçe başkanı var.

CHP ve MHP ilçe Başkanlar/ 
Mahkeme kararını kamuoyuyla pay
laştı.

Kayıkçı Kavgası bundan sonra 
başladı.

Aslında bu kayıkçı kavgası değil.
Bir yasal sürecin iddia sahipleri 

lehine ilk aşamada sonuçlan
masıdır.

Konuyu başka yönlere çekerek 
kayıkçı kavgasına dönüştürenlerin 
kim olduğunu olayı iyi takip edenler 
bilirler.
Aslında olanlar Hukuk Kavgasıdır. 
Bakalım kim galip gelecek.

Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, il 
genelinde uygu
lanan 501 proje 
olduğunu ifade 
ederek, "Bunun 60 
tanesi tamamlandı. 
Devam eden proje 
sayısı 329 iken, 
başlamayan 112 
projemiz var. 2014 
yılı toplam ödeneği 
de 1 milyar 346 
milyon liradır. Bu 
paranın şuanda 704 
milyon lirasını har
camış bulunmak
tayız* diye konuştu. 
İl koordinasyon 
Kurulu Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu 
önderliğinde top
landı. Çarşamba 
Valilikte gerçek
leştirilen toplantıda 
konuşan Karaloğlu, 
"Şuanda Bursa 
genelinde uygu
lanan proje sayısı 
501. Bunun 60 
tanesi tamamlandı.

Gancagii! Tlnatrosu efciM 
coctıMan tahfcahava doıııniu
Gemlik Belediye 
si’nin Ramazan Ayı 
Kültürel Etkinlikleri 
Programları 
Kapsamında Sahne 
alan Bursa Hüseyin 
Goncagül Tiyatrosu 
oyuncuları yoğun 
ilgi gördü.
Gemlik İskele 
Meydanı Festival 
alanında bu yıl ikin
ci kez sahne alan 
oyuncular Gemlikli 
çocuklara unutul
maz bir gece yaşat
tılar. Çocukların 
yanı sıra anne ve 
babalarının da 
yoğun ilgi göster
diği etkinlikte 
Sihirbaz Gösterileri, 
Hacivat-Karagöz 
oyunu, İbiş, 
Skeçler, İlahiler, 
Çocuk Şarkıları ve 
çocuk yarışmaları 
geceye damgasını 
vurdu. Güldürürken 
düşündüren, 
yarışırken 
eğlendiren, izlerken 
kahkahalarla 
güldüren Hüseyin

Devam eden proje 
sayısı 329 iken 
başlamayan 112 
projemiz var. 2014 
yılı toplam ödeneği 
de 1 milyar 346 
milyon hradır. Bu 
paranın şuanda 704 
milyon lirasını har
camış bulunmak
tayız. Sağlıkta, 
eğitimde, tarımda, 
sulamada, ulaşım
da projelerimiz var. 
Bunlar devam 
ediyor" diye 
konuştu.

ÇALIŞMALAR

Goncagül Tiyatro 
Gurubu oyuncuları 
ayakta alkışlandı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Ahmet Avcrnın 
yanı sıra Belediye 
Meclis üyeleri ve 
çok sayıda davet 
linin de izlediği ti 
yatro gösterimi fes
tival alanında iğne 
atsan yere düşmez 
havası yarattı. 
Belediye Başkanı

SIKINTISIN DEVAM 
EDİYOR 
Istanbul-Bursa- 
Izmir otoyolu şuan
da sıkıntısız şekilde 
devam ettiğini ifade 
eden Karaloğlu, 
"Her hangi bir 
sıkıntımız yok. 
Sadece Bursa sınır
ları içerisinde bu 
projenin şuana 
kadar ödenmiş 
kamulaştırma 
bedeli 273 milyon 
liradır. İzmit Körfez 
geçidi köprüsünün 
ayakları artık suyun 
üzerine yükselmeye

Refik Yılmaz, çocuk 
oyunlarında dere 
ceye girenlere 
ödüllerini verirken, 
Hüseyin Goncagül 
ve ekibine de 
Gemlik Halkı adına 
çiçek takdim etti. 
Refik Yılmaz, 
Ramazan ayı 
Kültürel etkinlikleri 
programları kap
samında Gemlikli 
çocukları unut
madıklarını dile 
getirerek, "Çocuk
larımız bizim gele
ceğimiz. Bizler 

başladı. 2015 yılın
da Istanbul-Bursa 
etabını açacağız. 
Yap-işlet-devret 
metoduyla yapılan 
bu proje hızla 
devam ediyor. 
İkinci en önemli 
projemiz hızlı 
trendir. Proje şuan
da Yenişehir hattın
da devam ediyor. 
Bursa-Karacabey 
yolunda İzmir guzer 
gahındaki çalış
malar devam edi 
yor. İzmir istikame
tinin sağ şeridinde
ki asfaltlama çalış
maları tamam
lanacak ve bayram
da açılacak. Diğer 
sol şeritteki asfalt
lama çalışması 
bayramdan sonra 
yeniden yapılacak. 
Ayrıca eğitim sek
töründe de çok 
sayıda çalış
malarımız var" 
diye kaydetti.

hizmetlerimizde 
bile önceliği gele
ceğimiz olan ço 
cuklanmıza düşü 
nüyoruz. Ramazan 
ayında da onlara 
böylesi güzel bir 
eğlence ortamı 
sunduğumuz için 
çok mutluyuz. 
Geceye oyunlanyla 
sahne perfor
manslarıyla renk 
getiren Hüseyin 
Gonca gül’e ve 
ekibine sîzler adına 
teşekkür ediyorum" 
dedi.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

İtalya Gezisi ile İlgili İzlenimler (15) 

loş bir görüntü arzDünden devam

MİLANO:
İtalya’nın kuze 

yinde yer alan 
Milan, ülkenin 20 
eyaletinden biri 
olan Lombardia'nın 
başkentiymiş. 
Dünyanın en önem
li finans ve ticaret 
merkezlerinden biri 
olan Milan, İtalya 
nın en zengin kenti 
ve aynı zamanda 
nüfus bakımından 
İtalya’nın en büyük 
kentlerinden 
biriymiş.

Tüm dünyada, 
İtalya'nın moda ve 
refah kenti olarak 
tanınırmış Milan.

Kent merkezinde 
yer alan tarihi 
yapılan ve geçmişi 
yaşatan caddeleri 
hesaba katmazsak, 
Milan daha çok 
kültürel zenginliği 
ve sosyal yaşamıy
la gündeme gelen 
bir kenttir diyebili
riz.

Milano, tarihi yapı 
lar bakımından ol 
dukça zengin; fakat 
Roma kadar değil.

Dünya modasının 
kalbi olarak tanınan 
Milan, aynı zaman
da dünya kültürünü 
besleyen en önemli 
şehirlerden biridir. 
Sayısız kültür 
merkezi, galeri, 
sergi ve kütüphane, 

kent kültürünün 
hayat bulduğu yer
lerdir. Tiyatro, 
müzik ve sinema, 
kentin modern 
kültürünü oluşturan 
önemli unsurlar
dandır. Milan aynı 
zamanda dünyanın 
en önemli opera ve 
bale merkez
lerinden biridir.

Duoma Meydanı: 
Alabildiğine geniş 

bir meydan.
Meydanın bir 
yerinde Dünya’nın 
en büyük kiliseni 
diğer yanda galeriyi 
ve diğer tarihi 
yapılan görüyoruz. 
Meydanın bir köşe 
sinde de atının üs 
tündeki Vittorio Em 
manuel heykeli san 
ki ben hurdayım di 
ye bize sesleniyor.

Duoma kilisesi:

Yapımına 1386 
yılında başlanan 
Duomo, dünyanın 
5. büyük kilisesidir. 
Gotik tarzın en 
güzel örneğini tem
sil etmektedir. Aynı 
zamanda kentte 
bulunan en ünlü 
kutsal yapıdır.
Uzaktan baktığınız
da muhteşem bir 
yapı olduğunu görü 
yorsunuz. İçteki 
sütunlar gerçekten 
görülmeye değer. 
İçi biraz karanlık ve 

ediyor. 157 metre 
boyunda ve 93 
metre eninde 
devasa bir yapı. 
Freskler, çarmıha 
gerilmiş Isa tasvir
leri, kalın ve yüksek 
sütunlar, heykeller 
ve camlardaki vit
raylar insanı müthiş 
etkiliyor.

La Scala Opera 
Salonu ve Meydanı:

La Scala ülkenin 
en büyük opera 
salonudur, 18. 
yüzyılda yapılmıştır.

Ünlü mimar ve 
heykeltraş Leonar 
do da Vinci’nin 
eseridir ve belki de 
bu yüzden buraya 
Leonardo’nun 
heykeli dikmiş ola
bilirler.

Gelen turistler 
Leonardo’nun bol 
bol fotoğrafını 
çekiyor.

Aydınlanma tari
hinde büyük 
katkıları olan Leo 
narda, Floransa’dan 
Milano’ya sürül 
müş, böylelikle de 
Engizisyon’dan 
hayatını kurtarmış. 
Medici ailesi 
Leonardo’yu koru
ma altına alarak 
ona destek 
sağlamış.

Milano’da birçok 
sanat eseri böyle
likle Leonardo

Emanuelle:sayesinde ortaya 
çıkmıştır. Bu durum 
Milanoluların ölmez 
eserlere sahip 
olmasına neden 
olmuştur.

Galeria Vittoria

19. yüzyıl sonun
da Kral II. Vittorio 
Emmanuel anısına 
yaptırılmıştır. 
Alışveriş merkezi 
nin 196 ve 105 

metre uzunluğunda 
iki koridoru vardır. 
47 metrelik cam- 
çelik kubbesi, 
kemerleri ve fresk
leri ile ilgi çekmek
tedir.

Devamı yarın
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Şiir Köşesi
Tank TANIŞ 

İKLİMLER 

iklimler ürktü 
ateşi söndüğünde yangının 
zulası çürük sürgünlere düştük, mor 
örtüler örtünüp 
rengimiz ağardı gölgemizden 
tabanlanmızda bir sürü acı 
neresine bassak ki 
küllerini yerken kaldırımların 
alın karası düşerken şiirlere, islerine 
üfleyip hayalin 
dumanlara sarılıp 
uçuşurken bilinmedik nefeslere 
öpüşüp yıldızla is karası 
ben ki adını yıldızdan çalan hasretim 
kadar uzağım 
sabahı bölen rüzgara savrulunca yittiğim 
dehlizde 
seni aradım 
kör bir perdeyi aralayıp 
virandı 
sokaklar...

Torba yasa paketi 
genel kurula geldi 
ama tartışması 
bitmedi.
Birçok kesimi yakın
dan ilgilendiren 
düzenlemelerin yer 
aldığı 'torba yasa 
paketinde* 
komisyonda tartış
malı geçen 2 düzen
lemenin, Genel 
Kurul süreci de 
zorlu geçecek. 
Görevden alınan 
memura geri dönüş 
yolunu kapatan 
yasa maddesi ile 5 
yıl önceki özelleştir 
melerde yargı karar
larını yok sayan 
düzenlemenin 
muhalefetin sert 
tepkisini çekmesi 
bekleniyor. İki mad
denin komisyonda 
38 gün süren 
görüşmelerinin, 
genel kurulda süre
ci 10 güne uzatması 
muhtemel.

Maddeye göre 
görevden alınan üst 
düzey bir yetkili, 
aynı göreve iade 
için açtığı davayı 
kazansa dahi bu 
yargı kararı 2 yıl 
boyunca uygulan
mayabilecek. Bu 
sürecin sonunda da 
çalışan aynı göreve 
değil, benzer nitelik
te başka bir göreve 
atanacak.
Anayasaya aykırı 
olduğu belirtilen 
düzenleme 270 bin 

kamu çalışanını 
yakından ilgilendi 
riyor. Bu kamu 
çalışanlarının 
başında tüm 
Emniyet teşkilatı 
geliyor.
Emniyet teşkilatında 
herhangi bir makam 
veya mevki ayrımı 
olmaksızın 259 bin 
çalışan için uygu
lanacak olan düzen
leme, diğer kuram
larda ise üst düzey 
yöneticiler için 
geçerli olacak.

KAMUDA 5 BİNDEN 
FAZLA ÜST DÜZEY 
ÇALIŞAN VAR 
Kamuda üst düzey 
yönetici olarak 5 bin 
152 çalışan 
bulunurken, 
büyükşehir 
belediyelerindeki 
üst düzey yönetici 
sayısı ise 1922. 
Büyükşehir 
belediyelerine bağlı 
kuruluşlardaki bin 
382 yönetici de 
bu kapsamda yer 
alacak.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 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

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

tENlliSİİEIIGİllİ
VENÜS SİNEMASI

MAYMUNLAR 
CEHENNEMİ 

ŞAFAK VAKTİ: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-22:00
AYNI YILDIZIN 

ALTINDA: 11:30- 
13:45-16:00-18:15- 

22:00

5133321
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2014-2015 Sezonu 
Tb3 liginde Gemlik 
Ekibi güçlü bir 
kadro ile mücadele 
edebilmek için 
transferde durmak 
bilmiyor.
Gemlik Gücüm 
spor, genç milli 
takım aday kadro
suna katılan Oyak 
Renault ve Tofaş 
spor'da (Pilot takım 
Mg Spor) 2013/2014 
TB3 liginde forma 
giyen 2,05 boyunda
ki 4 numara pozis 
yonunda oynayan 
Berke Yetkin Yalçın 
ile anlaşma imza 
ladı.
Yalçın; ‘‘Gemlik 
ekibi 2013-2014 
sezo nunda rakibi 
mizdi. Güçlü yöneti
mi ve alt yapılarda 
deneyimle hocaları 
ile 2 sene gibi bir 
zamanda basketbol 
camiasında marka 
olmaları kararımı 
vermemdeki en 
büyük etken oldu. 
2.lig hedefi olan bir 
takımda oynamak 
istiyordum.
Hedefime yaklaş
mak için transferi 
min gerçekleşme

sinde emeği geçen 
Hocam Ziya Güler 
ve Menajerimiz 
Yahya Gümüş’e 
teşekkür ederim” 
ifadelerini kullandı. 
Gemlik Gücüm Spor 
yönetim kurulu 
üyesi ve danışmanı 
Ece Tamer, "Genç 
oyuncuların yer 
aldığı kadromuza iyi 
bir oyuncu kazandır 
dik. Yetkinin takıma 
çok katkısı olacağı
na inancımız tam” 
dedi.
Tamer, “Hedefleri 
miz doğrultusunda 
güçlü oyuncular ile 
anlaşacağız. Bize 

güvenerek destek
lerini esirgemeyen 
Borusan Holding, 
Gemlik Gübre, 
Aktaş 1 lojistik, 
Akran Nakliyat ve 
Halkımızla unutul
mayacak başarıların 
altına imza atarak 
emeklerinin karşılığı 
vermek istiyoruz. 
Genç nesillerin 
önünde rol model 
oluşacak bir takımın 
kurulması ve bas
ketbolün çıtasını 
yükselmesindeki 
emeğimizin olması 
İlçemize ve bizi ere 
gurur vermekte” 
ifadelerini kullandı.

•Hedefleri alan talımıla 
mimini istiwunT
Gemlik Çotanak 
spor Kulübü, 
Takımdan Sorumlu 
Başkan Yardımcısı 
özgür Çelik, geçen 
sezon Gemlik 
Spor’dan alınan 
genç futbolcu 
Muhammet Tüzün 
ile birlikte açıklama 
yaptı.
Gemlik Spor Kulüp 
Yöneticisi Fatih 
Keke’nin, 
Çotanakspor’da 
oyuncularının 
bulunduğu, bu 
sezon geri istedik
lerini söylemesi 
üzerine, genç oyun
cu Muhammet 
Tüzün, 
Çotanakspor’da 
kalmak istediğini 
belirtti. Tüzün; 
"Geçtiğimiz sezon 
Gemlikspor’dan, 
Çotanakspor’a 
geldim. Gemlik 
spor’da kendimi 
huzurlu hissetmi 
yordum. Çotanak 
spor hem bana, 
hem gençlere sahip 
çıktı. Ben hedefleri 
olan bir takımda 
yer almak istiyo

rum, bu nedenle 
Çotanak spor’u ter
cih ediyorum” dedi. 
Kulüp Başkan 
Yardımcısı Özgür 
Çelik ise; "Bizim 
için önemi olan, 
Gemlikli futbolcu 
kardeşlerimize 
sahip çıkılmasıdır. 
Durumu öğrenince 
antrenörlerimizle ve 
oyuncu kardeşimi
zle görüştük. 
Futbolcumuzun 
farklı bir takıma git
mek istemediğini, 
Çotanakspor’un 
hedeflerinde katkıda 
bulunmak istediğini 
söylemesi üzerine 
kararımızı verdik, 
Muhammet karde 

şim bu sezon U-19 
takımımızın kaptan
lığını yapacak. 
Gençlerin istekleri 
bizim için önemlidir. 
Biz bu yola 
Gemlikli 
gençlere sahip 
çıkmak ve onlara 
profesyonel 
kümenin yolunu 
açmak için girdik ve 
kısa sürede 
Gemlik’in futbolda 
umudu olduk. 
Omuzlan mızdaki 
yükün farkındayız, 
bu nedenle hede
fleri olan yetenekli 
kardeşlerimize 
takımızda yer 
vermeye devam 
edeceğiz” dedi.

ÜRETİMDE ÇRUŞMRK 
ÜZERE

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.
Açmâlar’lVlevkii TseâeleK- 

Orhangazi / BURSA 
Tel ; 0 224 586 00 05

Timsahın Rakibi Bursa'ya Seldi
Bursaspor, UEFA 
Avrupa Ligi 2. ön 
eleme turunda karşı 
laşacağı Gürcistan 
temsilcisi Chikhura 
Sachkhere Bursa'ya 
geldi. Gürcistan tem

silcisi Chikhura 
Sachkhere kafilesini 
yeşil-beyazh kulüp 
adına altyapı ve fut
bol okulu sorumlusu 
yönetim kurulu üyesi 
Ali Turan ve genel

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
0224513 6111 
0532493 0377

müdür İsmail 
Özdemir karşıladı. 
Ali Turan, Chikhu 
ra'nın yöneticilerine 
otelde çiçek takdim 
etti. Turan, basın 
mensuplarına 
yaptığı açıklamada, 
"Öncelikle misafir 
takım Chikhura'ya 
'Bursa miza hoş 
geldiniz' diyorum. 
Yönetim kurulumuz 
yarın Chikhura 
takımı yöneticileri 
ve UEFA delegesi 
nin de katılımıyla 
güzel bir yemek 
yiyecek. Perşembe 
günü taraftar
larımızın desteğiyle 
çok güzel bir atmos
fer bizleri bekliyor 
olacak. Sabah saat
lerinden beri bilet 
sırasına girip 
takımımıza destek 
veren taraf tar
tarımıza çok teşek 
kür ediyorum.” dedi.
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SOFÖB
DORUKTAN 

NAKLİYATTA ÇALIŞACAK 
YENİ KADRO DEĞİŞİMİ

NEDENİYLE
DOLGUN MAAŞLI 

ACİL TIR ŞOFÖRÜ
ARANIYOR 

0530783 6261

ELEMAN
BÜNYEMİZDE 
ÇALIŞACAK 
KAYNAKÇI 

ve VARDİYA 
AMİRİ 

ARANIYOR

02245140060

KİRAUK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
0 2245136111 
05324930377

ELEMAN
DENEYİMLİ 

SRC BELGELİ 
SERVİS ŞOFÖRÜ

ARANIYOR
MÜRACAAT 

05330305633

BAYAN ELEMAN
MERMER SEKTÖRÜNDE 

ÖN MUHASEBE VE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

Gemlik K”rfez^

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4925 

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
Matbaacıiık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

KİBAUK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

SATIUK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 

4+1
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
05353781800

SATIUK ZEYTİNUK MM
ABONE 

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNUK 

05435821578
"SUYUNU BOŞA 

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

SATILIK SU BAYİİ 

0507 244 7224
‘Gemlik Körfez' www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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KAVLAR]
^DOĞANIN HÂZİNESİ

(Kestane Şekeri ■ 
tföresel Reçelleri 
.Kozmetik Ürünler

Kavlak^^^OOC.ANIN HAZIM »I *• _ eytın&
^lüretimSer

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAKmarkâşı,
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubes^ı^anında, * 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve Marketlerde 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.
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IKWLAKjW
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Borusan Holding Kurucu Başkanı Merhum Asım 

Kocabıyık adına yaptırılan Merkez Asım Kocabıyık 
Camii’nde 1500 kişi ibadet edebilecek

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ASIM KOCABIYIK CAMİİ
Yapımı bir çok siyasi çekişmelere neden olan 

Merkez Asım Kocabıyık Camilnln temeli dün 
atıldı.

Borusan Holding Kurucusu ve onursal üyesi 
merhum Asım Kocabıyık, sağlığında tıpkı Okul 
lar, Dörtyol Köprüsü, Ematullah Hatun Camii, 
Vergi Dairesi Binası, Uludağ Üniversitesi 
Yerîeşkesi içinde Meslek Yüksek Okulları ve 
Hukuk Fakültesi, Yerleşke içinde Kültür Merkezi 
Manastırda Kültür Merkezi yaptırdı.

Gemlik Belediye Meclisi’nde kendisine Fahri 
Hemşehrilik Beratı verildiğinde Merkez camilnln 
yapılması İstendiğinde ona da ‘PEKİ’ dedi.

Dün, temeli atılan Camii, bu sözün eseridir.
Devamı sayfa 4’d e

••

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ !...

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Yıkılan eski Belediye binası yerine Borusan Holding kurucusu ve Onursal Başkanı Asım 
Kocabıyık tarafından yaptırılan camii 3 bin 400 metrekare arsanın 900 metrekaresine yapıla
cak. İnşaatın geri kalanı meydan ve yeşil alan olacak. Temel atma töreninde yapılan konuş
malarda Asım Kocabıyık’a minnet ve şükran duyguları ifade edilirken, Borusan ailesine de 
teşekkür edildi. Camii İstanbul Nusretiye Camii ana hatlarına göre tasarlandı. Sayfa 4’de

M V

ÖZEL AYKEN! İLKÖĞRETİM OKULU
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

“Aykent ile hedeflerinize doğru”
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi
İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir 

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 
İspatlar, engel tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başarır.

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8.SINIF

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

CHP, Prof. Dr. 
Ekmeleddin 
Ihsanoğlu’nu Cum 
hurbaşkanhğına 
aday gösterildi ya 
parti dışından, parti 
içinden aleyhinde 
salvo ateş devam 
ediyor.

AKP’nin eleştirisi 
beklenen bir 
davranış.

Sayın Ekmeleddin 
Ihsanoğlu, AKP 
tabanından oy ola
bilecek tek aday 
AKP’nin oy kaybı 
demek. İktidarı 
yitirmeye namzet 
olmak demek Sayın 
Ekmeleddin 
Ihsanoğlu’na 
söyleyebilecekleri 
tek olumsuz sözü 
Hükümet sözcüsü 
söyledi.

Adındaki dini 
atmış, Ekmel’e

GERÇEK AMAÇ...

dönüştürmüş.
Bula, bula bunu 

bulabilmişler 
eleştiri olarak 
Ihsanoğlu, insan 
olarak da dindar 
olarak da tekamül 
etmiş mükemmel 
bir insan.

Başka bir şey 
diyemiyorlar, 
yakışıksız bir üslup 
la manşer saksı 
ifadeleri ile küçüm
süyorlar. Küçült 
meye çalışıyorlar. 
Kariyeri ortada.

Ulusalcı geçinen
lere, laikçilere kır- 
mızıcılara, CHP 
gurubundaki kimi 
milletvekillerine ne 
demeli?

Ulusalcı, öteleyici 
değil, birleştiricidir. 
Ihsanoğlu, toplumu 
kucaklaştırmak için 
adaylığını kabul

ediyor.
Partizan değil, 

Tüm partilere eşit 
mesafede olduğunu 
söylüyor.

Laikler, her inanı 
şa saygı duyan 
Kişilerdir. Bir 
insanın inançlarına 
uygun yaşaması o 
kışı yadırganamaz. 
Ihsanoğlu, “Ne 
devlet dine ne din 
devlete tahakküm 
etmemelidir” diyen 
kişi laik değil de 
ne? Dindar ama 
dinci değil. Dini kul
lanarak siyaset 
yapmayı hiç bir 
şekilde yapmamış 
bir ilim adamı.

Peki CHP içindeki 
muhaliflere ne 
demeli?

Sayın Kılıçdaroğlu 
ne yapmalıydı? 
CHP’li bir adayı 

gösterse kazanma 
şansı mı vardı? 
MHP de bu durum 
da kendi adayını 
çıkarırdı, kim 
kazanırdı. AKP’nin 
adayı kesin 
kazanacaktı. Sonra 
MHP kamuoyuna 
seslendi. Beraber 
bir aday gösterelim 
diye.

Sayın Kılıçdaroğlu 
bu öneriyi benim
seyip katılmasa 
muhalif CHP lilerin 
tepkisi şu olacaktı. 
Niye bu öneriye 
katılmayıp, kazana
mayacağı peşin 
görülen bir adayı 
Cumhurbaşkanlığı 
na aday gösterdi
niz? Şu iyi bilinsin 
AKP nin de CHP li 
bazı muhaliflerinde 
ortak amacı CHP’yi 
tahrip etmek CHP 
nin AKP’nin tek 
alternatif AKP’nin 
yitirdiği itibarı CHP 
nin kazancıdır. 
Devletin milletin 
kazancıdır.
Uluslararası CHP 
ye yıpratmak 
ıstey^nllrde amaç 
Atatürk’ü unuttur
mak. İstiklal 

savaşının intikamını 
almak. Sevr’i yürür
lüğe koymayı 
sağlamak CHP bu 
emellerin en büyük 
engeli. CHP vatanı 
kurtaran müdafai 
hukuk cemiyetinin 
kendisidir. T.C. 
devletini kuran 
parti CHP dir. 
Demokraksiyi bu 
ülkeye getiren par
tidir. CHP yi 
parçalamak için az 
mı senaryolar 
uygulandığı yıllarca 
içinden DP kuruldu 
yine dimdik ayakta. 
Güven Partisi 
Cumhuriyet Parti, 
DSP, hep CHP de 
makam ve mevkii 
lerini sağladığı 
olanakları yitirenler, 
partide istikbal 
göremeyenlerce 
kurulmuş bir zaman 
sonra yok olup 
gitti. Ne adları kaldı, 
ne de kuranlarını 
hatırlayanlar. 
Rahmetli Ecevit 
hariç. O’nu da istik
bal vaddettiği için 
CHP mütegallibeleri 
CHP den ayrılmaya 
mecbur bıraktı. Onu 
CHP Genel

sekreterliğine CHP 
Genel Başkanlığına 
gelmesini sağlamak 
uğraşı verenlerden 
biri olarak o gün
leri, o günün par
tililerini çok iyi 
biliyorum.

Bugün de aynı 
hava.

Bir ay sonra genel 
seçimler var. Sayın 
Kıhçdaroğlu’na nu 
nasıl ekarte ederiz 
de, konumumuzu 
korur, milletvekillik
lerini kapar boru
muzu öttürünüz 
diye yaptıkları 
muhalefet. 
Muhaliflerin çoğu 
örgütü yeteri kadar 
tanıyıp bilmiyor. 
Kariyerleri ile CHP 
de ahkam kesiyor, 
şunu iyi bilsinler. 
CHP halkın partisi 
halkı dikkate 
almadığınız müddet 
çe bir yere varıla
maz CHP’yi 90 
yıldır ayakta tutan 
halktır. Kadrini 
kıymetini bilir, onun 
yokluğunda başına 
neler geleceğinin 
bilincindedir.

O nedenle gözü 
gibi korur.

Sahillerimiz temiz çıktı
Mudanya, Karacabey 
ve Gemlik ilçelerinin 
Marmara Denizi'ne 
olan kıyıları ile İznik 
Gölü kıyısındaki plaj 
ve kamplarda 
gerçekleştirilen 
Temmuz ayı ölçüm
lerinde sahillerde 
herhangi bir kirliliğe 
rastlanmadı.
Haziran ayında bir 
plaj için "Denize 
girilemez” uyarısı 
yapılan bölgede bu 
kez 23 sahilden 
21'inin "iyi kalite", 
ikisinin "orta kalite" 
suya sahip olduğu 
tespit edildi.
Bursa'nın Mudanya, 
Karacabey ve 
Gemlik ilçelerinin 
Marmara Denizi'nde 
ki kıyılan ile İznik 
Gölü çevresinde yer 
alan plaj ve kamplar
da yapılan Temmuz 
ayı ölçümlerinde 
sahillerin temiz 
olduğu belirlendi. 
Geçen ay bir sahil 
için "Denize girile

mez” uyarısı yapılan 
Bursa'da, Temmuzda 
ise 23 sahilden 
21'inin "iyi kalite", 
ikisinin de "orta 
kalite" suya sahip 
olduğu saptandı. 
Bursa Halk Sağlığı 
Müdürlüğünün 
Ttemmuz ayı birinci 
tur deniz suyu 
kirliliği ölçüm 

sonuçlarından der
lenen bilgilere göre, 
Marmara Denizi'ne 
kıyısı bulunan 
Gemlik ve 
Mudanya'da 8'er, 
Karacabey'de 3 ve 
İznik Gölü kıyısında 
4 olmak üzere 23 
kamp ve plajda 
deniz ile göl suların
dan numuneler 

alındı. 
Bu kapsamda, 100 
mililitrede bulunan 
bakteri sayısının 
"kılavuz ve zorunlu 
değerler" olarak 
dikkate alındığı 
ölçümlerde, "toplam 
koliform", "fekal 
koliform" ve "fekal 
streptekok” paramet 
relerinin, tüm 

sahillerde referans 
değerler aralığında 
olduğu tespit edildi. 
Kirlilik ölçümlerinde, 
23 plajdan 21'inde 
"iyi kalite" ve 
ikisinde "orta kalite" 
su tespitine yer 
verildi.
Ölçümlerde, sonuç 
lar kılavuz değer
lerin altındaysa "iyi 
kalitede su (giri 
lebilir)", kılavuz 
değerle zorunlu 
değer arasındaysa 
"orta kalitede su 
(girilebilir)", zorunlu 
değerlerin 
üzerindeyse "kötü 
kalitede su (girile
mez)” değer
lendirmesinde 
bulunuldu. Bursa'nın 
en temiz kıyıları 
Gemlik'teki Hasan 
ağa İzcilik Kampı ve 
İznik Gölü'nde yer 
alan Inciraltı Mevkisi 
Halk Plajı'nın "orta 
kalite su"ya sahip 
olduğu tespit edildi. 
Güney Marmara'da

en temiz deniz suyu
na sahip sahiller 
şöyle:

Gemlik: Narh Halk 
Plajı, Karacaali 
İzcilik Kampı, 
Büyükkumla Halk 
Plajı, Küçükkumla 
Orman Kampı, 
Gemsaz Halk Plajı, 
Kumsaz Halk Plajı 
ve Kurşunlu 
Sitelerönü Halk Plajı.

Mudanya: Kızılay 
Kampı, Burgaz 
Altınkum Halk Plajı, 
Burgaz Halk Plajı, 
Kumyaka Halk Plajı, 
Zeytinbağı Halk 
Plajı, Eşkel Halk 
Plajı, Eğerce Halk 
Plajı, Coşkunöz Halk 
Plajı. Karacabey: 
Yeniköy Halk Plajı, 
Malkara Halk Plajı, 
Kurşunlu Halk Plajı. 
İznik Gölü: Gollüce 
Halk Plajı, Darka 
Tatil Köyü ve 
Orhangazi Halk 
Plajı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış Isım Mıııi Mi M ımiıiı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

ASIM KOCABIYIK CAMİİ
Borusan Holding’in Gemlik’e ve ilçe 

ekonomisini katkısı büyük.
Merhum Asım Kocabıyık, Türkiye Cumhu 

riyetinin yetiştirdiği bir cumhuriyet 
çocuğu.

Bu topraklarda kazandığını yine bu 
topraklar için harcanmasına inanın, bu 
ülkenin gelişmesi, kalkınması ve yücelme 
sini canı gönülden isteyen bir milli 
Burjuvamızdır.

Rahmetli Asım Bey, bir Atatürk hayra 
nıydı.

Bunu hiçbir zaman çekinmeden söylerdir. 
Birçok konuşmasında, Atatürk’e olan 

hayranlığını dile getirmiştir.
Onun için, AKP iktidarı Atatürk’ü seven

lere karşı sevecen değillerdir.
Dün, temeli atılan ve adının verildiği 

Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii bir 
ihtiyaçtan doğdu.

Yıllardır birçok Belediye Başkanı Merkez 
Solaksubaşı Camiinin yerinin değiştirilme
si, daha büyük bir cami yapılması için 
çalışmalar yaptılar.

Mehmet Turgut döneminde şimdiki AVM 
nin bulunduğu alana merkez Camii yapıla
caktı. Sonra bu proje değiştirildi.

Bugünkü Caminin bulunduğu yere yapıl
ması planlandı yine olmadı.

Fatih Mehmet Güler Meydan Projesi kap
samında ileride yapılmak üzere, plan degi 
şikliği yaptırarak Belediye Binasının bulun
duğu yeri ibadet yeri olarak değiştirdi.

Değişiklik 1/5ÖÖÖ ölçekli planlara işlendi.
Fatih Mehmet Güler’in düşüncesi oraya 

hemen bir cami yaptırmak değildi.
Görevden uzaklaştırılınca, Başkanvekili 

Refik yılmaz, Merkez Camiinin yapılması 
için mevcut belediye binasının çürük 
olduğunu iddia ederek -çıkanlan şaibeli 
rapofıafıa- "Be'ıeû'ıye 'binası yfktırfıâı.

Olay, buradan sonra siyasi kavgaya 
dönüştü. Çünkü Belediye binası daha uzun 
süre Gemlik’e hizmet verebilirdi.

Çürük raporu veren Sakarya Üniversitesi 
hocalan, sahte raporlar vermekten hala 
tutuktular.

Refik Yılmaz, Çarşı Camiini kendi döne
minde yaptıran kişi olmanın havasına ken
dini kaptırınca, istenmeyen şeyler yaşandı.

Belediyeye ait Gemsaz Bölgesinde Çim- 
taş ve Borusan fabrikalanna ait yerlerin 
yanında bulunan, yine Fatih Mehmet Güler 
döneminde Gemlik Belediye Meclisi’nce 
Konut alanından çıkarılıp, depolama tesi
sine çevrilen arsalar içinde bulunan 60 
dönüme yakın yolların Çimtaş ve Boru 
san’a meclis karan olmadan, encümen 
karan ile satılmasının duyurulmasından 
sonra Borusan’ın bir okul ve merkez camii, 
Çimtaş’ın da bir okul yapacağı açıklandı.

Bu ilçedeki siyasi yeni geliimelere ve 
tartışmalara yol açtı.

Arsa satışı için iptal davalan açıldı ve 
mahkeme 25 milyon liraya satılan arsa 
lann satış işlemini iptal etti.

Bu arada Asım Kocabıyık rahmetli oldu.
Asım Kocabıyık’ın verdiği söz dün ailesi 

ve Borusan camiiası tarafından yerine 
getirildi.

Asım Bey’in vasiyeti olan bu cami yapı 
mından kimse kendine pay çıkarmamalı.

Camii yaptıran Asım Kocabıyık, planını 
değiştiren Fatih Mehmet Güler, belediye 
binasının yıkımındaki şaibe ise hala 
çözülmedi.

Tartışma konusu olan konular konuşula
cak.

Ama Çarşıya yeni bir cami yapılmış ola
cak.

Nusretiye Camiine benzer bir cami yerine 
modern mimari eseri bir camii yapılsaydı 
daha güzel olacaktı diye düşünüyorum.

Borusan Holding 
Kurucu Başkanı 
Merhum Asım 
Kocabıyık adına 
yaptırılan Merkez 
Asım Kocabıyık 
Camiinin temeli 
törenle atıldı. 
Dün, saat 19.oo da 
Merkez Asım 
Kocabıyık Camiinin 
temelinin atılacağı 
eski belediye 
binasının bulunduğu 
arsa önünde tören 
düzenlendi.
Törene, Bursa Vali 
Yardımcısı Ergün 
Güngör, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Bursa İl 
Müftüsü Prof. Dr. 
Mehmet Emin Ay, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Uludağ 
Üniversitesi Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulları 
Müdürü Prof. Dr. 
Ilhan Turgut, 
Borusan Holding 
Yönetim kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Bülent Demircioğlu, 
Borusan Holding 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, Borusan 
Mannesmann, 
Borusan Lojistik, 
Borçelik Gemlik 
Fabrikalarının üst 
düzey yöneticileri, 
ilçe Emniyet Müdürü 
Ramiz Erçetin, İlçe 
Müftüsü Muhammet 
Turan, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Beki, 
sivil toplum kuru
luşu temsilcileri, 
belediye meclis 
üyeleri ve vatan
daşlar katıldı. 
Törende konuşan 
Borusan Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Bülent Demircioğlu, 
“Holdingin kurucusu 
merhum Asım 
Kocabıyık, “Benim 
bu vatana gönül 
borcum var diyordu. 
Biz, bugün burada 
onun gönül borcu
nun bir taksitini 
ödüyoruz. Borusan 
olarak 40 yıldır 
Gemlik’teyiz.
Kendimizi ev sahibi 
olarak görüyoruz. 
Birçok Gemlikliden

daha eskiyiz. Gemlik 
ve bölgenin sorun
ları bizim de sorun
larımız. Onlarla 
ilgilenmek boynu
muzun borcudur" 
dedi.
70. kuruluş yılını 
kutlayan Borusan’ın 
kurucu ve onursal 
başkanı Asım 
Kocabıyık’ın anısını 
yaşatacak olan 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Camii 
İlçenin merkezinde 
ibadet ihtiyacını 
karşılayacak 3 bin 
400 metrekare alanın 
900 metrekaresine 
inşaa edileceğini 
söyleyen Bülent 
Demircioğlu, geriye 
kalan 2 bin 600 
metrekarelik alanın 
meydanda yeşil alan 
olacağını ve 
belediye tarafından 
hizmete sokula
cağını belirtti. 
Demircioğlu, 
“Bugün burada 
temeli atılan Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Camii 1500 kişiye 
hizmet verecektir. 
Binanın alt kısmında 
ise İlçe Müftülüğüne 
hizmet edecek geniş 
bir salon yer alacak. 
Bu salon gerektiğin
den ibaret ihtiyacı 
içinde kullanılacak
tır. Rahmetli Asım 
Kocabıyık cuma 
namazlannı İstanbul 
Nusretiye Camiinde 
kılardı ve o camiinin 
mimarisine 
hayrandı. Bugün 
burada temelini ata
cağımız camii 
Nusretiye Camiinin 
ana hatlanna göre 
tasarlandı. Bu 
camide kılınacak 
namazlar, okunacak 
duaların merhum 
Asım Kocabıyık’ın 
ruhuna huzur vere
ceğini sanıyorum.

Bir din filozofunun 
dediği gibi “İnsan, 
yeryüzünde adı son 
kez anıldığı zaman 
ölür". Cami İslam 
alemine ve Gemlik’e 
hayırlı olsun" dedi. 
Daha sonra söz alan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Gemlik’e müstesna 
gün yaşatan 
Borusan ailesine 
teşekkür etti. 
Yılmaz, siyasi çe 
kişmelerin bir yana 
bırakılması halinde 
Borusan Grubunun 
Gemlik’te büyük 
hizmetler yerine 
getirdiğini, camii 
yapımı için meclis 
kararıyla kendisine 
şilt vermek için 
İstanbul’a gittik
lerinde Merkez 
Camiinin ihtiyaca 
yetmediğini fotoğraf 
larla kendisine gös
terdiğini ve bu konu
da kendisinden 
destek istediğini 
belirterek, “Rahmetli 
teklifimizi İkiletme 
den kabul etti. Asım 
Kocabıyık’ın İsmi bu 
camii ile Gemlik’te 
uzun süre yaşaya
cak. Bundan sonra 
her Cuma günü ve 
bayram günlerinde 
yaşadığımız o görün 
tüler olmayacak. Bu 
camii yerinin İmar 
planlarına işlenme 
sinde benden önce 
belediye başkanlığı 
yapan Fatih Mehmet 
Güler’e de buradan 
teşekkür ediyorum. 
Camiinin yeri yıllar
ca yılan hikayesine 
döndü bugün niha 
yet temeli atılıyor. 
Biz, bu arada 
sanayicilerimiz İle 6 
değişik okulun pro
tokolünü yaptık. 7. 
ve 8. okullann sözü 
nü aldık. 6 camii 
inşaatı devam edl

yor.” dedi.
Temel atma töreni 
nin siyasi kıskanç 
■ıklar nedeniyle 9 ay 
ertelendiğini belirten 
Yılmaz, Borusan 
ailesine ve yönetici
lerine teşekkür etti. 
Kaymakam Cahit 
Işık ise konuşmasın
da, Borusan’ın ilçe 
ye kazandırdıklarını 
anlattıktan sonra, 
“Bu eser bütün bu 
yapılanları taç
landıran bir abidedir. 
Rahmetli Asım 
Kocabıyık’ı minnetle 
anıyorum. Onun 
vasiyetini yerine 
getiren ailesine ve 
Borusan yöneticile 
rine teşekkür ediyo
rum" dedi.
il Müftüsü Prof. Dr. 
Mehmet Emin Ay ise 
konuşmasında, 
camii yapmanın 
müslümanlıktaki 
yerinin kutsallığını 
anlattı. Son olarak 
Bursa Vali 
Yardımcısı Ergün 
Güngör yaptığı 
konuşmada, 
Camiilerin, birlik, 
beraberlik, kardeşlik 
duygularının 
pekiştirildiği, dini 
bilgilerin verildiği 
kutsal mekanlar 
olduğunu belirterek, 
Asım Kocabıyık’ı 
minnet ve şükranla 
anarken, Borusan 
camiasına da 
teşekkür etti. 
Merkez Solaksubaşı 
Camii imamı 
Süleyman Yedek’in 
sunuculuk yaptığı 
törende İl Müftüsü 
nün dualanndan 
sonra butona 
basılarak, temele ilk 
harç kondu. 
Gece ise, iskele 
Meydam’nda 
Borusan tarafından 
Gemlik halkına iftar 
yemeği verildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dünden devam

Teatroall Scalla:

SONUÇ:

B,

AYRINTI
Erhan İZGİ

Dünyanın en iyi ve 
en ünlü opera ve 
bale evlerindendir. 
Milan’da çok sayıda 
festival gerçekleşir. 
Haziran aylarında 
düzenlenen “The 
Festa del Naviglio”, 
danslı, müzikli 
eğlenceleri ve 
yemekleriyle ünlü 
bir festivaldir.

Klasik müzik ve 
özellikle opera, 
rock, caz ve pop 
kentin müzik 
kültürünün 
vazgeçilmezleridir. 
Milan, çok sayıda 
tiyatro ve sahne 
sanatlan merkezine 
sahip olmasıyla 
övünen kenttir. 
Milan, kentin her 
noktasına dağılmış 
bar, kulüp, disko, 
meyhane ve müzikli 
eğlence mekân
larıyla doludur.

Bu mekânlar 
İtalya’nın en gözde 
eğlence yerleridir.

Alışveriş yap
madan ya da kentin 
alışveriş merkez
lerini dolaşmadan 
Milan'dan ayrılmak, 
bu kente uğrama
makla eşdeğerdir. 
Dünyanın moda ve 
tasarım başkenti 
olarak anılan Milan, 
Paris ve Londra ile 

birlikte Avrupa nın 
en iyi alışveriş böl
gesidir. Şunu da 
belirtmekte yarar 
vardır: Fiyatlar 
Türkiye ile kesinlik
le kıyaslanamaz, 
alabildiğine 
pahalıdır.

İtalya'nın en 
önemli moda evleri 
ve dünyanın en 
ünlü moda markala 
rı bu kentte 
bulunur.

Milano'da şehir 
turundan sonra ote
limize dönüyoruz. 
Biraz dinlenip 
kendimize geldikten 
sonra saat 8.30 
planladığımız 
akşam yemeğine 
çıkıyoruz hep birlik
te. Güzel bir yemek 
yiyip yemek 
sırasında koro halin 
de İtalyanlara şar 
kılar söyleyerek 
geceyi noktalı 
yoruz.

8.Gün 
(16 Haziran 

Pazartesi)-Milano - 
Bergoma:

Sabah kahvaltısını 
yapıp otelden 
ayrılıyoruz.
Bergoma’ya doğru 
gideceğiz. Milano- 
Bergoma arası yak
laşık 52 kilomet 
reymiş.

Zamanımız olduğu 
için bir markete 
uğrayıp son alışver
işlerimizi yap

mamıza olanak 
sağlanıyor. 
Hanımlar paket 
paket makarna 
almayı ihmal etme 
diler. Sonra 
havaalanına giriş 
ve İstanbul’a saat 
14.30 hareket.

İtalya turları 
genelde hep sıkın
tılı oluyor. Fazlaca 
sorun yaşamak 
istemiyorsanız bazı 
önlemleri almak 
zorundasınız.

1) Tur paketi satın 
aldığınız şirketin 
güvenirliğini iyi 
araştırın. Satın 
aldığınız tur paketi 
geziye bir hafta 
kala istemediğiniz 
biçimde değiştin 
lebilir. Siz bu 
durumdan olumsuz 
etkilenir, sıkıntı 
yaşayabilirsiniz.

2) Tur sırasında 
gerçekleştirilecek 
ekstralar büyük 
ölçüde şişirme. 
Bunların parasını 
önceden ödemeyin. 
(Gondol turu 8-10 
evro) Sizden 25-35 
evro arası para 
isteyeceklerdir.

3) Tekne turları 5-8 
evro arasında 
olmasına karşın 
sizden 15-20 evro 

para isteyecekler.
4) Rehberlerin 

bazıları, turistleri 
kaz gibi yolmak için 
her yola başvur
maktadır. 
Rehberlere hemen 
inanıp güvenmeyin, 
istedikleri parayı 
vermeyin.

İtalya gezisine 
katılmış kişilerden 
mutlaka bilgi ahn.

ortak karar ala
cağınız 20-25 kişide 
sınırlayın.

6) Göreceğiniz 
yerlerle ilgili bir 
harita çıkarın ve 
bilgi edinin.

7) Grubunuzu 
sayıca fazla 
genişletmeyin,

8) Yurtdışına 
giden turistler 
genelde kaz yerine 
konuluyor, sürekli 
yolunmak isteniyor. 
Siz siz olun kendi
nizi fazla yoldur
mayın.5) Tura katılmadan



17 Temmuz 2014 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 6

Şehirler ve Külıürler Projesi1’ 
25 Bin Genci ağırlayacak

SağlıkBakaBlığtsigarakullannıayaı 
2 Bin 300 Bcrs»nel alacak

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafın
dan hayata geçir
ilen "Şehirler ve 
Kültürler Proje 
si"yle, 25 bin gen 
cin farklı kültürlerle 
tanışıp, akranlarıyla 
diyaloglarını arttır
ması amaçlanıy- 
or.Bakanlıktan 
yapılan açıklamada, 
14-24 yaş arası 
gençlerin kabul 
edildiği "Şehirler ve 
Kültürler 
Projesi"nde, genç 
bireyler arasında 
hoşgörü ve diyalo 
ğun arttırılması, 
gençlerin farklı 
coğrafi bölgelerde 
yaşayan akranlarıy
la tanışmaları, kay
naşmaları ve 
kültürel alışverişte 
bulunmalarının 
amaçlandığı belirtil

di. Açıklamaya 
göre, proje kap
samında yurdun 
dört bir yanına mis
afir olacak 25 bin 
genç, temmuz, 
ağustos ve eylül 
ayları içinde 
gerçekleştirilecek 
etkinlikliklerden 
ücretsiz olarak fay
dalanabilecek. Gezi 
ve etkinlik pro
gramları, 3 gece, 4 
gün sürecek. Proje 
kapsamında ilk 
olarak Adıyaman, 
Diyarbakır, Hakkari, 
Muş, Tunceli, Sivas 
ve Şırnak kent
lerinde yaşayan 
toplam 560 genç, 
Bursa, Manisa, 
Konya, İstanbul, 
Şanlı Urfa, 
Diyarbakır ve 
Amasya'ya seyahat 
edecek.Ağustos ve 

eylül aylarında da 
devam edecek olan 
projeye, Mardin, 
Malatya, Sivas, 
Şanlı Urfa, Elazığ, 
Diyarbakır, Adana, 
Adıyaman, Amasya, 
Ankara, Antalya, 
Karabük, Bolu, 
Bursa, Çanakkale, 
Edirne, Erzurum, 
Gaziantep, İsparta, 
İstanbul, İzmir, 
Kahramanmaraş, 
Kastamonu, 
Kayseri, Konya, 
Manisa, Mersin, 
Nevşehir, Samsun, 
Sinop, Trabzon ve 
Van illeri 
evsahipliği 
yapacak. Programa 
katılmak isteyen 
gençler, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı'nın 
internet sitesinden 
başvuru yapabile
cek.

Sağlık Bakanlığı, 81 
ildeki 88 kamu has
tanesine sigara kul
lanmayan klinik 
destek personeli 
alacak. Bakanlık, 
istihdam edilecek 2 
bin 300 klinik des 
tek personelinde 
aranan niteliklere 
sigara kullanma
mayı da ekledi, 
öncelikle kendi 
başına ihtiyaçlarını 
gideremeyen hasta
ların bakımının 
yapıldığı birimlerde 
görevlendirilecek 
destek personeli, 
gerekli görülen 
servislerde de 
çalıştırılabilecek. 
Sağlık Bakanlığı 
Türkiye Kamu Has 
taneleri Kurumu 
(TKHK) 81 ildeki 
hastanelerde görev 
yapacak ‘Klinik 
Destek Hizmet 
Alımı’ kapsamında 
personel istihdam 

edecek. Klinik des 
tek elemanları, 
sağlık hizmeti 
sunan yataklı tedavi 
kuramlarında hasta 
bakımı hizmetleri 
nin etkin, verimli ve 
zamanında sunul
ması amacıyla istih
dam edilecek. Ba 
kanlık, hastanın şifa 
ile taburcu olması 
ve hasta mem
nuniyetinin artır
ması bakımından 
destek perso neli 
istihdamına önem 
veriyor, özellikle 
fiziksel bakımını 
bağımsız olarak 
kendi başına yerine 
getiremeyen hasta
ların bakımında, 
belirlenen hedeflere 
ulaşılabilmesi klinik 
destek personeli 
çalıştırılacak.
Ayrıca bu personel 
kendi başına ihtiyaç 
lannı gideremeyen 
hastalarını bakımı 

mn yapıldığı birim
lerin yanı sıra 
gerekli görülen 
servisler de de 
görev alabilecek. 
Klinik destek per
soneli ahmlarının 
ihaleleri Kamu 
Hastaneleri 
Birlikleri Genel 
Sekreterlikleri 
tarafından toplu 
alım şeklinde 
yapılabileceği gibi 
verilecek yetki 
doğrultusundan 
sağlık tesisi 
ölçeğinde her bir 
sağlık tesisince de 
uygulanabilecek. 
Klinik destek 
hizmet alımı 
kapsamında 
çalıştırılacak 
kişilere öngörüle
cek ücret ler 
hususunda bakan
lık ve TKHK düzen
lemeleri doğrul
tusunda hareket 
edilecek.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

GtlNDE 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

d EREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom.____________ 513 12 06

KAYMAKAMUK

ULAŞIM

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 5,3 10 66
Tomokay Tomografi 5,3 35 29
Konur Tıp Mrk. 514 60 68

TAKSİLER

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. 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 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

BELEDİYE

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

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

__________OTOBÜS__________

DAĞITICILAR

Şehirlerarası Otobüs 261 54 00 
Terminali (18 Hat)
Gemlik Oto Kurtarma 0 537 347 88 75

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
İErgaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Lİkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Lİkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
MACR »=?rO' ™ ™
'IVı/ArC-Mfc I 0*13 30 33
Tuncay Otogaz ©13 ıe 48
Beyza Petrol 013 01 03

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

GEMIİKSİNENAGÜNIİİÜİİ
VENÜS SİNEMASI

MAYMUNLAR 
CEHENNEMİ 

ŞAFAK VAKTİ: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-22:00
AYNI YILDIZIN 

ALTINDA: 11:30- 
13:45-16:00-18:15- 

22:00
5133321
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BursalIlar dikfcaL Bu yollar
trafiğe kapatılacak Buısa'ıla ulaşıma sdiııaııı

Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri için 18 
Temmuz Cuma 
günü 17.30'da 
Gökdere 
Meydanında 
Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı 
adayı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 
yapacağı miting 
sebebiyle Bursa 
trafiğine ayarlama 
yapıldı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre, "Başbakan’ın 
yapacağı miting 
nedeniyle 18

ÜRETİMDE ÇRUŞMRK 
ÜZERE

25-35 YAŞ ARASI 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ 
VEYA DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASI 
GEREKMEKTEDİR

Temmuz 2014 günü 
saat 12.00 ile 20.00 
arası ve miting 
süresince, Gökdere 
Meydanı ile Ankara 
yolundan Gökdere 
çıkışı, Atıcılardan 
Gökdereye çıkış, 
Haşimişcan 
Caddesi, Gökdere 
gidiş, Meydancık 
Çıkış, Gökdere'den 
Acemreis Cami lam
balarına kadar gidiş 
ve geliş, Meydancık 
Gökdere istikameti 
iniş, Beyazıt 
Caddesi, Kurtuluş 
Caddesi 
Mahmutbey

Caddesi istikameti 
araç trafiğine 
kapatılacaktır. 
Sürücüler, 
Gençosman 
Kavşağından, Çevre 
yolu, Ankara yolu, 
İzmir yolu istikamet
lerini kullanabile
ceklerdir" denildi. 
Ayrıca Başkanın 
Bursa’ya geliş ve 
gidişinde geçiş 
yapacağı ana yollar 
ve güzergahlar ile 
bağlantı yolları kısa 
süreli olarak geçiş 
esnasında araç ve 
yaya trafiğine 
kapatılacak.

Bursa’da Tramvay 
seferleri, uzun 
süren tanışma 
döneminden sonra 
zamlandı.
Bursâ'dâ ki yeni 
zammı Bursa 
Hakimiyet Gazetesi 
Yazarı Serkan 
Inceoğlu yazısında 
kaleme aldı. Kent 
merkezini çevrele 
yen hatta verilen 
tramvay hizmetinde 
50 kuruş ve 
tek tip ücretlen 
dirme uygulamasına 
son verildi. 
Tam bilet olarak

BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 
Bursa’nın 10 Ocak 
2015 yılına kadar su 
sıkıntısının olmadı 
ğım belirterek, "İki 
barajdaki doluluk 
oranı yüzde 80'ler 
civarında. Yeraltı su 
kapasitemiz ise 
Doğancı Barajı'nın 
neredeyse beş katı 
kadar” dedi. 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 
Bursa’nın içme 
suyu hakkında açık
lamalarda bulundu. 
BUSKİ’nin 589 mily
on 463 bin yatırım 
bütçesi olduğunu 
ifade eden Çeti- 
navcı, “185 milyon 
lira kanalizasyon, 
yağmur suyu çalış
malarına gidecek. 
Bu yatırımlar 
içerisinde yeni 
katılan bölgeler de 
var. içme suyu 
yatırımlarına bak
tığınız zaman plan
lanan 54 milyon 250 
bin liranın 41 
lirasını gerçek-

1 TL ve indirimli 
bilet olarak 65 
kuruş olarak belir
lenen yeni ücret

tarifesi, 
sessiz sedasız bir 
başlangıçla 
devreye girdi

leştirdik” dedi. 2014 
yılında su sıkın
tısının olmayacağını 
söyleyen Çetinavcı, 
“Bursa’nın yüzde 
90’nı içme suyunu 
Doğancı ve Nilüfer 
Barajı’ndan sağlıy
or. Yüzde 10’da 
diğer bölgelerden 
gerçekleştiriliyor. 
Yaklaşık 145 adet 
su kaynağımız var. 
Yer altı suyunu şu 
anda vermiyoruz. 
Yer altı suyunun 
kapasitesi de 200 
milyon metreküptür. 
Doğancı Barajı’mn 
toplam hacmi 43 
milyon metreküptür. 
Nilüfer ve Doğancı 
Barajı’mn toplamın

dan daha çok 
Bursa’da yer altı 
rezervi var. Her iki 
barajımız 2013 sonu 
ve 2014 başlarında 
çok yağış almadı. 
Ama mayıs ve hazi
ran ayında yağan 
yağmurlar 
barajlarımızdaki 
doluluk oranlarını 
arttırdı. Doğancı 
Barajı’mn doluluk 
oranı yüzde 71.10, 
Nilüfer Barajı’mn 
ise yüzde 86’dır. Bu 
barajlara hiç su 
girmediğini 
düşünürsek 10 
Ocak 2015 yılına 
kadar su sıkıntımız 
yok” şeklinde 
konuştu

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş
Açmâlar’lVlevkiı Tjeclelek- 

Orhangazi / BURSA
Tel : 0 224 586 00 05

KAŞ€D€ Û€Kl€NI€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA j

0 SAATTE TESLİM EDİLİR P a*®1' “ • X B ’I

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel:(0.224)5139683 Fax: (0.224) 513 35 95|
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KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324936377

ELEMAN
BÜNYEMİZDE 
ÇALIŞACAK 
KAYNAKÇI 

ve VARDİYA 
AMİRİ 

ARANIYOR

022451400 60

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2
MÜRACAAT 

02245136111 
05324930377

KflŞeDe BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

7?A

M 4’
GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
fOlÜlNELl- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

SailLIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

BAYAN ELEMAN
MERMER SEKTÖRÜNDE 

ÖN MUHASEBE VE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4926 
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-Yayı ncı hk-Reklamcı 11 k Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

KIRflUK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

SflTİUK SU BAYİİ

05072447224
‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com




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...
^ngcnj^trauı çJa(ıir Qbuman

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


DOĞANIN HAZÎNESİ
İKAVLAK] 
'Znyiluffifi]

Doğallık ve kalitenin sfembolü KAVÜ^ıımrkâ^ı, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri.-Festoranrotel ve Marketlerde’ 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

l'UrlN rhçh1

feVLAKZ

57 ?Üİ3
[Kestane Şekeri®
[Yöresel Reçelleri 
[Kozmetik Ürün lej

EeyMOi 
fo® Zeytinyağı

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova, Yolı^ Satış Maöaz&öı - Orhangazi (Gedelek)

. 'TeE 512 0 512
www.kavlak.com.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
18 Temmuz 2014 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, AKP İlçe Başkanı Necdet yılmaz’ın açıklamalarına sert yanıt verdi:

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
EMLİK İLÇE TEŞKİLA

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ !...

mi/w.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Bazen kusmak gelir içimden...

Her gün yszariann bir sıkıntısı vardır.
Bazen içlerinden yazmak gelmez.
Parmakların klavyenin tuşlarına vurmak iste

mez.
Bu bir iç sıkıntısıdır.
Her gün yaşanan olayları yakından İzleyenler, 

siyasi arenada olanlara bakınca içlerine afakan- 
lar basar.

Bulantı gelir, kusmak isterler, ama kusamazlar.
Kutsal ramazan ayında verilen iftar yemek

lerinin gösterişi siyasi şova dönüştürülüyor.
Din, siyasete alet ediliyor.

Devamı sayfa 4’de

MHP Gemlik İlçe Başkanı Osman Durdu, AKP 
İlçe Başkanı Necdet Yılmaz’ın açıklamaları ve 
üslubunu eleştirerek, “Herhangi bir TV pro
gramında, kendileri ile karşı karşı ya gelmeye 
hazırım, madem meydan oku yor, buyursun 
gelsin. Ben iddialarımı ispat edemezsem, 
istifa ederim. Kendisi de aynı cesareti 
gösterebilir mi?” dedi. Haberi sayfa 3’de

HEMde 
Amatör

Denizcilik 
Sınavına 
hamlık 
kursu 

açılıyor
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü tarafın 
dan yapılan yazılı 
açıklamada, 4 
Ağustos 2014 tar
ihinden itibaren 
Amatör Denizcilik 
Sınavı na Hazırlık 
Kursla rının açıla
cağı bildirilerek, 
müracaatların 
HEM’e yapılması 
istendi. Syf4’de

Bursa 
Bonzai

harekete 
geçil

Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
çalışmaları kapsa 
mında bonzai 
ölümleriyle gün
deme gelen Bur 
sa’da uyuşturucu 
benzeri maddelere 
karşı yeni ve etkin 
bir strateji geliştir 
mek için çalışma 
lara başladıklarını 
söyledi. Altepe, 
ilçe belediyeler ile 
birlikte toplantı 
yaptıklannı, sonuç 
alıcı adımlar atıla
cağını söyledi. 
Haberi syf 6’da

•• •••VI
ft 0ZELAYKENTILK0GRET1M0KUIU
Cr 2002V/ “Aykent ile hedeflerinize doğru”

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ

ÖĞRENCİLER; * JBçjBij
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, g

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır,
8“,ef Eskildir, paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile çalışır, ^arr/tsf W'‘ f

iılteji vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi If TrlrWtMpT I 1
He hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir I I J 1. Bili ■ »İt) 111 | 4|/1 iB'Aıl ı te

M ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ’ "' ' .!
ispatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır. HH

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF 
7. SINIF 
8.SINIF

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mi/w.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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'Ş Sırası Geldikçe
İnan TAMER

ANAÇEV ETKİNLİKLERİ.
ANAÇEV- 

Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı Gemlik 
Şubesi’nin kültürel 
etkinlikleri, diğer 
yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da devam 
ediyor.

Dunya Tiyatrolar 
Günü kutlamaları 
kapsamında Ahmet 
Vefik Paşa Devlet 
Tiyatrosu’na gidi 
lerek, topluma tiyat 
ro sevgisi verilme 
ye çalışıldı.

Mayıs ayında 
İstanbul’a günübir
lik bir gezi düzen
lendi. Katılımcılara 
müzeler, camiler, 
tarihi mekanlar

gezdirildi.
Geleneksel iftar 

yemeklerinin ilki 6 
Temmuz günü 
güçlü Türkiye’yi 
yaratacak gençler 
yetiştirmek için, 
yardımsever 
halkımız ve eğitime 
hizmet vermiş 
eğitimciler ve 
eğitim gönüllerinin 
büyük katılımı ile 
Bursa Hilton Oteli 
Salonunda verildi.

Zengin ve kaliteli 
menü, kusursuz 
hizmet verilen iftar 
yemeğinde katılım
cılar sohbet ettiler, 
anılarını dile 
getirdiler.

ANAÇEV’e her 
zaman maddi 
destek veren, 
güleryüz ve anlayış 
gösteren Borusan 
Sosyal Hizmetler 
Müdürü Sayın 
Mustafa Izgi’ye 
şükran plaketi 
ANAÇEV Gemlik 
tube Başkanı 

ayın Meziyet 
Tunalı ve Basın 
Danışmanı İnan 
Tamer tarafından 
birlikte verildi.

Plaket takdim 
öncesi inan Tamer 
yaptığı konuşmada, 
Borusan kurucusu 
büyük vatansever 
rahmetli Sayın

Asım Kocabıyık’ın 
türk toplumuna 
büyük hizmetler 
verdiğini, 
Gemlik’imizin 
önemli noksanlık
larının giderilme
sine maddi katkılar
da bulunduğunu 
çağdaş, Atatürk ilke 
ve devrimlerine 
bağlı gençlerimizin 
yetiştirilmesi için 
eğitim tesisleri kur
duğunu, Atatürk’e 
büyük hayranlık 
duyduğunu söyledi. 
Anısını yaşatmanın 
bir borç olduğunu 
ifade ile kendisini 
saygı ve minnetle 
andığını belirtti.

Sayın Mustafa 
Izgi’de rahmetli 
Sayın Asım 
Kocabıyık’ın yurt
sever bir insan, iyi 
bir iş adamı, büyük 
bir eğitim gönül
lüsü ve destekçisi 
olduğunu beyanla, 
Gemlik’te yaptıra
cağı camiye Asım 
Kocabıyık veya

Borusan adını ver
mek öerilerine 
önerdiğimiz adlar 
bir çok yerde var. 
Caminin adının 
‘Atatürk’ olmasının 
kendisinin mutlu 
edeceğini ifade ile 
plaket için 
ANAÇEv’e 
teşekkürlerini 
sundu.

ANAÇEV’in ikinci 
iftar yemeği 
önümüzdeki 21 
Temmuz Pazartesi 
günü Bursa 
Derebahçe 
Tesislerinde verile
cek. Şu ana kadar 
bir hayli eğitim 
destek ve gönül
lüsü katılım için 
başvurmuş 
bulunuyor... 
Böylece maddi ve 
manevi desteklerini 
ANAÇEV’e veriyor.

Yöneticilerinin 
şevkini artırıyor. 
Gemlik’in saygıde 
ger işadamları 
kuruluşlarımız.

Borusan’ın verdiği 

destek gibi siz de 
maddi katkılarınızı 
ANAÇEV’den 
esirgemeyiniz.

ANAÇEV Gemlik 
Şubesi şu an 36 
yoksul başarılı 
üniversite öğrenci
sine 8 ay boyunca 
ayda 120 lira burs 
veriyor.

Bugün maddi 
olanakları buna 
yetiyor.

Daha çok 
evladımızın yüzünü 
güldürelim, yüksek 
tahsil yapmalarına 
olanak tanıyalım.

Verebilmenin 
huzur ve mutlu
luğunu yaşayalım.

Yetişmiş insan 
gücü ile maddi 
katkılarınızın daha 
fazlasının bir gün 
sizlere döneceğini 
asla unutmayınız.

Çünkü Dünyadaki 
tüm maddi varlık
ların yaratıcısı, bil
gilendirilmiş beyin
lerdir.

mhP İlçe Başkanı Osman Durdu, AKP İlçe Başkanı Necdet yılmaz’ın açıklamalarına sert yanıt verdi:

“Mıllalarıııı ispat edemeyen Isılla etsin”
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz’ın açıkla
maları ve üslubunu 
eleştirerek, konuyu 
saptırmaya ve 
hezimetlerini gizle 
meye çalıştığını 
ifade etti.
Açıklamasıyla 
Yılmazlar’ı eleştiren 
Durdu, Meydan 
Okumanın yüz yüze 
olacağını söyle 
yerek, TV 
Programında karşı 
karşıya gelmeye 
çağırdı.
Durdu açıklamasın
da şunlara yer verdi;

"Sayın Yılmaz, yine 
aldatma ve kandırma 
polemiklerine gir
mişsin. Siz, 
‘18.madde uygulan
madan, 17. Madde 
ile satış yapılır* dedi
niz. Biz 'hayır, 
18.madde uygulan
madan satılmaz, 60 
dönüm artık parsel 
olmaz’ dedik.

. ' a l

EMLIK İLÇE TEŞKİLA

Urdu

Mahkeme bizi haklı 
buldu, 25 Milyonluk 
satışı iptal etti. 
Ben Yılmazlar’a şu 
sorulan sormak 
istiyorum. Satışın 
yapılacağı yer 
Belediye Meclisi 
İken, siz neden 
meclis üyelerini, 
holding merkezinde 
pazarlığın İçine sok
tunuz? Neden 
hukuksuz bir şekilde 
arsayı satıp, tapu 
teslimini yaptınız? 
Alıcı firmanın

müdahil Avukatları, 
‘satın alınan arsanın 
üzerine tesis yapıldı’ 
diyorlar. Satışın 
iptali halinde, telafisi 
mümkün olmayacak 
hasarların oluşa
cağını söylüyor.
Sayın Necdet 
Yılmaz, kendi 
paranızla konuşun 
demiş, bu satışta 
yaşanacak olası 
zararı, Yılmazlar 
cebinden mİ 
karşılayacak, yoksa 
halkın cebinden mİ

karşılanacak?

"Ecri misil aslınsa, 
en az 2 cami 
Yapılırdı"

Yaptığınız yolsuz 
luğu, sahte raporla 
yıktığınız 3500 
metrekarelik alanda
ki Belediye binasının 
yerine, 900 
metrekarelik cami 
yaparak, yolsuzluğu 
kamufle edemeye
ceksiniz. Zaten 60 
dönümlük sattığınız 
arsadan, ecri misil 
alsaydınız, en az 2 
tane cami yapardı 
nız. Maharet cami 
yapmak değil, iş 
yapmaktır.
Cami polemiğini 
ahlaki bulmadığımız 
gibi, insanlara 
‘M...dur* deyip, isim
lerini mabetlere ver
mek, ne kadar 
ahlakidir Sayın 
Yılmaz.

'Ayağınıza dolandı"

Gemlik’te Kuzey

İmar Planlarını 
bitiremediniz, vatan
daşı mağdur ettiniz, 
usulsüz cami yap
tınız, sizlerin hesabı 
varsa, Allah’ın da bir 
hesabı var, bakın 
yaptığınız usulsüz 
işler ayağınıza 
dolandı. Bir de, ‘halk 
bizi onayladı diyor
sunuz. %10 oy kay
bettiniz, MHP ise en 
büyük artışı 
sağlayan parti oldu 
ve %38 ile seçim 
kazandınız, % 62 sizi 
onaylamadı." Karar 
için de şaibeli 
demişti, karar alı
nana kadar kaç 
hakim değişti 
sadece bunun 
cevabını yersin.

“Meydana geldik, 
Yılmazlar kaçmasın

Hodri Meydan 
demiş AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, bizim ilçe 
merkezinde arsamız 
yok ama 410 TL’den 
depolama alanında 

arsa verecekse, biz 
almaya hazınz, 
buyursun getirsinler, 
kendilerinden haber 
bekliyoruz.

“Iddialannı ispat 
edemeyen istifa 
etsin"

Sokak ağzıyla bu iş 
yapılmaz, herhangi 
bir TV programında, 
kendileri ile karşı 
karşıya gelmeye 
hazırım, madem 
meydan okuyor, 
buyursun gelsin. 
Ben iddialanmı ispat 
edemezsem, istifa 
ederim. Kendisi de 
aynı cesareti 
gösterebilir mi? 
Takas ve benzeri 
önerileri anan Refik 
Yılmaz’a karşı fir
maları; ’Refik 
Yılmaz’ın sözüne 
güvenmeyin’ diye 
uyarmıştım. Şimdi 
uyarımı genişletiyo
rum, iki ortağa yani 
Yılmazlar’ın sözüne 
güvenip iş yap
mayın."

www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Bazen kusmak gelir 
içimden...

Kendisi gibi olmayanı, kendine oy 
vermeyeni öteleyen, ayrıştıran, 
suçlayan, karalayan, kötüleyen bir 
toplum lideriyle karşı karşıyayız.
Avrupa Biri iği’ne tam üyelik diye yola 

çıkıp AB normlarında bir demokrasi 
vaadiyle vatandaşını kandıran bunları 
kısa zaman sonra unutan, giderek 
otoratikleşen herşeyi bildiğini sanan, 
orduyu yargıyı milletvekillerini kamuyu 
kendine bağlayan biat kültürünü 
giderek yaygınlaştıran tehdit eden, ağzı 
bozuk, basını baskı altında tutan ileri 
demokrasiden söz edip demokrasiden 
uzaklaşan bölen biri bu milletin adamı.

Toplumun yarısından çoğu kendisi 
gibi düşünmediği halde ülkeyi 
dönüştürmeye çalışan 1930’ların, 
40’ların tek adamlığına özenen biriyle 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidili 
yor.

AKP ye oy vermeyen yüzde 53’e her 
gün saldıran bu kesimi görmemezlikten 
gelen ve halife olan bir zihniyet bir
leştirici olabilir mi?

Kürtlerle barış sağlamaya çalışırken, 
53 ü ezen bir lider Cumhurbaşkanı olsa 
ne yazar.

O, kendine oy verenlerin 
Cumhurbaşkanı yani devletin başı olur.

Bu ülke giderek daha da kutuplara 
ayrılır ve bir gün gelir emperyalistlerin 
1. Dünya Savaşı’ndan sonra yapa
madığını başarır.

Onun için ne demişti Mustafa Kemal 
Gençliğe hitabında

“..... yurdunda işbaşında bulunanlar 
aymazlık ve sapkınlık hatta hainlik 
içinde bulunabilirler.

Hatta işbaşında bulunan bu kişiler 
kendi çıkarlarını yurduna girmiş olan 
düşmanların siyasi amaçlarıyla bir
leştirebilirler.

Eğer bir ülkede birlik ve beraberlik 
ortadan kalkıyor, mezhepler, tarikatlar 
kendi iç mücadelesini veriyorsa çatlak 
büyür.

Cumhurbaşkanı toplumun her kesimi
ni yani yüzde 100’ünü birleştiren, 
güven veren ayrıştırmayan, öteki 
leştirmeyen, birleştiren ve kollayan 
olmalıdır.

12 yıldır Devlet babalarının çiftliği gibi 
yönettikten sonra hala 
Cumhurbaşkanlığını sembolik bir 
başka olmayacağını söylemek başta 
Kendisine Ve Kendilerinden oıan 
Cumhurbaşkanına saygısızlıktır.

Türkiye tek adamın yöneteceği 
kuvvetler ayrılığın yok edileceği bir sis
teme götürülmek isteniyor.

Recep Tayyip Erdoğan, mutlak gücün 
kendisinde oimasım istiyor.

Sözün kısası, sultan olmak istiyor.

HEM'de Amatör Denizcilik
Sınavına hazırlılı kursu açıhııır
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
açıklamada, 4 
Ağustos 2014 tari
hinden itibaren 
Amatör Denizcilik 
Sınavına Hazırlık 
Kursları açılacağı 
bildirildi.
Yapılan açıklamada, 
Amatör Denizcilik 
Sınavına Hazırlık 
Kurslarının hafta içi 
akşamları saat 
18:00 ile 21:15 saat
leri arasında yapıla
cağı, eğitim 
süresinin 2 hafta 
olup toplam 40 saat 
üzerinden gerçek
leştirileceği, katıl
mak isteyenlerin 
şahsen Halk Eğitim

Merkezi 
Müdürlüğüne 
başvuruda bulun
maları gerektiği 
belirtildi. 
Eğitimlerini tamam

maıılılMifc

2014-2015 eğitim 
öğretim yılında 
Şükrü Şenol Orta 
okulu bünyesinde 
anasınıfı eğitim ve 
öğretime devam 
edeceği bildirildi. 
Okul öncesi 
eğitimin, mecburi 
eğitim kapsamına 
alınmaması 
nedeniyle, bağım
sız ortaokula 
dönüşen okullarda 
da anasınıfı devam 
edeceği açıklandı. 
Şükrü Şenol 
Ortaokulu’ndan 
yapılan açıklama
da, “Anasınıfı her 
türlü donanım ve 
donatımı eksiksiz 
olarak, öğrenci

velilerine büyük 
bir maddi külfet 
getirmeden - oku
lumuz anasınıfı 
yönetim kurulu
nun karan ile - 
aylık 40,00 TL. yıl
lık ise 360,00 lira, 
(şu anda anasınıfı 
ücretlerinde tavan 
fiyat yıllık 450,00 
TL.) ücret karşılı 
ğında hizmete 
devam edecek. 
Anasınıflannda 
adrese dayalı 
kayıt sistemi 
olmadığı için, oku
lumuz Gemlik ilçe
si içinden her 
bölgeden öğren
ciyi kabul edecek
tir." denildi.

özel ortaöğretim 
kuramlarından 
resmi ortaöğretim 
kuramlarına nakil 
ve geçişler için 
başvuru süresi, 
30 Eylül'e kadar 
uzatıldı.
Milli Eğitim 
Bakanlığınca illere 
gönderilen yazıyla 
özel ortaöğretim 
kuramlarından 
ayrılmak zorunda 
kalan ya da 
bırakılan öğrenci
lerin MEB'e 
bağlı resmi 
ortaöğretim 
kuramlarına nakil 
ve geçişlerinin 
Milli Eğitim 
Bakanı Nabi 
Avcı'nın onayıyla 
2013-2014 ders 
yılı bitimine kadar 
ıl milli eğitim

layan katılımcıların 
3-4-5 Eylül 2014 ta 
rihinde, Gemlik 
Halk Eğitim 
Merkezi’nde yapıla
cak olan Amatör

Denizci Belgesi 
Sınavına katılarak 
başarılı olmaları 
halinde gerekli olan 
yetki belgelerini 
alacaklar

ümisbü 
MMi

müdürlükleri 
tarafından e-okul 
sistemi üzerinden 
gerçekleştirildiği 
belirtildi. Yazıda, 
yaşanan süreçte 
nakil ve geçiş 
başvurusu yapa
mayan, süreçten 
sonradan haber
dar olan veya 
eğitim ve öğre
timin bölünme 
mesi için 2013- 
2014 ders yılının 
bitiminden sonra 
nakil olmak 
isteyen öğrenci
lerin bulunması 
nedeniyle 
başvuru süresinin 
uzatılması 
yönünde yazılı, 
sözlü ve elektronik 
ortamda talepler 
alındığı ifade 
edildi.
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Ölüm direlısiıroıı iasınia yakaladı
Bursa’da işten çıkıp 
eve giden bir kişi, 
otomobilini sağ 
şeride çektikten 
sonra aracının 
içinde fenalaşarak 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Osmangazi ilçesi 
yakın çevre yolu 11 
Eylül Bulvarı’nda 
meydana geldi. 
Küçük Sanayi’de bir 
tavukçu firmasında 
çalışan Yaşar Kasap 
(45) dün gece işten 
çıkarken yakınlarıyla 
yaptığı konuşmada 
‘kalbinin ağrıdığını’ 
söyledi. Aradan 
birkaç saatin ardın
dan Kasap’a ulaşa
mayan ailesi, Işıklar 
Polis Karakolu’na 
giderek kayıp müra
caatında bulundu. 
Yakın çevre yolunda 
bir otomobil

içerisinde cansız bir 
kişinin yattığı 
ihbarını alan polis 
ve 112 ekipleri 
harekete geçti. 112 
ekipleri, yaptıkları 
incelemeler net
icesinde Yaşar 
Kasap’a ait olduğu 
tespit edilen kişinin 
hayatını kaybettiğini 
belirledi. Kasap’ın, 
akşam saatlerinde

Küçük Sanayi’de 
işten çıktığı ve trafik 
yoğun olduğu için 
evine gitmek için 
çevre yolunu kul
landığı öğrenildi. 
Ayrıca şahsın çevre 
yolunda 16 RR 404 
plakalı otomobilin 
içerisinde 1 gün 
önce kalp krizi 
şüphesiyle öldüğü 
tahmin ediliyor.

Ayrıca Kasap’ın 
ölüm haberini alan 
yakınları olay yerine 
koştu. Şahsın oto
mobil içerisinde yat
tığını gören yakınları 
sinir krizi geçirdi. 
Kasap’ın cansız 
bedeni otopsi için 
Adli Tıp Kurumu’na 
götürüldü. Polis, 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Camını 
kırdıkları 

araçtan bozuk 
paraları 
çaldılar

Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde, park 
halindeki bir aracın 
camını kıran kimliği 
belirsiz bir kişi, 
poşetteki 800 lira 
bozuk parayı alarak 
kaçtı.
Yavuz Selim Polis 
Merkezi Amirliği'ne 
gelen M.Ö. isimli 
vatandaş, park 
halindeki aracının 
sol ön kapı kelebek 
camının kırıldığını 
ve kimliği henüz 
belirlenemeyen bir 
kişinin, aracın arka 
koltuk arasına ve 
bir poşet içerisine 
bıraktığı 800 lira 

madeni parayı 
çaldığını söyledi. 
Polis merkezinde 
olayla ilgili ifade 
veren M.Ö., 
"Aracımın 
güneşliği üzerine 
bıraktığım ve 
içerisinde sürücü 
belgem, araç ruh
satı ile bazı önemli 
evrakların bulun
duğu kahverengi 
renkli el çantası da 
çalınmış. Kimin 
yaptığını bilmiyo
rum." dedi. 
Cumhuriyet 
savcılığı, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

IMııt iıafe M «MMı ca ıtri 3 ayrı Kaza: 4 yaralı
İnegöl ilçesinde yaralanan motosik-

Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde, aracın 
elektrik direğine 
çarpması sonucu 
meydana gelen 
trafik kazasında, 26 
yaşındaki Saba hat- 
tin Çatalbaşoğlu 
hayatını kaybetti. 
Ankarayolu Devlet 
Su işleri Müdürlüğü 
önünde, saat 21.15 
sularında meydana

Vı

WalillililllllllllllllilliillllM
Bursa’nın İznik 
ilçesinde internet 
üzerinden Gergedan 
Böceği (Oryctes 
Nasicornis) satmaya 
kalkan bir kişi yaka
landı.
Orman ve Su işleri 
Bakanlığı 2. Bölge 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından Gergedan 
Böceği ele geçirildi, 
internet üzerinden 
satışı yapılan 
Gergedan 
Böceği’nin

gelen kazada, 
Sabahattin Çatal
başoğlu (26) 
idaresindeki 16 BEL 
83 plakalı araç, elek
trik direğine çarptı. 
Araçta sıkışan ve 
ağır yaralanan 
Çatalbaşoğlu, 112 
Acil Servis ambu
lansı tarafından has
taneye kaldırıldı. 
Hastanede yapılan 

ekonomik değerinin ifade edildi. Ekipler, 
çok yüksek olduğu internet üzerinden

müdahalelere rağ
men Çatalbaşoğlu 
hayatını kaybetti. 
Cumhuriyet savcılığı 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı. Öte yan
dan, Çatalbaşoğlu, 
2010 yılında parkta 
oturduğu sırada 
nereden geldiğini 
bilmediği kurşunla 
yaralanmış, hasta 
neye kaldırılmıştı.

Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ndeki 
tedavisinin ardın 
dan polise ifade 
veren Çatalbaşoğlu, 
"Ağaçların altında 
otururken bir 
silah sesi duydum. 
Daha sonra 
bacağımdan vurül- ’ 
duğumu anladım." 
demişti.

satışı yapılan 
Gergedan Böceği 
için satıcı ile irtibata 
geçti ve buluşma 
noktasında satıcıyla 
buluştu.
Satıcının elindeki 
hayvana el koyan 
görevliler, kişi 
hakkında yasal 
işlem başlattı. Ele 
geçirilen böcek ile 
ilgili araştırma yapıl
mak üzere Uludağ 
Üniversitesi ile 
irtibata geçildi.

meydana gelen üç 
ayrı trafik kazasın
da, 4 kişi yaralandı. 
Ali Osman 
Çağlayan yöneti
mindeki 16 KEV 01 
plakalı cip ile Oğuz 
Yaşar'ın kullandığı 
elektrikli bisiklet, 
Yenice Mahallesi 
Mustafabey 
Caddesi'nde 
çarpıştı. Kazada 
bisiklet sürücüsü 
Yaşar, yaralandı. 
Bahattin Can 
idaresindeki 16 V 
0582 plakalı saman 
yüklü kamyon ile 
Fatih Esentürk 
idaresindeki 16 
KFE 76 plakalı 
motosiklet İnegöl 
Pazaryeri yolunda 
çarpıştı. Kazada 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER ajans

let sürücüsü ile 
motosiklette bulu
nan arkadaşı Kadir 
Kaya, yaralandı. 
Bünyamin Genç 
yönetimindeki oto
mobil ise yağış 
nedeniyle kaygan
laşan İnegöl-Bursa 
kara yolu Oylat 
kavşağı mevkisinde 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederek yol 
kenarında park 
halindeki traktöre 
çarptı. Kaza, oto
mobil sürücüsü 
yaralandı.
İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan 
yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seçim sandıkları okul »olunda
Türkiye genelinde 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine sayılı 
günler kala 
Bursa'da sandıklar, 
okullara dağıtılmaya 
başlandı.
Türkiye genelinde 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine sayılı 
günler kala 
Bursa'da sandıklar, 
okullara dağıtılmaya 
başlandı.

30 Mart yerel seçim
lerinin ardından 
belirli alanlarda 
toplanan sandıklar, 
kamyonetlere 
doldurularak oy kul
lanma merkezlerine 
gönderiliyor. 10 
Ağustos Pazar günü 
yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı

seçimlerinde kul
lanılacak sandıklar, 
oy kullanma merkez
lerine dağıtılmaya

başlandı. Bursa'da 
seçim sandıkları 
belediye görevlileri 
tarafından kamyon

lara yüklenerek 
okullara dağıtılıyor. 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde Bursa

genelinde 1 milyon 
116 bin seçmen 6 
bin 793 sandıkta oy 
kullanacak.

Çalışmalar hakkında 
bilgi veren 
Osmangazi 
Belediyesi Temizlik 
işleri Sorumlusu 
Yılmaz Coşkun, 
"Seçim kurulunun 
gönderdiği listeler 
kapsamında 
Osmangazi ilçesin
deki okullara seçim 
sandığı ve paravan 
dağıtımını yapıy
oruz. Seçim kurulu
nun vermiş olduğu 
liste ve sayıya göre 
okullara sandıklan 
dağıtıyoruz. 
Osmangazi 
ilçesinde dört bölge 
var. Bu dört bölgede

2 bin 300 sandığı 
okullara dağıtıyoruz. 
Sandıkları seçimden 
sonra Osmangazi 
Belediyesi'nin depo
larında saklıyoruz. 
Bu sandıklar milli 
servet ve bu sandık
lar başkalarının 
eline geçmemesi 
için güvenli depolar
da saklıyoruz. Bir oy 
sandığının çalınması 
ülkemizdeki oyların 
çalınması anlamına 
geliyor. Biz bu 
sandıklan teslim 
ettiğimiz okul 
müdürlerine zimmet- 
leyip veriyoruz. 
Seçim sandığı 
dağıtımları bugün
den itibaren 
başladı" dedi

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

| i günde davetiye basiur|
Zengin cesit 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

KAŞCDC B€Kl€WI€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

■MJMM

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

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

VENÜS SİNEMASI 
MAYMUNLAR 
CEHENNEMİ 

ŞAFAK VAKTİ: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-22:00 
AYNI YILDIZIN

ALTINDA: 11:30- 
13:45-16:00-18:15-

22:00
5133321
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Büyukşehır Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, bonzai ölüm
leriyle gündeme 
gelen Bursa’da 
uyuşturucu benzeri 
maddelere karşı yeni 
ve etkin bir strateji 
geliştirmek için 
çalışmalara başla 
dıklarını söyledi. 
Başkan Altepe, 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin Temmuz 
ayı olağan toplan
tısında konuştu. 
Çarşamba’daki 
valilik binasında 
gerçekleşen toplan
tıda güncel konulara 
ilişkin sorulan 
cevaplayan Başkan 
Altepe, ölümlere 
neden olan ve 
gençliği tehdit eden 
bonzaiyle mücadele 
konusunun Bur 
sa’nın gündeminde 
olduğunu söyledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalış
maları kapsamında 
uyuşturucu ve 
bağımlılık yapıcı 
maddelerle mücade
lenin de bulun
duğunu vurgulayan 
Başkan Altepe, bon

zai ve diğer benzer 
zararlı maddelere 
karşı daha etkin 
mücadele için startı 
verdiklerini ifade 
etti. Türkiye’ye 
birçok konuda örnek 
olan Bursa’nın 
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin 
başkanı olarak bon
zai konusunda da 
model çalışmalar 
yapacağına 
inandığını belirten 
Başkan Altepe, 
“Büyükşehir 
Belediyemiz ve ilçe 
belediyelerimizle 
ciddi bir adım 
atmak için bu sabah 
bir toplantı yaptık. 
İnşallah daha etkin 
ve sonuç alıcı 
adımlan atacağız” 
dedi.

Suriyeli mülteciler 
konusu...

Başkan Altepe, 
Bursa’ya gelen 
Suriyeli mültecilere 
karşı yapıcı bir poli
tika izleyeceklerini 
açıkladı. Bursa 
Valiliği’nin organiza
syonuyla başta

Büyükşehir 
Belediyesi olmak 
üzere kentteki tüm 
kamu kuramlarının 
bir araya geldiğini 
ve Suriyeli mülteci 
lerle ilgili yaşanan 
sıkıntılara çözüm 
bulmak için uzman 
ekiplerden oluşan 
bir heyet kurul
duğunu vurgulayan 
Başkan Altepe, 
Suriyelilere 
karşı biraz daha 
anlayışlı olmak 
gerektiğinin altını 
çizdi. Suriyeli 
mültecilerin komşu

muz olduğunu ve 
komşuluğun kötü 
günde belli 
olduğunu belirten 
Başkan Altepe, 
“Bursa’ya gelenlere 
sahip çıkmamız 
gerekiyor. Buraya 
gelenler hem 
Müslüman hem de 
komşumuz. Onları 
dışlamak yerine, 
Türkiye’nin en 
büyük dost 
olduğunu kendile 
rine göstermemiz 
gerekiyor’’ diye 
konuştu.
Filistin, Kerkük ve

Gazze’ye yardım 
Başkan Altepe, 
meclis toplantısında, 
Kerkük’teki 
Türkmenler ile 
Filistin ve Gazze’de 
yaşayan Müslü marj
lara yardım için 
Büyükşehir ekip
lerinin çalışma 
sürdürdüğünü de 
ifade etti. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin zorda 
kalanlara yardımda 
sınır tanımadığını, 
nerede neye 
ihtiyaç varsa bunu 
karşılamaya 

çalıştığını söyleyen 
Başkan Altepe, 
“Böylelikle Kerkük 
konusu da Filistin 
meselesi de bizim 
alanımıza girmiş 
oluyor. Oralara 
ulaşabilen örgüt ve 
gruplarla 
görüşmelerimizi 
sürdürüyoruz. 
‘Yardımlan en 
sağlıklı hangi 
yoldan, ne zaman 
ulaştırırız’ diye. 
Yeter ki ulaşabilelim. 
Bizim bir sıkıntımız 
yok” şeklinde 
konuştu.

ÜRETİMDE ÇALIŞMAK 
ÜZERE

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.
Açmâlar'Mevkiı Tâedelek- 

Orhangazi / BURSA 
Tel : O 224 586 00 05

Banka borcunu ödeyemeyenlerin 
sayısı 60C bini geçti

Bireysel kredi ve 
kerdi kartı borcunu 
ödeyemeyenler yılın 
ilk beş aylık döne
minde yüzde 25.4 
artışla 600 bin 
kişinin üzerine çıktı. 
Kredi kartları kul
lanımı ve bireysel 
kredileri kısıtlayıcı 
önlemlerin ardın
dan, kredi kartı bor
cunu ya da bireysel 
kredi taksitlerini 
ödeyemeyenlerin 
sayısında büyük 
artış yaşandı.

600 BİN KİŞİYİ AŞTI 
Türkiye Bankalar 
Birliği Risk Merkezi 
verilerine göre, yılın

ilk beş ayında birey
sel kredi ve kredi 
kartı borç ve taksit
lerini ödeyemeyen
ler 600 bin kişiyi de 
aştı.
Bu dönem içinde 
bankalara ödeme 
yapamayanların 
sayısı yüzde 25.4 
artışla, 2013 yılının 
ilk 5 ayında 514 bin 
712 kişiden, bu yılın 
aynı döneminde 645 
bin 474 kişiye tır
mandı.
KREDİ KARTI 
BORÇLULARI 
Bu dönem içinde, 
kredi kartı borçlarını 
ödeyemeyenlerin 
sayısı yüzde 23.5

gibi önemli ölçüde 
artışla, 2013 yılının 
ilk beş ayındaki 307 
bin 892 kişiden, bu 
yılın aynı döne
minde 380 bin 180 
kişiye yükseldi. 
Ancak, bu dönemde 
asıl büyük patlama 
bireysel kredi tak
sitlerini ödeye
meyenlerde 
yaşandı. Bireysel 
kredi taksitlerini 
ödeyemeyenlerin 
sayısı yüzde 28.3 
gibi büyük oranda 
artışla, 2013 yılının 
ilk beş ayındaki 206 
bin 820 kişiden, 265 
bin 294 kişiye 
fırladı.

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ 
OLDUĞUM NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. MURAT BAYRAK
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KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
0532493 0377

ELEMAN
BÜNYEMİZDE 
ÇALIŞACAK 
KAYNAKÇI 

ve VARDİYA 
AMİRİ 

ARANIYOR

022451400 60

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

SöEHıt
J *

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

SMIUK

UMURBEY'DE 
BAHÇELİ 

4+1 
MASRAFSIZ 
$)IİIlNELl- 
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

05435021570

BAYAN ELEMAN
MERMER SEKTÖRÜNDE 

ÖN MUHASEBE VE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMA|
“SUYUNU BOŞA

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4927 
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)

KİRALIK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353761000

SailUK SU BAYİİ
0507 244 7224

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


amazan renj&

Hisar 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


ARAÇLARIMIZ,. 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

ARAÇ ALIM SAT ■El

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...

len.com gemlikmerkezotomotiv<

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

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiFemlakqemlik.com

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


^^Ürelthnfer

KAVLAK
_ ^DOĞANIN HAZÎNESİ

Kavlak1 ^gytîrT^__
jjBiZeytinyagj

IK.WLAKI

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAI^markâfeı, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

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

f[K»VLAK^
Jl'WTlN Riıçeıl

[Kestane Şekeri 1 
i/öresel Reçelle» 
Kozmetik Ür ünlen

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

Tel:5120512
www.kavlak.com.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
19 Temmuz 2014 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

wunv.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

İstanbul İzmir Karayolu çalışmaları sırasında sulanan yolda kayan kamyon az daha faciaya neden olacaktı

llmurheii Yolu nda faciaya fal payı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Beklenen kaza ucuz atlatıldı..
Gemlik Umurbey Yolu'nda MakYol firmasınca 

yaptırılmakta olan Gebze İzmir otoban yolunun 
viyadük çalışmaları var.

Baytaş İnşaatın hemen üzerinde viyadük ayak
lan İçin hafriyat çalışmaları çok yoğun olarak 
devam ediyor. Tepe düzeltiliyor.

Damperli aracın biri İnerken, biri çıkıyor.
Ortalık toz duman.
Yamaçtan dolu İnen araçlar İster İstemez yola 

toprak döküyor. Dökülen toprak nedeniyle yol 
toz duman İçinde göz gözü görmüyor.

Bir görevli hem İnen çıkan araçları yönlendir! 
yor, hem trafiği İdare ediyor.

Bir yandan da toz kalkmasın diye yolu suluyor.
Devamı sayfa 4’de

Umurbey Yolu’nda yapılan yol çalışmaları sırasında hafriyat 
yüklü kamyon toz kalkmaması için sulanan yolda kayınca, şoför 
kamyonu yan yatırarak durdurabildi. O sırada, yoldan geçen bir 
otomobilin olmaması faciayı kıl payı önledi. Haberi sayfa 3’de

9. Türk 
Boyları

Halk 
Oyunları 
Senliği

Pazargfinü 
yanılacak

Bu yıl dokuzun- 
cusu gerçekleş 
tirilecek olan 
Türk Boyları Halk 
Oyunları Şenliği, 
20 Temmuz 2014 
Pazar günü 
yapılacak. 9. Türk 
Boylan Halk 
Oyunları Şenliği, 
Pazar günü saat 
19.oo’da stad 
yum önünden 
Mehteran eşliğin 
de şenlik yürüyü 
şü ile başlaya
cak. Haberi 4’de

•• I II V I

O ÖZEL ATKEN! İLKÖĞRETİM OKULU
2M2V/ “Aykent ile hedeflerinize doğru99

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel :513 5ü 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi
İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir 

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 
İspatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başanr.

4-5 yaş 
ANASINIFI

1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8.SINIF

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
wunv.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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İstanbul İzmir Karayolu çalışmaları sırasında sulanan \ 

llmurheıı Yolu'mU

S

Umurbey Yolu’nda yapılan yol çalışmaları sırasında hafriyat | 

yüklü kamyon toz kalkmaması için sulanan yolda kayınca, 
şoför kamyonu yan yatırarak durdurabildi. 0 sırada, yoldan 
geçen bir otomobilin olmaması faciayı kıl payı önledi.
Gemlik Umurbey durdurabildi. toprak dolu damper-
yolunda yapımına Kaza, Gemlik li kamyonlar toprak |
devam edilen Terminal Köprü indirirken, boş
viyadük çalışması sü’nden Umurbey’e araçlarda yükleme
sırasında meydana doğru 2. viraj yakın- için çıkıyor,
gelen trafik kazasın- larında meydana Bir yandan da aynı
da az daha facia geldi. yolun karşında
yaşanacaktı. Burada, Gebze - hafriyat ve ayak
Umurbey’deki İzmir Otobanının betonlama çalış-
hafriyat alanından Gemlik Orhangazi maları yapılıyor.
Gemlik yönüne arasındaki yolun Yolun karşı böl-
gelmekte olan 16 düzenleme çalış- gesinden hafriyat
MBR 84 plakalı maları kapsamında yüklenen damperli
damperli kamyon Viyadük ayaklarının kamyon, toz kalk-
sürücüsü, iniş dikilebilmesi için maması için ıslatılan L
yolunda direksiyon hafriyat çalışması asfalttaki toprağı r
hakimiyetini kaybe- yapılıyor. çamur haline '
dince, aracı yan Bu nedenle bölge- gelmesinden dolayı *
yatırarak den 5 dakikada bir iniş sırasında kay- (

avm esnafı n
Ahmet Dural gördü.
Meydam’nda bulu- Kışlalı, CİUS AVM 
nan CİUS AVM’de yönetimi olarak
işyerleri sahipleri daha önce
ve yönetim, AVM’deki işyeri
Ramazan ayı sahiplerine iftar
nedeniyle halka yemeği düzenle
helva dağıttı. diklerini belirterek,
Önceki gün, “Kutsal ramazan
CİUS AVM yöneti- ayı nedeniyle de

. cisi Çiğdem AVM’deki esnafın
Kışlalı’nın organize katkısıyla ölmüş-
ettiği helva lerin ruhuna ve

, dağıtım işi halktan ayın kutsiyeti
büyük ilgi nedeniyle helva >

1

taptırarak halka 
lağıttık.

I 
ı

yolda kayan kamyon az daha faciaya neden olacaktı 

ı laciaya kıl payı
l$W' -M'W 
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maya başladı. mek için direksi sıyrıklarla atlatırken,
Araç sürücüsü yonu kırınca kamyon orada bulu-
kamyonun araç yan yattı. nan iş makinesi
devrilmesini önle- E.A.B. kazayı hafif tarafından düzeltildi.

ıelwa Hanını
;• M' <

HAUıkt, ■

sBfflCiho.

S1" •; ■

Bunu önümüzdeki 
yıllarda da gelenek-

sel hale getirerek düşünüyoruz. ”
sürdürmeyi dedi.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış 9. Türk Boyları Halli Oyunları
Senlini Pazar nünü yapılacak

Beklenen kaza ucuz atlatıldı...
Bilhassa geceleri yol yeterince aydın

latılmadığı için Gemlik’ten gelen 
araçlar kamyonların indiği noktada 
sorun yaratıyor.

Araç sürücüleri birden şaşırıyor.
Direksiyon kontrolünü kaybediyor.
Buradaki yol çalışması çok hızlı iler

liyor.
Bu konuda geçtiğimiz günlerde 

Belediye Meclis toplantısı çıkışında 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz’a 
konuşmuştum.

Birkaç uyarı ışığı ilave edildi.
Ancak, bu da yetersiz.
Yetersiz olduğu dün yaşanan kazadan 

belli.
Yola kamyonlardan dökülen toprak 

sulanınca kaygan bir zemin meydan 
geliyor.

Yolda çalışan kamyonun sürücüsü bu 
zeminde aracının direksiyon 
hakimiyetini kaybedince, koca kamyon 
yan yattı.

Karşıdan gelen bir aracın üzerine 
devrilebilirdi.

Kamyon sürücüsü aracın altında kala
bilirdi.

Kaza ucuz atlatıldı.
İlgililerin bu yoldaki çalışmalara 

dikkat etmesi ve daha vahim bir kaza 
olmadan önlem alınması gerekir.

Bu yıl dokuzuncusu 
gerçekleşti ri lecek 
olan Türk Boyları 
Halk Oyunları Şen
liği, 20 Temmuz 
2014 Pazar günü 
yapılacak. 
Azerbaycan, 
Kazakistan, 
Dağıstan, Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, 
Karaçay, 
Makedonya, 
Kosova, Baş 
Kurdistan,

***** ****** ******

Geçtiğimiz gün, MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu telefonla aradı 

Bursa’dan dönüydraum. 
Bir gece önce yani Asım Kocabıyık 

Camiinin temelinin atıldığı akşam, 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz, As Tv. 
Programa çıkmış.

Yılmaz, burada MHP ve CHP’lilerin 
Bursa 2. İdare Mahkemesine açtığı 
arsa satışının iptali davası konu 
edildiğinde, Mahkeme satışı iptal 
edilmesine 2 ye karşı oyla karar ver
mişti.

Yılmaz, buradaki konuşmasında 
Mahkeme başkanının tecrübeli bir 
yargıç olduğunu, iptal kararı veren 
yargıçların yeni ve tecrübesiz 
olduğunu söylemiş.

Ben buna inanamadım.
Eğer bir hukukçu olan Sayın Yılmaz 

böyle bir kelam etmişse, ayıp etmiş.
Yargıç diploması alan bir kişi, o 

kürsüye oturuyorsa ve karar veriyorsa 
1 günlük yargıç bile olsa ona saygı 
duymak hem yasal olarak zorunludur.

Şuna inanıyorum ki karar belediyenin 
lehine çıkmış olsaydı, yargıçların 
tecrübesizliği söz konusu olmazdı.

Bir idare mahkemede yargıçlık 
yapacak kişi yeni yargıç da değildir.

Tecrübeli biridir.
AKP’nin başı, başbakanımız, istediği 

her kişiye fırça atıyor.
HKY üyelerine, Danıştay’a, Sayıştay’a 

ve Yarıgıtay’a yaptıkları unutuldu mu?
Ustanın çırağı ustasını izliyor olmalı.

Başbakan Erdoğan: "Bursa'ya Turist 
Çekmek İçin Kentsel Dönüşüm Şart"
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
2023 yılında 50 
milyon turist hede
fine giderken en 
önemli destinasyo 
nun Bursa oldu 
ğunu belirterek, 
"Bursa'da en 
büyük arzum 
kentsel dönüşümü 
hızlandırmak. 
Çirkin yapılaşmayı 
ortadan kaldırmak. 
Bursa'nın korkunç 
turizm potansiyeli 
var. Buna ulaşmış 
değiliz" dedi.
Başbakan Erdoğan, 
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu'nu 
makamında ziyaret 
etti. Atıcılar'a 
helikopterle inen 
Başbakan miting 
öncesi otobüsle 
Valilik binasına 
geçti. Başbakana 
BursalIlar burada 
yoğun sevgi gös
terisinde bulundu
lar. Valilikten çıkış
ta gazetecilerle 
hatıra fotoğrafı 
çektiren Erdoğan, 
Bursa’dan övgüyle 
söz ederek, 
"Bursa'nın bizim 
açımızdan önemli 
bir yeri var.
Partimizi kurduğu
muzdan bu yana 
bizimle hep 
beraber oldu. Bizi

Romanya, Kuzey 
Osetya, Kırım, 
Çuvaşistan, 
Kırgızistan Halk 
Oyunlarının katıla
cağı 9. Türk Boylan 
Halk Oyunları Şen
liği, saat 21.oorde 
İskele Meydanı 
Festival Alanında 
gerçekleştirilecek. 
Gemlik Ülkü 
Ocakları tarafından 
düzenlenen 9. Türk 
Boyları Halk 
Oyunları Şenliği, 

hiç bir zaman yal
nız bırakmadı. 
Bursa'yı biz de yal
nız bırakmadık. 
Yatırımlarımızla 
Bursa'yı çok farklı 
konuma taşıdık. 
Bugün gerek 
valimiz gerek 
işadamlanmızla 
konuştuk. Bursa'da 
en büyük arzum 
inşallah gerek va 
limiz gerek 
belediye başkanı 
mız hep birlikte 
kentsel dönüşümü 
hızlandırmak. 
Çirkin yapılaşmayı 
ortadan kaldırmak. 
Çünkü Bursa'nın 
korkunç turizm 
potansiyeli var. 
Buna ulaşmış 
değiliz. 2023ıe 50 
milyon turiste

Pazar günü saat eşliğinde şenlik
19.oo’da stadyum yürüyüşü ile
önünden Mehteran başlayacak.

ulaşacaksak, en 
önemli destinasyon 
Burs a'dır. Yazılı ve 
görsel medyanın 
desteğine çok 
büyük ihtiyacımız 
var" dedi.

Erdoğan, Valilik’te 
UNESCO miras lis
tesine giren 
Cumalıkızık 
Köyü'nden kadın
larla biraraya 
geldiğini de ifade 
ederek, "Bu 
muhabbetimi 
kazanan bir gir
işim. UNESCO'da 
başarıyı kazanmış 
olmaları.
Kendilerine söz 
verdim. Bir sonraki 
organik ürünlerini 
tadacağım.
Gelişimde kahvaltı, 

yemek yiyip 
Cumahkızık'ı 
ziyaret edeceğim" 
diye konuştu. 
Başbakan Erdo 
ğan'a eşi Emine 
Erdoğan, eski 
bakanlardan Binali 
Yıldırım, Ak Parti 
Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin 
Çelik ve Bursa mil
letvekilleri de eşlik 
etti.
Valilik önünde 
Tahta Bacak tak
mış, başında eşek 
maskesi kollarında 
da "susmak orucu 
bozar mı" yazısı 
bulunan bir kişi 
gözaltına alındı. 
Erdoğan daha 
sonra Gökdere 
Meydanı'na geçti

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN



19 Temmuz 2014 Cumartesi Gemlik Karfez Sayfa

Hunlaııa dine» otomobilde can pazan
Bursa-Ankara 
Karayolu İnegöl 
şehir merkezi 
üzerinde bir mobilya 
satış noktasının 
yanındaki boşluğa 
düşerek hurdaya 
dönen otomobilde 
bulunan biri ağır 3 
kişi yaralandı. 
Otomobilin boşluğa 
düştüğünü görenler 
şaşkına döndü. 
Bozüyük 
istikametinden 
İnegöl istikametine 
seyir halinde olan 
sürücü 28 yaşındaki 
ilhan Destanh yöne* 
timindeki 34 VR 
9546 plakalı özel 
otomobil, Serra 
Petrol mevkiinde 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıkarak, 
yolun kenarındaki 
koruma bariyerler
ine çarpıp hızlandı. 
Kontrol altına alına

mayan otomobil 
yoldan çıkarak, tali 
yolda bulunan 
mobilya satış nok
tası binasının yanın
da bulunan boşluk
taki beton zemine 
düştü. Takla atıp 
ters şekilde beton 
zemine düşen oto
mobil hurdaya 
döndü. Kazayı 
gören çevreden 
geçen vatandaşlar 
112’ye haber verdi. 
Araçta bulunan 
sürücü ilhan 
Destanh ve 18

yaşındaki Zeynep 
Uğurlu vücutlarının 
çeşitli yerlerinden 
yaralanırken, aracın 
arka koltuğunda 
bulunan 44 yaşında
ki Gülşen Uğurlu 
ağır yaralandı. İlhan 
Destanh ve 18 
yaşındaki Zeynep 
Uğurlu kendi imkan
ları ile ters duran 
araçtan çıktılar. 
Aracın arka 
koltuğunda sıkışan 
kadını kurtarmak 
için, olay yerine 
gelen 112 Acil

Servis ekipleri ile 
vatandaşlar seferber 
oldu.
Sıkışan kadın, kısa 
süre içinde bulun
duğu yerden kur
tarılıp, ilk müda
halenin ardından 
112 Acil Servis 
ambulansı ile İnegöl 
Devlet Hastanesi 
acil servisine 
götürülerek tedavi 
altına alındı. Diğer 
iki yarah ise özel 
araçlarla acil servise 
götürüldüler.
Ilhan Destanh ve 18 
yaşındaki Zeynep 
Uğurlu’nun sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu, Gülşen 
Uğurlu’nun ise 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
bildirildi. Boşluktaki 
otomobil vinç ile 
olduğu yerden 
çıkarılırken, kaza ile 
alakalı tahkikatın 
sürdüğü bildirildi.

Yalağında ters 
dönen ftehek 
kurtarılamadı

Bursa’da üç aylık 
bebek, yatağında 
ters dönünce 
canından oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Şirinevler Mahallesi 
3. Sokak üzerindeki 
bir evde meydana 
geldi. S.B ve B.G. 
çiftinin üç aylık 
bebekleri olan 
Rüzgar Gündüz, 
annesi tarafından 
yatağına yatırıldı. 
Bir süre sonra 
uyuyan anne B.G., 

Geri manevra 
yapan kamyonetin 

altında kaldı

yatağında ters 
dönen oğlu 
Rüzgar’ı gördü. 
Bebeğinin nefes 
almaması üzerine 
panikleyen genç 
kadın, hemen 
komşularından 
yardım istedi. 
Şevket Yılmaz 
Çocuk 
Hastanesi’ne 
kaldırılan Rüzgar 
bebeğin hayatını 
kaybettiği belirtildi. 
Savcılık olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

MİTçiyim' diyerek 27 
bin 500 lira dolandırdı
Bursa’nın 
Karacabey 
ilçesinde, kendisini 
polis olarak tanıtan 
kişinin yönlendirme
siyle Milli istihbarat 
Teşkilatı (MİT) men
subu olduğunu 
söyleyen kişiye 27 
bin 500 lira veren 
kişi, dolandırıldığını 
belirterek polise 
müracaat etti. 
Rungupaşa 
Mahallesi’nde 
ikamet eden A.O.’yu 
cep telefonundan 
arayan kimliği belir
siz kişi, kendisini 
polis olarak tanı
tarak, yürütülen bir 
soruşturma kap
samında para ver
mesi gerektiğini 
söyledi. A.O., sözde 
polisin anlattıklann- 
dan paniğe kapıldı.

Gemlik KMrf ez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

A.O., parayı elden 
teslim almak üzere 
yanına gelen ve 
kendisini MİT 
görevlisi olarak tanı
tan kimliği belirsiz 
kişiye 27 bin 500 
lira parayı verdi. 
Bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan A.O., 
Karacabey İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü’ne müra
caat etti.
Kestel ilçesi Kale 
Mahallesi’nde mey
dana gelen başka 
bir olayda ise M.Y., 
elektrik faturası tah
silatı yaptıklarını 
iddia eden iki kişi 
tarafından 440 lira 
dolandırıldığını 
belirterek polis 
merkezine başvur
du.

'MEVLİDE 
GİDECEĞİZ* 
DİYEREK MİNİBÜS 
SÜRÜCÜSÜNÜ 
DOLANDIRDI 
Osmangazi ilçesi 
Elmasbahçeler 
Mahallesi’nde mey
dana gelen olayda 
da minibüs 
sürücüsü D.K. kim
liği belirsiz kişiler 
tarafından 200 lira 
dolandırıldığını 
belirterek Çarşı 
Polis Merkezi 
Amirliği’ne gitti. 
Olayla ilgili ifade 
veren D.K., "16 M 
1937 plakalı 
minibüste şoför 
olarak çalışıyorum. 
Aracı durduran bir 
kişi, Gökdere 
Kavşağı'ndan 
Görükle'ye mevlid-i 
şerif okutturmak için

bayanları götüre
ceğini söyleyerek 50 
lira karşılığında 
anlaştı. Akabinde 
aracına binerek 
Elmasbahçeler 
Mahallesi 1. Atan 
Sokak üzerine 
geldiğimizde 'bu
radan bir hediye 
paketi alacağız' 
diyerek araçtan 
inip bir kaç dakika 
sonra tekrar gelerek 
'abi üzerinde 150- 
200 lira var mı, 
bende Euro 
var bozdu 
runca veririm' 
demesi üzerine 200 
lira verdim. 
Arkasından 'dur 
ben de geliyorum' 
dedim ama şahıs 
kaçtı." dedi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.________

İlçemizde meydaü- 
na gelen olayda 97 
yaşındaki kadın, 
geri manevra yapan 
kamyonetin altında 
kalarak hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Eşref Dinçer 
Mahallesi Dağ 
Sokağı'nda, bir fir
manın bayilerine 
ekmek dağıtan 16 
MAF 15 plakalı 
kamyonetin 

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

GON İÇİNDE teslim edIlİR

sürücüsü Hamdi A. 
(28), geri manevra 
yaparken 97 yaşın
daki Fikriye Erhan'a 
çarptı.
Kadın, olay yerine 
çağrılan 112 Acil 
Servis ekiplerince 
Gemlik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken yolda 
hayatını kaybetti. 
Kadının yakınları, 
olay yerinde sinir 
krizi geçirdi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazeteşiacom
GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
________ Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 «=>
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KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK 
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2

BAHÇESİ 800 M2
MÜRACAAT 

02245136111 
05324930377

ELEMAN
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
ELEKTRİKÇİ 
ARANIYOR

02245140060

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324036377

KflŞ€D€ B€KL€M€K YC» 
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

SATILIK
UMURBEY'DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

BAYAN ELEMAN
MERMER SEKTÖRÜNDE 

ÖN MUHASEBE VE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY - BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

Gemlik Ksrfez
YEREL SÜRELİ Y^YIN 

YIL : 42 SAYI: 4928 
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 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

KİRALIK
KUM LA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

SATILIK SU BAYİİ
05072447224

‘Gemlik Körfez? www.geml.ikkorfezgazetesi.com

http://www.geml.ikkorfezgazetesi.com
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Hisar 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


GEMLİK

İGemlikKBrffezl

ARAÇLARIMIZ,. 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

ziguvoMotiv
AÇ ALİM 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...
^jıgin^ircan (üaHır ÇDuman

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

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

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

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


[KAVLAK] 
'AWJnWWlj

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, 
YöreselÇjrünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoranretel ve marketlerde^ 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

Kavlak
DOĞANIN HÂZİNESİ

[KAVLAKjt E7

II

LSI

Kestane Şekerli■
İYöresel Reçelleri
Kozmetik Ürünler

ZeytinS^jM 
»WZeytinyago

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (istiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)
’Tel: STTÖ 512

www.kavlak.com.tr

Kuruluş:! 973

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ !...

21 Temmuz 2014 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Bursa 2. İdare Mahkemesi Ahmet Hulusi Aydın’ın açtığı davayı karara bağladı

İrca satışında ikinci imal İİHM 
nce

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

HEY GİDİ GÜNLER HEY!..
Yukarıdaki başlık eskiye özlem duymak gibi 

gelebilir.
Aslında değil.
Geçmişi anımsamaktır bu cümle.
Zaman denen kavram, su gibi akıp gidiyor.
Dünyaya geliyorsun, bebeklik, çocukluk, genç

lik, orta yaş, ileri yaş derken, dünyadan göçüp 
gidiyorsun.

Dönüp arkana baktığında, ‘Ben neler gördüm, 
neler yaşadım daha neler yaşayacağım’ 
sorusunu soruyorsun kendi kendine.

Geçmiş, film gibi gözlerinin önünden geçi 
veriyor...

Eski fotoğraflara baktığında unuttuğun birçok 
şeyi yeniden yaşıyorsun.. Devamı sayfa 4’de

CHP Eski İl 
Genel Meclisi 
Üyesi Ahmet 
Hulusi Aydın’ın, 
Gemlik 
Belediye si’nin 
encümen kara 
rıyla Gemsaz 
Mevkiinde 
Borusan A.Ş. 
ve Çimtaş A.Ş. 
ye sattığı yak
laşık 60 dönüm 
arsanın satışı 
nın usulsüz 
olduğu gerek 
çesiyle açtığı 
davada, mahke 
me, Kapanan 
yolların 3194 
sayılı kanunun 
18. maddesine 
göre düzenleme 
yapılmadan 17. 
madde

Ahmet Hulusi Aydın

kapsamında 
satılmasını 
hukuka uygun 
bulmadı.
Haberi sayfa 3’de

Mil
Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Baş 
kanvekili, CHP 
Yalova Milletve 
kili Muharrem 
İnce, önceki gece 
Karacaali 
Köyü’nde bulu
nan teyzesinin 
daveti üzerine 
iftar yemeğine 
katıldı. İnce, 
Karacaali’de 
yoğun ilgi ile 
karşılaşırken, köy 
kahvesinde de 
vatandaşlarla 
sohbet etti.
Haberi sayfa 4’de

Saadet 
mm
Miwa
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşki 
latı’nın düzen
lediği İlçe Divan 
Toplantısında 
konuşan İl Baş 
kanı Mehmet 
Atmaca, İsrail’in 
yaptığı ve terörist 
faaliyetler tüm 
İslam aleminin 
ramazan ayını 
hüzünlü geçirme
sine neden ol 
maktadır. Biz 
müslümanlara 
düşen en büyük 
görev bu zalim
lere karşı birlik 
olmaktır” dedi.
Haberi sayfa 4’de

•• • •• W 0

a ÖZEL ATKEN! MS»» OKULU
2002V/ “Aykent ile hedeflerinize doğru99

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman öneri ile çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi 
ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir 

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 
İspatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır.

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

4-5 yaş 
ANASINIFI

1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF 
8.SINIF

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Düşük maliyet, daha çok aş...
Adında santral, termik, kömür geçen her giri 

şim öncelikle çevrecilerin tepkisiyle karşılaşıyor.
Kuşkusuz bu yaklaşım biçimini geçmişte 

yaşanan akıldışı girişimler ile çevreyi, doğayı 
hiçe sayan ve gözünü sadece para hırsı bürümüş 
olan anlayış hazırladı.

Ne ki her kötü örnek yenilerinin de aynısı 
olması anlamına gelmiyor.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde kurul
ması son aşamaya gelmiş olan Buhar ve Elektrik 
Santralı girişimi de aynı tepkiyle karşı karşıya...

Elbette ki çevreye zarar verecek her girişime 
tepki gösterilmeli...

Çünkü doğal yaşamın korunması ve süreklili 
ğinin sağlanması her türlü çıkarın üzerinde...

Ne ki enerji de yaşamsal önem taşıyor.
öyle bir aşamaya gelindi ki...
Enerji olmazsa soluk bile alınamıyor.
O halde...
Ya enerjinin verdiği ışıkla yönler belirlenecek ya 

da fitilli, gömlekli lambalarla idare edilecek.
İnsanlığın gelişimiyle eş anlamlı olan enerji kay

naklarından vazgeçilemeyeceğine göre...
Olması gereken çevreye zararı neredeyse sıfıra 

çekilen yatırımlarla uygarlık yolculuğunu 
sürdürmek...

Çevreye duyarlı ve bu duyarlılığını, Çevre 
Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeler Birliği Üst 
Kurulu ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nden 
aldığı ödüllerle kanıtlayan bir bölgenin çevreye 
zarar verecek bir girişimde bulunması öncelikle 
kendi anlayışlarıyla çelişmez mi?

Demirtaş’ta çağdaş, çevreci, bilimi ve aklı 
önceleyen bir sanayi kent yaratan, çevre kirli 
liğine karşı ciddi önlemler alan ve mücadele eden 
bir sanayi bölgesi yönetiminin yaşama zarar 
verecek bir girişimin içinde olmasını düşünmek 
ancak yatırıma dair doğru bilgiye erişememenin 
doğuracağı bir sonuç.

Yanlış yönlenmemek ve yönlendirilmemek için 
önce bilgi sahibi olmak ve tepkileri de onun üzeri 
ne kurmak gerekmez mi?

Onun için DOSAB Yönetiminin vereceği bilgiler 
önemli... Dinlemek sonra da araştırmak, incele- 

. mek gerekir.
Nfe’ aıyöY uerfııntfŞ'UbB oâşKafîı reı'uoun 

Kahraman;
“Bizler buhar ve elektrik üretim santrali projesi 

. ne iff fin bKonomıyd öuyCıK Kâtma ‘aegeYıer yarata
cağız. tsunıf yapâncen oe çdvrdye nlçoır oıumsuz 
etkimiz olmayacak. Bunun garantisini ve taah
hüdünü her ortamda veriyoruz."

Ardından da ekliyor:
•'UeröK' oaca gazı emisyonu, gerÖKse* kömür 

tözunaa çevYeyö hıç’oır oıumSÜz etKi'yaratmaya
cağız. Kömürün taşınmasından yakma teknoloji
sine, ‘Küflerin ndkiıyes'ıne‘Kadar tamamen ‘Kapan 
çağaa^ oır prosed Kuruyoruz.'Vevrd Konusuriaa 
nfç oır yatınrfıaan çeKinmeylp, yafeaı sınırlarımızın 
ve Avrupâ'üiKÖıen ‘aegeYıerıhın çök âınriaa ernıs 
yon aeğerienne'sanip,' I ürKİye nın en çevreci ve 
orrieK sdntfaıiriı Kuracağı?? dU Konüoh olı Khaar 
iddialıyız.

Ülkemizde mevzuat, havadaki töz miktarını 
metrhkuptd'3u rriiııgrarri ıfeıeYKen," diz şaYtnameae 
metröKdjke Tû miligramı gararitı eoı yofuz. Ayrıca 
bu tesisimizin baca emisyonları 7 gün 24 saat 
Çevre Bakanlığı tarafından online olarak 
izlenecek.”

Bölge başkanı ve yönetim kurulunun sanayici- 
aen ‘çök oır yûrna*ş', oil- eoeveyri oıdrâK KÛrbliKiarı 
şu cümleler de insanca bir yaklaşımın içtenliğini 
taşımıyor mu?

"EiDötıe,* Kamuoyd ou projemize 'auyaYıı öımâkta 
rf3Kiı...‘öursa aa yaşayarf ınsânıaY oıaraK, çevre 
ye au/anı yhKiaşImıaraJ eıöş’tırıierin nepsıne 
Katıııyon/z Ve 'desıeKiıyöfü?.‘ÇUhKû diz ae aynı 
navâyı soruyor, aym'süyu içiyoruz,* ğocuKiarımız 
burada doğup büyüyor.

Bir kez daha altını çizmek isterim ki, bu sek
tördeki dünyanın en’ğeıışmı'ş ‘sistemlerim Kura
cağız. Bu konuda herkesin son derece rahat 
olmasını istiyoruz.”

eri’ VuKsök narcaıhaıarih ıthaı eriefjı Kayh’aKiarı- 
, na yapıldığı düşünüldüğünde,

Kalorisi yüksek, çevreye zararı 0 noktasına dek 
minimize e'dıııfıış yeYıi komut KÜııanmâKöncö'lıkıe 
uışb oagıhMıİKtah Kürtuımamızı sdgıayaöaK...

h Guven’ıçfnafe bana uzun Vaden yaıırimıat plan
lanacak...

Yanı sıra sanayinin en önemli girdisi olan enerji 
maliyetlerinin düşmesiyle,

Uluslararası alandaki rekabet gücü artacak, 
Daha çok istihdam alanı yaratılacak, 
Udna çök insan işe, aşa, ğuveh'ıı gfeıecege 

kavuşacak.

Bursa 2. idare Mahkemesi Ahmet Hulusi Aydın’ın açtığı davayı karara bağladı

İrca satışımla ikinci iptal
CHP Eski İl Genel Meclîsi Üyesi Ahmet Hulusi Aychn’ın, 

Gemlik Belediyesi’nin encümen kararıyla Gemsaz Mevkiinde 
Borusan A.Ş. ve Çimtaş A.Ş. ye sattığı yaklaşık 60 dönüm 

arsanın satışının usulsüz olduğu gerekçesiyle açtığı davada, 
mahkeme, Kapanan yolların 3194 sayılı kanunun 

18. maddesine göre düzenleme yapılmadan 17. madde 
kapsamında satılmasını hukuka uygun bulmadı.

Gemlik 
Belediyesi’nin 2012 
yılında Gemsaz 
mevkiinde yaptığı 
plan değişikliğiyle 
konut alanı olan 
yaklaşık 200 
dönümlük alanı 
depolama alanına 
dönüştürmesi 
sırasında kapanan 
5 parsel yaklaşık 
60 dönüm yolların 
bitişiğinde bulunan 
Çimtaş A.Ş. ve 
Borusan 
Mannesmann ve 
Lojistik A.Ş. ye 
encümen kararı ile 
25 milyon liraya 
satması üzerine, o 
dönemde CHP İl 
Genel Meclis üyesi 
otan Ahmet Hufusı 
Aydın yapılan 
işlemin hukuksuz 
olduğu gerekçe
siyle iptali 
istemiyle Bursa 
İdare Mahkeme 
si’nde dava açtı. 
Aynı konuda, MHP 
İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
MHP eski Meclis 
üyesi Metin Şanlı, 
MHP üyesi Dinçer 
Yeni de İdare 
Mahkemesine dava 
açtılar.
İki yıldır sürmekte 
olan davalar, 
geçtiğimiz günlerde 
Bursa 2. idare 
Mahkemesi’nde 
satışların hukuka 
uygun olmadığı 
gerekçesiyle iptal 
edildi.
Bursa 2. İdare 
Mahkemesi Türk 
Milleti adına verdiği 
kararda, dava 
konusu taşınmaz 
lan kapsayan alan
da yapılan Gemlik 
ilçesi Gemsaz 
mevkii Borusan 
A.Ş. ve Çimtaş A.Ş.

CHP eski II Genel Meclis üyesi Ahmet 
Hulusi Aydın’ın Çimtaş ve Borusan 
A.Ş. ye sattığı arsaların hukuksuz 

olduğunu iddia ederek açtığı dava iptal 
ile sonuçlandı

ye ait parsellere 
ilişkin 1/1000 ölçek
li uygulama imar 
planı değişikliği ile 
bölgede bulunan 
bir kısım imar yol
larının kapanması 
sonunda ortaya 
çıkan taşınmazların 
encümen kararı ile 
davalı belediye 
adına ihtas edilerek 
tapuya tescil 
edildiği, Gemlik 
belediye encü
meninin 23.05.2012 
tarih ve 390 sayılı 
kararıyla 54-1 paf
tada bulunan 953 
ada C 39 parsel 
sayılı 313.08 
metrekarelik taşın
mazın bitişiğindeki 
953 ada 13 parsel 
sahibi Çimtaş A.Ş. 
ye 7.508.362, 80 TL 
bedelle, 23.05.2012 
tarih ve 391 sayılı 
kararı ile 54-1 pafta

953 ada D 40 parsel 
sayılı 258.22 
metrekarelik taşın
maz bitişikteki 953 
ada 13 parsel 
sahibi Çimtaş A.Ş. 
ye 105.870.20 TL 
ye, 23.05.2012 tarih 
ve 392 sayılı karar 
ile 36 pafta 466 ada 
A10 parsel sayılı 
18.298,12 
metrekarelik taşın
maz bitişikteki 466 
ada 1 parsel sahibi 
Borusan A.Ş. ye 
7.502.229, 20 TL 
bedelle, 23.05.2012 
tarih ve 393 sayılı 
kararı ile 54 -1 
pafta 953 ada B 38 
parsel sayılı 
19.275,21 
metrekarelik taşın
mazın bitişik 679 
ada 1 parsel sahibi 
Borusan Lojistik 
A.Ş. ye 
7.942.836,10 TL

bedelle ve 
23.05.2012 tarih ve 
392 sayılı kararı ile 
de 54-1 pafta 953 
ada A 37 parsel 
sayılı 3.082,01 
metrekarelik taşın
mazın bitişik 953 
ada 35 parsel 
sahibi Borusan 
Mannesman A.Ş ye 
1.263.624,10 TL 
bedelle imar 
kanunun 17. mad
desi gerekçe gös
terilerek satıldığı 
anlaşılmıştır. Bu 
durumda, mevzuat 
hükümleri ve açık
lamalara gör 1/1000 
ölçekli uygulama, 
imar planı değişik
liği sonrasında 
kapanan imar yol
larının 3194 sayılı 
kanunun 18. mad
desine göre bir 
düzenleme yapıl
madan Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
adına tescil edilme
si suretiyle oluştu
rulan taşınmazların 
17. madde kap
samında bitişikteki 
arsa sahiplerine 
satılmasına ilişkin 
dava konusu encü
men kararlarında 
hukuka uygunluk 
bulunmadığı sonu
cuna varılmıştır. 
Açıklanan neden
lerle ‘dava konusu 
işlemin iptaline’ 
şeklinde mahkeme 
başkanı Recep 
Kılıç’ın karşı oyuna 
karşın üyeler .
Yasemin Gül Özer 
ve Halil Yula’nın 
olurlarıyla arsa 
satışı iptal edildi. 
Belediye karar 
gününden itibaren 
30 gün içinde 
Danıştay’a temyiz 
davası açabilecek.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

HEY GİDİ GÜNLER HEY!...
Geçtiğimiz günlerde facebok’ta eski fotoğrafları 

yayınlayan Bursa Hakimi yet Gazetesi’nde birlikte 
çalıştığımız Bülent Cengiz arkadaşımın gön
derdiği bir dizi fotoğraflara baktıktan sonra “Hey 
gidi günler hey!" dedim kendi kendime.

Aşağıdaki fotoğraf yıl 1988 yılında çekimli.

O günlerde Bursa Hakimiyet’te politika muhabir
liğinden “Yıldırım Servis!" diye bir köşe açtık, bir 
yandan onu yönetiyorum, bir yandan da haber
lere gidiyorum.

0 yıl Bursa Gazeteciler Derneği’nin geleneksel 
gazetecilik yarışmasında “Kumla da icra yoluyla 
Satılık Cami" haberiyle birincilik aldım.

Aynı Haber Çağdaş Gazeteciler Derneği’nce de 
birincilik ödülüne layık görüldü.

O haber, Türkiye çapında olay oldu.
1987 yılında Günaydın Gazetesi'nin sahibi 

olduğu Bursa Hakimiyet Gazetesi, Sönmez 
Holding’e satıldı.

Rahmetli AH Osman Sönmez, gazeteyi satın 
alınca, rakibi Cahit Çağlar ın kafasına girmişler, 
(işin başına İsmail Oztat çekmişti) o da Bursa’da 
bir yerel gazeteyi çıkarmaya kalkıştı.

Bursa Hakimiyet’in neredeyse tüm kadrosu, 
sonradan OLAY adını alan gazeteye transfer oldu.

Ben ise, o günlerde yeni açılan Ata mer Hotel’in 
tanıtım işlerini yürütüyorum.

Bursa Hakimiyet’e ilan için gittiği mizde 
gazetede büyük bir telaş vardı.

Gazetede kimse kalmamıştı.
Genel Yayın Müdürü Engin Özpınar askerdeydi.
Transer öylesine büyüktü ki, ne çaycı kalmıştı, 

ne santral memuru..
Erdek sahilinde bir otel kiralanmış, tüm transfer 

edilen gazetecilere 15 er gün tatil, Hakimiyetteki 
maaşının 2 katı maaş!...

O günlerde, büyük bir olay bu.
Rahmetli Sönmez, oğlu Celal Sönmez, 

gazetenin ileri gelenleri toplanıyor. Gazetenin 
kurucusu Saruhan Ayber çağrılıyor. İstanbul’dan, 
Bursa’ya geli yor ve ertesi gün gazetenin çıka
bilmesi için İzmir yeni Asır’dan, İzmit ‘ten tanıdık 
gazeteciler çağırılıyor.

İzinde olan Erol Nural, Saroz Körfez’inden alel 
acele dönüyor.

Sönmez Holding basın danışmanı, eski gazeteci 
Mehmet Özmen de gazeteye geçiyor.

Rahmetli Yılmaz Akkılıç başyazar..
Gazeteciliğe ara vermiş olan Arzu Yılmaz da 

çağrılıyor.
Arzu, o günlerde Sütaş’ın patronu Muharrem 

Yılmaz ile evliydi.
Altıparmak’ta Çağ-Dil Dershanesi sahibi eski 

Gazeteci Rahmetli Kemal Sulaoğlu da işin başına 
getiriyor.

Benim o gün oraya gitmem bir tesadüf.
İdari Müdürlük’te Ferit Güler var.
Ferit Ağabey, Yılmaz Akkılıç beni görünce 

hemen çalışma teklifinde bıimnauıar.
Şaşırdım kaldım.
Bir gün düşünmem için izifl istedim.
Çünkü o günlerde Körfez, haftalık çıkıyor ama 

matbaa işlerini ağabeyimle birlikte yürütüyoruz.
Büyük Kent Gazetesi’nde çalışmak arzum da 

var. Ama, bunu ağabeyim nasıl karşılayacak 
bilemiyorum.

Aile içinde de konu ele alındı.
İşler, o günlerde yoğun olmadığı için matbaa ve 

Körfez den kopmadan ertesi gün EVET dedim.
Devamı yarın...

Hüharr em nce Karacaali'ıle
Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup 
Başkanvekili, CHP 
Yalova Milletvekili 
Muharrem ince, 
önceki gece 
Karacaali Köyü’nde 
bulunan teyzesinin 
daveti üzerine iftar 
yemeğine katıldı. 
Muharrem İnce 
daha sonra köy 
kahvesine giderek 
Karacaalililer ile 
birlikte bir süre 
sohbet etti.
İnce, karacaali 
Köyü Muhtarı 
Göksal Noca’dan 
çalışmalar hakkın
da bilgi aldı. 
Karacaalililer 
tarafından 
ilgi ile karşılanan 
CHP’nin sempatik 
Grup Başkanvekili, 
burada 10 Ağustos 
2014 tarihinde 
yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri ile ilgili 
açıklamalarda 
bulundu.

Saadei Partisinden ftirlik çağrış»
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı’nın düzen
lediği iftar ve İlçe 
Divan Toplantısın 
da konuşan İl 
Başkanı Mehmet 
Atmaca, İsrail’in 
Filistin’e karşı 
saldırısı üzerine, 
“Biz, müslümanlara 
düşen en büyük 
göre bu zalimlere 
karşı birlik olmak
tır” dedi. 
Geçtiğimiz gün
lerde bir köfte salo
nunda biraraya 
gelen Saadet 
Partililer, iftar 
yemeğinden sonra, 
İlçe Divan toplan
tısını yaptı.

Toplantıya, Saadet 
Partisi Genel İdare 
Kurulu üyesi 
Recep Aygün, 
Bursa İl Başkanı 
Mehmet Atmaca, İl 
Teşkilat Başkanı 
İsmail Özdemir, il

ve ilçe yönetim 
kurulu üyeleri, 
gençlik kolu üyeleri 
ve mahalle temsil
cileri katıldı. 
Toplantıda 
konuşan İl Başkanı 
Mehmet Atmaca,

İsrail’in Gazze 
saldırılarını 
kınarken, şunları 
söyledi. “Bu 
mübarek Ramazan 
ayında isterdik ki; 
bu zülümler 
olmasın. Maalesef, 
İsrail’in yaptığı ve 
terörist faaliyetler 
tüm İslam aleminin 
ramazan ayını 
hüzünlü geçirme
sine neden olmak
tadır. Biz müslü
manlara düşen en 
büyük görev bu 
zalimlere karşı bir
lik olmaktır” dedi. 
SP İlçe Divan 
toplantısında İsrail 
kınandı.

KAŞCD6 MKttMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com


21 Temmuz 2014 Pazartesi Gemlik Körfez

Karsıdan karsıya geçerken az daha ölecelıti
Mudanya’da yolun 
karşısına geçmeye 
çalışırken bir aracın 
çarptığı 72 yaşında
ki kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Fransız uyruklu Eric 
Louis Partice Felix 
Nosjean (39) 
idaresindeki çalıştığı 
şirkete ait 16 JYA 26 
plakalı araç, Bursa 
Asfaltında yolun

karşısına geçmeye 
çalışan 72 yaşındaki 
Mustafa Kaplan'a 
çarptı. Kazada 
yaralanan *Kaplan, 
112 Acil Servis ekip
lerince Bursa'daki 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralının 
hayati tehlikesi 
bulunduğu öğrenil
di.

Uyarılar fayda 
etmiyor! 
Yine aym 

dolandırıcılık

Bursa’da korkunç kaza
Bursa’da ATV’nin 
şarampole yuvarlan
ması hayatını kaybe
den yaşlı adamın 
cesedi, arama kur
tarma ekiplerinin 
yardımıyla çıkarıldı. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez Nilüfer 
ilçesi Korubaşı 
Köyü’nde meydana 
geldi. İddiaya 
göre R.A. idaresin
deki ATV’nin 
direksiyon

hakimiyetini kaybet- lanan araçtaki 
ti. Şarampole yuvar- Osman Burhan

hayatını kaybetti. 
R.A. ise yaralandı. 
Yaşlı adamın cese
dinin bulunduğu 
bölgeden çıkartıl
ması için arama 
kurtarma ekipleri 
çağrıldı.
Yaşlı adam, AFAD 
tarafından kurulan 
hatla uçurumdan 
çıkarıldı.
Jandarmanın, olayla 
alakalı soruşturması 
sürüyor.

Şüpheli ölümle ilgili soruşturma haşlatılılı
Bursa’da kırık kalça 
ameliyatının ardın
dan hayatını kaybe
den şahsın ölümü 
ile ilgili soruşturma 
başlatıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl ilçesi 
Kemalpaşa Mahalle 
si’nde ikamet ederi 
G.Z.’nin düşmesi 
sonucunda kalça 
kemiği kırıldı.

Yakınları tarafından 
ilk olarak İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne, 
ardından da Bursa

Devlet Hastanesi’ne 
götürülen G.Z.’nin 
ameliyat edilmesine 
karar verildi.

Ameliyatın ardından 
G.Z., yapılan tüm 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Savcılık, tarafından 
ölümü şüpheli 
bulunan G.Z.’nin 
cansız bedeni otopsi 
için Adli Tıp 
Kurumu'na 
götürüldü. Polis, 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Kanın Cinayetlerine Kadınlardan Protesto
Bursa Kadın Plat 
formu üyeleri kadın 
cinayetlerini 
protesto etti. 
Orhangazi Parkı'nda 
Bursa Kadın Platfor 
mu üyeleri, kadın 
cinayetlerini protes 
to etmek için bir 
araya geldi. 
Türkiye'de son 2 
günde 6 kadın 
cinayetinin olduğu 
nu ifade eden kadın 
üyeler, bu sıkıntılara 
bir çözüm bulunul
masını istedi. Grup 
adına açıklama

yapan Bursa Sağlık 
ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendika 
sı (SES) Kadın Sek 
reteri Hülya Arslan 
giray, "Kadınlar her 
gün kendi hayatları 
hakkında karar ver

mek isterken, erkek
ler tarafından 
öldürülüyor. Bu 
cinayetlerin süreklil
iği, cinayetleri dur
duramayan gerekli 
önlemleri almayan 
devletin eril yapısını

gözler nüne seriyor. 
Hukuk sistemiyle 
cinayetler meşru
laştırılıp, teşvik 
ediliyor. Yaşadığımız 
erkek şiddeti ceza
sız kalırken, aileye 
mecbur 
bırakıldığımız poli
tikalar oluşturu
lurken biz kadınlar 
her gün öldürülü 
yoruz. iki gün içinde 
6 erkek kadınlar 
tarafından öldürül 
şeydi, devlet refleksi 
harekete geçerdi" 
dedi.

Bursa’nın 
Karacabey 
ilçesinde, kendisini 
telefonla arayıp 
‘savcı’ şeklinde 
tanıtan kişinin 
belirttiği hesaba 7 
bin 400 TL yatıran 
şahıs dolandırıldı. 
Olay, Karacaahmet 
Mahallesi’nde mey
dana geldi. A.Ş 
isimli şahıs, ken
disini arayıp

‘savcı’ diye tanıtan 
şahsa inandı.
Şahsın anlattıkları
na inanan ve 
korkan A.Ş, belir
tilen banka hesabı
na 7 bin 400 TL 
yatırdı.
Dolandırıldığını 
anlayan şahıs 
polise başvurdu. 
Olayla ilgili 
soruşturma 

başlatıldı.

Uyuşturucu 
madde bir 

genci daha 
hastanelik etti

Bursa’da sentetik 
kannobinoid mad
desi kullanan bir 
genç hastanelik 
oldu.
Edinilen bilgiye 
göre merkez 
Yıldırım ilçesi 
İsabey 
Mahallesi’nde mey
dana gelen olayda, 
Ö.K.’nin ayakta 
durmakta güçlük 
çektiğini gören 
vatandaşlar 112 
ekiplerine haber 
verdi. Yapılan ilk 
müdahalenin

ardından Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi’ne 
götürülen Ö.K.’nin 
sentetik kannobi
noid maddesi kul
landığı öğrenildi. 
Ö.K. hakkında kul
lanmak için uyuştu
rucu veya uyarıcı 
madde satın almak, 
kabul etmek veya 
bulundurmak 
suçundan işlem 
yapıldı. Polis, olay
la alakalı tahkikat 
başlattı.

IBM M0NE0MUZW
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T||l “SUYUNU BOŞA I 
HARCAMA» r*- 5' 4^

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" . 
kampanyasırja su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın

‘Gemlik KSrfez’.www.gemlikkorfezgazetesi.coiri

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coiri
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Kahraman Tazeoğlıı Semlik’ie okurlarıyla hulustu
Ünlü Yazar Şair 
Kahraman Tazeoğlu 
Gemlik’te okurlarıyla 
buluştu.
Elit Mola Cafe ve 
Kahvaltı Salonunda 
düzenlenen imza 
gününde Tazeoğlu, 
yoğun ilgiyle 
karşılaştı.
Okurlarıyla sohbet 
eden ve kitaplarını 
imzalayan Tazeoğlu, 
Gemlik Belediyesi 
Ramazan Etkinlikleri 
dahilinde iskele 
Meydanı’nda Şiir 
dinletisi için sever
leriyle buluştu. 
Sahneye çıktığında 
bu gece bütün şiir
lerimi Gazze için 
Okuyorum 
Demesiyle Ayakta 
alkışlanan Tazeoğlu 
Gemliklilere duy-

gusal unutulmaz bir 
gece Yaşattı..
Çizgi Organizasyo 
nun organize ettiği 
Gemlik Belediyesi, 
Maki Yapi, Goldstar 
Catering ve yemek 
Sanayi, Elit Mola 
Cafe, Yetişenler 
Alışveriş Merkezi ve 
Manastır Emlak’ın 
katkılarıyla düzenle nen gece Gemlik 

Beleiyesi Başkan
Yardımcısı Ahmet 
Avcı’nın çiçek ver

mesi ve Yetişenler 
Alışveriş merkez 
lerinin hediye 
çekilişi ile son 
buldu.
Gemlik’te son 
zamanlarda yaptık
ları organizasyonlar
la birbirinden ünlü 
santçıları Gemlik 
halkıyla buluşturan 
Çizgi Organizasyon

Gemlik’te Sosyal 
Hayat İçinde Büyük 
Adımlar Atıyor. 
Gemlik’e yakışır bir 
Kültür Merkezi ve 
Amfi Tiyatro istedik
lerini dile getiren 
Çizgi Organizasyon 
Gemlik Belediye 
si’nin Bu Konuda 
Adımlar atacağına 
inandıklarını söyledi

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

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

VENÜS SİNEMASI
MAYMUNLAR 

CEHENNEMİ ŞAFAK 
VAKTİ: 11:30-14:00- 

16:15-18:30-22:00 
AYNI YILDIZIN

ALTINDA: 
11:30-13:45- 
16:00-18:15 

ANORMAL AKTİVİTE: 
12.OO-14.OO-16.OO- 

18.oo-21.30 
5133321
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Giicümspor Kene takımı hedel mânı
2009 yılında kurulan 
amacı ilin ve ilçenin 
en nitelikli basketbol 
oyuncularını 
yetiştiren maddi 
değerlerin arka plan
da olduğu basketbol 
ekolünü geçmişte 
yaşayarak değil 
günün getirdiği şart
lar ile taşıma su yer
ine 6 yaşından 
başlayan sporcu
ların emekleri ve 
azmi ile bugüne 
gelen Gemlikli genç 
oyunculann oluştur
duğu Gemlik Gücüm 
Spor Genç takımı 
hedefe doğru adım
lar ile koşuyor. 
Gençlere rol model 
oluşturması ve 
çevreye olan sorum
lulukları doğrul- 
tuşunda bilerek A 

takım kurma çapası 
ile başlayan bu 
serüvenin ilk adımı 
Gemlik’te yapılan 
basketbol turnu
vaları ile başladı. 
Bursa yerel liginde 
aldığı deneyimle 
TBF deplasmanlı 
ligde şampiyon 
olarak Türkiye bas
ketbol 3.ligine yük
selen Gemlik Ekibi 
sporu yaşayarak ve 
sporun içinde 
kalarak hedefleri 
olan TBF 1.ligine 
genç sporcularımız 
azmi ve eğitimi ile 
adım atmak için 
mücadele veriyor. 
Bu hedef doğrusun
da Gemlik Gücüm 
Spor Genç takımı 
2014-2015 sezonu 
hazırlıklarına Gemlik

İlçe Spor salonunda 
-1750 metre ısınma 
koşusu-Streching-P 
ush-up, sit up ve 
Sprint Çalışmaları 
başlayan Antrenman 
programı Antrenör

Okan KURT 
eşliğinde haftada 3 
gün devam ediyor. 
Gemlik Gücüm Spor 
yönetim kurulu ve 
alt yapı sorumlusu 
Dr. Şahmeran

Çelenkoğlu, “Genç 
nesillerin eğitime ve 
spora olan bakış 
açılarını üst seviy
eye çıkartarak, kötü 
oluşumların içinde 
yer almamaları adına 

kulüp yönetimi her 
koşulda gençleri 
m ize sahip çıkmayı 
görev ve misyon 
edinmiştir. 1999 
doğumlu oyuncu
larımıza Türkiye’nin 
önde gelen kulüp
lerin teklifleri bizleri 
yaptığımız işin 
doğru yönde 
olduğunu bel
gelemesi ilçemiz ve 
ilimiz adına önemli 
bir adımdır.” dedi 
Çelenkoğlu, hede
fimiz belli Büyük, 
Küçük yada 1. 2. 
Olmak değil ne 
kadar çocuğumuza 
spor yaptırarak 
doğru işlerin 
arkasında olmalarını 
sağlamak olduğunu 
ifade etti.

Bursa'va yıldız yağacak
Birbirinden ünlü 
sanatçılar 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu'nda sahne 
alacak. Türk Pop 
Müziği'nin beğenilen 
sesi Sezen Aksu, 
ekranların sevilen 
komedi-tiyatro şovu 
"Güldür Güldür” ve 
son yılların Türk Pop 
Müziği'nde öne 
çıkan ismi Sıla eylül 
ayında Bursalılar’a 
seslenecek. 
Türk Pop Müziği’ne 
kazandırdığı eserler 
ve sanatçılar ile gün
demden düşmeyen 
Sezen Aksu 13 Eylül 
akşamı Açıkhava 
Tiyatrosu'nda seven
leriyle buluşacak.

Eski ve yeni eser
lerinden oluşan 
geniş bir repertuar 
ile Bursa'da sahne 
alacak Sezen Aksu, 
sergileyeceği sahne 
şovları ve espri
leriyle hayranlarının 
karşısına çıkacak. 
Ekranların sevilen 
komedi-tiyatro şovu 
“Güldür Güldür 
Show” birbirinden 
eğlenceli skeçlerini 
BursalI sanatsever
lerin beğenisine 
sunacak. Oyuncu 
kadrosunda Ali 
Sunal, Alper Kul, 
Aylin Kontente, 
Doğa Rutkay, Onur 
Atilla, Çağlar Çorum
lu, Onur Buldu, Aziz

Aslan, Özge Borak, 
Meltem Yılmazkaya, 
Yavuzhan Doğan, 
Dilşah Demir, Burak 
Topaloğlu’nun yer

alıyor. Günlük ha 
yatın sıradan konu
larına farklı bir bakış 
açısı ile yaklaşan 
Güldür Güldür, aile

den aşka, şöhretten 
teknolojiye, fut
boldan arkadaşlığa, 
birçok konuyu yine 
kendi mizah

anlayışları ile yeni 
yaklaşımlar ve 
çözümler getirerek 
19 Eylül akşamı 
sanatseverler ile 
buluşacak. Türk 
Pop Müziği'nin son 
yıllarda yetiştirdiği 
ve adından sıkça 
söz ettirdiği Sıla 
BursalI sevenleriyle 
buluşuyor. Çıkardığı 
Vaveyla, Sıla, Yeni 
Ay, Shaker, 
Konuşamadığımız 
Şeyler Var, İmza ve 
Joker albümleri ile 
beğeni toplayan 
güzel şarkıcı 20 
Eylül akşamı 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu'nda sahne 
alacak.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324036377

ELEMAN
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
ELEKTRİKÇİ 
ARANIYOR

02245140060

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

K AŞ€D€ IKKUM6K 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

SATILIK
UMURBEY'DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

SftTILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

BAYAN ELEMAN
MERMER SEKTÖRÜNDE

ÖN MUHASEBEYE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4929 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri :
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

KİRALIK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353701000

SATILIK SU BAYİİ

05072447224

sGe m lilc Körfez’ www.gemljkkorfezgazetesi.com

http://www.gemljkkorfezgazetesi.com


Hisar 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


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...
S^figifiJ^ircan Çbııman

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

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

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


Kavlak
DOĞANIN HÂZİNESİ

K^iak ■Zevtin&a 
l-BBZevtinvağî

[KdYLAg 
fiWnWMjft

Doğallık ve kalitenin sembolü KAV J^ımrkâ&,
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

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

■B'I vriN RDçmlBI P&f 2M%
BKraMEri’SSM

[Kestane Şekeri fl 
pöresel Reçelleri 
Kozmetik ÜrünleL

, TelF5l2 0 512
ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla iskele - Gemlik (İstiklal Cad.) >• (Gpdelek) WWW kclVİclk COITI tf

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
22 Temmuz 2014 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

wunv.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

3 milyon liralık projede yılda 2 milyon kilowat saat elektrik üretileceK

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

HEY GİDİ GÜNLER HEYI.. (2)
Bursa Hakimiyet Gazetesi’nde göreve 

başlarken, rahmetli Yılmaz Akkıhç ve İdari Müdür 
Ferit Güler Yazı İşleri Müdürlüğü’nde Politika 
Muhabiri olarak görev yapacağımı söylediler.

12 Eylül öncesi 1977-1981 arasında CHP İlçe 
Yönetiminde görev aldığım için siyasetin 
yabancısı değildim. Ancak, Bursa siyasetini 
yeterince tanımıyordum.

Bu benim için bir fırsattı.
Kollan sıvayarak, göreve başladım.
O günlerde gazetede büyük kargaşa yaşanıyor

du. Gemiyi boşaltıp, başka gemide yolculuğa 
çıkan arkadaşlarımız nedeniyle, değişik yerler
den gelen bir çoğu birbirini tanımayan gazeteci 
arkadaşlarla bir arada olduk. Devamı sayfa 4'de

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, üretime dayalı 
ekonomik büyü
menin araştırma ve 
geliştirme faaliyet
lerinden geçtiğine 
dikkat çekerek, 
"Ülke olarak 
küresel ekonomide 
rekabet gücü elde 
edebilmek için 
AR-GE çalışmaları
na yatırım yapmak 
zorundayız” dedi. 
Birlik zeytin atığın
dan elektrik ener
jisi üretmek için 
düğmeye bastı. 
AR-GE tarafından 
geliştirilen 
TÜBİTAK tarafın

dan onaylanan 3 
milyon TL bütçeli 
projeye göre yılda 
2 milyon kilowat 
saat elektrik ener
jisi üretilecek. 
Pilot uygulama 
için enerji tesisi

çalışmalarının 
başladığı Marma 
rabirlik Entegre 
Tesislerinde 
deneme üretimine 
Aralık ayında 
geçilecek.
Haberi sayfa 3’de

i 
Mili 
mM
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
her yıl düzenli 
olarak yaptığı 
gıda yardımı 
dağıtımı tamam
landı. Türkiye 
Odalar ve 
Borsalar Birliği 
tarafından Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’na gönde 
rilen 35 bin TL, 
ilçe de yardıma 
muhtaç 850 
aileye gıda paketi 
olarak dağıtıldı. 
Haberi sayfa 3’de

ÖZEL ATKENTttKOGRETM 0KÜ1U
•I II W

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: 513 50 84 GEMLİK

www.aykentilkogretim.k12.tr

“Aykent ile hedeflerinize doğru"
2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ? H
ÖĞRENCİLER; a

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, <4.

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her uman öneri İle çalışır, TKKlM
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi J 1 «

İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir I : î ||1>,I1 j. |n lîl I ll/i llllkıl s ■ 
ve uygular, özgüveni tamdır, Her yerde ve her ortamda kendini IiLjOJO'Jr

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF 
8.SINIF

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
wunv.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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tj /doga_koleji (0226) 812 36 42 
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3 milyon liralık projede yılda 2 milyon kilowat saat elektrik üretilecek

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ilk elektriğin

Sektörün öncü 
kuruluşu 
Marmarabirlik AR- 
GE çalışmalarıyla 
da adından söz 
ettiriyor.
Birlik zeytin atığın
dan elektrik enerjisi 
üretmek için 
düğmeye bastı. 
AR-GE tarafından 
geliştirilen 
TÜBİTAK tarafından 
onaylanan 3 milyon 
TL bütçeli projeye 
göre yılda 2 milyon 
kilowat saat elektrik 
enerjisi üretilecek. 
Pilot uygulama için 
enerji tesisi çalış
malarının başladığı 
Marmarabirlik 
Entegre Tesis 
terinde deneme 
üretimine Aralık 
ayında geçilecek.

BAŞKAN ASA, 
“TÜRKİYE’DE DE

Aralık
İLK UYGULAMA’’

Konuyla ilgili 
açıklama yapan 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, üretime dayalı 
ekonomik büyü
menin araştırma ve 
geliştirme faaliyet
lerinden geçtiğine 
dikkat çekerek, 
Ülke olarak küre

sel ekonomide re 
kabet gücü elde 
edebilmek için AR- 
GE çalışmalarına 
yatırım yapmak 
zorundayız” dedi. 
Marmarabirlik 
olarak 2010yıhndan 
itibaren AR-GE 
çalışmalarına hız 
verdiklerini ve ürün 
yelpazesinden, 
zeytin atıkları ve 
arıtma tesislerine 
kadar her alanda

ayında kullanılacağını söyledi.

projeler geliştirdik
lerini söyleyen 
Başkan Asa, 
“Bu kapsamda bi 
rimimiz Türkiye’de 
bir ilki teşkil eden 
zeytin atıklarından 
elektrik enerjisi 
üretme ve ortaya 
çıkan ısıdan da 
atık suyu buhar
laştırma ve salamu

ra suyunu arıtma 
projesi geliştirdi.” 
diye konuştu.

HEM ELEKTRİK 
ÜRETİLECEK HEM 
DE DOĞA DOSTU 
ARIJMA 
oAGlânâCâiv

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu

Başkanı Hidamet 
Asa proje ile ilgili 
şu açıklamayı yaptı:

“AR-GE birimimiz 
tarafından 3 milyon 
TL’lik bütçe ile 
oluşturulan zeytin 
atıklarından enerji 
üretimi projesi 
geçen yıl TÜBİTAK 
tarafından onay
landı. Bu projeye 
göre, elektrik enerji 
üretimi pilot tesisi 
en geç Eylül ayı 
itibariyle Bursa’daki 
merkezimiz 
Marmarabirlik 
Entegre 
Tesisleri’nde mon
tajına başlanacak. 
Deneme üretimine 
ise Aralık ayının 
başında geçmeyi 
planlıyoruz. İlk 
elektrik enerjisini 
Tesislerimize vere
ceğiz. 500 kg/saat 

kapasiteli enerji 
tesisinden yılda 2 
milyon kilowat saat 
elektrik enerjisi 
üretilecek.
Bu projenin bir 
başka önemli ayağı 
daha bulunuyor. 
Elektrik enerjisi 
üretilirken ortaya 
atık ısı çıkacak. Bu 
ısı ile zeytin kara
suyu buharlaştın 
larak bertaraf edile
cek. Böylelikle her 
yıl zeytin karasuyu- 
nun bertaraf/ için 
ödediğimiz 150 bin 
dolarlık işletme 
maliyetini de orta 
dan kaldırmış ola
cağız. Yine ortaya 
çıkan atık ısı ile 
salamura suyu ile 
işletme atık sularını 
arıtabilirlik çalış
maları kapsamında 
doğaya temiz 
olarak vereceğiz”.

gtsü m ailevi mimi Fırın denetimleri sürüyor
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
her yıl düzenli 
olarak yaptığı gıda 
yardımı dağıtımı 
tamamlandı.
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
tarafından Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’na gönderilen 
35 bin TL, ilçe de 
yardıma muhtaç 
850 aileye gıda 
paketi olarak 
dağıtıldı.
Yardımın dağıtım 
organizasyonunu 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile bir
likte, Gemlik Yardım 
Severler Derneği, 
Gemlik Kızılay 
Derneği, Gemlik 
Kimsesizler Derneği 
ve Oda Meclis

Üyeleri üstlendi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen 
gıda yardımlarının 
bu yıl da tekrar

landığını belirterek, 
“Vatandaşlarımızın 
bu mübarek ayda 
geçimlerine bir 
nebze de olsa 
bizlerde oda olarak 
katkı sunmaktan 
mutluyuz” dedi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gşmlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ramazan ayının 
vazgeçilmezi 
Ramazan pideleri ne 
kadar sağlıklı ve 
hijyenik koşullarda 
üretildiğini denetle
mek için Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
Ekipleri, Gemlik’teki 
fırınları denetledi. 
Yapılan denetim
lerde pidelerin gra
majından fırının 
temizliğine kadar 
birçok konu titizlikle 
incelendi.
Zabıta Müdürü 
Özcan Arslan 
“Gemlik’te fırınların 
düzenli olarak denet 
lendiğini, İnsan 
odaklı hizmet anla 
yışıyla çalışan 
Gemlik Belediye 
si'nin vatandaşların 
sağlıklı, hijyen ve 
gramaj kurallarına 
uygun pide tükete
bilmesi için fırınları 
denetlediklerini 
belirterek, “Düzenli 
periyotlarda yapılan 
denetimlerde 
pidelerin üretildiği

ortamdan, gramajı
na, hijyen kuralları
na uygun olup 
olmadığına kadar 
bir çok konu Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
Ekipleri tarafından 
titizlikle denetlen
mektedir” dedi.
Zabıta ekiplerince 
yapılan denetimde 
Gemlik’te bulunan 
fırınlar tek tek ince
lendi.
Yapılan denetimler 
sonucunda fırınlar
da bazı eksiliklere 
rastlanırken, büyük 
çoğunluğunun

kurallara tam 
anlamıyla uyduğu 
gözlendi.
Ayrıca temiz ve 
sağlıklı pide 
üreten fırın 
sahiplerine de 
teşekkür edildi. 
Zabıta Ekipleri 
tüketicilere 
Gemlik’teki fırınlar
dan gönül 
rahatlığıyla 
pidelerini alabile
cekleri mesajını 
verirken, denetim
lerin devam 
edeceğini de 
söyledi.

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

Güne Bakış

HEY GİDİ GÜNLER HEY!... (2)

Gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğine 
Burs a’d a dershanecilik yapan öğrencilik yıl
larında Son Havadis Gazetesi’nde Yazı İşleri 
Müdürlüğü yapmış olan güzel insan rahmet 
Kemal Sulaoğlu getirilmişti.

Bursa basını Sulaoğlu ile ilk kez tnışıyordu.
Onu da bulup Bursa Basını ile tanıştıran 

Saruhan Ayber oldu.
Bizim servisin başına 1970 ve 80 li yılların 

başında Bursa Türk Haberler Ajansı Bölge 
Müdürlüğü yapan tecrübeli gazeteci Yılmaz Işel 
getirilmişti.

Yılmaz Bey ile Gemlik’ten THA muhabirliği 
yaptığım için tanışıyorduk.

Gemlik Limam’nda ortaya çıkarılan bir gemi 
kaçak filoş olayını birlikte ortaya çıkartmıştık.

Yeni Bursa Hakimiyet’in Bölge Haberler 
Müdürlüaü’ne ise vipe Hürrivşt Haber 
Ajansı’nın Bursa temsilcisi ağabeyimiz, benim 
de ustam Erol Nural getirilmişti.

Yılmaz Akkıhç baş yazarlık yaparken, daha 
önce muhabirlik yapan Arzu Yılmaz köşe 
yazarlığına, Şadan Beleş (Kolaylı) ise Magazin 
Servis Müdürü yapılmıştı.

Reklam Müdürlüğü’nde rahmetli Yüksel Aslan 
vardı.

Yeni gazetenin çatısı oluşturulduktan sonra, 
haber kadrolarında ise tecrübeli ve genç 
arkadaşlara da yer verilmişti.

Olay Gazetesi’ne transfer olan gazetecilerin 
gazeteden ayrılması nedeniyle, ertesi gün 
gazetenin çıkmama ihtimali vardı.

Ama, Saruhan Ayber’in de tecrübesiyle bu 
tehlike kısa sürede giderildi.

Gazetede, ertesi gün yine BursalIlarla buluş
tu.

Facebooktan o günlerdeki Bursa Hakimiyet 
çalışanlarının fotoğraflarını paylaşan Bülent 
Cengiz, Belediye haberlerinden sorumluydu.

Ben, siyaset ve sendikalar, ayrıca Uludağ 
Üniversitesi’nden sorumluydum.

Polis ve emniyetten sorumlu Ahmet Altan 
arkadaşımızdı.

O günlerde, Erol Nural ilçelerde de yeniden 
örgütlenmeye gitti.

Gemlik’te Bursa Hakimiyet’in eski muhabir
liğini ben yürütüyordum.

Benim merkeze gitmem üzerine, bu göreve 
Ercüment Esen’i getirdik.

Ercüment’in babası Mehmet Şekip Esen, 
benim gazeteciliğe başladığım günlerde Bursa 
Hakimiyet Gazetesi’nin Gemlik muhabiriydi.

Böylece, babadan oğula geçen bir durum 
vardı.

İlk günlerde, gazetenin çalışma düzenine alış
mak kolay olmadı ama, ilçede de olsa uzun yıl
lardır gazetecilik mesleği ile uğraştığımız için 
sorunlar kısa sürede giderildi.

Bu arada, unuttuğum bir detayı atlamak 
istemiyorum.

Bursa Hakimiyet’in bütün yazı kadrosu Olay’a 
transfer olunca, Saruhan Ayber, buraya geçici 
olarak İzmir Yeni Asır Gazetesi’nden Tanju 
Ateş’i getirerek, Yazı İşleri Müdürü yapmıştı.

Kısa süre içinde ufak tefek pürüzler olmasına 
karşın, yeni kadro birbirine ısındı ve güzel 
dostluklar kuruldu.

Bursa Hakimiyet’te artık bir takım oluştur
muştuk. Ben, içlerinde tecrübelilerden biri 
sayılırdım. Genel Yayın Müdürümüz rahmetli 
Kemal Sulaoğlu, çok yapıcı, olumlu, paylaşımcı 
bir kişiydi. Elinde matbaacıların o günlerde kul
landığı tipometre düşmezdi. Birinci sayfa 
sekreterliğini şimdiki Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nuri Kolaylı ile birlikte her gün haber 
toplantıları ile gazetenin birinci sayfasını çizer
lerdi. Devamı yarın....

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü, 
araçların yavaşla
ması için anayol, 
cadde, bulvar ve 
sokaklara yapılan 
hız kesici kasislerle 
ilgili açıklama yaptı. 
Gemlik Belediyesi- 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri tarafından, 
İlçe genelinde 
ikamet eden ve 
faaliyet gösteren 
gerek esnaf, gerek 
se vatandaşlar 
tarafından araçla 
rın yavaşlaması için 
anayol, cadde, bul
var ve sokaklara 
yapılması talep 
edilen hız kesici ve 
bariyerler hakkında 
yapılan denetim ve 
kontrollerde, 
“Ulaştırma Bakanlı 
ğı, Karayolları 
Genel Müdürlü 
ğü‘nün 24.12.2007 
tarihli 2007/115 
sayılı genelgesi ile 
Şehir içi yollarda 
tesis edilecek hız 
kesicilerin (kasis
lerin), konu ile ilgili 
"Yol Sathı Hız 
Kontrol Elemanları 
- Tümsekler 
(Kasisler)" başlıklı 
TS 6283 standar

akülü araçlar sahiplerini buldu
Gemlik Belediye 
si’nin Sosyal 
Projeler kapsamın
da hedeflediği 
yardım ve destek
ler hız kesmiyor. 
Gemlik Belediyesi 
Selim Arık, 
Emine Durman 
ve Mustafa 
Bayraktar isimli 
vatandaşların akülü 
özürlü arabası 
talebini de yerine 
getirdi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
engelli vatandaşları 
sosyal yaşama 
bağlama ve hayat

& ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİNDEN ALDIĞIM ÖĞRENCİ 
KİMLİĞİMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. VEYSEL ÇELİK

GEMLİK İMAM HATİP LİSESİNDEN 2008 YILINDA ALDIĞIM 
TASTİKNAMEMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. ADEM SARICA

dında belirtilen 
esaslar dâhilinde 
ve bu standartta 
belirtilen kesim
lerde tesis edilmesi 
gerekmektedir." 
doğrultusunda 
hareket edildiğini, 
bu nedenle söz 
konusu hız kesici 
kasislerin talep
lerinin ilgili genelge 
kapsamında, okul, 
spor tesisi, çocuk 
oyun alanı gibi ya 
yaların yoğun 
olarak geçtiği nok
talara yapılabilmek

larını kolaylaştırma 
adına üzerlerine 
düşen destek ve 
yardım görevini 
ivedilikle yerine 
getirdiklerini

te olduğunun, 
ancak genelgede 
yer almayan yerler
le ilgili gelen kasis 
ve hız kesici talep
leri uygun 
görülmediği belir
tilmektedir. Uygun 
görülmeyen yer
lerde söz konusu 
kasis ve tümsek
lerin hız kesici özel
liğinin yanında yeni 
kazalara da dave 
tiye çıkarması 
nedeniyle sık sık 
şikayetlere de konu 
olduğu bilinmekte

belirterek, 
sosyal projelerde 
örnek belediyecilik 
hizmeti vermeyi 
devam ettirecek
lerini açıkladı.

dir. Bu sebeple 
yaşanabilecek 
kazaları önlemenin 
yegane yolunun 
araç sürücülerinin 
ve yayaların trafik 
kurallarına eksiksiz 
bir şekilde uymak
tan geçtiği vurgu
lanmaktadır." denil
di.

KURALLARI 
İHLAL EDEN 
ARAÇLAR 
VATANDAŞLARIMIZ 
TARAFINDAN 
İHBAR 
EDİLMELİDİR

Açıklamaya şu şe 
kilde devam edildi: 
“Hız Kesici kasisler 
yangın ve ambu
lans hizmetlerinde 
de zaman kaybı 
yaratmaktadır, eğer 
vatandaşlar şehir 
içinde araçlarla her
hangi bir sorun 
yaşarsa bunu 
hemen İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne (155) 
ihbar etmel irdir. 
Ayrıca MOBESE 
kameralan da trafik 
kurallarını ihlal 
eden araçlann 
yakalanmasında 
etkili olmaktadır"

Selim Arık ve 
Emine Durman’a, 
“Hayırlı Uğurlu” 
olsun dilekleriyle 
akülü arabalarını 
teslim eden Beledi 
ye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
birçok yardımcı 
sağlık aracının da 
ihtiyaç sahiplerine 
verileceğini 
sözlerine ekledi. 
Belediye Başkan 
yardımcısı Nazmi 
Koçak’ta, Mustafa 
Bayraktar adına 
akülü aracını 
kızı Huriye Erhan’a 
teslim etti.
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15 yasındaki kız ölümden döndü
Orhangazi’de alt 
geçit yerine karayo 
lundan karşıya 
geçen 15 yaşındaki 
kız, otomobilin çarp
ması sonucu yara
landı. Orta refüje 
düşen yaralı kız olay 
yerinde gözyaşları
na boğuldu. 
Kaza Orhangazi 
Terminal önünde 
meydana geldi. 
İstanbul istikame
tine giden yolcu oto
büsüne yetişmek 
için alt geçidi kul
lanmak yerine ana 
yolu direk karşıya 
geçmek isteyen Ece 
K. (15) isimli genç 
kıza Bursa istikame
tine giden Hakkı 
Murat D. (50) 
idaresindeki 34 HH 
1701 plakalı otomo

Stepne hırsızları i$ ft aşında
Bursa'da son iki 
günde iki ayrı oto
mobilin stepnesi 
çalındı.
Edinilen bilgiye göre 
merkez Yıldırım 
ilçesinde meydana

Mili SBfctlB Sililim lıŞıtlIı
Bursa’da evinde 
kocası tarafından 
bulunan kadının, sır 
ölümü üzerine 
soruşturma 
başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, dün öğle saat
lerinde merkez 
Yıldırım ilçesi 
Ortabağiar 
Mahallesi’ndeki bir 
evde meydana geldi. 
Eşinin, hareketsiz

bil çarptı.
Kazada yaralanan 
Ece K. için olay yer
ine ambulans

dan sakinleştirilen 
genç kız ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne

çağrıldı. Ece K. 
sağlık ekiplerinin 
yaptığı ilk müdahale Otomobil sürücüsü
sırasında ise 
gözyaşlarına boğul
du. Sağlık ekipleri 
ve çevreden gelen 
vatandaşlar tarafın- 

gelen olayda N.K., 
ikametinin önüne 
park ettiği otomo
bilinin stepnesinin 
çalındığını görünce 
hemen durumu 
polise bildirdi.

yattığını gören adam, hemen duru

kaldırılarak burada 
tedavi altına alındı.

Hakkı Murat D. ise 
polis tarafından 
gözaltına alındı. Alt 
geçidin hemen 
yanında meydana

Dün yine aynı 
saatlerde İ.A. da 
aracının stepnesinin 
çalındığını 
bildirince, polis 
alarma geçti. 
Ekipler,

gelen kaza ile ilgili 
polis soruşturma 
başlattı.
Garajda taksicilik 
yapan esnaf ile 
bölgedeki diğer 
sakinler, belediye 
ekiplerinin orta 
refüjü her fırsatta 
kapatmalarına rağ
men, refüjdeki tel
lerin terminaldeki 
yazıhane işletmeci
leri ve vatandaşlar 
tarafından kesildiği
ni ileri sürerek duru
ma tepki gösterdi. 
Vatandaşlar aynı 
noktada sayısız 
trafik kazası mey
dana geldiğini 
hatırlatarak, 
'Burası kesin olarak 
kapatılmalı ve alt 
geçit kullanılmalı* 
dedi 

özellikle iftar 
saatinde hırsızlık 
yapan zanlının 
yakalanması için 
soruşturmasını 
sürdürüyor 

mu sağlık ekipleriyle 
polise bildirdi.
Olay yerinde 
incelemelerde bulu
nan nöbetçi savcı, 
36 yaşındaki 
A.M.’nin ölümünü 
şüpheli buldu. Genç 
kadının cesedi, 
kesin ölüm sebe
binin belirlenmesi 
için otopsiye kaldı 
rıldı. Olayla ala kah 
soruşturma sürüyor.

Icralılı satıslama 
patlama vasannıar

Ekonomiyi borçla 
döndüren iş 
dünyası ve vatan
daş yüksek faize 
daha fazla dayana
madı. Siyasi 
gerginlik ve ekono
mide dengenin 
bozulmasıyla birlik
te mevcut borcunu 
ötelemekte zor- 
lananların kapısına 
bankalar dayandı. 
Bu yılın ilk yarısın
da 1316 gayri- 
menkule daha el 
koyan bankalar 
böylece ellerindeki 
satılık gayrimenkul 
sayısını 8 bin 5’e 
çıkardı.
En çok el konulan 
gayrimenkul yüzde 
34,56’hk artışla 
bağ, bahçe, zeytin 
ve fındık tarlaları 
olurken, bu grubu 
yüzde 32,26’hk 
artışla işyeri ve 
yüzde 30,14’lük 
artışla fabrikalar 
takip etti. Satışa 
çıkarılan fab
rikaların 10 tanesi 
İzmir, 6 tanesi 
Karaman, 5’er tane
si Düzce ve Manisa, 
4’er tanesi ise 
Balıkesir, Bursa, 
İstan-bul, Kocaeli 
ve Sakarya’da yer 
aldı.
KRİZ BU KEZ 
ZENGİNİ DE 
VURDU 
Gayrimenkul icrala 
rında son dönemde 
yaşanan el koyma 
larda dikkat çeken 
önemli bir gelişme 

de bu yıl el konulan 
fabrika ve işyeri 
sayısındaki artış 
oldu.
Geçtiğimiz yıllara 
göre bu yılın ilk 
yansında 
işadamlarının fab
rikalarının yanı sıra 
turistik tesis, has
tane, çiftlik, 
hamam, besi ahin, 
depo, fırın ve 
düğün salonu gibi 
birçok işletmesi 
borca karşılık temi
nat gösterildi. 
Ancak işadamı bor
cunu ödeyemediği 
için işyerlerine el 
konularak icra 
yoluyla satışa 
çıkarıldı. Konu ile 
ilgili görüşlerine 
başvurduğumuz 
bankacılar son 
dönemdeki artışı 
yasal işlemler ve 
prosedüre bağladı. 
İcra öncesinde tak
ibin bir yıl önce 
başladığını belirten 
uzmanlar, dosyanın 
bankalara yansı
masının ise bir yıl 
sonraya denk 
geldiğini aktardılar. 
İcralık gayrimenkul 
satışında il bazında 
sıralama yapıldığın
da 1254 gayri
menkul icrasıyla 
İstanbul listenin 
başında yer aldı. 
İstanbul’u 669 
gayrimenkul 
icrasıyla Ankara, 
661 ile İzmir, 486 ile 
Antalya ve 370 ile 
Bursa takip etti.

amelhiat sonrası ölüme snnıştunna
Bursa'da kırık kalça 
ameliyatının ardın
dan hayatını 
kaybeden şahsın 
ölümü ile ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl ilçesi

Kemalpaşa 
Mahallesi'nde 
ikamet eden 
G.Z.'nin düşmesi 
sonucunda kalça 
kemiği kırıldı. 
Yakınları tarafından 
ilk olarak İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne,

ardından da Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
götürülen G.Z.'nin 
ameliyat edilmesine 
karar verildi.
Ameliyatın ardından 
G.Z., yapılan tüm 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı.

Savcılık, tarafından 
ölümü şüpheli 
bulunan G.Z.'nin 
cansız bedeni 
otopsi için Adli Tıp 
Kurumu'na 
götürüldü.
Polis, olayla alakalı 
tahkikat başlattı

MM ABONEOLDUNUZMU?
■miniiiiiiwiMiiww ABONE olun okuyun okutun

TrBIA A “SUYUNU BOŞA I 
t mA £ HARCAMA-

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenme»! İçin »iz de katılın

'Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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WWilH, IB Mıçtliteıi Mııii Mili
Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Demeği, Dünya 
Fenerbahçeliler 
Gününü kutladı. 
Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneği üyeleri, 
Babadiyarı 
Sofrasında iftar 
yemeği düzenle 
yerek Dünya 
Fenerbahçeliler 
Günü nedeniyle bir 
araya geldiler 
Geceye Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneği kurucu 
Başkanı, eski 
başkanlar, yönetim 
kurulu üyeleri, eşleri 
ve Fenerbahçe 
taraftarları katıldı. 
Sıcak ve neşeli bir 
vakit geçiren sarı 
laciverttiler,

gecenin sonunda 
Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneği Başkanı 
Behçet Atar tarafın* 
dan geceye katılan 
misafirlere Dünya 
Fenerbahçeliler 
Günü nedeniyle 
plaket verdi 
Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneği Başkanı 
Behçet Atar 
gecede yaptığı 
konuşmada, gelecek 
yıllarda böyle 
gecelerin daha 
kalabalık ve daha 
anlamlı yapılması 
temennisinde bulu* 
narak, tüm sarı 
lacivertlilerin 
Dünya 
Fenerbahçeliler 
Günü’nü kutladı.

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

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

IEIIİIIİIEIİİİI1İİİ
VENÜS SİNEMASI

MAYMUNLAR 
CEHENNEMİ ŞAFAK 
VAKTİ: 11:30-14:00- 

16:15-18:30-22:00
AYNI YILDIZIN 

ALTINDA: 
11:30-13:45- 
16:00-18:15 

ANORMAL AKTİVİTE:
12.OO-14.OO-16.OO- 

18.00-21.30 
5133321
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AYRINTI
Erhan İZGİ

ANADİLİMİZ TÜRKÇE
Mesleğimin gereği 

Türkçe’nin kırk beş 
yıllık serüvenini dik 
katle ve çok yakın
dan izleyen bir yurt
taşım. Yıllar önce 
dilin özleşmesi ve 
sadeleştirilmesiyle 
ilgili sürdürülen 
çabaları dün gibi 
anımsıyorum. Eğitim 
alanında Türkçe ile 
ilgili yanlış uygula
maların acısını 
yüreğinde hisseden 
bir eğitimci olarak 
yaşadığım sıkıntıyı 
paylaşmadan 
edemiyorum.

Dünyanın tüm 
bağımsız ülkelerinde 
(sömürge olmayan) 
eğitimin kendi ana 
diliyle yapıldığını 
bilmeyen var mı? 
Hazırlık sınıfı denen 
saçmalığın bize ve 
bizim gibi dışa 

bağımlı ülkelere 
özgü olduğu asla 
unutulmamalı. 
Bugün bu uygulama 
hâlâ sürmektedir. 
İbadetini bile 
anadiliyle yapa
mayan toplumdan 
ne beklenir?

Çarşılarda, mey
danlarda birçok iş 
yerinin adının, hatta 
üretilen pek çok 
ürünün adının yaban 
cı kökenli sözcük 
olduğunu biliyoruz. 
Bunun nedeni daha 
çok ilgi çekiyor 
olmasıymış. 
Gelişmiş Batı 
ülkelerinde işyerle 
rine ve çocuklarına 
yabancı isim koy
manın yasak olduğu 
nu pek bilmiyoruz.

Dil bilincinden yok
sun iktidar sahipleri 
acaba anadilimiz

Türkçe ne durumda 
deyip şöyle çevrele 
rine bakıyorlar mı? 
Hiç sanmıyorum, 
onlar için böyle bir 
sorun yok. Türkçe 
bilim dili olarak kul
lanılamaz safsatası
na sarılanlar 
Türkçe’nin binlerce 
yıllık geçmişiyle 
Dünya’nın en eski ve 
üretken bilim dili 
olduğunu bilmeyen 
cahillerdir.

Yıllar önce baba 
oğul, dil konusunda 
anlaşamıyorlar diyen 
muhteremler, şimdi 
niye tepki göster
miyorlar? Gerçekten 
yaşlı kuşakla genç 
kuşak dil konusunda 
anlaşabiliyor mu?

Dildeki bu hızlı 
yozlaşmayla gele
cekte, bilinçsiz, kişi
liksiz; düşüne- 

meyen, sorgula
mayan çocuklara 
sahip olacağı bir 
toplum olacağız. Bu 
gerçeği görmemek, 
anlamamak için kör 
olmak gerekli.

Bir milleti yok 
etmenin tek yolu; 
önce o toplumun 
dilini bozmak, insan
ların birbiriyle 
iletişim kurmasını 
engellemekten 
geçer, diyor bir 
düşünür.

Yaşı elliyi, altmışı 
bulanlar kendilerine 
bir gömlek almak 
istediklerinde” larç, 
xlarç, midyum” gibi 
sözleri duyunca ne 
anlıyorlar dersiniz? 
Altmış yıldan beri 
düğme diye bildiğim 
nesnenin adı 
’’buton” olmuş da 
haberim yok. 
Karacaoğlan 
mezarından çıksa, 
dizelerinde sevgili
sine, bütanlarını 
çözeyim dese ne 
komik olurdu değil 
mi?

Yıllardan beri kah
valtı ile öğle arası 
öğün diye bildiğiniz 
kavram kibarca

“brunch” olmuşsa 
niçin şaşırıyor
sunuz? Alışveriş 
merkezine, “shop
ping center” 
dediğimizde biraz 
daha AvrupalI 
olmuyor muyuz? 
Televizyonlarda sık 
sık duyduğunuz” 
reyting “sözcüğünün 
sıralama anlamına 
geldiğini hepimiz bi 
liriz; fakat reyting 
sözcüğünü kullan
maktan da geri dur
mayız. Hele hele” 
performans” 
sözcüğüne bayılıyo
rum, dilimize öyle
sine yerleşti ki iste
diğiniz her anlama 
geliyor. Sihirli bir 
sözcük, canlısı da 
var üstelik.

Caddelerde 
tabelalara bakın 
“fast food”, aya 
küstü, çabuk yemek 
anlamını ifade edi 
yor. Köydeki vatan
daş ne anlar bu kav 
ramlardan? Güzelim 
“başlamak” sözcüğü 
dururken “start 
almak” da neyin 
nesi? İş başvurusu 
için “özgeçmiş” yani 
CV (sivi) göndermek 

de çağdaşlaşmanın 
ölçüsü olsa gerek!

Yapılan çalışmaları 
denetlemek, kontrol 
etmek varken” 
check etmek” de 
nerden çıktı? 
Güzelim “veri” 
sözcüğünün yerine” 
data”yı kullanınca 
başımız göğe mİ 
eriyor? Dizüstü bil
gisayar derken 
ağzımız dolu dolu 
Türkçe söylüyoruz; 
ya” laptop” derken?

Computer sözcüğü 
ilk çıktığında hemen 
bilgisayar sözcüğü 
önerilmişti. Dilimize 
öylesine yerleşti ki 
bu gün computer 
diyen kimseyi 
göremiyorsunuz.

Örnekler o kadar 
çok ki hangi birini 
yazayım? Biz ne 
yazık ki bir sömürge 
ülkesi olma yolunda 
emin adımlarla 
yürüyoruz.
Kendimize geldiği 
mizde iş işten çok
tan geçmiş olacak, 
bu ülkeye ve kuşak
lara büyük kötülük 
etmiş olacağız. Bu 
yüzden tarih bizi 
asla affetmeyecek.

Çotamksııor U-19'a ağabeylerinden moral

Çotanakspor U-19 
takımı, Ağustos 
ayında açılacak 
olan sezonun 
hazırlıklarına 
başladı.

Suni çim sahada 
yapılan antrenman
da, gençlere moral 
vermek adına 
Çotanakspor Klüp 
Başkam Hüseyin

Yavuz, Süper 
amatör kümeden 
transfer edilen A 
Takım oyuncuları 
Arif Fidan, Adem 
Çelik, Emrah

Mestan ve Güney 
Aslan, Gemlik 
Gücüm 
Spor Başkanı 
Tuğan Tuğan 
Büyükbaşaran ve

Takım Menejeri 
Yahya Gümüş 
katıldı.
Antrenmanda 
oyuncuların morali 
ve istekleri dikkat

çekerken, antren
man sonrasında 
A takım oyuncuları, 
genç futbolcula 
ra tatlı ikram 
etti.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
o SAATTE TESLİM EDİLİR i

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
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KİRAUK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

ELEMAN
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
ELEKTRİKÇİ 
ARANIYOR

02245140060

Bir Yılda
5 Milyon 

Araç Satıldı
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ve 
rilerine göre, geçen 
yıl devir tescil işle
mi yapılan motorlu 
kara taşıtı sayısı 5 
milyon 73 bin 592 
olarak gerçekleşti. 
Buna göre geçen 
yıl 5 milyondan 
fazla sıfır ya da 
ikinci el araç, yeni 
sahibinin oldu.

3 MİLYON 400 BİN 
OTOMOBİL 
Devri yapılan 
araçların yaklaşık 3

milyon 393 binini 
otomobiller, 131 
binini minibüsler, 
62 binini otobüsler, 
852 binini kamyo
netler, 169 binini 
kamyon, 269 binini 
motosiklet, 2 binini 
özel amaçlılar, 192 
binini ise traktörler 
oluşturdu. 1 Mayıs 
2010 tarihinde 
başlatılan bir uygu
lama ile ikinci el 
araçların devir 
tescil işlemi noter
lerce sonuçlandınl- 
maya başlanmıştı.

K RŞ€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

SATILIK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 

4+1
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

BAYAN ELEMAN
MERMER SEKTÖRÜNDE 

ÖN MUHASEBE VE 
SATIN ALMA KONUSUNDA 
DENEYİMLİ BAY-BAYAN 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Gemlik Kmez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4930 

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)

KİRALIK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

SATILIK SU BAYİİ
0 507 244 7224

‘Gomllk Körfez* www.gemljkkorfezgazetesi.com

L

azetesi.com


Hisar 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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kavlak

| KAVLAK]
[KAVLAK]

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAKSrnarkâsı,
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, ~ 

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

KAVLAK
^DOĞANIN HÂZİNESİ

■iZeytinyagi

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele -• Gemlik'(İstiklal'Cad.]);- Yalbya^jü Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)

[Kestane Şekeri i 
[Yöresel Reçelleri 
[Kozmetik Ürünler

www.kavlak.com.tr
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YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ I...

www.uijiurbevdeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Bakanlıktan yapılan açıklamada, maaşlar 24-25Temmuz günleri ödeneceği belirtildi.

Emeklifere hayranı ıniijılesi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bağ-Kur ve memur 
emeklilerinin emekli 
aylıkları ile işsizlik 
ödeneği, iş kaybı taz 
minatı, ücret garanti 
fonu ve kısa çalışma 

HEY GİDİ GÜNLER HEY!... (3)

O yıllar iktidarda Anavatan Partisi vardı.
Türkiye Ozâllı yıllan yaşıyordu.
Merkez sağın kalesi olan Bursa’da

Belediye DYP’den ANAP'a geçmişti.
BursalI 2 milletvekili (Ahmet Kurtcebe 

Temoçin ve Hüsamettin örüç) Devlet- 
Maliye ve Bayındırlık Bakanlığı yapıyor
lardı.

Bursa siyaseti her zamankinden hızlıydı.
Merkez sağ partilerin oyları ikiye bölün

müştü. Devamı sayfa 4’d e

8.TirtBırlarıBaltSaıliiiyaHlflı

Gemlik Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen 
9. Türk Boyları Halk Oyunlan Şenliği Is kele 
Meydanı Festival Alanı’nda yapıldı. Syf 3’de

ödemelerinin 
Ramazan Bay ra 
mı'na denk gelmesi 
nedeniyle erken 
ödeneceğini bildiril
di. Haberi sayfa 3’de

Bu nece 
Kadir 
Gecesi
Üç ayların sonun
cusu olan ve rama 
zan ayının yirmi 
yedinci gecesine 
rastlayan Kadir 
Gecesi bu gece 
kutlanacak. 
İslam aleminin en 
kutsal gecelerin 
den olan bin 
aydan daha hayırlı 
olan Kadir Gecesi 
nedeniyle, bu 
gece müslümanlar 
ibadet edecek. 
Kur’an-ı Kerim’in 
indirildiği gece 
olan Kadir 
Gecesinde dini 
hayatın canlan
masını ve inanan
ların yeni bir güç 
kazanmalarının 
sağlandığı belirtil
di.

Bayram 
öncesi 
bilet 
fiyatları 
uçtu
Bayramda otobüs 
veya uçakla tatile 
gitmek isteyenleri 
şok fiyatlar 
bekliyor. Firmalar 
fiyatlarına zam 
yaparken, 
İstanbul'dan 
Antalya'ya oto
büsle gidebilmek 
için ortalama 100 
lirayı gözden 
çıkarmak gereki 
yor. Temmuz ayı 
başında ortalama 
50-55 lira olan 
Istanbul-İzmir 
arası otobüs bilet
leri bayram döne
minde ortalama 
70-80 lira aralığına 
yükseldi. 7'de

H • •• W •
ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

“Aykent ile hedeflerinize doğru"
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi
İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir 

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 
İspatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır.

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8.SINIF

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.uijiurbevdeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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9. Türk BayHrı Halk Senliği wıldı
Gemlik Ülkü 
Ocakları tarafından, 
her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen 
9. Türk Boyları Halk 
Oyunları Şenliği 
İskele Meydanı 
Festival Alam’nda 
yapıldı.
9. Türk Boyları Halk 
Oyunları Şenliği’ne 
MHP Bursa il 
Başkanı Hasan 
Toktaş, Fatih Sütçü, 
eski ve yeni il 
yöneticileri, MHP 
Gemlik ilçe Başkanı 
Osman Durdu, ilçe 
Yöneticileri, 
Belediye Meclis 
Üyeleri, Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Kartal Gülmez 
katıldılar.
9. Türk Boylan Halk 
Oyunları Şenliği’nde 
Mehteran Takımı ile 
birlikte şenliğe 
katılanlar ve misafir

yürüyüşü, İskele 
Meydanı’na kadar 
devam etti.
Daha sonra, Kırgızis 
tan, Kazakistan,

Gürcistan, Suriye 
Türkmenleri, Roman 
ya Tatar 
Federasyonu, Make 
donya ve Çuvaşis-

tan ekipleri İskele 
Meydanı Festival 
Alam’nda gösteriler 
yaptılar.

ülkelerin ekipleri ve 
vatandaşların 
katılımıyla Gemlik 
Stadyumu önünden 
başlayan Şenlik

Bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamada, 
Bakan Çelik'in Bağ- 
Kur ve memur 
emeklilerinin emek
li aylıkları ile işsiz
lik ödeneği, iş 
kaybı tazminatı, 
ücret garanti fonu 
ve kısa çalışma 
ödemelerinin 
Ramazan Bayra 
mı'na denk gelmesi 
nedeniyle erken 
ödeneceğini açık
ladığı belirtildi. 
Buna göre; 2 mil 
yon 435 bin Bağ- 
Kur emeklisinden 
tahsis numarasının 
son rakamı 9, 7, 5 
ve 3,1 olanlara 24 
Temmuz; 8, 6, 4 ve

2, 0 olanlara ise 25 
Temmuz'da ödeme 
yapılacağı bildirildi. 
1 milyon 261 bin 
memur emeklisin
den maaş ödeme 
günü 1 ve 2 Ağus 
tos olanlara 23 Tem 
muz'da, 3 ve 4 
Ağustos olanlara 
24 Temmuz'da, 5 
Ağustos olanlara 
da 25 Temmuz'da 
maaşlarının ödene 
ceği duyuruldu. 
İşsizlik ödeneği, iş 
kaybı tazminatı, 
ücret garanti fonu 
ve kısa çalışma 
öde melerinin 25 
Tem muz Cuma 
günü ödeneceği 
belirtildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

HEY GİDİ GÜNLER HEY!... (3)
Geleneksel DP'den Adalet Partisi’ne giden 

bu oylara ANAP’da talip olmuştu.
12 Eylül siyaseti de tahrip ettiğinden, 

sapla saman birbirine karışmıştı.
Ben, öncelikle iktidar partisi olan ANAP'ı 

izliyordum.
Her hafta sona Bayındırlık Bakanı 

Hüsamettin örüç ve Maliye Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Temoçin Bursa’ya geliyordu.

Karayolu ile yapılan bu gelişmeler 
nedeniyle Bursa ANAP örgütü Bakanları 
karşılamak için İnegöl’e gidiyor, oradan 
Eskişehir yolundaki Kınık Maden Suyu 
Tesisleri önünde bakan bekleniyor.

Bursa sınırlarında eskorttuk görevi Bursa 
Emniyetine geçtiği için Bakanın geliş saati 
öğreniliyor ona göre yolda karşılamaya 
gelen onlarca araçtan inen partililer, gazete
ciler ve bürokratlar yola dizilerek bakın bek
liyorlardı.

Bu geleneksel hale gelmiş gülünç karşıla
maya bir türlü ısınamadım.

Bakan Beyler geldiklerinde araçlarından 
inerek tek tek bu kişilerin elini sıktıktan 
sonra Bursa’ya dönüş yapılıyordu.

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile yakın 
ilişkilerimiz oluştu kısa zamanda.

Birbirimize kaynaştık.
Bursa’ya gelişinde gece gündüz O’nu 

takip ediyor, ertesi gün haberine yapıyor
duk.

Bazı aynı gün gazeteye dönüp bir haber 
yapıp gecenin saat O2.oo’sine uyumaya git
tiği Çelik Palas Oteline kadar kendisini 
götürdükten sonra ben o saatte eski Opel 
Kadet arabamla Gemlik’e dönüyordum.

Po'ififKa mdna'oırtıgı yorucu 'oır iş.
Belediye muhabirliği, polis muhabirliğinin 

sınırları bellidir.
Adliye’de veya Emniyet’te bekler, balığı 

yakalarsın, aran bir de Emniyet ile iyiyse 
haberi kapar, işi erken bitirip işten 
ayrılırsın.

Bizim ki öyle değil.
Bu işin kongreleri var, eğer seçimi döne

miyse sırayla partilere gider, oralardan 
haber yapmak zorunda ka’ıırsın.

ANAP’ın o günlerde Osmangazi İlçe 
Başkanı "Feridun "Periiıvan dı.

Feridun ile çok yoğun günlerimiz geçti.
Pehlivan, sevecen, insan canlısı, çalışkan, 

tabanın adamı bir partiliydi.
Adeta Bursa’da partiyi o ayakta tutuyordu.
Tabanla bağı çok kuvvetliydi.
İstediği zaman binlerce kişiyi toplayabil! 

yordu.
uofieııfhnurdd ftâKİmıyeve...
Yeni oluşumda Erol Nural bir ara Bölge 

Haberler Müdürlüğü görevinde bulundu. 
Mehmet Ozmen ise benim masanın 
karşısında Bölge Haberler Müdürlüğünü 
yürütüyordu.

O’nun izinli olduğu günlerde bölge haber
lerini ve ekonomi sayfasını ben hazırlıyor
dum.

Gazetenin Yazı İşleri kadrosu yanında bir 
de teknik bölümü vardı.

0 günlerde bilgisayarlar daha çok yeniydi.
Bizler, haberleri daktilo ile yazıyor, Haber 

Müdürümüze veriyorduk.
O, düzeltmeden geçirip, tüm haberler Yazı 

İşleri Müdürü’nde toplanıyordu
öğleden sonra yapılan Müdürler toplan

tısında gazetenin çatısı oluşturuluyor, 
manşet ve birinci sayfa haberleri ile diğer 
sayfalara girecek haberler belirleniyordu.

Devamı yarın...

Uludağ Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon 
ihracatçıları Birliği 
(UHKİB) tarafından 
Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma 
Ajansının (BEBKA) 
desteğiyle yürütü 
len "Bursa Tekstil 
ve Konfeksiyon Ar- 
Ge Merkezi (BUTE 
KOM) Akademi, tek
stil ve konfeksiyon 
sektörünün özel 
eğitim ve Ar-Ge 
üssü olacak. 
UHKİB'in yazılı 
açıklamasına göre, 
tekstil ve konfek
siyon sektörüne 
özel eğitim ve Ar- 
Ge platformu oluş
turmak amacıyla 
yürütülen proje 
kapsamında, sek
törün Ar-Ge çalış
malarına yönelik 
eğitim ihtiyaçlarının 
tespit edilmesi, 
sektöre özel 
kütüphane ve 
görsellere sahip 
eğitim salonu oluş
turularak, örnek 
eğitimlerin gerçek
leştirilmesi ve Ar- 
Ge çalışmaları için 
model uygulamalar 
yapılması 
hedefleniyor.

Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, tüzel kişilik 
kazanan Öz 
Kurşunlu 
Kalkındırma 
Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
üyelerini makamın
da ağırladı. 
Mudanya-Gemlik 
Yolu Çalışmaları, 
Kurşunlu Bölge 
Parkı, Doğancı ve 
Büyük Kumla 
Barajları sonrasın
da çözüme kavuşa
cak olan Kurşunlu 
İçme Suyu sorunu, 
Kurşunlu’ya 
Doğalgaz Projesi, 
sahil düzenlemesi 
ve Tahtalı Çarşı 
bölgesinde yapılan 
düzenleme çalış
malarıyla alt yapı 
çalışmalarını hatır
latan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, “Her 
şey Kurşunlu için”

"BUTEKOM 
Akademi"nin proje 
danışmanı Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, pro
jenin, 2013'teki 
"Tekstil ve 
Konfeksiyon 
Sektöründe Ortak 
Kuruluş: 
BUTEKOM" pro
jesinin devamı 
niteliğinde 
olduğunu belirtti. 
Ulcay, BUTEKOM 
projesinde 3 fir
manın yer aldığında 
işaret ederek, 
"BUTEKOM 
Akademi pro
jesinde 10 firmayla 
çalışılarak, projeler 
en baştan itibaren 
firmalar ile birlikte 
hazırlanacak. 
Projenin, eğitim ve 

diye konuştu. 
Kurşunlu Muhtarı 
Hüseyin 
Ormancıların da yer 
aldığı ziyarette 
kurucu kooperatif 
başkanı Nuriye 
Ormancılar, Abifer 
Toprak ve Sema 
Akan ile yönetim 
kurulu üyeleri ile 
sohbet toplantısı 
gerçekleştiren 
Refik Yılmaz, koo 
peratif yöneticile 
rine hayırlı uğurlu 

teknolojik danış
manlık hizmet
lerinin güçlenme
sine katkı sağla
masının yanı sıra 
sektörde sağlanan 
bu farkındalık ile 
işletmelerin ver
imliliği ve karlılığın
da artış sağlayarak, 
Türkiye tekstil ve 
hazır giyim sektör
leri ekonomisine 
katkı sağlanmasını 
bekliyoruz" değer
lendirmesinde 
bulundu.
2015 yılı mayıs ayı 
içerisinde tamam
lanması öngörülen 
"BUTEKOM 
Akademi" pro
jesinin, tekstil ve 
hazır giyim sektör
lerinde yoğun üre
tim şartlarından 

olsun temennisinde 
bulundu.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Kurşunlu tanıtımına 
ve Kurşunlu’da 
turizmin gelişme
sine yönelik kadın 
elinin değecek 
olmasının da kendi
lerini mutlu ettiğini 
ifade etti.
Kooperatifin kurul
ma aşamasında söz 
verdikleri destekleri 
yapacaklarını anla

dolayı çalışanların, 
takip edemediği 
dünyadaki 
gelişmelerin sek
töre aktarıldığı ve 
güncel teknoloji 
takibinin sağlandığı 
bir eğitim ve Ar-Ge 
platformu 
niteliğinde olması 
amaçlanıyor.
Tekstil sektörüne 
özel eğitim alanı 
oluşturulması ve 
burada çok yönlü iş 
birliklerinin sağlan
ması, Ar-Ge odaklı 
eğitim ihtiyaç ana 
lizi yapılması, elde 
edilen raporlar 
doğrultusunda 
sektöre özel konu
larda eğitim konu
lan belirlenerek 
proje süresince 
10 eğitim düzen 
lenmesi, sektöre 
özel yerli ve 
yabancı kay
nakların yer aldığı, 
görseller ve 
numunelerle 
desteklenmiş 
kütüphane oluştu
rulması ve 10 firma 
ile Ar-Ge projesi 
yazma model 
uygulaması da pro
jenin hedefleri 
arasında yer alıyor 

tan Refik Yılmaz, 
hedefleri ve işleyişi 
açısından benzer
likler taşıyan 
bölgedeki diğer 
köy kooperatif 
lerınin incelenmesi 
için kooperatif 
üyelerine araç 
tahsisi yapacak
larını kaydetti. 
Gemlik 
Belediyesinin 
destekleriyle 
hizmete girdiklerini 
ifade eden Dernek 
Başkanı Nuriye 
Ormancılar da, 
Kurşunluya özgü 
tanıtımda, turizme 
yönelik önemli 
projeleri yaşama 
geçirme sözü 
verdi.
Kooperatifin geçici 
olarak Kurşunlu 
Belediyesi eski 
binasında 
hizmet vereceği 
açıklandı.
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Oireisiwn hisıola ınffincı catıiKlaıı olio
Bursa’da 
sürücüsünün direk
siyon başında 
uyuduğu iddiasıyla 
kontrol çıkan araç 
kanala uçtu. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl ile 
Bursa arası karay
olu üzeri Babasultan 
kavşağı mevkiinde, 
Bursa 
istikametinden 
İnegöl istikametine 
giden ilhan Bedir 
(44) yönetimindeki 
16 YL 725 plakalı 
hafif ticari araç, 
Babasultan 
Mahallesi yol ayrımı 
mevkiinde, iddiaya 
göre sürücünün 
direksiyon başında 
uyuması sonucu 
direksiyon 
hakimiyeti kaybolan 
araç, yağmur suyu 
kanalına düştü.

MliatoBısm milli
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde polisin dur 
ikazına uymayıp 
izini kaybettiren 
kişinin yere attığı 
poşetin içinde uyuş
turucu hap ve esrar 
çıktı.
Edinilen bilgiye 
göre, polis ekipleri 
bir kişinin hareket
lerinden şüphelendi. 
Dur ikazına 
uymayan şahıs ile 
polis arasında

2 im ı iten Mm m m fa mi ıMı
İnegöl’de çıkan 
yangında, 2 katlı 
ahşap bina kullanıla
maz hale geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Sülükgöl 
Mahallesi'nde Hamit 
Memiş'e ait 2 katlı 
ahşap binanın 
mutfak kısmında, 
tezgahın altında 
bulunan mutfak 
tüpünden ocağa 
giden boruda 
bulunan kaçak 
yüzünden yangın 
çıktı. Kısa sürede 
büyüyen yangın

Kanala düşüp ters 
duran aracın 
sürücüsü ilhan 
Bedir ile araçta 
bulunan Abdullah 
Demiröz (35), Abidin 
Kızılaslan (49)ve 11 
yaşındaki Hatice 
Koçak yaralandı. 
Araç içerisinde 
sıkışan biri ağır 4 
yaralı için itfaiye ve

kovalamaca başladı, poşeti yere atan 
Daha sonra elindeki şüpheli şahıs izini

Is*. -----------

tüm evi sardı. 
Haber verilmesi

üzerine kısa sürede 
3 araçla olay yerine

112 ekipleri seferber 
oldu. Aracın kapıları 
havalı kompresörle 
kesilerek yaralılar 
kurtarıldı. İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar
dan sürücü Ilhan 
Bedir yapılan tüm 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Diğer yaralılar

Abdullah Demiröz, 
Abidin Kızılaslan ve 
Hatice Koçak'ın ise 
sağlık durumlarının 
ciddiyetini koruduğu 
bildirildi. Hurdaya 
dönen araç, çekici 
ile yoldan çekildi. 
Kaza ile alakalı 
tahkikatın sürdüğü 
bildirildi.

kaybettirdi. Ekipler, 
poşet içerisinde 
yaptıkları 
incelemede defter 
arasına sarılı 43 
çıkın esrar ve ilaç 
kutusu içine saklan
mış 12 adet gül 
desenli uyuşturucu 
hapı ele geçirildi. 
Ekipler, isminin İ.S. 
olduğu tespit edilen 
şahsı yakalamak 
için soruşturma 
başlattı.

gelerek yangına 
müdahale eden 
itfaiye ekipleri, 
yangını kısa 
sürede kontrol 
altına aldı. 
Mahallelinin de 
söndürme çalış
malarına yardım 
ettiği yangın 
sonucunda, büyük 
zarar gören 2 katlı 
ahşap ev kullanıla
maz hale geldi. 
Yangınla ilgili 
incelemeni 
sürdüğü 
belirtildi

Balkondan nüsen
çocuğun mucize

kurtuluşu

İnegöl’de ikinci 
katın balkonundan 
düşen 27 aylık Akif 
bebeğin burnu bile 
kanamadı.
Olay, İnegöl'ün 
Alanyurt 
Yenimahalle 
Dostlar Sitesi'nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre annesinin 
oturma odasında 
olduğu sırada oyun 
oynamak için 
balkona çıkan 24 
aylık Akif G., san
dalyenin üzerinden 
balkon korkuluk
larından uzanarak 
oyun oynamak iste
di. Dengesini 
kaybederek balkon

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

MM ABONE OLDUNUZ Mü? 
ummna ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TFIII Â. “SUYUNU BOŞA 
^WIA , .) HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez' wgemlitorfezgazelesixom

dan toprak zemine 
düşen bebek ağla
maya başladı.
Çığlığı duyup 
balkona koşan 
anne, aşağıya 
düştüğünü görünce 
şok geçirdi.
Hafif şekilde 
yaralanan bebek, 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ambulansındaki 
sağlık görevlilerinin 
ilk müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi 
acil servisine 
kaldırıldı. Yapılan 
tetkikler sonucunda 
bebeğin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu açıklandı.
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Gemlik Tayfa, eski 
sahildeki dernek 
lokalinin önünde 
Gemlikli Bursaspor 
lulara iftar yemeği 
düzenledi.
Bursaspor Yönetim 
Kurulu üyesi, Yeşil 
Bursa Kulüp 
Başkanı ve Gemlik 
Bursaspor taraftar
lar Derneği üyesi 
Mehmet 
Küçükyalçın’ ın 
katılımıyla düzenle
nen iftar yemeğine 
ilgi büyük oldu. 
Mehmet 
Küçükyalçın yaptığı 
açıklamada, Gemlik 
li Bursasporluların 
Bursa’da her zaman 
fark yarattığını 
belirterek, bu sene

hem Bursaspor a 
hem de 
Bursaspor’un pilot 
takımı olan yeşil 
bursa takımına 
destek olunması

III MI HM Şehirlenıe Kültürler Projesi 
Başvurular ı Başladı

Gençlik ve Spor hoşgörü ve
Bakanlığı tarafın- diyaloğun arttırıl-
dan düzenlenen ve ması, gençlerin

istedi.
Dernek Başkanı 
Ishak Yurdakul ise 
geçen senelerde 
olduğu gibi bu 
senede kentinin 

takımına destek ola
caklarını ve Gemlik 
te Bursaspor 
sevgisini arttıracak
larının sözünü 
verdi.

25 bin gencin farklı 
kültürlerle tanış
masının amaç
landığı "Şehirler ve 
Kültürler" pro
jesinin başvuruları 
başladı.
Bakanlıktan yapılan 
açıklamaya göre, 
temmuz, ağustos 
ve eylül aylarında 
gerçekleştirilecek 
seyahatlerden 14- 
24 yaşlarındaki 
gençler ücretsiz 
faydalanabilecek. 
Gezi ve etkinlik 
programları 3 gece, 
4 gün sürecek. 
Proje kapsamında 
genç bireyler 
arasında 

farklı coğrafi böl
gelerde yaşayan 
akranlarıyla 
tanışmaları, 
kaynaşmalan ve 
kültürel alışverişte 
bulunmaları 
amaçlanıyor.
Proje kapsamın 
da ilk olarak 
Adıyaman, 
Diyarbakır, 
Hakkari, Muş, 
Tunceli, Sivas ve 
Şımak kentlerinde 
yaşayan toplam 
560 genç, Bursa, 
Manisa, Konya, 
İstanbul, Şanlıurfa, 
Diyarbakır ve 
Amasya'ya 
seyahat edecek.

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

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E 
M
L 
1

İtfaiye 11®
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.Savcılığl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1® 28

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
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42

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

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

OTOBÜS

K ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Şehirlerarası Otobüs 261 54 00
Terminali (18 Hat)
Gemlik Oto Kurtarma 0 537 347 88 75

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58

R 
E

PamukMale 812 OO 25
DENİZ UÇAÖI »13 ••
Pegasu* Akmls Seyahat 514 S3 02 
METRO »1» H H
Aydın Turtam • 13 30 77
SOxer TUrtam 312 1O 72
Kanbarofilu-Eaaday 314 46 4®
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 312 0133

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 06
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrtc. 514 60 88

TAKSİLER

BELEDİYE

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

Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 85 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00

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

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

Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 314 17 00
Akcan Petrol
mar-pet j;
Tuncay Otogaz 4B
Beyza Patrol sis 01 os

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

■İKİMİ
VENÜS SİNEMASI

MAYMUNLAR 
CEHENNEMİ ŞAFAK 
VAKTİ: 11:30-14:00- 

16:15-18:30-22:00
AYNI YILDIZIN 

ALTINDA: 
11:30-13:45- 
16:00-18:15 

ANORMAL AKTİVİTE: 
12.OO-14.OO-16.OO- 

18.oo-21.30 

5133321
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Bayram öncesi bilet fiyatları uçtu
Bayramda otobüs 
veya uçakla tatile 
gitmek isteyenleri 
şok fiyatlar bekliyor. 
Artan talep 
nedeniyle firmalar 
fiyatlarına zam 
yaparken, 
İstanbul'dan 
Antalya'ya otobüsle 
gidebilmek için orta
lama 100 lirayı göz
den çıkarmak 
gerekiyor.
Bayram tatilinin 
başlamasına sayılı 
günler kala özellikle 
İstanbul çıkışlı 
biletlerde ciddi bir 
fiyat artışı göze 
çarpıyor. Temmuz 
ayı başında ortalama 
50-55 lira olan 
İstanbul-İzmir arası 
otobüs biletleri 
bayram döneminde 
ortalama 70-80 lira 
aralığına yükseldi. 
Benzer şekilde 
İstanbul-Antalya 60- 
65 liradan 80-90 
liraya yükseldi. 
Istanbul-Ankara 

biletlerindeki 
değişim ise diğerler
ine göre daha düşük 
oldu. Bilet fiyatları 
40-50 liradan 50-65 
lira bandına 
yükseldi.

Aynı şekilde uçak 
biletlerinde de ciddi 
bir artış göze çarpıy
or. 17 Temmuz'a 
kadar İstanbul'dan 
İzmir'e uçakla giden
ler ekonomi sınıfın
da 80-150 lira 
arasında gide
bilirken, bugünlerde 
ise aynı sınıf 180 ile 
300 lira arasına çıktı. 
Bayrama 10 gün 
kala İstanbul'dan 
Antalya'ya 75-150 
Hra arasında bilet 
bulunurken, şimdil
erde 130-330 lira 
arasında bilet satın 
alabiliyor.

?AM YOK, 
İNDİRİM HAKKI 
KULLANILMIYOR

Otobüs fiyatlarındaki 
artışı değerlendiren 
Türkiye Otobüsçüler 
Derneği (TOFED) 
Genel Başkanı 
Mehmet Erdoğan, 
aslında zam yapıl
madığını iddia etti. 
Otobüs firmalarının 
bakanlıktan bilet fiy
atlarını alırken 4 
aylık tarifeyle 
aldığını ve bu tarifel
er üzerinden yüzde 
30 indirim yapma 
imkanı bulunduğuna 
işaret eden Erdoğan, 
"100 lira satış fiyatı 
olan biletleri ister 70 

liradan isterlerse 85 
liradan satabilirler. 
Bayramdan önce fir
malar bu indirim 
hakkını kullanırken 
şimdi kullanmıyor, 
dolayısıyla bu da 
zam anlamına 
gelmiyor" dedi.

TÜKETİCİ 
MECBURİYETİNİ 
KÖTÜYE 
KULLANIYORLAR

Tüketiciler Birliği 
Onursal Başkanı 
Avukat Bülent Deniz, 
insanların bayram

lardaki mecburi 
ihtiyaçların yoğun 
talepleri beraberinde 
getirdiğini ve böyle
likle firmaların fiyat
ları kafalarına göre 
belirlediklerini söyle
di. Tüketici 
mecburiyetini 
kötüye kullanan 
işletmeler için 
düzenleme olması 
gerektiğini vurgu
layan Deniz, maliyet
lerinde bir artış 
olmamasına rağmen 
fiyatlara yansıyan 
zammın keyfi 
olduğunu kaydetti.

Yoğun talep 
nedeniyle fiyat 
artıran işletmecilerin 
yaptıklarının fır
satçılık olduğunu 
vurgulayan Deniz, 
"7-8 sene önce 
Rekabet Kurulu'na 
başvurmuştuk. 
Firmalar fiyat 
konusunda araların
da anlaşmadıklarını 
iddia ediyorlar ama 
ücretleri hemen 
hemen aynı. 
Rekabetin olduğu 
yerde fiyatlarda ben
zerlikler olmaması 
gerekiyor" dedi.

Gemlik halkının 

ikK.ad.ir Gecesini kutlar, 

sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz.

ÖztVİVek
“paşamın içinde”

Hisar Mah. Ihça altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı

Tel: O 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK



23 Temmuz 2014 Çarşamba Gemlik Karf ez Sayfa 8

Pasaport yenilerten lelrar narmalı iâ rerilecek
Pasaportunu yenile
mek üzere emniyet 
müdürlüklerine 
giden vatandaşlar 
kötü bir sürprizle 
karşılaştı.
Çünkü geçtiğimiz 
hafta yayınlanan bir 
genelge ile artık par
mak izi verenlerden 
bunu ibraz etmeleri 
isteniyor. Bu da pas
aport şubelerinde 
uzun kuyrukların 
oluşmasına neden . 
oluyor.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, 
geçtiğimiz 

perşembe ve cuma 
günü Pasaport Şube 
Müdürlükleri'ne bir 
yazı gönderdi.

PARMAK İZİ TEYİD 
EDİLECEK
Buna göre pasapor
tunu yenilemek 
isteyenlerden par
mak izi teyidi yapıl
ması istendi.
Şubelere giden 
vatandaşlar ise bu 
uygulamayı şaşkın
lıkla karşıladı. Yeni 
uygulamaya göre 
pasaport almak 
için daha önceki

parmak izi kaydının 
ibraz edilmesi 
gerekiyor.
Yanında bu kayıt

olmayanlar veya 
kaybedenler ise 
tekrar sıraya girip 
isim yazdırıyor ve

sistemden parmak 
izi kayıt numar
alarının çıkmasını 
bekliyor.

UZUN KUYRUKLAR 
OLUŞTU
Ancak bu yeni uygu
lama şubelerde uzun 
kuyrukların yaşan
masına neden oluy
or. örneğin bugün 
Vatan Caddesi'ndeki 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü'ne giden
ler parmak izi 
numaralarını ala
bilmek için ortalama 
1.5-2 saat beklemek

zorunda kaldılar.

BÜYÜK BİR İŞ 
YÜKÜ GETİRDİ 
Yeni uygulamayı 
değerlendiren şubel
erdeki yetkililer ise 
bunun kendilerine 
büyük bir iş yükü 
getirdiğinden ve 
işlerinin iki katına 
çıktığından yakını 
yor. Yetkililer pa 
saport yenilemeye 
gelecek vatandaşları 
yanlarında önceki 
parmak izi kayıtlarını 
getirmeleri konusun
da uyarıyor.

KAŞ€D€ BIKUMIK »OK
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

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞOMlNELl- 
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

05435821570

KİRAUK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKAN 1 DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMAâ
“SUYUNU BOŞA 

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4931 
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)

KİRALIK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

05353781800

SATILIK SU BAYİİ 
0 507 244 72 24

*GemJİI< Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


anaza:
Hisar 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


ARAÇLARIMIZ,. 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

GemljkKBrfezl

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...

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

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

MANASTIR EU

TEL & FAX: 0224 S17 3310 CEP.0532 744 33 83 E-MAILmanastlremlak@hotmall.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakqemlik.com

sahibinden.com
mailto:E-MAILmanastlremlak@hotmall.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.manastiremlakqemlik.com


DOĞANIN HÂZİNESİ
[KAVLAK] 

/«YllinilflU) 
şsSıvı Snlgpi

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.

flKAYt-NŞJI 
[zeytin reçeUİ

KAVLAK1POf.ANIN HAZINI Sİ *•

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

HZeytinygg]
;■. t Kestane Şekeri 
HlYöresel Reçeller»^. 
Y t Kozmetik Ürünler®^-

TelF512Ö512
www.kavlak.com.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
24 Temmuz 2014 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

CHP Grup Başkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Küçük Kumla’da halkla buluşacak

Mm te, tela'ıa leliıoı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

HEY GİDİ GÜNLER HEY!... (4)
Bir fotoğrafla başlayan ve bugün 4. gün 

dür devam ettiğimiz yeni Bursa Hakimiyet 
Gazetesi’nin 1987 yılında çıkış serüveni 
bizi eskilere götürdü.

Gazetelerde yönetim başta patron, Genel 
Yayın Müdürü, İdari Müdürü, Yazı İşleri 
Müdürü, Haber Müdürü, Spor, Magazin, 
Bölge Haberler, Ekonomi, Dış Haberler 
Teknik gibi birçok birimden oluşur.

Bu birimlerin birini eksikliği gazetelerin 
bir ayaklarının eksik olması anlamına 
gelir. Devamı 4’de

Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Başkan 
vekili ve Yalova 
Milletvekili Muhar 
rem İnce, CHP İlçe 
Teşkilatı’nın düzen
lediği organizasyon
da halkla buluşacak.

Bugün saat 21.30’da 
Küçük Kumla İskele 
Meydanı’na gelecek 
olan Muharrem İnce, 
çatı adayı Ekmeled 
din Ihsanoğlu’na 
destek isteyecek.
Haberi sayfa 3’de

Kunısaz 
Plajı’nıla 

erteli 
cesedi 

bulundu
Kumsaz Plajı’nda 
kimliği tespit edile 
meyen bir erkek 
cesedi bulundu. 
1.65 boylarında, 
70 kilo ağırlığında, 
kahverenkli gözlü, 
kır saçlı kır bıyıklı, 
alın kısmından 
tepeye kadar 
seyrek saçlı 45-50 
yaşlarındaki 
cesedin kimliğini 
tespit etmek için 
çalışma başlatıldı. 
Haberi sayfa 5’de

ııerlesMıme 
sonuçları 
acıMamı

Üniversiteye yer
leştirme sonuçla 
rı, ÖSYM'nin inter
net sitesinden 
açıklandı.
ÖSYM'den yapılan 
açıklamada, yük
seköğretime sınav 
sız geçiş hakkı 
bulunan adaylar 
ile 23 Mart 2014'te 
yapılan Yükseköğ 
retime Geçiş Sına 
vı (YGS) ve 14-15- 
21-22 Haziran 
2014 tarihlerinde 
yapılan Lisans 
Yerleştirme SınavI 
arı (LYS) sonuçla 
rina yerleştirme 
işlemleri tamam
landı. Syf4’de

II H V

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

“Aykent ile hedeflerinize doğru"
2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ
ÖĞRENCİLER;

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi 

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

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

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

4-5 YAŞ 6.500
ANASINIFI 7.000

1. SINIF 9.000
2. SINIF 11.000
3. SINIF 11.000
4. SINIF 11.000
5. SINIF 11.000
6. SINIF 11.000
7. SINIF 11.000
8.SINIF 11.000

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Y.Mimar 
Çelik Erengezgin

Allah vergisi zenginliğin gururunu yaşayalım!..

Ülkemizin yoğun 
gündeminde en öne 
çıkan konunun, 
“enerji giderlerimiz” 
olması, enerjiye 
ödediğimiz bedelin, 
en büyük harcama 
mız ve cari açığımı 
zın ana nedeni 
olması, dikkati çek
melidir !..

Nerede ise, göze 
alınıp alınmayacağı 
tartışılacak kertede 
gündemimizi işgal 
eden ve hemen 
sınırımızdaki 
“savaşın temelinde”, 
zannedildiği gibi dini 
tartışmalar değil, 
enerji kaynaklarının 
sâhibiyet endişeleri 
yatmaktadır..
Mezhep farklarına 
kadar uzanan 
bahaneler, hedef 
saptırmaktır. 
Dökülen kanların 
kökünde yatan, 
insanlığın temiz ve 
sürdürülebilir bir 
hayatı becerene 
kadar satın almaya 
mecbur olduğu 

zannedilen fosil kay
nakların “satış 
hakkım” elinde 
bulundurma 
hırsıdır..

Güney doğuyu en 
iyi bilen kardeş
lerinizden birisi 
olarak, kalıbımı 
basarak söyleyebili 
rim ki, 100 yılı 
aşkındır süren iç 
barış arayışımızın 
temelinde de, aynı 
saiklerin tetiklediği, 
dünyanın karanlık 
yüzünü temsil eden 
“uluslararası manü- 
plasyonlar” yatmak
tadır..

Sahip olmayı ve 
hakkaniyetle pay- 
laşabilmeyi 
bilemediğimiz; Allah 
vergisi kaynakların 
bilinmezliğidir 
ülkemin en büyük 
derdi.. Yani toprağı
na ve güneşine 
sahip çıkması isten
meyen bir ülkenin 
sancısıdır yaşanan- 
lar..Bunları göre
bilmeliyiz artık !.

Doğanın sunduğu 
tertemiz kaynaklarla 
sürdürülebilen bir 
yaşam mücadelesi, 
dünyanın aydınlık 
yüzünü en az kırk 
yıldır meşgul 
ederken, Türkiye’nin 
bu kulvarda hakkı ile 
yer alamayışı kabul 
edilemez !..

Ülkemiz adına bir 
“var olma” savaşıdır 
bu durum. Ya 
bugünkü aymazlığı 
sürdürecek ve kölesi 
olmayı tercih ede
ceğiz dünyanın, ya 
da Tanrının ülkemize 
sunduğu doğal 
hâzinelerin ve nimet
lerin kıymetini bile 
rek, dimdik dura
cağız ayakta !..

Nerede ise, tüme 
yakın enerjimizi 
satın almaya mecbur 
muyuz ?..

Bu umursamazlıkla 
sürdürürsek 
yaşamımızı, maale
sef mecburuz “esir 
millet” olmaya !..

Ve maalesef

kamuoyunda bu 
esaret, olağan bir 
durum zannedilmek
tedir.. Buna 
hakkımız var mı ?..

Kesinlikle yok I.. 
Çare var mı ?..’ 5 
Elbette var I..
Önce dünyaya 

bakışımızı, sonra 
yaşam alışkanlık
larımızı gözden 
geçiftneli, sonra da 
elimizdeki örnekleri 
hayata geçirmeli, 
sonuçları görmeli ve 
sevgili halkımıza 
göstermeliyiz... İş 
işten geçmeden I.. 
Elimizde hazır 
bekleyen projelere, 
“yüzlerce” bahane 
yaratmadan..
Ülkenin önceliklerini 
unutmadan..
Halkımız bizden 
hesap sormadan !..

Ne yoldan ne 
asfalttan, ne kentsel 
dönüşümden ne de 
sanıldığı gibi sana 
yileşmeden geçer 
ülkemizin bekası..

Dünya ortala
masının iki, gelişmiş 
ülkelerin dört katı 
olan; birim yaşam 
ve üretim adına olu 
şan enerji giderler
imizden, yani 2013 
itibari ile en az 50 
milyar dolarlık gerek 
siz harcamadan geri 
adım atabilme mar

ifetinden geçer 
Türkiye’nin kurtu
luşu !..

Uluslararası 
borçlar ödenemez 
boyutlara ulaş
madan çareler üret
meli, toplumsal 
ölçekte örnekler 
oluşturmalıyız.. 
Yaşamsal önemdeki 
projeleri, yerel 
bahanelere, prose 
dür detaylarına kur
ban etmemeliyiz..

En az yirmi yıldır, 
100’ü aşkın üniver
sitede 150’yi bulan 
ders ve sunumlarım
da ve toplamda 365’i 
geçen; meslek 
odaları, sivil toplum 
örgütlenmeleri ve 
Bakanlılarda gerçek
leşen konferansla 
rımda çareleri anlat
tım ve ülkemdeki ilk 
örnekleri hayata 
geçirme şansına 
sahip oldum..

İki yıldır ihale aşa
masındaki “Bursa 
Güneş Evi” ve 
danışmanlığını yap
tığım bir önceki 
Enerji Bakanımız 
Sayın Hilmi Güler’in 
de önemle üzerinde 
durduğu ve 7 yıldır 
sırasını bekleyen 
“Orhangazi Kongre, 
Eğitim ve Spor 
Merkezi” projeleri 
miz, heyecanla ve 

ivedilikle ele alın
mayı bekliyor.

Bu bir bağımsızlık 
savaşıdır. Örneğin, 
doğalgazın üç aylık 
kesintisinde ölüme 
mahkûm bir ülke, 
özgür değildir.

Gizli bir esaretin 
pençesindedir..

Yani böyle bir 
durumda, geri kalan 
her şey teferruattır!..

Sayın yöneticileri 
miz, değerli kardeş
lerim !..

Görevlerinize 
ilişkin önemli 
gayretler içinde 
olduğunuzun farkın
dayım. Fakat güncel 
olayların ve sorun
ların yoğunluğu, 
sağlıklı geleceğimiz 
adına atmamız 
gereken temel adım
ları bize unutturma- 
malıdır..

Durumun ciddiyeti
ni ve hatta bence 
vahametini zaten 
bildiğinize eminim..

Haydi öyleyse!..
Dünya bize zorla 

öğretmeden ya da 
zorla el koymadan 
kaynaklarımıza, biz 
verelim hakkını eli 
mizdeki nimetlerin.. 
Hak ettiğimiz özgür
lüğün ve Allah ver
gisi zenginliğin 
gururunu yaşaya 
lım!..

Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup 
Başkanvekili ve 
Yalova Milletvekili 
Muharrem İnce, 
Küçük Kumla’da 
bugün halk ile 
buluşacak.
10 Ağustos 2014 
Pazar günü yapıla
cak olan 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri ile ilgili 
olarak Küçük 
Kumla’ya gelecek 
olan Muharrem İnce, 
saat 21.30’da Küçük 
Kumla iskele 
Meydam’nda Kumla 
halkı ile buluşarak, 
muhalefetin çatı 
adayı Ekmeleddin 
ihsanoğlu’nun 
desteklenmesi için 
oy isteyecek. 
Cumhuriyet Halk 
partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, gazete 
mize yaptığı açıkla
mada, her davet
lerinde Gemlik’e 
gelerek halkla 
buluşan halk adamı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİMİZ VE 
YALOVA MİLLETVEKİLİMİZ

CHP
BUuSÎJldGUCÛ

MUHARREM İNCE
24 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE GÜNÜ 

SAAT 21.30'DA
KÜÇÜK KUMLA İSKELE MEYDANI'NDA

CUMHURBAŞKANI ADAYI
M. . EKMELEDDİN İHSANOÖLU'NA

DESTEK İÇİN HALKIMIZLA BULUŞACAK
B TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

CHP
GEMLİK 

İLÇE 
k BAŞKANLIĞI

CHP Grup 
Başkanvekili ve 
Yalova Milletvekili 
Muharrem ince’nin 
yapacağı toplantıya 
Gemliklileri de davet 
etti. Sertaslan, CHP 
Gemlik İlçe 
Başkanlığı tarafın

dan yapılan 
organizasyonda, 
bütün muhalefet 
partililerin 
Ekmeleddin 
Ihsanoğlu’na destek 
İçin biraraya gelin
mesini, destek olun
masını istedi.

tm» Mı IH İnli Miiıtü 
arasınte Dfdtotıl ImzaHnft

İznik Belediye 
Başkanı Osman 
Sargın, Işkur 
Gemlik Hizmet 
Merkezi Müdürü 
Mustafa Volkan 
Yıldırım ile Toplum 
Yararı Projesi kap
samında protokol 
imzaladı.
Başkan Osman 
Sargın konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada 
"Toplum Yararına 
Çevre ve Park 
düzenlemesi kap
samında 40 vatan
daşımıza iş imkânı

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla ıJJSp=| \

o SAATTE TESLİM EDİLİR 5

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

sağlıyoruz.
Belirtilen şartlara 
uyan ve ihtiyacı 
olan vatandaşları 
mızı projeden yarar
lanmaya bekliyoruz. 
Protokol ile imza
lamış olduğumuz 
proje 5 Ağustos 
2014 Salı günü ha 
yata geçecektir*' 
dedi.
İznik Belediyesi ve 
Bursa Çalışma ve İş 
Kurumu İl 
Müdürlüğü Gemlik 
Hizmet Merkezi 
Arasında yapılan

Toplum Yararına 
Çevre ve Park 
Bahçe Düzenlemesi 
Programı 
çerçevesinde 22 ile 
45 yaşları arasında 
Bay ve Bayan işçi 
alımı yapılacak 
Müraacatların, 1 
Ağustos 2014 Cuma 
günü mesai bitimi 
ne kadar İznik 
Belediyesi İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlü 
ğü’ne yapılması 
istendi.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı’dan 24 Temmuz açıklaması:

“Bayram değil, dayanışma günü’’
HEY GİDİ GÜNLER HEY!... (4)

Daha önceki yazılarımıda Bursa Hakimiyet'in 
yazı kadrosundan söz etmiş, değişik yerlerden 
gelen gazetecilerin ve yeni gazeteci namzetleri 
nin birbirilerini tanıma sürecinin atlatılmasından 
sonra gazete eski durumuna gelmişti.

O günlerde bilgisayarlar yaygın değildi.
Herkes haberlerini daktilo ile yazar, Haber ve ya 

Bölge Haberler Müdürüne gönderilirdi.
Genel habelere ulaşamak Anadolu Ajansı, Türk 

Haberler Ajansı gibi ulusal haber ajans larına 
abone olmaya bağlıydı.

Diğer haberlerin tümüne bizzat giderek, göz 
leyerek, fotoğraflayarak ulaşılabiliyordu.

Yapılan haberler, müdürlerinin süzgeçinden 
geçip, gazeteye girmesi için gazetede bulunan 2 
adet bilgisayarda, dosya kağıdına gazeteye giriş 
sütun biçimine göre dizilirdi.

Dizilen yazılar düzeltmenlere gider, okunur 
hatalar giderilir ve oradan pikaj ve montaj bö 
lümlerine gönderilirdi. Şimdiki gibi gazeteler bil
gisayar üzerinde hazırlanmaz, her sayfa gaze 
tenin büyüklüğündeki milimetrik kağıtların üzeri 
ne mumlu kağıt üzerinden geçirilerek yapıştın lir, 
gerekli kontrolller yapldıktan sonra baskı için 
karşılıklı sayfa olarak filme gönderilirdi.

Renkli sayfalar ile siyah beyaz sayfalar farklı 
işlemden geçirilirdi.

Renkli sayfalarda, fotoğraf yeri Renk Ayrımı 
bölümünde hazırlanır, 4 renk olarak sayfanın 
filmi her renk için ayrı ayrı alınırdı.

Teknik Bölümün başında Mecit Güler bulunu 
yordu. Şimdilerede İzmir’e yereleştiğini duyu
yorum.

Alt kattaki bu arkadaşlarımız, gazeteciliğin bil
inmeyen ve görülmeyen emekçileriydi.

Gazetelerde bir de grafikerler vardır.
Bunlar her türlü grafik çalışmasını hazırlar, say

falara katkı koyarlar.
Haberleri hazırlayanların dışında sayfa sekre 

terleri görev yapar.
1 . sayfayı o günlerde, bugün Bursa Gazete çiler 

Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 
Başkanı olan Nuri Kolaylı ç'ı zerdi.

Tipometresiyle Genel Yayın Müdürümüz rah
metli Kemal Sulaoğlu da başından ayrılmazdı.

Her sayfanın ayn sayfa sekreteri vardı.
Spor Servisinin içinde ayrı sayfa sekreteri 

bulunurdu.
Spor servis Müdürümüz Bahri Atalaydı.
Bahri, emekli olmadıysa Bursa TRT’de görevli 

olmalı.
O günlerde dijital fotoğraf maklnası daha 

Türkiye’ye gelmediği için, makinalarda siyah 
beyaz veya renkli fotoğraflar İçin renkli film kul
lanılırdı.

Bana, yarı elekronik, yarı mekanik Nikon bir 
makina verilmişti.

Düzgün film çekmek için göbeğimiz çatlardı.
Eğer çekemezsen, Haber Müdürümüz Yılmaz 

İçel’den fırçayı yerdik.
2 yıl görev yaptığım Bursa Hakimiyet ‘te güzel 

insanlar tanıdım, devam eden dostluklar kurdum. 
Büyük kent gazeteciliğini mutfağında yaşa dim.

Polikika muhaberliğinden ‘Yıldırım Servis’ diye 
bir bölüm kurup, ayrılasıya kadar orada görev 
yaptı m.Bu arada 'ndoeı’ıere de çfKiyordum.

O yıl, "İcra Yoluyla Satılık Cami" haberi ile BGC 
‘nln haber dalında birincilik ödülü aldım.

Birçok olay yaşadım.
Bunları gazete sayfalarına sığdırmanın mümkü 

nü yok. Ancak bunlar bir kitaba sığar.
Ona yaşam mücadelesinde zamanım yeter mİ 

bilmem.
1987 yılında Bursa da yayına başlayan, bugün 

de yayın yaşamını sürdüren Bursa Hakimiyet, 
Bursanın önemYı gazetelerinden biri.

insanlar gelir gider, kurumlar yaşar.
Ben, bu kurumda 2 yıl göre yaptım. Güzel 

anılarla ayrıldım.
Bursa Hakimiyet, patronu devam dediği sürece 

yayınlanacak. Bursa basınına katkı sağlayacak.

Gazeteciler Konfede 
rasyonu Genel 
Başkanı ve Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nuri Kolay 
lı, basında sansürün 
kaldırılışının yıldö 
nümü nedeniyle 
yaptığı yazılı açıkla
mada, “Basın özgür
lüğünün önündeki 
engeller kalkmadık 
ça 24 Temmuzlar 
bizler için bayram 
değil, dayanışma 
günü olacaktır” 
dedi.
Ülkenin en büyük 
basın meslek örgütü 
olan Gazeteciler 
Konfederasyonu’nu 
n Genel Başkanı 
Nuri Kolaylı, gazete
cilerin onurlu direni 
şi sonucu 24 
Temmuz 1908’de 
kalkan sansürün, 
aradan geçen süre 
içinde maalesef 
şekil değiştirerek 
devam ettiğine 
dikkat çekti. 
Haber alma ve 
yayma özgürlüğü 
min en etkili aracı

IYS yeriesiirme sunudan atılılanılı
Üniversiteye yer
leştirme sonuçları, 
ÖSYM’nin internet 
sitesinden açıklandı. 
ÖSYM'den yapılan 
açıklamada, yük
seköğretime 
sınavsız geçiş hakkı 
bulunan adaylar ile 
23 Mart 2014'te 
yapılan 
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı (YGS) 
ve 14-15-21-22 
Haziran 2014 tarih
lerinde yapılan 
Lisans Yerleştirme 
Sınavları (LYS) 
sonuçlarına göre, 
adaylardan alınan

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS 
CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

CUMHUR ÜNSAL

DİYARBAKIR ERGANİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

MURAT ÖZCAN

olan basının, 
demokrasinin yaşa
masını ve gelişmesi
ni sağlayan kuram
ların başında 
geldiğini vurgulayan 
Nuri Kolaylı, halkın 
sesi olma görevini 
üstlenen bağımsız 
ve özgür basının, 
düşünce özgür
lüğünün de en etkili 
aracı olduğuna 
dikkat çekti. Kolaylı 
açıklamasında şu 
görüşlere yer verdi: 
“Demokratik sis
temin güçlü temeller 
üzerinde yükselme
si, basın özgür

tercihler doğrul
tusunda, 2014-ÖSYS 
yükseköğretim prog 
ramlarına merkezi 
yerleştirme işlem
lerinin tamamlandığı 
belirtildi.

lüğünün korunması 
ve geliştirilmesine 
bağlıdır. Bu nedenle 
basın, her anlamda 
özgür olmalıdır. 
Basının özgür olma 
dığı bir ülkede 
demokrasi ve insan 
haklarından söz 
edilemez.
Basının özgürlüğüne 
son veren ve basını 
temel işlevini yap
maktan uzaklaştıran 
sansür ise, halkın 
çıkarlannın savunul
masının ve özgür 
düşüncenin gelişme 
sinin önündeki en 
büyük engeldir.

Yerleştirme sonuç 
lannın ÖSYM'nin 
https://sonuc.osym. 
gov.tr internet 
adresinden duyurul
duğunun bildirildiği 
açıklamada, aday
ların, yerleştirme 
sonuçlarını internet 
adresinden T.C. kim
lik numaralan ve 
şifreleri ile 
öğrenebilecekleri 
kaydedildi. 
Açıklamaya göre, 
yerleştirme 
sonuç belgesi 
basılmayacak ve 
adayların adresle 
rine gönderilmeye-

Ülkemizde gerçek 
anlamda basın 
özgürlüğünün var
lığından söz ede
bilmek ne yazık ki 
mümkün değildir. 
Türk Ceza Kanunu 
ve Terörle Mücadele 
Yasası’nda yer alan 
basına ilişkin bazı 
maddeler, Türk 
basınının özgürlük
lerini kısıtlama ve 
hatta elinden alma 
yönündedir. 
Türkiye genelinde 
örgütlenerek basın 
özgürlüğü için gele
ceğe umutla bak
mamızı sağlayan 
Gazeteciler Konfede 
rasyonumuza üye 8 
federasyon, yaklaşık 
80 gazeteciler 
cemiyeti ve bu ku 
rumlara üye 20 bini 
aşkın meslektaşımı
zla birlikte, basın 
özgürlüğünün önün
deki engellerin kal 
dırılacağı güne 
kadar 24 Temmuzları 
bayram değil, daya 
nışma günü olarak 
kutlayacağız.” 

cek.
2014-ÖSYS mer 
kezi yerleştirme 
sonuçlan ile bir yük
seköğretim prog 
ramına kayıt hakkı 
kazanan adayların 
kayıt işlemleri 1-5 
Eylül 2014 tarihleri 
arasında ilgili 
üniversiteler tarafın
dan yapılacak. 
Kayıt için adayların, 
yerleştirildikleri yük
seköğretim prog 
ramının bağlı bulun
duğu üniversiteye 
belirtilen süre 
içerisinde başvur
maları gerekiyor.

https://sonuc.osym
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İlçemize bağlı 
Kumsaz Plajı’nda 
kimliği tespit edile
meyen bir erkek 
cesedi bulundu. 
Kumsaz Plajı’nda bir 
erkek ceset ihbarını 
alan polis ekipleri 
hareke geçti. Olay 
yerine gelindiğinde 
1.65 boylarında, 70 
kilo ağırlığında, 
kahverenkli gözlü, 
kır saçlı kır bıyıklı, 
alın kısmından tep
eye kadar seyrek 
saçlı, buğday 
tenli, sağ baldırda 
ameliyat izi olan, 
yuvarlak yüzlü

Safcte savcı irakaw de ıtrili
Bursa'da S.M. adlı 
kadın, kendisini 
savcı olarak tanıtıp 
cep telefonuyla 
arayan kişiyi banka 
müdürü aracılığıyla 
polise ihbar ederek, 
dolandırılmaktan 
kurtuldu.
Bursa’da, S.M. adlı 
kadını arayan bir 
kişi kendisini savcı 
olarak tanıtarak, 
“Hesabınız terör 
örgütünün eline 
geçti. Bankadan 
paranızı çekip vere
ceğimiz hesaba 
yatırmanız gereki 
yor. Telefonu sakın 
kapatma” dedi. 
Dolandırılmak isten 
diğini anlayan 
S.M. inanmış gibi 
yaparak, hesabın
dan 23 bin lirayı 
çekeceğini

Kaaın ucız atlattılar: 2 varalı
İnegöl’de meydana 
gelen kaza da 
2 kişi hafif şekilde 
yaralandı.
Kaza, Mimar Sinan 
Bulvarı üzerinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, seyir halinde 
olan S.Ö. yönetimin
deki 16Y3640 
plakalı özel otomo
bil, yeni hastane 
kavşağından çıkan 
H.D. yönetimindeki

normal elli hafif 
göbekli üzerinde 
mavi kırmızı çizgili 
şort olan 45-50

yaşlarında bir 
erkek şahıs cesedi 
bulundu.
Ekipler, ölen kişinin

kimliğini tespit 
etmek için çalış
malarını 
sürdürüyor.

söyleyip bankaya 
gitti. Telefonu açık 
olduğıu için banka 
müdürünün yanına 
giden S.M., ‘Polisi 
ara dolandırılıyo
rum’ yazılı kağıdı 
uzattı. Müdürün 155 
ihbar hattını ara
masıyla harekete 
geçen Bursa İl 
Emniyet Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro

16 L 1682 plakalı 
özel otomobil ile 
çarpıştı. Çarpışma 
sonucunda her iki 
araçta savrulurken,

araçlarda maddi 
hasar meydana 
geldi. S.Ö. yöneti
mindeki otomobil de 
bulunan 23 yaşında

Amirliği ekipleri, 
bankanın önünde 
kadınla buluştu. 
Telsiz ve telefon
larını kapatan ekip 
ler, kadınla yazışa 
rak irtibata geçti. 
Para şeklinde kağıt
ları kesen ve siyah 
torbalara koyan 
ekipler, dolandırıcı 
ların verdiği adres 
olan merkez Nilüfer 
ilçesi Sakarya

Mahallesi Güler 
Sokak’a gitti. 
Sahte savcı, telefon
da S.M.’ye elini 
kaldırması gerekti 
ğini belirterek, yanı
na bir kişiyi yön
lendirdiğini söyledi. 
Yanına gelen 24 
yaşındaki M.D.'ye 
sahte paraları veren 
S.M., olay yerinden 
uzaklaştı.
Bu sırada polis 
devreye girdi. 
Karşısında bir anda 
polisi gören M.D. 
kaçmaya çalıştı 
ancak yakalandı. 
İfadesinde telefonda 
konuştuğu sahte 
savcıyı tanımadığını 
söyleyen M.D., adli 
yeye sevk edildi. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

ki E.K. ile 27 yaşın
daki H.ö. hafif 
şekilde yaralandı. 
Yaralılar olay yerine 
gelen 112 Acil servis 
ekipleri tarafından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi kaldırıldı. 
Yolda bulunan 
araçlar, çevredeki 
vatandaşların 
yardımı ile 
çekilirken kaza ile 
alakalı tahkikatın 
sürdüğü bildirildi.

Poşetten düşen 
bıçak ayanına 

saplandı

Orhangazi’de bir 
vatandaş, pazardan 
aldığı bıçağı poşet
ten çıkarttığı esna
da elinden düşü 
rerek ayağına 
sapladı.
Olay, pazar alanın
da meydana geldi. 
Alınan bilgiye 
göre, Rus asıllı 
olan Elena Örgün 
(53) isimli bayan, 
sabah saatlerinde 
gittiği pazardan 
bıçak satın aldı. 
Malzemeleri 
evine getirdikten 
sonra poşetten 

KfiŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UvmJN 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

w ABONE OLDUNUZ W! 
mmnai ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T! MI A “SUYUNU BOŞA 
IHA HARCAMA"

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

‘Gemlik Körfez1 m.gemKorfezgazetesi.com

bıçağı çıkarırken 
elinden kayıp 
ayağına düşürdü. 
Tarak kemiğine 
saplanan bıçağı 
kendi çekip 
çıkaran Elena 
Örgün olay 
yerine çağrılan 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından 
Orhangazi 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Talihsiz kadının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
kaydedildi.

m.gemKorfezgazetesi.com
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MlVnin 2'nci tafcsiti için 
son tarih 31 Temmuz

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Narh 
Mahallesinde Fen 
İşleri Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
yol, tretuvar ve 
parke taşı döşeme 
çalışmalarını 
yerinde inceledi. 
Fen işleri Müdürü 
Ahmet Turan ile bir
likte Narh Mahalle 
sine giden Belediye 
Başkanı Yılmaz, 
mahallenin alt 
yapısı tamamlan
mamış, parke taşı 
döşenmemiş tek 
sokağının kalmaya
cağını söyledi. Narh 
Mahallesinde 
değişimin devam 
edeceğini anlatan 
Yılmaz, sahil düzen
leme, Narh Deresi 
temizliği ve çevre

düzenlemesi çalış
malarıyla ağaç
landırma ve yeşil
lendirme çalışmaları 
mn da ivedilikle 
tamamlanacağını 
vurguladı. Köy 
Muhtarı Salim 
Özdemir’in de 
katıldığı ziyaret ve 
inceleme gezisinde 
vatandaşlarla da

sohbet eden Refik 
Yılmaz, “Biz Gemlik 
Belediyesi olarak 
bir yıl öncesinde 
köylerimizin sorun
larını tespit ettik ve 
çözümler üretip, 
hizmet getirmeye 
başladık. Narh 
Gemlik’in en güzide 
mahallelerinden 
birisidir. Narh

Mahallemizin daha 
güzelleşmesi, marka 
değerinin artması 
ve cazibe merkezi 
olması için ne 
gerekiyorsa yapı 
yoruz. Sadece Narh 
değil, ilçenin tüm 
mahalle ve sokak
ları hak ettiği hizmet 
ve yatırımları ala
caktır" dedi.

MTV 2014 yılına 
ilişkin ikinci taksi
tinin ödeme süresi 
31 Temmuz 2014 
Perşembe günü 
sona erecek.
Gelir İdaresi Baş 
kanlığı'ndan yapı 
lan yazıh açıklama 
ya göre 2014 yılına 
ait Motorlu Taşıtlar 
Vergisi'nin 2. taksi
tinin 31 Temmuz 
2014 Per şembe 
günü ak şa mına 
kadar ödenmesi 
gerekiyor. Mükel 
lefler, 2014 yılı Mo 
torlu Taşıtlar Vergi 
si ikinci taksit öde 
meşini; Başkan 
lığın resmi internet 
sayfasında (www. 
gib.gov.tr) yer alan 
Internet Vergi 
Dairesi/ Motorlu

Taşıtlar bölümüne, 
anlaşmalı banka 
ların kredi kartı ile 
haftanın her günü 
02.00-22.00 saatleri 
arasında giriş yapa 
rak, bankaların 
internet bankacılığı 
nı kullanarak veya 
banka şubelerine 
başvurarak, inter
net bankacılığı kul
lanıcısı olmaksızın; 
Denizbank A.Ş., 
Finansbank A.Ş., 
Türkiye Garanti 
Bankası A.Ş., Yapı 
ve Kredi Bankası 
A.Ş., Akbank T.A.Ş* 
nin internet siteleri 
üzerinden de söz 
konusu bankaların 
kredi kartlarıyla 
hızh, kolay ve güve 
nilir bir şekilde 
yapabilecekler.

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

KflŞCDt 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

CUSUM
VENÜS SİNEMASI

MAYMUNLAR 
CEHENNEMİ ŞAFAK 
VAKTİ: 11:30-14:00- 

16:15-18:30*22:00
AYNI YILDIZIN 

ALTINDA: 
11:30-13:45* 
16:00-18:15 

ANORMAL AKTİVİTE: 
12.00*14.00*16.00* 

18.oo-21.30 

5133321

gib.gov.tr
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AKSA GEMLİK DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU DAŞKANLIĞINDAN 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVET İLANI

?şirketimizin 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Ağustos 2014 tarihi saat 
1:00’de. şirket merkezi olan Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak No:16/E Gemlik/Bursa 
adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahip
lerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği 
bulunan vekâletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini vekil 
vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.
Şirketin 2013 Yılına ait finansal tabloları, konsolide finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık 
maliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi toplantı günün
den 15 gün evvel şirket ortaklarının tetkikine sunulmak üzere şirket merkezinde hazır 
bulundurulacaktır. YÖNETİM KURULU
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1 .Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 .Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3 .Denetçi raporlarının okunması
4 .Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 .Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ibrası
Ö.Kânn kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç paylan oranlannın belirlenmesi
7 .Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlen
mesi
8 .Denetçinin Seçimi
9 .Şirket ana sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 8’nci maddesinin, “Şirketi 
Temsil ve İlzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi” başlıklı 9’uncu maddesinin, 
“Murakıplar ve Görevleri” başlıklı 10’ncu maddesinin, “Genel Kurul” başlıklı 11’nci mad
desinin, “Toplantılarda Komiser Bulundurulması” başlıklı 12’nci maddesinin, “İlan” başlıklı 
13’ncü maddesinin, “Karın Tespit ve Dağıtımı” başlıklı" 15’nci maddesinin, “ihtiyat Akçesi” 
başlıklı 16’ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesinin genel kurul onayına sunulması, 
lO.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 inci maddelerine göre 
izin verilmesi, 
11. Kapanış.
VEKALETNAME (ÖRNEK)
Sahibi olduğum...............TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Aksa Gemlik
Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin 14 Ağustos 2014 tarihinde saat 11:00’de Hamidiye 
Mahallesi, Irmak Sokak No:16/E Gemlik/Bursa adresinde yapılacak 2013 yılına ait olağan 
genel kurul toplanbsında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması 
Sfin oy kullanmaya..................... 'yı vekil tayin ettim.

ekaleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı 
Tarih ve İmza
NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza 
sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
AKSA GEMLİK DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ
ESKİ ŞEKİL
Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 8 - Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu 
tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirlerdik yönetim kurulu 
üyeleri geçici birinci madde ile üç yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim 
kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
Ğenel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
YENİ ŞEKİL
Yönetim Kurulu Ve Süresi
Madde 8 - Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 
Yönetim kurulu üyeleri en çok 3(uç) yıl için seçilirler.
Seçim süresi sonra eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.
Genel kurul, lüzum görülürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.
ESKİ ŞEKİL
Şirketi Temsil Ve İlzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi:
Madde 9 - Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafın
dan verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların 
şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili şahıs veya şahısların imzasını taşı
ması gereklidir. Şirket namına imzaya yetkili şahıslar ve bunların ne şekilde şirket namına 
imza edecekleri yönetim kurulu kararı ile tayin ve tespit edildikten sonra keyfiyet usulen 
tescil ve ilan edilir.
Yönetim kurulu temsil yetkisini ve idare işlerinin hepsini veya bir kısmını yönetim kurulu 
üyeleri olan bir veya birkaç murahhasa veya hissedar olması zorunlu olmayan müdürlere 
bırakabilir.
Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü 
takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar 
dairesinde taksim edileceğini tespit eder.
Şirket, doğal gaz dağıtım lisansının iptalinin gerekmesi halinde, lisansın iptalinden önce 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun alacağı kararlar doğrultusunda tüketicilerin korun
ması ve hizmetin aksamaması açısından, lisans kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi ve 
dağıtım şebekesinin işletilmesini teminen, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, şirket yöne
tim kurulunun veya şirketi idare edenlerin bir kısmının veya tamamının, geçici olarak 
değiştirilmesi suretiyle, Kurum tarafından yerlerine yeni atama yapılabileceğini kabul eder. 
Şirket, lisansının iptal edilmesi durumunda Kurumun, şirketin nam ve hesabına yüz yirmi 
gün içersinde şebekenin satışı ve yeni lisans sahibinin belirlenmesi için ihaleye çıkacağı ve 
bu süreçte, şebekenin yeni lisans sahibine satış bedelinin ve ihaleye ilişkin usul ve 
esasların Kurul tarafından belirleneceğini kabul eder.
YENİ ŞEKİL
Şirketin Temsili
Madde 9 - Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafın
dan verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların 
şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması 
gereklidir.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367'inci maddesine göre şirketi temsil ve idare 
yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya daha fazla 
murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim kurulu, 
düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yöne
tim kurulu üyesine veya üçüncü Kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yöneti
mini düzenler; bunun İçin gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle Kimin 
kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay 
sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacak
lıları bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir.
Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak 
üçüncü kişilere devredebilir.
Şirket, doğal gaz dağıtım lisansının iptalinin gerekmesi halinde, lisansın iptalinden önce 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun alacağı kararlar doğrultusunda tüketicilerin korun
ması ve hizmetin aksamaması açısından, lisans kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi ve 
dağıtım şebekesinin işletilmesini teminen, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, şirket yöne
tim kurulunun veya şirketi İdare edenlerin bir kısmının veya tamamının, geçici olarak 
değiştirilmesi suretiyle, Kurum tarafından yerlerine yeni atama yapılabileceğini kabul eder. 
Şirket, lisansının iptal edilmesi durumunda Kurumun, şirketin nam ve hesabına yüz yirmi 
gün içerisinde şebekenin satışı ve yeni lisans sahibinin belirlenmesi için ihaleye çıkacağı 
ve bu süreçte, şebekenin yem lisans sahibine satış bedelinin ve ihaleye ilişkin usul ve 
esasların Kurul tarafından belirleneceğini kabul eder.
ESKİ ŞEKİL
Murakıplar Ve Görevleri:
Madde 10 - Genel kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir 
veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. İlk murakıp geçici ikinci 
maddede bir yıl süre ile seçilmiştir. Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353-357. mad
delerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

YENİ ŞEKİL
Murakıplar Ve Görevleri:
Madde 10 - Bu madde şirket esas sözleşmesinden kaldırılmıştır.
ESKİ ŞEKİL
Genel Kurul:
Madde 11 -
a) Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara dav
ette TürkTicaret Kanununun 355, 365, 366, 368. maddeleri hükümleri uygulanır.
b) Toplantı Vakti: Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay 
içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap 
ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
c) Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulu
nan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında 
hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla 
temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri 
hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.
djMüzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret 
Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel 
kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. 
e)Toplantı Yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin 
bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul
Madde 11-
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara dav
ette Ticaret Kanun’u hükümleri uygulanacaktır.
a - Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 
ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri 
icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.
b - Rey verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulu
nan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında 
hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile 
temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri 
hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.
c - Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Ticaret 
Kanun’unda yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları 
ve bu toplantılardaki karar nisabı Ticaret Kanun’u hükümlerine tabiidir.
d - Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları 
içinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışındaki başka bir 
yerde veya yurt dışında uygun görülecek diğer bir mahalde daha önceden usulünce ilan 
edilmek kaydı ile toplanır.
Bu hususun toplantıya çağrı mektupları ile ilanlar aracılığıyla bütün hissedarlara duyurul
ması şarttır. Şirket genel kurul toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir.
Şirketin genel kuruftoplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk 
Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, 
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katıl
malarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıya
cak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemler
den de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu 
hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan 
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
ESKİ ŞEKİL
Toplantılarda Komiser Bulunması:
Madde 12 - Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarım ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. 
Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin 
imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.
YENİ ŞEKİL
Toplantılarda Komiser Bulunması:
Madde 12 - Bu madde şirket esas sözleşmesinden kaldırılmıştır.
ESKİ ŞEKİL 
ilan:
Madde 13 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri 
saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün 
önce yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile 
yapılır.
Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. mad
desi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel 
yapılması zorunludur.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddeleri 
hükümleri uygulanır.
YENİ ŞEKİL
İlan:
Madde 13 - Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası 
hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 
onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki 
gazete ile yapılır.
Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü madde
si hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması 
zorunludur.
Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK 474 ve 532. Maddeleri hükümleri 
uygulanır.
ESKİ ŞEKİL
Karın Tespit Ve Dağıtımı:
Madde 15 - Şirketin genel masraftan ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe öden
mesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden 
indirildikten sonra geriye kalan miktar safı kârı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kâr
dan kurumlar vergisi kesildikten sonra % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.
Kalandan hissedarlara ödenmiş sermayelerinin % 5’i nispetinde birinci temettü dağıtılır. 
Geri kalan kısım genel kurulun karar vereceği şekilde kısmen veya tamamen dağıtılır veya 
fevkalade ihtiyat akçesi olarak ayrılır.
İkinci temettü hissesi olarak dağıtılması kararlaştırılan ve kara katılan diğer kişilere 
dağıtılan paralardan Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi gereğince % 10 kesilerek 
kanuni yedek akçeye eklenir.
YENİ ŞEKİL
Karın Tespit Ve Dağıtımı:
Madde 15 - Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe öden
mesi ve ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerin 
indirilmesinden sonra, geri kalan miktar sari Karı teşkil eder. Bu surette meydana gelecek 
kardan Kurumlar Vergisi kesildikten sonra %5 kanuni yedek akçe ayrılır. Bu kalan itfa 
edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5(yüzde beş) oranında birinci 
temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım Genel Kurulun tespit edeceği 
şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur hizmetlilere ayrıla
cak miktar ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara işti
rak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunun 519. Maddesinin 3.fıkrası 
gereğince. %10 (yüzde on) kesilerek adi kanuni yedek akçeye eklenir.
ESKİ ŞEKİL
İhtiyat Akçesi:
Madde 16 - Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. 
ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.
YENİ ŞEKİL
ihtiyat Akçesi:
Madde 16 - Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 519 
ve 521 .madae'eri hükümleri uygulanır.
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Bankalarda istihdam hir yılda 6 bin 680 kişi arttı
Türkiye Bankalar 
Birliği, bankalardaki 
çalışan sayısı 2014 
Haziran ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına 6 bin 680 kişi 
arttı.
TBB, Haziran 2014 
dönemi Banka, Şube 
ve Personel Bilgile 
ri'ne ait raporu 
yayınladı. Rapora 
göre, banka cılık sis
teminde Nisan-Hazi 
ran 2014 döneminde 
faaliyet gösteren 
banka sayısı 50, 
mevduat bankaları 
sayısı 33, kalkınma 

ve yatırım bankaları 
sayısı 13 ve katılım 
bankaları sayısı 4 
oldu. Mevduat ban 
kalarından 3 tanesi 
kamu sermayeli, 11 
tanesi özel ser
mayeli ve 18 tanesi 
yabancı sermayeli 
bankadır. 2014 ikinci 
çeyrek itibariyle mev 
duat bankalarıyla 
kalkınma ve yatırım 
bankalarının toplam 
şube sayısı, Ekim- 
Aralık 2013 dönem
ine göre 116, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 581 artarak 11

bin 137 oldu. 
Nisan-Haziran 2014 
döneminde şube 
sayısı 2013 yılso- 
nuna göre kamusal 
sermayeli mevduat 
bankalarında 34, 
özel sermayeli mev
duat bankalarında 
56,yabancı sermaye 

li mevduat bankala 
rında 25, kalkınma 
ve yatırım bankaların 
da ise 1 adet arttı. 
Aynı dönemde mev
duat bankalarında 
banka başına ortala
ma şube sayısı 336 
oldu. Bu rakam 
kamusal sermayeli 

mevduat bankaların
da bin 144, özel ser
mayeli mevduat 
bankalarında 490, 
yabancı sermayeli 
bankalarda ise 126 
oldu. İstihdam son 
bir yılda 6 bin 680 
arttı. Bu yılın ikinci 
çeyreğinde mevduat 
bankaları ile kalkın
ma ve yatırım 
bankalarında çalışan 
sayısı bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre 6 bin 680 kişi 
(yüzde 3,5 oranında), 
2013 yılsonu rakam
larına göre bin 429 

kişi (yüzde 0,7 
oranında) artarak 
198 bin 894 oldu. 
2013 yılsonu rakam
ları ile karşılaş 
tırıldığında çalışan 
sayısı kamusal ser
mayeli mevduat 
bankalarında 927, 
Fon bankasında 2, 
yabancı sermayeli 
mevduat bankaların
da ise 147 kişi aza
lırken, özel serma 
yeli mevduat 
bankalarında 2 bin 
409, kalkınma ve 
yatırım bankalarında 
96 kişi arttı.

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

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
Mineli- 
ÛÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
05353781800

SATILIK ZEYTİNIİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

KİBAUK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK'
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2
MÜRACAAT 

02245136111 
05324930377

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4932

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)

KİBAUK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

0 535 37818 80

SATILIK SB BAYİİ
05072447224

‘Gemlik Körfez’ www.gem l ikkorfezgazetesi .com

http://www.gem


Hisar 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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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... 
^ngifi^ircaft ÇDuman

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

sahibinden.com


^^{^bbnfer

KAVLAK
^DOĞANIN HÂZİNESİ

KAVLAK1^^»Doûanin HArlNI»! *- _ (Zeyt i n ___
*WZeytinyağ

Mvüşkj pEH 
A»yiilıVılflIl»

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLÂK'markâ^ı, M| 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

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

^V| Silbtlll^ jl/I.VTİN gBÇBUİ
Kestane Şekeri 1 
nöresel Reçelleri 
rteınetik Ürünle?

Tel: 512 0 512
www.kavlak.com.trŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklâl 'Cad.)Yâlova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedclek)

Türk Metal MEES ile yapacağı 
toplu sözleşme taslağını hazırladı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ETME BULMA DÜNYASI...
Birkaç yıl önce AKP iktidarı, polisi mari 

fetiyle düğmeye bastı ve Türkiye’deki 
Kemalist aydınlan, Türk Ordusunun üst 
düzey generallerini biri gece yarısı baskı 
nıyla evlerinden alarak içeri tıktılar.

Evlerini darmadağın ettiler, kelepçeleyip 
medya marifetiyle teşhir ederek onurlarını 
incittiler.

Topluma karşı suçlu ilan ettiler.
Olmadık iftiralar ve suçlamalarla karşı 

karşıya kaldı yüzlerce insan..Devamı 4’de

II

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ!...

www.umurbevdeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Türk Metal Sendika 
sı, 1 Eylül 2014 ile 
31 Ağustos 2016 ta 
rihleri arasında 
geçerli olacak ve 
Türkiye Metal 
Sanayicileri Şendi 
kası (MESS) Yöneti 
mi ile yapılacak top 
lu sözleşme görüş 
melerine ‘esas’ ola
cak sözleşme 
taslağı için hazırlık
larını tamamladı. 
Türk Metal 
Sendikası Gemlik

Şube Başkanı 
Kemal Durmaz, dün 
sendikada yaptığı 
basın toplantısında, 
toplu sözleşme 
taslağı hakkında 
bilgi verdi.
Haberi sayfa 3’de

CelalDwMolii 
Lisesinden iiniyersiteıi 

kazananlar nelii oiaıı
23 Mart 2014'te yapılan Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı (YGS) ve 14-15-21-22 
Haziran 2014 tarihlerinde yapılan Lisans 
Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlanna 
göre, Gemlik celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nden üniversiteyi kazananlar belli 
oldu. Öğrencilerin listesi ve kazandığı 
fakülteleri 7. sayfamızda bulabilirsiniz.

çevreyi kirletene 
kanatma geliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte 
pe, Bursa’da çevreyi kirleterek üretim 
yapan işletmelerin ‘büyüklükleri ne olur
sa olsun’ kapatılacağını söyledi. Syf 6’da

®0 V

ÖZEL AYKENT ttKOGRETIM OKULU
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

“Aykent ile hedeflerinize doğru”
2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, IKlaTjrffL llar fflv”
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi İT T 1 ti •

İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir HKwt J 1 > |M, |, | ili 11 10 111 i 11 /11 * k 111 ■ JvKl* rl 
ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini A', W ''J

ispatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır.

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

4-5 yaş 
ANASINIFI

1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF
8.SINIF

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.umurbevdeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Türk Metal Sendika 
sı, 1 Eylül 2014 ile 
31 Ağustos 2016 ta 
rihleri arasında 
geçerli olacak ve 
Türkiye Metal 
Sanayicileri 
Sendikası (MESS) 
Yönetimi ile yapıla
cak toplu sözleşme 
görüşmelerine 
‘esas’ olacak 
sözleşme taslağı 
için hazırlıklarını 
tamamladı.
Dün, Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı Kemal 
Durmaz, Sendika da 
yaptığı basın toplan
tısında toplu sözleş 
me taslağı konusun
da bilgi verdi.
Durmaz şunları 
söyledi: “21-23 
Temmuz 2014 tarih
leri arasında topla 
nan Başkanlar 
Kurulumuz, 3 gün
lük süre boyunca, 
MESS’e bağlı 160 
işyerinde görev 
yapan 600’e yakın 
sendika temsilci 
mizin cevapladığı 
anket sonuçlarını 
değerlendirdi..
Başkanlar Kurulumu 
zun, yapılan anket 
sonuçlandırmasını 
değerlendirmesin
den sonra, sendika 
mızın üzerinde 
içtenlikle, disiplinle 
ve kararlılıkla dur
duğu ‘Grup Toplu İş 
Sözleşmesine’ yöne
lik olarak, sendika 
mızın görüşlerini 
içeren ‘sözleşme 
taslağı’ son şeklini 
aldı.
TASLAKTA YER 
ALAN 
GÖRÜŞLERİMİZ: 
Sendikamızın, MESS 
Grup Toplu İş Söz 
leşmesinde esas

alacağı görüşler ve 
bu görüşler doğrul
tusunda ortaya 
çıkan tekliflerimiz 
şöyle:
ÜCRETLERE YÜZDE 
14 ZAM İSTİYORUZ 
Birinci altı ay için, 
ücretlerde yüzde 14 
zam istiyoruz.. 
İkinci altı ayda 
‘enflasyon’ oranında 
artış, Üçüncü altı 
ayda, enflasyon artı 
2 puan artış. 
Dördüncü altı ayda 
ise yine enflasyon 
oranında artış 
diyoruz..
SOSYAL YARDIM
LARDA YÜZDE 20 
ZAM DİYORUZ..
Sosyal Yardımlar da, 
Birinci yıl yüzde 20 
zam, ikinci yıl ise 
enflasyon artı 2 
puan oranında artış 
istiyoruz. Çocuk 
Parası ise 25 TL ola- 
Cdk 
ASGARİ ÜCRETLE 
ÇALIŞANLAR, 
İşe yeni, giren işçi, 
Türk Metal Sendika 
sına üye olduğunda, 
saat ücretlerine 1. 
Yıl için 40 kuruş, 
İkinci yıl için ise 45 
kuruş eklenecek. 
Eğer ulaşılan bu 
ücretin altında kalan 
eski işçi varsa, onun 

ücreti de bu ücrete 
iblağ edilecek.
İHBAR MÜDDETİ VE 
TAZMİNATI
Mevcut sözleşmede 
yasal sürelerden 
ödenen tazminatın 
yerine, yasal 
sürelerin 2’şer hafta 
fazlası dikkate alı
nacak... İşi 6 aydan 
az sürmüş olan işçi 
için, eskiden 2 hafta 
olan ihbar süresi 4 
hafta olacak.. 
6 ay ile 1,5 yıl 
arasında çalışan işçi 
için eskiden 4 hafta 
olan ihbar müddeti 6 
hafta olacak.
1,5-3 yıl arasında 
çalışan işçi için 
eskiden 6 hafta olan 
ihbar süresi 8 hafta 
olacak. 3 yıldan 
fazla çalışan işçi için 
eskiden 8 hafta olan 
ihbar süresi 10 hafta 
olacak...
Bu sürelerden fazla 
‘süre uygulaması’ 
olan işyerlerinde, 
uygulamaya aynen 
devam edilecektir. 
BİREYSEL 
EMEKLİLİK 
UYGULAMASI 
Bu madde ile, Türk 
Metal Sendikasının 
anlaşma sağladığı 
Bireysel Emeklilik 
Kuruluşuna,

Bireysel Emeklilik 
Sözleşmesi hüküm
leri çerçevesinde 
başvuruda bulunan 
taraf sendika üyesi 
işçi adına, işveren 
tarafından da her ay 
6 saatlik brüt çıplak 
ücreti tutarında 
bireysel emeklilik 
primi yatırılacak. 
Sözleşme imzalanan 
Bireysel Emeklilik 
Kuruluşuna, işveren 
tarafından üye adına 
yapılan prim 
ödemeleri, işçinin 
Türk Metal Sendika 
sına üye olarak, iş 
yerinde fiilen çalış 
tığı sürece devam 
edecek.
CUMHURİYET 
BAYRAMI HEDİYESİ 
Türkiye Cumhuriye 
tinin Ulusal Bayramı 
Olan, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
günü, sendika üyesi 
işçilere Büyük 
Onder Mustafa 
Kemal Atatürk adına 
çıkarılan, 1 Adet 
tam ‘Ata Lira’ verilir. 
KAZASIZLIK ÖDÜLÜ 
Toplu İş Sözleşme 
sinin imzasından 
itibaren iş kazası 
geçirilmeyen gün
lere istinaden sendi
ka üyesi işçilere 
kademeli olarak;

-100 gün için 100 
TL net 
- 200 gün için 150 
TL net 
- 360 gün için 200 
TL net 
- Devamındaki her 
100 gün için 50 TL 
net ilave edilecek 
tutarda ödeme 
yapılır. Kademeler 
deki süreler biriktir
ilerek dikkate alınır. 
Örneğin; 
kazasız geçen 100 
gün için 100 TL, 
200 gün için 100 + 
150 = 250 TL, 
360 gün için 100+ 
150+ 200 = 450 TL... 
Bu süreler kaza 
olduğu günden itiba 
ren sıfırlanırlar... 
TASLAĞIMIZLA 
İLGİLİ DETAYLAR.. 
Başkanlar 

Kurulumuzun 3 gün 
süren çalışmaları 
sonucunda 
çerçevesi belirlenen 
taslağımızla ilgili 
detayla, yetki bel
gelerinin tamamlan
masından sonra 
üyelerimizle pay
laşılacaktır.” 
öte yandan, 
Türk-iş Genel 
Sekreteri ve Türk 
Metal Sendikası 
Genel Başkanı 
Pevrul Kavlak,

Başkanlar Kurulu 
muz çalışmaları 
sonucunda ortaya 
çıkan taslak hakkın
da şu değerlendir 
meyi yaptı: 
“2014-2016 Grup 
Toplu Sözleşmesi, 
bizim için farklı bir 
anlam ve önem 
taşıyor.
Bu dönem de metal 
işçilerinin emeği ve 
ekmeği için, onların 
insanca çalışma ve 
insanca yaşama 
koşullarından uzak 
düşmemesi için ver
ilecek mücadeleyi 
tek başına Türk 
Metal olarak biz 
yürüteceğiz.
Başkanlar Kurulumu 
zun netleştirdiği bu 
taslaktaki rakamlar, 
Türkiyenin sosyo
ekonomik gerçekleri 
ile, metal işçilerinin 
ve işletmelerin 
gerçeklerinin bir 
harmanlamasıdır. 
Sözleşme ile ilgili 
detayları, önümüz 
deki günlerde yine 
üyelerimizle paylaş
maya devam ede
ceğiz. Taslağın ve 
sözleşmenin üyele 
timize hayırlı ve 
uğurlu sonuçlar 
getirmesini diliyo
rum.”

Hail ta m M mim
Türkiye Odalar 
ve Borsalar 
Birliği’nce 
her yıl ramazan 
bayramlarında 
yoksullara 
dağıtılmak üzere 
Odalara ve 
Borsalara

gönderdiği 50 
şer bin lira ile 
Gemlik 
Ticaret Borsası 
707 aileyi 
sevindirdi.
Borsa tarafından 
anlaşma ile 
sağlanan 707 

adet gıda paketi 
muhtaç 
vatandaşlara 
Bayram öncesi 
dağıtıldı.
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
Ilhan Acar, 
gazetemize

yaptığı 
açıklamada 
geleneksel 
hale gelen 
ramazan 
yardımlarının 
gelecek yıllarda 
da sürdürüle
ceğini belirtti.
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II II II

Güne Bakış
V

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

ETME BULMA DÜNYASI...

ıkıninıH iı Mil iıiııi mı ur
Düzmece kasetler, düzmece alzll tanıklarla bu 

insanları ileri vaslarına karsan.vıllarca cezaev
lerinde olmadık zulme uğrattılar.

Kimisi cezaevlerinde hayatlarını kaybetti.
Basbşkan Receo Tavvfe Çrdoöanla birlikte 

görev yapan Genel Kurmay Başkanınt bile terör 
örağfünün bası jian edin ölümüne haois cezaları 
almalarına neden oldular.

Önce Ordu AKP iktidarı tarafından yeniden 
dizayn edildi.

Sonra yargı...
Üniversitelerdeki Cumhuriyetçi Kemalist aydın

lar. bjrer bahane ile Görevlerinden alındılar.
Savajğjeöeç vuftsever subavley darbeci, terörist 

alan edildi.
Bunları tanınmış aazeteciler. tejeyizvonculara 

haksız suçlamalarda yıllarca çile çektiler.
Aileleri de aynı sıkıntıları yaşadılar.
Bunlar vaoılırkpr\ olusturulaıy vandasjnedva İle 

toplumu da suçlamalara inandırdılar.
Suçlayanların avukatları isin.basından beri 

bunları vaoan/ajır) devlet içine cörjakleıjmis oolis- 
lerin yaptıklarını iddia ettiler.

Televizyonlarda bağır, bağır bağırdılar.
Cemaatin celisinin, iktidarla birlikte, ülkede bir 

itibarsızlaştırma colitikasıyürüttüöünü televiz 
yon kanallarında söylediler.

2002 seçimlerinden sonra iktidara gelen 
hükümet. aecmis,clpr\,em[erde vasanan,siyasi 
olaylar karşısında kendilerinin hep itilip 
kakıldıüını. vçjsayetci aşkeyler ve varoının kendi
lerine ve Müslümanlara zulum uvauladıöı korno 
/eksiyle yola çıktılar.

Bir intikam politikası ve projesi uygulandı 
ülkede.

Bizden olanlar, olmayanlar diye ülkeyi kamp 
lara böldüler.

Gelinen noktada, her türlü cemaat, tarikat 
desteği ile 12 yıldır yürüyen AKP iktidarı kendi 
içinde anlaşmazlığa düştü.

İktidarın gücünü daha fazla yanında görmek 
isteyen Gülen Cemaati poliste, yargıda ve tüm 
devlet kurumlarındaki yapılanmasına güvenerek 
Recep Tayyip Erdoğan’a bayrak açtı.

Prensilvanyada otağ kurmuş olan Fettullah 
Gülen Hoca, okyanus ötesinden Türkiyedesi 
siyaseti ve devleti din adına yönetiyordu.

Bu iiş bugfün başlamadı.
40 yıl önce zmir de başladı.
Bugün birçok AKP’li, Gemlik’ten İzmir’e o 

muhteşem Hocayı dinlemeye gidiyordu.
Anlatıp, anlatıp değerini bitiremiyorlardı.
Gülen Cemaatti Cumhuriyet ile çatışmalı olan 

ve devlet tarafından idam edilen Said-i Nur’si nin 
yolunda giden bir cemaati.

Önce okullar kurdular, ticarete girdiler, dergiler, 
gazeteler çıkardılar, bankaları oldu.

Bunlar bir merkezden yönetildi.
Çığ gibi büyüdüler.
AKP iktidarında ise en güçlü dönemlerindeydi 

ter.
Deshanelerin kapatılmasıyla başlayan anlaş 

mazlık, şantaja dönüştü.
Bu kez doğrudan başbakan ve ailesinin kirli 

ilişkilerini basına sızdırdılar.
O günden sonra büyük savaş başladı.
Birkaç gündür devletin en önemli mevkiilerinde 

görev almış istihbaratçı polis şeflerinin evleri 
şahaba karşı, -aynı askerlere ve aydınlara yaptık
ları gibi- Tayyibin polisleri tarafından basıldı.

Elleri kelepçelendi.
Casuslukla suçlanıyorlar.
Dünya bu.
Etme bulma dünyası derler ya!
Cemaatin polislerinin masum insanlara yaptık

larını şimdi kendileri yaşıyorlar.
Bâskinıar sırasıhda oasın'a oagırıyörıar, vatan 

millet edebiyatı yapıyorlar.
ae kardeşim sızın ne'ışınız &br, ba'şoa Kanın 

evinde sakladığı milyon dolarlarla..
Ne işiniz var Halk Bankası Müdürünün evindeki 

ayakkabı kutularına gizlediği dolarçıklarla.
Ne işiniz var bakanların oğulcuklarının yatak 

otıâıarınbâkı' Kasachtıaha,'~z.arrât ın âitıriıarı^ıa 
dağıttığı rüşvetlere, 750 bin liralık bakan 
saatiyle..

Türkiye de bir trajl komedi oynanıyor.
Haş’oaKan 'gıaöreK thlınieaıl' oıfnaK Ve' tek" aaam 

oıma se&aasıhael? uufnnûrodşKanı se'Çııefek,"turn 
yetkileri elinde toplama sevdasında..

Yânı, oır'ÇSşıt tz&'saaıaŞrrfâK, nnürsueŞmeK sev
dasında.

Biz yaşanları merakla seyrediyoruz.
berçökten'ou 'üİKe/ae a'aâıöt varsa, vicdanı'riür 

yargıçlar savchar varsa beVıötın' içe çörökıennîış 
tüm suçluları ortaya çıkarmalı.

Bu iktidarın başındaki kişi olsa bile...

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Kurtul 
ile birlikte ilçenin 
vitrin bölgelerinden 
birisi olan 
Engürücük’ün de 
hak ettiği güzellik
lere kavuşacağını 
söyledi.
Engürücük- 
Kurşunlu yol ayrımı 
ve kavşağında 
yapılan çevre 
düzenlemesi ve 
yeşillendirme çalış
malarının mahalle 
girişi ve alt geçit 
çevresinde de 
devam edeceğini 
anlatan Refik 
Yılmaz, “Engürü 
cük’ün marka 
değerini artıracak 
hizmetleri getire
ceğiz. Bursa-Gemlik 
yolu üzerinde seya
hat edenler bundan 
sonra çok daha 
güzel bir Engürücük

görecekler" dedi. 
Başkan Yardımcısı 
Vedat 
Büyükgölcigezli ile 
birlikte Engürücük 
Mahallesindeki 
kavşak düzenleme 
çalışmalarının yanı 
sıra çevre düzen
lemesi çalışmalarını 
da yerinde incele 
yen Gemlik Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz, mahalle 
halkı ile de sohbet 
etti. Büyükşehir 
Belediyesinde 
yapılan değişiklikten 
çok önce, köyler 
mahalle statüsünü 
dönüşmeden Gemlik 
Belediyesi olarak 
hizmetleri başlattık
larını hatırlatan

Refik Yılmaz, her 
köye bir temizlik 
görevlisi projesinin 
de örnek bir çalışma 
olduğunu anımsattı. 
Gemlik’in tüm 
mahalleleri gibi 
Engürücük 
Mahallesine de 
büyük önem verdik
lerini açıklayan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, köy yollann- 
daki düzenleme, köy 
tuvaletinin yapımı 
nın yanı sıra Engürü 
cük’ün çehresinin 
de değişeceğini 
müjdeledi.
Yılmaz, kavşak ve 
çevre düzenleme 
çalışmalarıyla birlik
te yeşillendirme 
çalışmalarını kısa 
sürede tamamla
mayı hedefledikleri
ni sözlerine ekledi.

Müteahhitler iftarda haw
Gemlik Müteahhitler 
Derneği üyeleri 
geleneksel iftar 
yemeğinde bir araya 
geldiler.
Baba Diyarı’nda 
verilen iftara 
Gemlik’te faaliyet 
gösteren çok sayıda 
GMD üyesi katıldı.
3.sü gerçekleştirilen 
iftar yemeğine 54 
işadamı katılarak 
sohbet etme imkânı 
buldular.
GMD Başkanı 
Hamza Aygün yap
tığı açıklamada 
“Derneğimizin her 
ay rutin olarak 
düzenlediği istişare 
toplantıları ramazan 
ayı vesilesiyle 
iftarlı olarak yaptık. 
İftarımıza

katılımın yüksek 
olması bizleri gayet 
memnun etmiştir. 
İftar sonrasında da 
rutin aylık istişare 
toplantımızı gerçek
leştirdik. Dernek 
olarak geçtiğimiz 
ay içersinde 
yapılanları üyeleri

mize aktararak 
genel sorunlar 
hakkında görüş 
alışverişinde bulun
duk. Çok faydalı bul
duğumuz bu 
istişare toplantılan 
neticesinde 
Sektörümüze ve 
Gemlik’e faydalı

icraatlara vesile 
olacağımızı umut 
etmekteyiz.” 
dedi.
Gemlik Müteahhitler 
Derneği üyeleri iftar 
ve istişare toplan
tılarının ardından 
sohbet etme 
imkânı buldular.

KAYIP BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SAN.TUR.VE TIC.A.Ş. isimli firmamızın, 
Gemlik Gümrük müdürlüğünden onaylı P 0911529 Nolu 

A.TR dolaşım belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

LEB^. İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95J|
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Para »Men canına kfvdı
Bursa’da 38 yaşın
daki fabrika işçisi, 
kız arkadaşına 
verdiği parayı geri 
alamayınca parkta 
kendini astı. 
Olay, merkez Nilüfer 
ilçesinde Uludağ 
Üniversitesi öğren
cilerinin yaşadığı 
Görükle 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre tekstil fab
rikasında çalışan 
Erhan A. (38), 6 ay 
önce işten ayrılınca 
tazminat olarak 
aldığı 18 bin lirayı 
kız arkadaşı N.L.’ye 
borç olarak verdi. 
Bir süre sonra N.L. 
ile anlaşamayan 
Erhan A. parayı geri 
istedi. Eski sevgilil
er arasında borç 
yüzünden tartışma 
çıktı. 3 ay önce

Bnısa'la Facebookklaıdinciliği
Bursa’da bir kişi, 
tanımadığı şahsın 
Facebook adresine 
gönderdiği mesajlar 
yüzünden 180 lira 
borçlandı.
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl 
ilçesinde ikamet 
eden R.Y., A.Ç.’nin 
yanına giderek 
vereceği facebook 
adresine mesaj 
göndermesini

Eşini işyerinden altın çaldı
diye nailse şikayet etti
Bursa’da bir kuyum
cu, eşinin iş 
yerinden 1 kilo altın 
çaldığını öne sür
erek polise müra
caat etti.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi 
ilçesinde meydana 
gelen olayda Ş.M., 
sabah saatlerinde iş 
yerine geldiğinde 
kasada bulunan 1 
kilo altın ve 5 bin 
liranın yerinde 
olmadığını gördü.

Erhan A., parkta 
karşılaştığı N.L.'yi 
bıçakla kovaladı ve 
zarfa koyduğu bir 
mermiyi yolladı.
N.L.’nin şikayeti 
üzerine Erhan A. 
hakkında tehdit ve 
saldırı suçundan 
dava açıldı.
Bunalıma giren Er 

Bunun üzerine kapı- olmadığını gören 
da zorlama izinin Ş.M. polis ekiplerine

han A., evinin yakın
larında bulunan 
Harmanlık Parkı'na 
gelerek iple kendini 
ağaca asarak hayatı
na son verdi. Sabah 
saatlerinde yoldan 
geçen vatandaşlar 
cesedi görünce 
durumu polis ekip
lerine bildirdi. Erhan

A.'nın cesedi, 
polisin incelemesi 
nin ardından otopsi 
yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp Kuru 
mu morguna 
kaldırıldı. Olay 
yerinde bir de Erhan 
A.'nın yaşadıklarını 
anlattığı mektup 
bulundu.

istedi. Aynı şekilde 
A.Ç., 
P.D.’ye de hiç oku
mayarak mesajlar 
göndertti.
Bir süre sonra 
gönderdikleri 4 
mesajla ilgili 
180 lira borç geldiği
ni gören A.Ç., 
dolandırıldığını 
anladı. Polis, olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

haber verdi. Ş.M., 
“İş yerini en son 
eşim kapattı. Salı 
günü ise iş yerini 
hiç açmadık. Ben 
sabah geldiğimde 
hırsızlık olayının 
yaşandığını gördüm. 
Kapıda zorlama 
yoktu. Eşim ile 
aramızda ailevi 
sıkıntılar var. En son 
iş yerini de eşim 
kilitlemişti, 
şikayetçiyim” dedi. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Bursa’da sahte 
polislerin denedikleri 

«enlem yok artık 
dedirtti

Bursa’da sahte 
polis "annen ve 
baban elimizde" 
diyerek bir kişinin 
18 bin lirasını 
dolandırdı.
Edinilen bilgiye 
göre, F.A.’yı arayan 
P.A. kendisini 
polis olarak tanıttı. 
Sahte polis, 
F.A.’ya, “Babanın 
kredi kartını yurt 
dışında kop 
yalamışlar. Baban 
ve annen elimizde 
bize para gönder
men lazım”

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

MB ABONE OLDUNUZ Mü?
■ııulrlı lu linlı ıluıl lutml

TM* A “SUYUNU BOŞA I IflA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın

‘Gemlik IÇÇrfei’ www.gernlikkorfezgazptesi.com

dedi.
Bunun üzerine 
sahte polise inanan 
F.A., 4 bin 700 dolar 
ile ziynet eşyalarını 
bozdurup, 
dolandırıcıların 
hesabına 18 bin 
lira yatırdı. 
Bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan F.A., 
Çarşı Polis 
Karakolu’na 
giderek şikayetçi 
oldu. Polis, olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gernlikkorfezgazptesi.com
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ÇEVREYİ KİRLETENE KAPATMA GELİYOR
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe, Bursa’da çevreyi 
kirleterek üretim 
yapan işletmelerin 
‘büyüklükleri ne 
olursa olsun’ kap
atılacağım söyledi. 
Başkan Altepe, 
BURULAŞ’taki 
başkanlık makamın
da Bursa 
Mermerciler Odası, 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) 15. Komite 
ve Yıldırım Sanayici 
İşadamları Derneği 
(YILSİAD) yetk
ilileriyle görüştü. 
Bursa Mermerciler 
Odası yönetim kuru
lu üyeleriyle 
görüşmesinde 
Bursa’da bulunup 
da çevreyi kirleterek 
üretim yapan 
tesisler konusuna

değinen Başkan 
Altepe, 28 yıl önce 
çıkan fakat uygulan
mayan çevre yönet
meliği esaslarının 
bundan sonra harfi 
yen yerine getirile
ceğini açıkladı. Artık 
Bursa’da çevreyi kir
leten herhangi bir 
tesis istemediklerini 
kaydeden Başkan 
Altepe, yönetmelik
ler dışında hareket 
eden, çevreyi kir
leterek üretim yapan 
fabrikaların büyük

lükleri ne olursa 
olsun kapatılacağını 
söyledi. Altepe, 
Bursa’da yapılan 
üretimde özellikle 
Almanya modelinin 
esas alınması gerek
tiğini ifade etti, özel
likle bu ülkede 
olmak üzere Avru 
pa’nın birçok ülke 
sinde her işletmenin 
sanayi bölgesinde 
yer almadığını, 
kurumların ‘kapasite 
ve üretim sahalarına 
göre’ mahalle ara 

larında, köylerde 
bile kimseyi rahatsız 
etmeden, çevreyi 
kirletmeden başarıy
la faaliyet göster
diğini vurgulayan 
Başkan Altepe, 
“Almanya’da her 
köyde fabrika var. 
Mermerci, boya- 
haneci de var. Diğer 
imalatçılar da var. 
Ama kimse kimseye 
zarar vermiyor. Ne 
yanındaki komşu 
suna, ne esnaf arka 
daşına ne de çev 

reye... Her köşede 
her türlü imalat var. 
Ona göre düzen
lemeler yapılmış” 
dedi. Bursa’da da bu 
anlayışın oturması 
ve mahalle araların
da üretim yapan 
işletmelerin çevre 
yönetmeliğinin 
esaslarını tavizsiz 
olarak uygulaması 
gerektiğini ifade 
eden Başkan Altepe, 
“Herkes kendisine 
çeki-düzen verse, 
çevre hassasiyetleri 
gözetilse, hiçbir 
sıkıntı olmayacak. 
Problemler çok daha 
kısa yoldan giderile
cek” diye konuştu. 
Konuşmasında 
başta Almanya 
olmak üzere Avrupa 
ülkelerinde oluşturu
lan sanayi mantığın
dan örnekler veren

Başkan Altepe, 
“Burası ‘Sanayi böl
gesine geçelim de 
kurtulalım’ diye düz 
mantıkla gidiyor. Bir 
üretim illa sanayi 
bölgelerinde yapıl
maz ama yapıldığı 
yerde ciddi yapılır. 
Asıl olan, sizin çev 
reye zarar vermem
eniz. Sen nerede 
imalat yapmak isti 
yorsun kardeşim, 
Ismetiye’de mi? 
Tamam Ismetiye’de 
imalatını yap fakat 
çevreye zarar 
verme. Ismetiye 
Deresi’ne o pis 
suyunu akıtma. 
Gerekli tedbirleri al 
ve temiz aksın o su. 
Bu halde sen, 
Ismetiye’de istediğin 
kadar çalış. Benim 
açımdan sorun yok” 
şeklinde konuştu.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

1 G Ü N D E OAVETIYE 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

KRŞ€D€ B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞEiLeR 
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

HİNEÜİİ
VENÜS SİNEMASI

RECEP
İVEDİK 4: 

11:00-14:00- 
17:00-20:15 
CİN : 12:00- 
14:00:16:00- 
18:00-20:30

5133321
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Üniversiteye yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, yükseköğretime sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar ile 23 Mart 2014'te yapılan Yükseköğretime Geçiş 
Sınavı (YGS) ve 14-15-21-22 Haziran 2014 tarihlerinde yapılan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, adaylardan alınan 
tercihler doğrultusunda, 2014-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Yerleştirme sonuçlarının bugünden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden duyurulduğunun bildirildiği açıkla
mada, adayların, yerleştirme sonuçlarını internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekleri kaydedildi.
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’nden elimize ulaşan bilgilere göre üniversiteye yerleşen öğrencilerin isimleri ve bölümleri ise şöyle :

1 BETÜL KERTER Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
2 HÜSEYİN EMRE TUTAR Bilgisayar Bilimleri
3 GÖKSEL ÇELİK Bilgişayar Mühendjsliği
4 RIDVAN İSANÇ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
5 HÜSEYİN OSMANOĞLU Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
6 ÇAĞLA OKUMUŞ Çalısına Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (
7 HÜSEYİN CEM ÖZKAN Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
8 SALİHCAN SOYAL Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
9 KASIM AHMETTOKGÖZ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 
(İngilizce) (%50 10 YONCA GÜVEN Diş Hekimliği Fakültesi
11 TUĞBA TÜLÜ Ebelik
12 NURİ KADİR ARSLAN Ekonometri
13 ABDULKADİR GÖÇER Elektrik-Elektronik Mühendisliği
14 AYŞEGÜL ÖZEN Elektrik-Elektronik Mühendisliği
15 KERİM MORAL Elektrik-Elektronik Mühendisliği
16 ÖMER BERKE TEKİN Elektrik-Elektronik Mühendisliği
17 FURKAN UÇAR Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (%50)
18 ALPER COŞKUN DÜZENSEVER Endüstri Mühendisliği
19 RABİA GÖZDE DEMİROK Endüstri Mühendisliği
20 SABIHA EKICIOGLU Endüstri Mühendisliği
21 SENA OZDEMIR Endüstri Mühendisliği
22 BEYZA ATASAYAR Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)
23 MEHMET AKİF ŞENAY Enerji Sistemleri Mühendisliği
24 ZEYNEB NURİYE KURTULMUŞ Enerji Sistemleri Mühendisliği
25 ECENUR ALP Fen Bilgisi Öğretmenliği
26 MELEK BİLGİN Fen Bilgisi Öğretmenliği
27 EFE NECATİ ÇELİK Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 
(İngilizce) (%50)
28 BURAKHAN ASLAN Halkla İlişkiler ve Tanıtım
29 ALİ DEŞ Harita Mühendisliği
30 HATİCE ÇAKMAK Hemşirelik
31 MELEK ÇALIŞKAN Hemşirelik
32 NURTEN TURAL Hemşirelik
33 OYA KARAOĞLU Hemşirelik
34 ZÜLEYHA ÖZKAN Hemşirelik
35 GUŞTAH OZANADOLU Hukuk Fakültesi
36 NURBANU SÜREN Hukuk Fakültesi
37 RAMAZAN ÇAKIR Hukuk Fakültesi
38 EDA ALTUN Hukuk Fakültesi
39 ALİ KARAKÜÇÜK iktisat
40 ENES SEVİNÇ İktisat
41 VEYSEL AYDIN İktisat
42 DOĞUKAN GÜNAY iktisat (İngilizce)
43 NİL TER İktisat (İngilizce)
44 BUSE TÜRKAN FINDIKOĞLU İktisat (İngilizce)
45 YASEMİN NEBİLİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği
46 BILGE GULCU Ingiliz Dili ve Edebiyatı
47 YUSUF BİLGİÇ inşaat Mühendisliği (İngilizce)
48 KADİR CEYLAN işletme (İngilizce)
49 AHMET CEMİL BAYKAN işletme Enformatiği (Almanca)
50 EDA ÇAĞALI Kimya Mühendisliği
51 İREM DİNÇ Kimya Mühendisliği
52 PELİN ALP Kimya Mühendisliği

53 MAİDE TÜRK Kimya ve Süreç Mühendisliği
54 CEYHAN YİĞİT Makine Mühendisliği
55 ENİS AYSEL Makine Mühendisliği
56 HİLAL KIR Makine Mühendisliği
57 MEHMET SELİM ODA Makine Mühendisliği
58 MUHAMMED ALİ KOÇCAZ Makine Mühendisliği
59 M. ŞÜKRÜ COŞKUN Makine Mühendisliği
60 ORHUN ÂRSLAN Makine Mühendisliği
61 ELİF ÖZEN Maliye
62 HALİL DOYGUN Maliye
63 HASAN ALTINOK Maliye
64 ÜLKÜNUR GÜREŞÇİ Maliye
65 FATMA DENİZ BELİÇ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
66 ÖMER FARUK CÜVELEK Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
67 AKIN ERSOY Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
68 BERKEHAN SELİCİ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
69 CEREN BAŞARAN Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
70 GÜRCAN CANBAY Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
71 İREM TOPAL Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
72 TUNAY KURT Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
73 YAVUZ SELİM ALTAY Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
74 BAHAR CIVA Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
75 ÖZGE ALTIN Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
76 YILMAZ HASAN AKIN Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
77 İDRİS DURDU Mimarlık
78 İLAYDA KANER Mimarlık
79 MERT KAMİL DEMİR Mimarlık (Ücretli)
80 BETÜL SAADET GÜLOĞLU Odyoloji
81 DILAN KAÇAR Okul Öncesi Öğretmenliği
82 ESMA SAĞANAK Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)
83 Adı Soyadı Program Adı
84 YAĞMUR BÜŞRA CİNGÖZ Radyo, Televizyon ve Sinema
(Tam Burslu)
85 SİNEM ŞAHİN Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
86 PELİN DAĞDELEN Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
87 ECE YILDIZ Sınıf Öğretmenliği
88 HÜSEYİN M. FIRAT Sınıf Öğretmenliği
89 ALEYNA YILMAZ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
90 OZAN KAĞAN BAŞDEMİR Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)
91 HAKAN ERDOĞAN Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
(İngilizce)
92 FERİT MİNARE Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
(%50 B)
93 NEBAHAT ÇELİK Sosyal Hizmet (
94 ÖZLEM YAVUZ Şehir ve Bölge Planlama
95 SEVDENUR KURT Şehir ve Bölge Planlama
96 RABİA TANRIVERDI Türk Dili ve Edebiyatı
97 ÖZLEM BÜLBÜL Uluslararası ilişkiler (İngilizce)
98 HAKAN ATAŞ Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce)
99 OZAN BARANSEL Uluslararası Ticaret ve Finansman
100 ŞENAY TUNAGUR Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (Tam Burslu)

‘Gemlik Körfez’ w ww. g e m I i k ko rf ezg aze tes i .co m

https://sonuc.osym.gov.tr
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tmelıhliMe prim sanısına t atılana 2. şans verilecek
Emeklilikte yaşı 
doldurup prim gün 
sayısına takılanlara 
için ikinci bir şans 
doğdu. Belli bir 
yaşın üstündekiler 
için verilmesi 
öngörülen fırsatla, 
eksik prim gün 
sayıları için borçlan
ma imkanı gelecek. 
Bu yolla söz konusu 
kişiler emekli ola
bilecek.
Emekli olma fırsatı 
için yaş şartının 
kadınlarda 63 veya 
65, erkeklerde 65 
olması öngörülüyor. 
Ancak Maliye’nin 

gelecek Mali yük 
nedeniyle çek
inceleri olduğu ifade 
ediliyor.

İKİ ALTERNATİF 
ÜZERİNDE 
DURULUYOR

önceki gece geç 
saatlere kadar süren 
görüşmelerde, 
konuyla ilgili bir 
önerge verilip ver
ilmemesi tartışıldı. 
İtirazların aşılması 
halinde verilecek 
önerge ile yaş 
şartını doldurmuş 
ancak prim günü

eksik kalanlar için 
borçlanma imkanı 
getirilecek.
Borçlanmayla eksik 
günler tamamlandık
tan sonra da emekli 
olma imkanı temin 

edilecek. 100 binden 
fazla kişiyi yakından 
ilgilendiren düzen
leme için iki alter
natif üzerinde duru
luyor. Bunlardan 
ilkinde kadınlar için 

yaş sınırının 63 
olması 
öngörülürken, bir 
diğer önerge çalış
masında ise yaş 
şartı 65 olarak plan
lanıyor. Erkeklerde 
ise 65 yaş şartı alter
natifsiz olarak 
çalışılmış durumda.

YAŞ ŞARTINI 
YERİNE 
GETİREMEMİŞ 
OLANLAR İÇİN 
DÜZENLEME YAPIL
MASI TARTIŞILMIŞTI

Daha önce, sosyal 
güvenlik reformu 

nedeniyle prim 
gün sayısını doldur
muş ancak yaş 
şartını yerine getire
memiş olanlar için 
de bir düzenleme 
yapılması 
tartışılmıştı. Ancak 
412 bin kişi olduğu 
belirtilen yaşa 
takılan emeklilik 
mağdurları için, şu 
anda bir yasal 
değişiklik 
öngörülmüyor. 
Bunun nedeni olarak 
da, gelecek Mali 
yükün sistemi 
zorlama potansiyeli 
gösteriliyor.

K AŞ€M BCKlCMf 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

SATILIK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 

4+1
MASRAFSIZ 
ŞûtiflNELl- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
05353781800

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2
MÜRACAAT 

02245136111 
05324930377

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4933 

FİYATI: 50Kr. (KDVDahil)

Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri :

GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

KİBflUK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE

0 535 37818 88

SATILIK SU BAYİİ 
05072447224

‘Gemlik Körfez’
<11 ■ ......

www. gem li kko rf ezg azetes i. co m
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info@mirhotel.com.tr - www.mirhotel.com.tr

mailto:info@mirhotel.com.tr
http://www.mirhotel.com.tr


------------ ----------- iWiinimlFE

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


[kwl6I£

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.

flKWLAkfl
3.UrrlN RBçeıJİ

^^üretimfer 

WinS^jgjl 
^Zeytinyağı 

■ Kestane Şekeri 4BMİ 
I “Yöresel Reçelleri "7g 
iKözriietik Ürünleri'^

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla iskele - Gemlik (istiklal.Cadi) r-Yalova Yolu Şatış IVIşğâzası - Orhangazi (Gedelek)

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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
M Temırnı? HM 4 ntiMrtwi www.gemlikkorfezgazetesi.com_____________ _____________________ 50 Kr.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Kumla iskele Meydanı’nda halka hitap etti

ntft‘BM hııolisi koııahtof
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ramazan ayı'oi Uttu...
Günler gelip geçiyor.
Bu yıl da ramazan ayı gelip geçti, 
ibâdetlerini yerine getirenlere ne mütlu. 
Huzurlu ve gönül rahathğındalar. Gelecek yıl da 

ramazanı yaşamak umuduyla bir yıl bekleyeceğiz.
Yazın, kışın, her ayın ayrı bir özelliği var.
Ramazan ayı her aydan farklı.
Sosyal yaşamı İnançlara göre biçimlendiriyor.
Gün boyu oruç tutanlar da tutmayanlar da akşam 

ıhar saati geldiğinde sofrasında top sesini beklerken, 
ailece bir araya geliyorlar.

Sokaklar o saatte boşalıyor. Sofraya konanların 
tümünü silip süpüreceğim diye oturanlar, daha iki 
kaşık çorbadan sonra doyuyorlar. Devamı 4’de

CHP Grup Başkan 
vekili ve Yalova 
Milletvekili ve 
Muharrem İnce, 
Kumla İskele Mey da 
nı'nda yaptığı konuş 
mada Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan'ı eleştirerek, 
Cumhur başkanlığı 
seçiminin önemine

değindi. Yüzde 80 
katılım olması 
halinde Ekmeleddin 
Ihsanoğlu'nun ilk 
turda seçileceğini 
belirten İnce, 
"Bir yanda Cumhu 
riyet, bir yanda 
şezlong" şeklinde 
konuştu.
Haberi sayfa 3’de

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

www.umurbeydeemiaK.com 
www.irfaniinlijemlak.com

Pazartesi günü 
başlayıp, Çarşamba 
günü sona erecek 
olan Ramazan 
Bayramı nedeniyle, 
vatandaşlar dün ve 
bugün market ve 
konfeksiyon mağa 
zalannda adeta çıl
gınca alışveriş 
yapıyorlar.
İlçe merkezinde 
bulunan gıda mar
ketlerden Şaypa, 
Bim, A101, özhan

gibi mağazalarda 
dün kasalarda bay 
ram alışverişi nede 
niyle uzun kuyruklar 
oluştu. Özdilek, LC 
Waikiki ve diğer 
mağazalarda da aynı 
durum yaşandı. 3 
gün sürecek olan 
bayram nedeniyle, 
pastaneler de bakla
va siparişleri sıraya 
sokulurken, bayram 
şekeri satışlarında 
da patlama yaşandı.

OKURLARIMIZIN~DIKKffriNE:
GAZETEMİZ RAMAZAN BAYRAMI 

NEDENİYLE 3 GÜN YAYINLANMAYACAKTIR.

•• • •• V I
Q ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU

2002V/ “Aykent ile hedeflerinize doğru”

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi
İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir 

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 
ispatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞI M" der ve başarır.

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF
7. SINIF 
8.SINIF

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.umurbeydeemiaK.com
http://www.irfaniinlijemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Kumla iskele Meydam’nda halka hitap etti

İnce; "Biz ile hırsız polisi kovalıyor"
CHP Grup Başkanve 
kili ve Yalova 
Milletvekili ve 
Muharrem İnce, 
Kumla iskele Meyda 
nı'nda yaptığı konuş 
mada Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ı eleştire 
rek, Cumhurbaşkan 
lığı seçiminin öne 
mine değindi.
Yüzde 80 katılım 
olması halinde 
Ekmeleddin 
ihsanoğlu'nun ilk 
turda seçileceğini 
belirten İnce, "Bir 
yanda Cumhuriyet, 
bir yanda şezlong" 
dedi.
İnce’nin programına 
CHP Bursa Milletve 
kili Sena Kaleli, CHP 
Bursa İl Başkanı 
Metin Çelik, CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Sertas 
lan, MHP Gemlik 
Belediye Başkanı 
Osman Durdu, DP 
Gemlik Belediye 
Başkanı Sefahattin 
Ekinci’de katılırken, 
İnce’yi Kumla İskele 
Meydam’nda yoğun 
ve coşkulu bir kala
balık karşıladı.

RÖMORKTA 
KONUŞTU 
İskele Meydan ı'na 
çekilen traktör 
römorku üzerinden 
halka seslenen İnce, 
şöyle konuştu: 
"İki tür konuşma 
vardır, kağıda baka 
rak ve cama baka 
rak. Bir gün cam 
bozuldu ortada 
kaldı, camdan

konuşunca kültürlü, 
candan konuşunca 
küfürbaz. Bunun bir 
de ağlayan yardım
cısı var. Bana 
Elazığ’dan laf atmış. 
Ben ona seçim böl
gesinden sesleniyo
rum. Haram parayla 
Ümreye gitmek mi? 
Helal para ile 
Kumla’ya gitmek 
mi? Fotoğrafımdan 
bahsediyorlar. O 
fotoğrafı gördün de 
uyuşturucu baron- 
lan ile Kıbrıs’ta aynı 
kareye giren karde 
şinin fotoğrafını 
görmedin mi? Hırsız 
hk yapan bakan ço 
cuklan için ağlıyor. 
Ben Ali İsmail Kork 
maz için, Berkin 
Elvan için, Güney 
doğu’daki şehitleri 
m iz için ağlıyorum. 
Dünyanın her yerin 
de polis hırsızı 
kovalar, bizde ise 
hırsız polisi kovalı 
yor. Bunlar güya 
İsrail’i protesto edi 
yor ve Coca Cola’yı 
Fanta ile protesto 
ediyor. Bunlar ter

biyesiz adamlar. 
"BİR YANDA 
CUMHURİYET, BİR 
YANDA ŞEZLONG" 
10 Ağustos’ta 
yapılacak seçimin 
sıradan bir seçim 
olmayacağını belir 
ten İnce, "Bu seçim 
de milletvekili veya 
belediye başkanı 
seçmeyeceğiz. 
Bir yanda Cumhuri 
yet, bir yanda şez
long. Recep Tayyip 
Erdoğan sizleri 
küçümsüyor, alay 
ediyor, 'Nasılsa tatili 
bırakıp sandığa git
mezler' diyor. 
Erdoğan’ın kampan 
yasına bağış yap
mak için iş adamları 
sıraya girmiş durum 
da ama insanlık 
onuru her zaman 
parayı yenmiştir. 
Yalova'da trilyonlar 
harcadılar, bakan
ları, milletvekillerini 
seferber ettiler, 
burunlarını sürttük.

"ERDOĞAN GEZİ'DE 
YENİLDİ" 
"Geçmişte de defa 

larca yenilgi yaşa 
yan Erdoğan, hiç 
yenilmediğini 
söylüyor ama önce 
1 Mart Tezkeresi' 
nde, sonra Gezi 
olaylarında yenildi. 
Vatandaş o AVM’yi 
yaptırtmadı" diyen 
İnce, sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Bizim 
için en önemli detay 
katılımdır. Bu neden
le şezlonga değil, 
sandığa gideceğiz. 
Eğer katılım yüzde 
80'i bulursa Ekme 
leddin Bey’i ilk turda 
cumhurbaşkanı 
yaparız. Erdoğan’ın 
hayatı yalan. Lisede 
Lefter’i izleyerek 
Fenerbahçeli olduğu 
nu söylüyor. Letter 
Futbolu 1964 yılında 
bıraktığında Erdo 
ğan daha 10 yaşın
daydı. 80 öncesinde 
kızı Esma’nın kendi
sine, ‘Baba biraz da 
bize zaman ayır’ 
dediğini iddia edi 
yor, öğreniyoruz ki 
kızı 1983’te doğmuş. 
'Dedem Sarıkamış’ta 
şehit' diyor, tek bir 

isime rastlanmıyor. 
SSK emeklisiyim 
diyor, kendisi de 
benim gibi milletve 
kili emeklisi. Ofer’le 
görüşmedim diyor, 
görüştüğünü ertesi 
gün kabul ediyor. 
‘Öcalan’la görüşen 
Şerefsizdir’ demişti 
Erdoğan, sonrasın
da, ‘Devlet görüş 
müş’ dedi, en son 
olarak da, ‘Benim 
talimatımla görüşül 
dü’ dedi. Kayseri’de, 
konuşma yaparken 
yüksekte, ‘Şerefsiz’ 
yazılı bir afiş gör
müştüm, sahibi onu 
gidip alsın. Bunların 
yalanlarının sonu 
yok. Şimdi sözde 
İsrail’e tepki gös
teriyor, Yahudi mal
larını kullanmamak
tan bahsediyorlar.
2009 yılında Hüseyin 
Çelik, ‘İsrail’i boykot 
etmeyin’ diye genel 
ge yayınlamıştı.
Aynı zamanda dev 
let yaptınm uygu
lamıyor. Türkiye’nin 
sınır komşuları 
değişti, bir yanda

IŞİD, Barzani, bir 
yanda biz. İtibarımız 
dip yapmış durum
da. Böyle bir adam 
başbakan olmuş 
ama cumhurbaşkanı 
olabilir mi? Ihsanoğ 
lu CHP’nin adayı 
değildir. MHP, DSP, 
DP veya BBP’nin de 
adayı değildir. 
Partiler ülkemizin 
kötü gidişatının 
farkına varmış ve 
ortak adaya destek 
vermişlerdir. 10 
Ağustos’ta bunu 
göndereceğiz. O 
zaman küçük kıya 
met kopacak.
Umutlar yeşerecek, 
ülkemiz özgürleşe
cek, Erdoğan da 
cezasını çekecek 
ama siz kusura bak
mayın, anne tarafım
dan Rizeliyim ve bu 
yüzden onu ceza
evinde ziyaret ede
ceğim. Ve son ola 
rak söyleyeyim, 
devletin parasını 
çalan, sınavda 
öğrencinin puanını 
çalan, oy da çalar" 
ifadelerini kullandı.

Mi tt Mı Mı MM
28-29-30 Temmuz 
2014 tarihlerinde 
kutlayacağımız 
Ramazan Bayramı 
nedeniyle İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, mesaj yayınla
yarak, halkın 
bayramını kutladı. 
Işık, mesajında 
‘‘Birlik ve beraber
liğin pekiştiği

dostluk, saygı, sevgi, 
barış, huzur ve 
yardımlaşmanın art
tığı gerçek anlamın
da bayramlara 
erişilmesi temen
nisiyle, aileleri ile bir
likte, tüm mesai 
arkadaşlarımın ve 
halkımızın bayramını 
tebrik eder, esenlik
ler dilerim” dedi.

KAYIP
GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞINDAN 

ALDIĞIM PAŞA 16 ADLI ÖZEL TEKNEME 
AİT 0062710 SERİ NOLU 

DM11BK0145P437645 BELGE NOLU 
BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMEMİ 

KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.
İSMAİL AKÇAY

WiW ABONE OLDUNUZ MU?
■üMiııııııııııııııııııııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

EBB “SUYUNU BOŞA-
HI A A HARCAMA” ’«r,

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” MteL-a» 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın _
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Güne Bakı$ MftMyrtHkMriitt!
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Ramazan ayı da bitti...

Kamu görevlileri bugünden başla
yarak 5 gün tatil yapacaklar.

Tatil dönüşü Ağustos ayı ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 10 
gün kalacak.

10 gün yoğun siyaset yaşaya
cağız.
Sonra sular durulacak, yeni say

falar açacağız gelecek için.
Sular durulur mu sanmam...
Yeni olaylara gebe olacağız.
Cumhurbaşkanlığına Recep 

Tayyip Erdogan seçilirse, ortalığın 
bügünden daha iyi olacağını söyle
mek mümkün mü?

Yüzde 47’nin yüzde 53’e taham
mülü daha da artarak devam ede
cek.

Biz bayramı yapmadan bayram 
sonrası yaşanacakların yorumunu 
yapmaya başladık.

İnsanoğlu öyledir.
Bu bayramı yeni evimizde geçire

ceğiz.
Evin eksikliklerini tamamlamaya 

çalışacağım.
Bu arada artık ailenin bir ferdi 

olan Golden cinsi köpeğimiz 
Tarçın’ın geçen hafta dünyaya 
getirdiği 11 yavrusundan geriye 
kalan 9 tanesiyle ilgileneceğiz.
Ananın sağlığı kadar yavruların 

da sağlıklı büyümesi için çabalaya
cağız.

Bu arada şunu belirtmek isterim.
İnsanlardan başka diğer canlılar 

yavru dünyaya getirirken hiç ses
leri çıkmıyor.

Tarçın’ın doğum yapacağını hisse 
d erek sabah saat 07.oo de 
kulübesinin kapısına gittiğimde 4 
yavru göfoehıd KargnaŞıım.,

Moral olsun diye hemen okşadım 
anneyi.

Goldenler çok ilgi ve sevgi 
isteyen hayvanlar.

Dünyaya getirdiği yavruların anne 
terinin memelerinden süt emebil 
mek için birbirleriyle nasıl yaşam 
mücadelesi verdikleri görmek 
gerekir.

Bu bayram tatilinde bir meşgu- 
luyetim de bu olacak.

Bayram nedeniyle tatile gidenlerin 
yolculukta dikkatli olmalarına 
sağlık veriyorum.

Çünkü, biz de bayram tatillerinde 
yollar, savaş alanlarında ölenler
den daha büyük kayıplar alıyor.
Sağlıklı gidip dinlenmiş olarak 

dönmelerini ve iyi tatiller 
geçirmelerini şimdiden diliyorum.

Bayramını Gemlik’te geçirenlere 
de mutlu bayramlar diliyorum.

Gemlik Belediyesi 
Stratejik Planları ve 
Performans Hedefle 
ri uygulamaya konu
lan çalışma progra 
mı ile belirleniyor. 
E Yöntem 
Danışmanlık Şirketi 
Kamu Mali Yönetimi 
ve Kamu Hukuku 
Uzmanı Erman Taşçı 
ve Erkan Karaaslan 
öncülüğünde 
yapılan stratejik 
planlar, hedefler ve 
performans değer
lerinin belirlenmesi 
çalışması büyük ilgi 
gördü.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Ahmet 
Avcı ve Nazmi 
Koçak’ın yanı sıra 
Belediye Daire 
Müdür ve Amirleri 
nin de katıldığı titiz 
çalışma Ağustos ayı 
boyunca da devam 
edecek.
Gemlik’in gele
ceğinde öncelikli 
olarak Turizm, 
Balıkçılık, Limanlar 
ve Zeytininin ele 
alındığı toplantılar
da, birimler arasında 
görevlendirmeler de 
yapılacak.

KM ABONE OLDUNUZ MU?
■nmsoniH abone olun okuyun okutun

Ortaöğretim kuram
larına geçiş tercih
leri, 31 Temmuz-08 
Ağustos tarihleri 
arasında e-okul sis
temi üzerinden 
yapılacak.
22 Ağustos'ta ise 
yerleştirme 
sonuçları açıklanıp 
kesin kayıtlar 
yapılacak.
2014 Yılı Ortaöğ 
retim Kuramlarına 
Geçiş Uygulaması 
Tercih ve Yerleştir 
me e-kılavuzunda 
verilen bilgilere 
göre 8'inci sınıfı 
başarıyla tamam
layan tüm öğrencil
er taban puan uygu
laması olmadan yer
leştirme işlemleri 
için tercihte bulun
abilecek. Tercihler 
öğrenci/veli tarafın
dan, https://e- 
okul.meb.gov.tr 
internet adresinden

Gemlik 
Belediyesinin 
hedeflediği hizmet 
ve yatırımlar ile bir
likte Gemlik tespiti 
ve Gemlik’in gele
ceğinin de masaya 
yatırıldığı çalışma 
raporunun 
Eylül ayı belediye 
meclisine yetişeceği 
ifade edildi.
Gemlik’in vizyonu, 
vizyon projeleri, 
nereye ulaşmak 
istediği gibi stratejik 
önemi büyük satır 
başlarının yanı sıra, 
kısa, orta ve uzun 
vadedeki Belediye 
çalışmaları da bu 
çalışmada yer 
alacak.

yapılabileceği gibi, 
öğrencinin 8'inci 
sınıfı tamamladığı 
ortaokul ya da her
hangi bir ortaokul 
müdürlüğünden de 
yapılabilecek.
Okul tercih kodları
na göre yapılacak 
tercihleri içeren A 
grubu ve okul türle 
rine göre yapılacak 
tercihleri içeren B 
grubu olmak üzere 
iki grupta alınacak. 
A grubu için öğren

Eylül ayındaki 
Belediye Meclisinin 
ardından raporlar 
Kasım ayında 
Kalkınma Bakanlığı 
ve içişleri Bakan 
lığına sunulacak. 
Yasa gereği seçim
lerden sonraki altı 
ay içinde yapılması 
gereken çalışmalar, 
Ocak 2015 tarihin
den itibaren yürür
lüğe girecek. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
daire müdür ve 
amirleriyle birlikte, 
uzman kadrolar 
öncülüğün de en iyi 
ve en titiz çalışmayı 
başlattıklarını 
belirterek, Gemlik’in 

cilerden tüm okul 
türlerini içerebilen 
15 adet tercih alı
nacak.
Öğrencilerin A 
grubu tercihleri, ter
cih listelerinde yer 
alan okulların tercih 
kodlarına göre, B 
grubu tercihleri ise 
sadece okul türleri 
ne göre yapılacak. 
Okul tercih kodları
na göre oluşturula
cak A grubu tercih 
işlemleri, Milli 

ve Belediyenin 
gerçekleri ve değer
leri gözetilerek, en 
iyi stratejik plan
ların, hedeflerin ve 
performans değer
lerinin belirleneceği
ni açıkladı. 
Uzmanlar Erman 
Taşçı ve Erkan 
Karaaslan’ın yanı 
sıra daire müdür ve 
amirlere de teşekkür 
eden Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, "Gemlik için 
şeffaf, katılımcı, adil, 
güvenilir ve hizmet 
ter ile yatırım odaklı, 
gerçekçi bir çalışma 
olacak. İlçemize 
hayırlı uğurlu olsun” 
dedi.

Eğitim Bakanlığının 
http://www.meb.
gov.tr, 
http://oges.meb.gov. 
tr veya https://e- 
okul.meb.gov.tr 
internet adres
lerinden yapılabile
cek.
Yayımlanan tercih 
listelerinde yer alan 
okulların tercih kod
larına göre öğrenci 
velisi tarafından 31 
Temmuz-08 Ağustos 
2014 tarihleri arasın
da en fazla 15 tercih 
olmak üzere yapıla
cak.
2014 Yılı Orta öğre
tim Kuramlarına 
Geçiş Uygulaması 
Tercih ve Yerleştir 
me e-Kılavuzu okul 
türlerine göre oluş
turulacak B grubu 
tercih listesinde, en 
az 4 okul türü 
zorunlu olarak 
seçilecek

https://e-okul.meb.gov.tr
http://www.meb
http://oges.meb.gov
https://e-okul.meb.gov.tr
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Bursa'da asfalt çöktü
Bursa'yı dün öğle
den sonra etkisi altı
na alan sağanak 
yağış, bir caddenin 
çökmesine sebep 
oldu.
Bursa'da sel sebe
biyle merkez 
Yıldırım ilçesi 
İpekçilik 
Caddesi'nde yeni 
yapılan asfalt 
çöktü. Aşın yağış 
beraberinde 
Uludağ'ın etek
lerindeki büyük 
taşlan Setbaşı 
meydanına kadar 
taşıdı.

Bursa Emniyet Miidürliflü'ııden uyarı
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü, vatan
daştan telefon 
dolandıncılanna 
karşı dikkatli 
olmalan hususunda 
mesajla uyardı. 
Cep telefonu ile 
kendini polis, savcı 
olarak tanıtıp para 
veya kontör isteyen 
kişilere vatan- 
daşlann inanma
ması gerektiği

Kaza üstüne kaza...4 yaralı
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen üç ayrı kazada 
4 kişi yaralandı 
İnegöl Nuri Doğrul 
caddesi üzerinde 
meydana gelen tek 
taraflı kazada, moto
siklet sürücüsü 
yaralandı.
Çardak Camii 
istikametinden, 
Belediye kavşağı 
istikametine giden 
33 yaşındaki Ali 
A.’nın yönetimindeki 
motosiklet, PTT 
İnegöl Şubesi 
mevkiinde önündeki 
özel otomobilin bir 
anda sağa dönüş 
yaptığı sırada, ani 
fren yapmak zorun
da kalınca, direksi 
yon hakimiyetinin 
kaybedilmesi sonu
cu devrildi. Sürücü 
Ali A. motosikletten 
düşerek yaralandı. 
TAKLA ATAN 
OTOMOBİLİN 
SÜRÜCÜSÜ

Göçük sebebiyle 
İpekçilik Caddesi 
trafiğe kapatıldı.

Caddenin kenarın
daki evlerde bir 
hasar oluşmazken,

itfaiye, AFAD ve 
polis ekipleri gerekli 
önlemleri aldı.

belirten Bursa İl Emniyet Müdürlüğü,

YARALANDI 
İnegöl ile Bursa 
arası karayolu üzeri 
Babasultan mahalle
si yol ayrımı mevki
inde meydana gelen 
tek taraflı kazada, 
takla atan özel oto
mobilin sürücüsü 
ağır yaralandı. 
İnegöl ile Bursa 
arası karayolu 
üzerinde, İnegöl 
istikametinden 
Bursa istikametine 
gitmekte olan 44 
yaşındaki Ömer 
Çelik yönetimindeki 
16 AV 192 plakalı 

özel otomobil, 
Babasultan mahalle
si (köyü) yol ayrımı 
mevkiinde, direksiy
on hakimiyetinin 
kaybedilmesi sonu
cu kontrolden 
çıkarak takla attı. 
Kaza sonucu 
yaralanan otomo
bilin sürücüsü Ömer 
Çelik çevredeki 
vatandaşlar tarafın
dan takla atan özel 
otomobilden 
çıkarıldı.HAFİF 
TİCARİ ARAÇLAR 
ÇARPIŞTI; 2 YARALI 
İnegöl Organize 

vatandaşların cep 
telefonlarına gön
derdiği mesajda, 
"Polis ve savcı 
şeklinde kendisini 
tanıtan bankaya 
para yatırmanızı 
veya söylenilen yere 
para bırakmanızı 
isteyenlere inan
mayın.
www.asayis.pol.tr" 
diye uyarıda bulun
du.

Sanayi Bölgesi 
(OSB) Havaalanı 
caddesi üzerinde 
meydana gelen 
kazada, iki hafif 
ticari araç çarpıştı, 2 
kişi hafif şekilde 
yaralandı. Havaalanı 
caddesi üzerinde 
seyir halinde olan 39 
yaşındaki sürücü 
R.Y.’nin yönetimin
deki hafif ticari araç, 
karşıdan gelen 
sürücü 27 yaşındaki 
A.Ç.’nin yönetimin
deki hafif ticari 
araçla çarpıştı.
Kaza sonucunda her 
iki aracın da 
sürücüsü yaralandı. 
Her üç kazada 
yaralananlar 112 
Acil servis ambulan
sındaki sağlık 
görevlilerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından, İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine 
götürülerek tedavi 
altına alındılar.

finne ve babasını 
öldüren ewlaila 2 hez 

müelılıet hapis istemi

Anne ve babasını 
öldürdüğü, halen 
kayıp olan eşini de 
öldürmüş olabile
ceği iddiasıyla 
savcı, tutuklu 
Kenan Öner,(56) 
hakkında 2 kez 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası istedi.
İznik cumhuriyet 
savcısı öner, 
hakkında ki 25 say
fadan oluşan iddi
anameyi tamamla
yarak, İnegöl 
cumhuriyet başsav 
alığına gönderdi. 
Kenan Öner'in 
bayram sonrası 
İnegöl ağır ceza 
mahkemesinde 
hakim karşısına 
çıkacağı öğrenildi, 
ıznikli emlak zengi
ni kayıp anne- 
babasına ait bazı 
resmi evraklar 
üzerinde tahribat 
yaparak sahtecilik 
yapan ve yargıtay- 
ca cezası onanan 
oğul Kenan Öner, 
tutuklanma 
istemiyle 24 nisan 
2014 günü İstanbul 
da'ki evinde 
gözaltına alınarak 
İznik emniyet 
müdürlüğüne 
getirilmişti

GÜNLÜKLER ELE 
VERDİ
Polis, o gün

üffl ABOWEOLDUNUZMU?
ıtııiriıiıt ıfııiı ilmi unıril 

TEM* ▲ “SUYUNU BOŞA
Ivlfl j HARCAMA”

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

‘temlik Körfez1 wgemlikkorfezgazıetesi.m

gözaltına alınan 
Öner'in evinde bul
duğu 13 adet ajan
da türü günlükler
den yola çıkarak, 
25 nisan 2014 günü 
kayıp çift Emine 
Öner (75), Refik 
Öner'in (80) Atatürk 
caddesi üzerinde 
oturduğu evin arka 
bahçesini 3. kez 
yeniden kazdı.
Kenan Öner'in not
larında sık sık 
bahçe kelimesini 
geçirmesi polisin 
şüphelerini iyice 
arttırdı. Yapılan son 
kazı çalışmasında 
polis, nihai sonuca 
vardı.
Çiftin cesetleri, 
bahçenin doğu kıs
mında 1 metre 
derinlikte parçalan
mış halde bulundu.

2 KEZ MÜEBBET 
Savcı, iddianame 
sinde Kenan Öner 
hakkında TCK'nın 
81. ve 82. mad
desinde ön görülen 
"Kasten adam 
öldürme, tasarla
yarak ve canavarca 
hisle veya eziyet 
çektirerek" suçların 
dan sanık hakkında 
2 kez ağırlaştırılmış 
müebbet cezası 
istemiyle dava 
dosyasını İnegöl 
cumhuriyet başsav 
cıhğına gönderdi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.asayis.pol.tr
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CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Sena Kaleli, Sayıştay’ın inceleme talebinde bulunduğunu söyledi

Kaleli; Wa ■ Bursa hızlı tren projesinin dımna noktasına geldi’1
CHP Bursa Millet 
vekili ve Parti Meclis 
Üyesi Sena Kaleli, 2 
yıl önce temeli atılan 
ve 4 yılda bitmesi 
planlanan Ankara - 
Bursa hızlı tren pro
jesinin ödeneksizlik
ten dolayı durma 
noktasına geldiğini 
belirterek, Sayış 
tay’ın bu konuda 
inceleme talebinde 
bulunduğunu söyle
di. Hızlı tren için 
ayrılan yıllık ödene 
ğin yetersizliğine 
dikkat çeken Kaleli, 
projenin durma nok
tasına geldiğini ve 
belirsizliğe sürük
lendiğini vurguladı. 
Bu durumun 
Sayıştay raporunda 
da yer aldığını akta 
ran Kaleli, “Ankara - 
Bursa arasını 2,5 
saate düşürecek 
olan “Hızlı tren” pro
jesinin Bursa - 
Yenişehir arasındaki 
75 kilometrelik ilk 
etap ihalesinin 
temeli 23 Aralık 
2012’de atılmıştır. 
Balat’ta düzenlenen 
temel atma töreni 
sırasında projenin 4 
yılda tamamlanacağı 
ve 2016’da ilk yolcu
nun taşınacağı 
hedefi açıklanırken, 
Yenişehir - Bilecik 
etabıyla ilgili çalış
maların ise sürdüğü 
belirtilmekteydi. Bu 
hedef doğrultusun

da heyecanla inşaa
ta başlandı. 
Coğrafyanın zor
luğu, arazi yapısı, 
sulak bölgeler ve 
tarım arazileri gibi 
nedenlerden dolayı 
güzergah değişiklik
lerine gidildi. 
Tüneller çoğaldı, 
maliyet yükseldi. 
Sonuçta, Bursa - 
Yenişehir etabının 
yapılan ihale koşulla 
rıyla bitirilemeyeceği 
ortaya çıktı. 393 
milyon 170 bin lira 
tutarındaki proje 
bütçesi daha tünel 
ler tamamlanmadan 
bitti. Projenin bir 
diğer ayağı olan 
Yenişehir - Bilecik 
etabıyla ilgili belirsi
zlik sürmeye devam 
ediyor. Öte yandan 
Bakanlıktan öğrendi 
ğimiz bilgilere göre 
projenin 2014 
ödeneği 120 milyon 
TL’dir. Bu yıl için 
ayrılan ödenekten

bugüne kadar har
canan miktar ise 75 
milyon TL’dir.
DPT’nin yatırım pro
gramına bakıldığın
da projenin toplam 
tutarının 1 milyar 72 
milyon TL olduğu 
göz önüne alındığın
da, hızlı trenin 
yatırım programında 
yer alan 2017 yılına 
yetiştirilmesi 
neredeyse imkan
sızdır" diye konuştu 
Ankara - Bursa 
arasını 2.5 saate 
indirecek olan hızlı 
tren projesinin 
Sayıştay raporlarına 
da girdiğini beiirten 
Kaleli, 'Sayıştay 
raporlarına göre 
ödeneğin yetmeye
ceği ortadadır. Hızlı 
tren inşaatı tamam- 
lanamayacak, Bursa 
hlar bu hizmetten 
mahrum kalacaktır, 
ihale ve imalat 
sürecindeki iş ve 
işlemler TCDD

Genel Müdürlüğü 
tarafından tüm yön
leriyle incelenmeli, 
gerekirse soruştu- 
rulmalıdır. Bu konuy 
la ilgili Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı 
Lütfi Elvan tarafın
dan cevaplanması 
talebiyle bir önerge 
hazırladık" şeklinde 
konuştu.. Kaleli'nin 
verdiği önergede şu 
ifadeler yer alıyor: 
"393 mil yon liralık 
proje bütçesi daha 
tünel ler tamamlan
madan bitti. Öte 
yandan projenin bir 
diğer ayağı olan 
Yenişehir - Bilecik 
etabıyla ilgili belirsi
zlik sürmeye devam 
ediyor. Bu bağlam
da; Ankara - Bursa 
arasında yapımına 
başlanan hızlı tren 
projesiyle ilgili 
Bursa - Yenişehir ve 
Yenişehir - Bilecik 
etaplarındaki çalış
malar hangi aşa
madadır? 2012’de 
temel atılırken açık
lanan ilk yolcunun 
2016’da taşınması 
hedefinde bir sapma 
olacak mıdır? Bursa 
- Yenişehir etabı için 
TCDD’nin üstlenici 
konsorsiyumla imza
ladığı 393 milyon 
170 bin liralık büt 
çenin daha tüneller 
tamamlanmadan bit
tiği gerçeğine karşı 

lık, bu parayla eta 
bin yüzde kaçı 
tamamlanmıştır? 
Bursa - Yenişehir 
etabıyla ilgili yeni bir 
ihaleye çıkılacak 
mıdır? Çıkılacaksa 
ihale süreciyle ilgili 
takvim nasıl işle
mektedir? 
Bakanlığınızda 
süreç ve projenin 
akıbetiyle ilgili hangi 
çalışmalar 
yürütülmektedir? 
Projenin diğer ayağı 
olan Yenişehir - 
Bilecik etabıyla ilgili 
bugüne kadar hangi 
çalışmalar 
yapılmıştır? Etapla 
ilgili çalışmalar 
halen hangi aşa
madadır? DPT’nin 
yatırım programında 
projenin toplam 
tutarının 1 milyar 72 
milyon TL, bugüne 
kadar yapılan harca
maların 393 milyon 
TL ve 2014 yılı 
ödeneğinin ise 120 
milyon TL olduğu 
göz önüne alındığın
da, proje için kaç 
kat süre uzatımı 
düşünülmektedir? 
Ankara - Bursa 
arasında hızlı trenle 
ilk yolcu ne zaman 
taşınacaktır? Ankara 
- Bursa hızlı tren 
hattı projelendirilir 
ken gerek maliyet 
artırıcı unsurlar, 
gerekse 2016 hedefi 
konusunda ortaya 

çıkan durum ve 
yaşanan belirsizliğin 
sorumluluğu, 
idarede mi yoksa 
yüklenici konsor
siyumda mıdır? Bu 
durum projenin 
bütçesini ne kadar 
etkileyecektir? 
Sayıştay’ın “Bursa - 
Yenişehir kesimi 
demiryolu altyapı 
inşaatı işi ile ilgili 
projelendirme, ihale 
ve imalat sürecinde
ki iş ve işlemlerin 
TCDD Genel Müdür 
lüğü’nce tüm yön
leriyle incelettirilme- 
si, gerekirse soruş
turulması” yönünde
ki değerlendirmeleri 
TCDD Genel 
Müdürlü ğü’nce ne 
derece dikkate alın
mıştır? Bu konuda 
bir çalışma 
başlatılmış mıdır? 
Ankara - Bursa hızlı 
tren projesinin 
yapımı sürecinde ne 
kadar iş kazası mey
dana gelmiştir? Bu 
iş kazalarında 
yaşamını yitiren, 
yaralanan ve iş 
göremez hale gelen 
kaç kişi vardır? 
Projenin yapımı 
sırasında ortaya 
çıkan maliyet artırıcı 
unsurlar nedeniyle, 
iş güvenliği ve 
emniyeti için ayrılan 
ödeneklerde bir 
kısıtlamaya gidilmiş 
midir?"
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Üniversiteye yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

Mü lisKl'mlM iiıMitıi tarananlar belli oldıı
ÖSYM'den yapılan açıklamada, yükseköğretime sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar ile 23 Mart 2014'te yapılan Yükseköğretime Geçiş 
Sınavı (YGS) ve 14-15-21-22 Haziran 2014 tarihlerinde yapılan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, adaylardan alınan 
tercihler doğrultusunda, 2014-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Yerleştirme sonuçlarının bugünden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden duyurulduğunun bildirildiği açıkla
mada, adayların, yerleştirme sonuçlarını internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekleri kaydedildi.
Gemlik Lisesi’nden elimize ulaşan bilgilere göre üniversiteye .yerleşen öğrencilerin isimleri ve bölümleri ise şöyle :
ABDULLAH BAYRAK AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Tek.Fak. /Otomotiv Müh. 
ABDÜLKADİR KARATAŞ SELÇUK ÜNV. (KONYA)/Karapınar Aydoğanlar Meslek YüksekokJYerel Yönetimler 
AHMET FURKAN ÖZKAN ATATÜRK ÜNİV. (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (IÖ) 
AKIN TORAMAN ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİJANKARAI/Eğitim Fakültesi/Fizik Öğretmenliği (Inqilizce) 
AKIN BEKAR DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYAI/Domaniç Meslek Yüksekokulu/Loiistik 
AKIN ASLANKURT BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)/Beykoz Lojistik Meslek 
Yüksekokulu/Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 Burslu)
ALİ GÜNEŞ İSTANBUL ONİVERSİTESİ/İletişim FaküKesi/Gazetecilik
ALİ RIZA AY ULUSLARARASI KIBRIS Ü.(KKTC-LEFKOŞA)/Sağhk Bil. FakJFizyoterapi ve Rehabilitasyon 
ALİSAN AYDIN MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/lktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/lktisat 
ASUHAN ATAR BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
ATAKAN PEKDİKERCELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSAJ/Demirci Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret 
ATAKAN DİNCER BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği (IÖ) 
AYŞE KAYA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (IÖ) 
AYŞENUR DURSUN ORDU ÜNİVERSİTESİ/Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/lşletme (IÖ) 
AYTAÇ ANAR ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBULI/Iletişim Fakültesi/Yeni Medya (%75 Burslu) 
BARIŞ KARABULUT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (lö) 
BARIŞ BAŞÇI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Makine Mühendisliği 
BAŞAK BALTA KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/lktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/lşletme (lö) 
BETÜL TANIDIM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Akçakoca Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
BİLGE KOC BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/lktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/lktisat 
BUĞRA KAAN ÖZDEMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİRglktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/lktisat 
BURAK KAYACAN YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Yalova Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği (IÖ) 
BURCU BALTA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYAj/Sosyal Bilimler Meslek Y.OJTurizm ve Otel İşletmeciliği (lö) 
BÜŞRA ÜNAL BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÛNİ/lktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siy.Bil. ve Kamu Yönetimi 
CAN DORU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)//Hukuk Fakültesi
CANSU TUNER DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA)/Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Lojistik (IÖ) 
CELAL MELİH GÖL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYAVSosyal Bilimler Meslek Y.OJLojistik (IÖ) 
CEREN ÜNER YALOVA ÛNİVERSİTESİ/Yafova İktisadi ve İdari Bilimler FaküKesi/Cahştna Ekonomisi 
CEYHUN ESER DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYAVSaphane Meslek Yüksekokulu/Loiistik 
CİHAN ALTIN ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR)Zİktisat Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
ÇAĞLA YETKİN MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Ortaca Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel 
ÇETİN DALAN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSARJ/Teknolojı Fakultesi/Mekatronik Müh 
DENİZ AYDEMİR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet (IÖ) 
DEREN ÇAKIR KOCAELİ ÜNlVERSlTESI/Kandıra Meslek Yüksekokulu/Tekstil Teknolojisi (IÖ) 
DİLARA SEVİNÇ KARADENİZ TEKNİK ÜN.(TRABZON)/Fatih Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler öğretmenliği 
DİLEK AKSOY YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN)ZGevaş Meslek Yüksekokulu/Laborant ve Veteriner Sağlık 
DUYGU ÖZEN CELÂL BAYAR ÛNİ.(MANİSA)/lktisadi ve İdari BiLFakJÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
DUYGU KORAY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ISTANBULJ/lktisâdi ve İdari Bilimler Fakültesi/lşletme 

EBRU ALTUN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf öğretmenliği
EBRU GÛLTEKİN MUĞLA SITKI KOÇMAN UNİ VERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Tarih
EBRU ÇEVİK ANADOLU Ü NI. (ESKİ ŞE Hİ R)/lktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
EBRU AYDIN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKÂRAHISAR)/lktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman
ECE DEMİRKIRAN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Ayvalık Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği (IÖ) 
ECE YÜKSEL YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve 
ECEM TOKER GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Kimya
EDİBE ERDENİZ ÜLÜDÂG ÜNİVERSİTESİ (BÜRSA)/lktisâdi ve İdari Bilimler Fakültesi/lşletme 
ELİF ÇINAR YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/lşletme (İngilizce) 
ELİF GÖKTAŞ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÛNİJSöğöt Meslek Yüksekokulu/Büro Yön.ve Yönetici Asistanlığı 
ELİF ÇANKIR KIRKLARELİ UNIVERSITESI/Babaeski Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık 
EMİR SANCAR BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/lktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
EMRE KOÇDEMİR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZKeles Meslek Yüksekokulu/lşletme Yönetimi (lö) 
ENES TOPKAÇ ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZIANTEP)/Mühendislik Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme 
Mühendisliği (%50 Burslu)
ENGİN EKDİPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Honaz Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
ENISE GÜNER SAKARYA DNlVERSİTESI/Sapanca Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (IÖ) 
ERTUĞRUL KlUNÇ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih
ERTUGRULIMRE YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Yalova Meslek Yüksekokulu/Lastik ve Plastik Teknolojisi 
ESRA ÖZTÜRK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)Zİktisat Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri (Açıköğretim)
ESRA TANRIVERDİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ.(ANKARA)/lşletme FaküKesi/Bankacılık ve Finans (İngilizce) 
EZGİ ERÇEVİK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAKj/lktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası 
Ticaret ve işletmecilik
EZGİNUR GÜREŞÇİ ÜLÜDÂG ÜNİVERSİTESİ (BÜRSAJ/lktisâdi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler 
FATİH TÜRKMEN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri
FATMA KURT ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI/Yenice Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret 
FATMA AKÇER BALIKESİR ONİVERSİTESİ/Balıkesir Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik
FİLİZ DEMIR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKIŞEHlk)/Açıköğretim Fakültesi/lnsan Kaynaklan Yönetimi 
FURKAN KAYAANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKIŞEHIR)/Açıköğretim FaküKesi/Sosyoloji (Açıköğretim) 
FURKAN KOZAN SULEYMAN DEMIREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/lsparta Meslek Yüksekokulu/ 
FURKAN FIRTINA NAMIK KEMAL ÜNİ.(TEKİRDAĞ)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi 
GİZEM SARiTAŞ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SIVAS^ıldızeli Meslek Yüksekokulu/lşletme Yönetimi 
GİZEM YILDIRIM ÇANAKKALE ONSEKlZ MARTÜNJBiga İktisadi ve ldari Bilimler Fakültesi/lktisat (IÖ) 
GİZEM ÖZGÜR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/lktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
GÖZDE KOZPINAR ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ.(KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim FaküHesVTürkçe Öğr.Oam Burslu) 
GÜL DİLAN KAMUR FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Sosyal Bilimler Meslek Y.OJMuhasebe ve Vergi Uyg. 
GULCAN KÖNUKGIL BALIKESİR UNİVERSITESI/Bandırma İktisâdi ve İdari Bilimler Fakültesi/lşletme 
GÜLİZ ÜNAL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/lktisat 

GÜLPINARÇELİKLER 103271169 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Simav Meslek 
Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (lö)
HATİCE CEBE BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Gölpazan Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve 
Yönetici Asistanlığı
HAZAL IRMAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)/Keles Meslek Yüksekokulu/lşletme Yönetimi (lö)

HAZAL NUR ERDİNÇ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik FaküNesı/Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
HİLAL KIRAN ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği 
HÜRCAN BÜBERCİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAKVKaradeniz Ereğli Meslek 

Yüksekokulu/Deniz ve Liman İşletmeciliği (lö)
HÜSEYİN GÖKTAŞ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Sey. 
HÜSEYİN DÜNDAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSAMİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Malive
İLKNUR SENA SAVCI İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/lstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu/Sivil Hava 
Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu)
KARDELEN EZGİ BULUT KOCAELİ ÜNİ. /Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (IÖ) 
KÜBRA ARI ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUMVAçıköğretim Fakültesi/lşletme (Açıköğretim)
KÜBRA GÜLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Yalvaç Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler 
KÜBRA ÖZÇELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKATVFen-Edebiyat Fakültesı/Sanat Tarihi (lö) 
KÜBRANUR MUTLUER ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Biga İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi/lktisat (lö)
MEHMET ERDENİZSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTAVİktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (lö)
MELEK ESRA BİRİNCİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Fen Fakültesi/Matematik 
MELİH ZEYNEL İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSU/Fen Fakültesi/Matematik (İngilizce) 
MELİKE HALICI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Senirkent Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret 
MERT KARA ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli Meslek Yüksekokulu/Lojistik (IÖ) 
MERT NUGAY KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Babaeski Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret
MERVE YILDIRIM KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)Zİktisadi ve idari Bilimler 
Fakültesi/lktisat (lö)
MERVE BOLAT DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYAJ/lktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/lşletme (IÖ) 
MEVLÜDE AYVAZÇANKIRIKARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Tarih
MUHAMMET ALİ EFE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim FaküHesı/Sağlık Kurumlan 
İşletmeciliği (Açıköğretim)
MUHAMMET ÇAĞATAY YILMAZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Simav Teknoloji FakJİmalat Müh. 
MUHSİN ONSEKlZ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Karamürsel Meslek Yüksekokulu/Deniz ve Liman İşletmeciliği 
MUSTAFA ÇAKIRER ÇANAKKALE ONSEKlZ MART ÜNİVERSİTESİ/Gökçeada Meslek Yüksekokulu/Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım
MUSTAFA ÖZGÜR GÜLSEVEN ÇANAKKALE ONSEKlZ MART UNlVERSİTESI/Biga İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi/Ekonometri (lö)
MÜCAHİT OZTURK MARMARA ÜNİVERSİTESİ (ISTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik 
MÜGE CENGIZOĞLU ÂNÂDOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKIŞEHIR)/lktisat Fakültesi/Maliye (Açıköğretim) 
MÜZEYYEN KILIÇARSLAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmetler 
NAZLICAN TURAN İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/lktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Psikoloji 
(İngilizce) (%25 Burslu)
NEBAHAT AYDIN BALIKESİR ÜNlVERSlTESI/Bandırma’lktisadi ve ldari Bilimler Fakültesi/lktisat (IÖ) 
NERİMAN ÖZTÜRK 106971259 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Hereke Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları (lö)
NİSA PEKŞEKER BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)/lktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/lşletme 
NUR ŞEVVAL AKBAL PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Denizli Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu/Kimya Teknolojisi (lö)
NURETTİN GÖKÇE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)/İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi/lşletme (IÖ)
NURETTİN ARDA BİRLİK AFYON kOCÂTEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHISAR)/Sandıklı Meslek 
Yüksekokulu/lşletme Yönetimi
NURŞAH KAN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Söke Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik 

OGUZHAN KAYA KÖCaELI UNIVERSITESI/Herekeömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu/lşletme 
OLGUN DURSUN MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.OJSeyahat 
ÖMERCAN ERDOĞAN NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji (IÖ) 
ÖZGE KAYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KUTAHYA)ZTavşanh Meslek Yüksekokulu/Lojistik 
ÖZLEM GÜLÇİÇEK YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler 
RABİA POYRAZ UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
RABİA BÜŞRA DUMAN YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Yalova Meslek Yüksekokulu/lklimlendirme ve Soğutma 
RANA KOZAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı 
RÜVEYDA SAĞLIK NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELl ÜNIVERSITESI/Avanos Meslek Yüksekokufu/Ozel 
Güvenlik ve Koruma (lö)
SAMET KÖSE ÇANAKKALE ONSEKlZ MARTllNlVERSlTESl/Çan Meslek Yüksekokulu/Lojistik (IÖ) 
SEDAT ALKAN AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret (IÖ) 
SEFA BOLAT DUMLUPINAR UNIVERSITEĞI (KÜTAHYAJ/lktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/lktisat 
SELİN DÜRSÜN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKIŞEHIR)/Mühendislik Fakültesi/Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği (İngilizce)
SELİN DUTGUN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTAVİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu 
SEREN ŞIMŞEk SAKARYA UNIVERSITESI/Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu/lşletme Yönetimi 
SERENAY DUR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/lktisat Fakültesi/Maliye (Açıköğretim) 
SERENAY SAKA ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/lktisat 

SERTAN YAVUZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)/Keles Meslek Yüksekokulu/Organik Tanm 
SERVET SEMERCİ ERĞIYES ÜhlIVERSİTESİ (KAYSERlj/lletişim Fakültesi/Gazetecilik (lö) 
SEVGİ KAÇMAZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Gazi Eğitim Fakültesi/Tarih Öğretmenliği 
SİNAN KAYA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/lktisat Fakültesi/lktisat (İngilizce)
SİNEM BOZDAŞ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu/Turizm ve 
SONER BALTA BURSA TEKNİK ÜNIVERSİTESİ/Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi/Metalurji 
ŞAHİN ÇOBANYOLCU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT)/lktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset 
ŞEVVAL ERTAŞ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/lktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri (IÖ) 
ŞEVVAL ŞENTUNA BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/lktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/lktisat (lö) 
TALİP ERSOY IŞIKTAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Et ve Ürünleri 
TARIKHAN GÜREŞÇİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji 
TİLBE MALATYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Alanya İşletme Fakültesi/Ekonomi ve Finans (IÖ) 
VİLDAN SÖNMEZ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/lletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Rek 
YASEMİN TlTlZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)/Mustafakemalpaşa Meslek Y.O./lşletme Yönetimi (lö) 
YUNUS EMRE GANDARY ALOVA ÜNİVERSİTESİ/Çınarcık Meslek Yüksekokulu/Yerel Yönetimler (lö) 
ZEKERİYA AKDAG YILDIRIM BEYAZIT UNIVER. (ANKARAJ/Işletme Fakültesi/Bankacılık ve Finans (İngilizce) 
ZÜLAL KAYNAR TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Eğitlm Fakültesi/Okul öncesi öğretmenliği (lö)

https://sonuc.osym.gov.tr
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Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
yaklaşan Ramazan 
Bayramı öncesi 
yolcu otobüslerini 
sıkı denetimden 
geçiriyor.' 
fi Emniyet Müdür 
lüğü Denetleme 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Şehirler 
Arası Otobüs 
Terminali'nde yak
laşan Ramazan 
Bayramı öncesi 
gece gündüz kon
trollerini sürdürüyor. 
Terminalden çıkan 
otobüsleri tek tek 
durduran ekipler, 
içeride biletsiz yolcu 
olup olmadığının 
yanı sıra şehir içi ve 
durak harici yolcu 
indirip

bindirilmemesi 
konusunda uyarılar
da bulundu. Ayrıca 
şoförlerin emniyet 
kemeri takıp tak
madığını da kontrol 
eden ekipler, 1 saat 
içerisinde yaklaşık 
50 otobüsü 
denetledi.
Uygulamadan mem
nuniyetlerini dile 
getiren yolcular, "Bu

uygulamaların 
devamlı sürmesini 
istiyoruz. Bu uygula
malar oldukça oto
büs yolculukları 
daha güvenli olur. 
Emniyet teşkilatı 
gece gündüz deme
den çalışıyor. Onlara 
teşekkür ediyoruz" 
dedi.
6 AYDA 80 BİN 
OTOBÜS Bursa

TERMİNALİNE 
GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPTI 
öte yandan, 
Bursa Şehirler 
Arası Otobüs 
Terminali'ne 2014 
yılı ilk 6 ay 
içerisinde 80 bin 
otobüs giriş çıkış 
yaparken, Bursa il 
Emniyet Müdürlüğü 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
evrak üzerinde yap
tıkları incelemelerde 
bu otobüslerden 
eksiklikleri ve 
sıkıntılı oldukları 
gerekçesiyle 82 
aracın çıkışına izin 
vermedi. Ayrıca son 
1 ayda ekipler 487 
otobüsü durdurup 
kontrol etti. Kusurlu 
bulunan 17 otobüse 
ise ceza işlemi 
uygulandı

KİRAUK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2
MÜRACAAT 

02245136111 
05324930377

Bursa'da, yatağa 
bağımlı hastalar, 
kişisel bakım ve 
saç sakal tıraşlan 
ile bayramı karşıla
maya hazır hale 
getirildi. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Evde 
Hasta Bakım 
Merkezi, bu yılın 
ilk 6 ayında bin 339 
hastaya evinde 
25 bin 230 kalem

sağlık hizmeti verdi. 
Çoğu yatağa bağımlı 
olan hastaların 
bayram tıraşları, 
saç ve kişisel 
bakımları da merkez 
görevlileri tarafın
dan yapıldı.
Sosyal ve ekonomik 
yoksunluk, 
yoksulluk içinde 
bulunan, herhangi 
bir sosyal güvence
si olmayan,

günlük yaşam 
faaliyetlerini tek 
başına sürdüre
meyen hastalara; 
teşhis, tedavi, 
bakım, eğitim ve 
yönlendirme 
hizmetlerini veren 
merkez görevlileri 
yaklaşan Ramazan 
Bayramı öncesinde 
bu kez hastaların 
kapısını muayene 
için değil bayram

hazırlıkları için 
çaldı.
Bu yılın ilk 6 ayında 
bin 339 hastaya 
evinde 25 bin 
230 kalem sağlık 
hizmeti verilirken, 
çoğu yatağa bağımlı 
olan hastaların 
bayram tıraşları, saç 
ve kişisel bakımları 
da merkez 
görevlileri tarafın
dan yapıldı

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

SftTIUK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 

4+1 
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

SATILIK ZEYTİNUK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMA!
“SUYUNU BOŞA
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama” kampanyasına 
su tüketiminin önlenme 
si için sizde katılın

KİBflLIK
KUM LA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE 

0 535 37818 08

SATILIK SU BAYİİ

0 507 244 72 24
‘Gemlik Körfez’ www.gemljkkorfezgazetesi.coirn

http://www.gemljkkorfezgazetesi.coirn
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ihracat arttı, ithalat azaldı
ürkiye'nin ihracatı 
haziranda, geçen 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 4,2 arttı 
ithalat ise yüzde 1,1 
azaldı.
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) ile 
Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı 
işbirliğiyle 
oluşturulan 
Haziran 2014 Geçici 
Dış Ticaret

İstatistikleri 
açıklandı.
Buna göre, ihracat 
haziran ayında, 
geçen yılın aynı 
ayına göre 
yüzde 4,2 arttı ve 12 
milyar 923 milyon 
dolara yükseldi. 
Aynı dönemde 
İthalat yüzde 1,1 
azalışla 20 milyar 
776 milyon dolara 
geriledi.

Haziran ayında dış 
ticaret açığı yüzde 
8,8 azalarak 
8 milyar 613 milyon 
dolardan 7 milyar 
853 milyon dolara 
düştü.
İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 
ise geçen yılın 
haziran ayında 
yüzde 59 iken, bu 
yılın aynı ayında 
yüzde 62,2'ye çıktı.

'Dosu masrafı' basiftırusu için Itrilik man
Bankalardan kredi 
kullanan tüketicilerin 
dosya masraflarını 
geri almak için 
tüketici hakem 
heyetlerine başvuru
lar rekor düzeye 
ulaştı.
Mağdur tüketicinin 
cebine göz diken 
dolandırıcılar ise 
vatandaşın bu ilgisi
ni ranta çevirmenin 
yolunu hemen 
buldu.
Antalya tüketici 
demeklerini alarma 
geçiren 
dolandırıcılık yönte
mi şöyle işliyor: 
Tüketici cep telefonu 
ile aranıp kredi kul
lanıp kullanmadığı, 
kullandıysa dosya 
masraflarını geri 
almak için başvuru 
yapıp yapmadığı 
öğreniliyor.
Vatandaşın yanıtı, 
“Başvuru yaptım” 
olursa planın ilk

kısmı uygulamaya 
geçiyor.

DOSYAYI ÖNE 
ALALIM 
Vatandaşa, “Hakem 
heyetlerinde yığılma 
yar dosyanızı öne 
alabiliriz. Bunun için 
150 lira danışmanlık 
ücreti talep ediy
oruz” deniyor. Eğer 
vatandaş başvuru 
yapmadıysa, “Şirke
timizde görevli 
avukatlarımız tüm 
belgelerinizi hazır
layıp dosya masrafı 
ücretlerinizi geri ala
cak. Bunun içinse 
250 lira danışmanlık 
ücreti talep edi 
yoruz” bilgisi 
veriliyor.
HİÇ BİR İŞLEM YOK 
Eğer vatandaş bu 
uygulamalardan biri
ni kabul ederse tele
fondaki kişi hemen 
kişinin kredi kartı 
bilgilerini alıyor ve

sözde danışmanlık 
ücreti adı altında 
soygun yapıyor. 
Aylar geçmesine 
karşın alacakları ile 
ilgili hiçbir başvuru
nun yapılmadığını 
anlayanlar ise 
soluğu tüketici 
derneklerinde alıyor. 
VATANDAŞ 
ÜŞENİYOR 
Dosya masrafı 
dolandırıcılığı ile 
ilgili çok sayıda 
şikâyet aldıklarının 
altını çizen 
Tüketiciyi Koruma 
Derneği (TÜKODER) 
Antalya Şube 
Başkanı Abdullah 

özçulcu, 
“Bankaların haksız 
kazanç elde ettiği 
tüketiciye bir darbe 
de dolandırıcılar 
vuruyor. Dilekçe, 
vekâlet gibi işlemler
le uğraşmak iste
meyenler maalesef 
hem para hem de 
zaman kaybediyor” 
dedi.
VEKALETSİZ İŞLEM 
OLMAZ
Hiçbir şirket ya da 
kişinin vekâlet 
olmadan kişisel 
işlem yürütemeye
ceğini vurgulayan 
özçulcu, “Yeni nesil 
dolandırıcılar günde

mi takip ederek 
vatandaşın bilgisi
zliğinden yararlanıy
or. Tüketici şunu 
bilmeli; vekâlet ver
meden sizin yerinize 
işlem yapılamaz. Bu 
nedenle her birey 
kendisine sunulan 
hakları bilmekle 
yükümlüdür” diye 
konuştu.

HAK TALEBİ ÇOK 
ZOR 
Dolandırıcıların tuza
ğına düşen tüketici
lerin danışmanlık adı 
altında ödedikleri 
paraların geri alın
masını hayli güç 
olduğuna da deği
nen Özçulcu şöyle 
dedi: “Tüketici bize 
başvurup yardım 
istiyor. Ancak elinde 
ne isim, ne adres 
var. Üstelik kart bil
gilerini bizzat ken
disi vermiş. Böyle 
bir durumda karşı 

taraftan hak talep 
etmek güçleşiyor. 
Zaten hukuki 
sürecin içine dahil 
olan tüketici de bir 
süre sonra pes edi 
yor. Bunların yaşan
maması için önce 
bilinçli olmak şart.”

VATANDAŞ NEREYE 
BAŞVURACAK? 
Bankaların kestiği 
dosya masrafını geri 
almak isteyen tüketi
ciler 2 bin liraya 
kadar olan bedeller 
için ikamet ettikleri 
ilçe kaymakamlığın
daki tüketici hakem 
heyeti nezdinde 
hiçbir ücret ödeme
den, 3 bin liraya 
kadar ise il 
merkezinde bulunan 
Gümrük ve Ticaret İl 
Müdürlüğündeki bilir 
tüketici hakem 
heyetine başvurmak 
suretiyle haklarını 
arayabilir.

KUlUm ILHtUMUUI hlsmi uaiulllh-------------- ulhiiuiuuusu
İtfaiye 110 Telefon Arıza 121
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

155
156

513 10 55
513 18 70
513 12 06

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Ltaik P/ıitirr» M lir

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAK AMUK 513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

Kaymakamlık 
C.Sevcıhfiı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

ULAŞIM 513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

Pamukkato
OBNİZ UÇAOl
Pegııut A tun la Saya hat
METRO
Aydın Turizm
•Ozar Turizm
KanbaroQIu-Eaada*
Anrtur
Kamil Koç

812 OO 2®

• 13 20 77

512 O1 as

HASTANELER
naiK cgiuıTi ıvıuc
İŞ-KUR

Devlet Haeteneel 
Sahil Dev. Hast

617 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı
Tomokıy Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
613 65 29
514 80 88

Santral
Başkanlık

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

Körfez Taksi
Çınar Taksi 
Güven Take) 
Gemlik Tekel 
Maneebr Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 613 23 04

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (220) 363 43 19
Eaklhlaar (202) 655 00 31

__________OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 20 20
Aygaz 513 12 05
Hebag 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 50
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 50 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Patrol B13 1O 7O
MAR-PET a, 3 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 4S
Bayrı Patrol cı» 01 os

Gemlik Ksrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4934 

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)

ıılflimhi
VENÜS SİNEMASI

RECEP
İVEDİK4: 

11:00-14:00- 
17:00-20:15 
CİN: 12:00- 
14:00:16:00- 
18:00-20:30

5133321



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...
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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: rnanastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

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


n Kadri GÜLER

Bir ramazan ayını daha geride 
bırakıyoruz.
Yarından sonra İslam alemi 
Ramazan Bayramını kutlayacak. 
Geçen yıl bu köşede:
“Bayram aslında oruç tutanlar, 
ibadetini yerine getirenler içindir.
Orucun mükafatıdır Bayram.. 
Dini vecibesini yerine getiren 
lerin ödülüdür.” demişim.
Buna katılıyorum.
Mazereti olmadan dini vecibele 
rini yerine getirmeyenlerin 
bayram neyine?
Bu ramazan ayı dünyadaki 
müslüman toplumlar arasında 
yaşanan gerginlik üst boyutta. 
Yanı başımızda Suriye ve Irak’ta, 
Filistin’de sıcak savaşlar 
devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde, Hürriyette 
Taha Akyol’un bir yazısında 
dikkatimi çekti.
Dünyadaki savaşların yüzde 
90’ ı müslüman topluluklar da 
yaşanıyor.
Bu yüzde 90’nın büyük çoğunlu 
ğu aynı dinden olan müslüman 
ların birbirlerini gırtlaklaması 
şeklinde sürüyor.
Afrika’daki en geri kabileler ara 
sında bile yaşanmayan savaşlar, 
İslam dünyasını sarmalamış.
Türkiye savaş cehenneminin 
içinde olmasa da, çevresi sıcak 
savaş çemberiyle çevrili.
Irak’a bakın; ABD ve Ingilizlerin 
işgalinden sonra ülke parçalan 
dı. Petrol gelirini egemenlikleri 
ne alan emperyalistler, giderler 
ken geride enkaz ve kardeş

kavgası bıraktı.
Irak’ta bugün bir yanda kürtler, 
diğer yanda sunni ve şii Araplar 
birbirleriyle savaşıyor.
Sunni İŞID örgütü, Musul’a girdi. 
Türk Konsolosluğunu bastı. 
Türkiye’nin egemenliğini 
temsil eden konsolosluk perso 
neli Başkonsolos ile aylardır 
tutuklu.
Hükümetin sesi İsrail’e çıkıyor, 
Musul da kaçırılan ve tutsak 
edilen memurunu korumadığı 
gibi İŞİD’de sesi hiç çıkmıyor. 
O da yetmezmiş gibi kendileri 
ni İslam aleminin Halifesi ilan 
ediyor.
Kim takar senin halifeliğini... 
Kuzey Irak ta kürkler bağımsız 
lığını ilan etmeye hazırlanıyor. 
Sözün kısası ABD’nin darma 
dağın ettiği Irak, kardeş kanıyla 
boğulurken ülke 3’e bölünüyor.

Suriye ile kanka dönemi 
çoktan bitti.
Büyük Ortadoğu projesini 
sürdüren emperyalistler, Irak 
gibi Suriye’ye girmedi ama 
orayı da karıştırdılar.
Bu projenin eş başkanlığını 
yapan Türkiye’nin Başbakanı 
Erdoğan, Esad rejimini devir 
mek için her türlü naneyi yedi. 
Muhalifleri besledi, büyüttü, 
silahlandırdı.
Lojistik destek sağladı.
Ama, 3 yıldır Esad’ı devire 
mediler.
Sonuçta, bugün Suriye de 
müslümanlar birbirlerini 
öldürmeye devam ediyor. 
Bu nasıl müslümanlıktır 
anlamak mümkün değil. 
Suriye’nin faturası 1 milyon 
savaş göçmeninin Türkiye 
sığınmasına neden oldu.

Şimdi kendi yurttaşımız muhtaç 
iken karıştırdığımız Suriye’nin 
1 milyon insanına bakmak zorunda 
yız. Türkiye Libya ile ilişkilerini 
diplomasi de en üst düzeyde 
askıya aldı.
Başkonsolosunu geri çağırdı. 
Vatandaşlarımıza “Libya’yı terk 
edin” diyor. Mısır karışık, Cezayir, 
Tunus karışık, Afganistan karışık... 
Geriye ne kaldı?
Suudi Arabistan, İran, 
Körfez şehlikleri...
İslam dünyası birbirlerini öldüre 
rek, mezhep-tarikat kavgalarıyla, 
kin ve düşmanlık tohumları ekerek 
birbirlerini öldürek Ramazan 
Bayramı’na giriyor.
Bu tablo, acı bir tablodur.
İslam dünyası barış, kardeşlik 
dostluktan uzak, çağın gerisinde 
yaşıyor.
Cumhurbaşkanı adayı Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, İslam 
dünyasını İsrail’e karşı birliğe 
çağırıyor.
Ya müslümanların aralarında yaşa 
dığı kavgaların, savaşların sona 
ermesi için birlik çağrısı neden 
yapmıyor.
İsrail’i terörist ilan ederken, 
kendi konsolosunu kaçıran 
bugüne kadar serbest bırakmaya 
na işgal ettikleri yerlerde kadınla 
rın ırzına geçen, şiileri katleden, 
IŞİD militanlarını neden terörist 
ilan etmiyor, sessizliğini sürdürüyor, 
öylesi karmaşık bir dünyada 
yaşıyoruz ki anlamak mümkün 
değil.
Tüm bu olumsuzluklara karşın 
bayramınız kutlu olsun.

at/rammı^ sun



26 T0mmuz 2014 Cumartesi



GemlikKarfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ ~

26 Temmuz 2014 Cumartesi
BAYRAM ÖZEL

Ramazan bayramınızı kutlar, 
Gemlik Asım Kocabıyık Camii’nin Gemlik halkına 

hayırlar getirmesini dileriz...

“3aki kalan bu kubbede bir hoş şada imiş... ”
dJiaki

$ BORÇELİK $ KERİM ÇELİK $ BORUSAN 
LOJİSTİK
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1981’den bugüne değişmeyen kalite
Yörese! Tat

ORJİNAL MARKALAR KUSURSUZ KALİTE SUM AR
Ortaklarının ürününü değerlendirmek, müşterilerine kaliteli ve özenle 
hazırlanmış zeytin sunmak hedefiyle 1981 yılında zeytin sektörüne 

giriş yapan Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi, daha sonra 
1997 yılında markalaşmaya geçerek, kooperatifçilik hizmetlerini 

kuşaktan kuşağa taşımayı hedef alarak 
bugünkü haklı ününe kavuşmuştur

Zeytin üreticilerimizin ve tüketicilerimizin 
Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.

Katırlı Köyü Kalkınma Koop.
Yönetim Kurulu Adına Başkan
Hüseyin Hulusi BAYRAK

KATIRLI KÖYÜ - GEMLİK
Tel: (0.224) 514 58 91- Fax: (0.224) 514 61 17
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Refik YILMAZ
Gemlik Belediye Başkanı
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İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI

Gemlik ■ Orhangazi yolu 2. Km. Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK - www.aykentllkogretim.k12.tr

"Yeni bir 
AYKENTile 

hedeflerinize 
doğru..." 

Deneyimli kadromuz 
ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere 
en yakın özel okuluz.

Birlik ve beraberliğimizi, 
kardeşlik ve dostluğumuzu 
en sıcak şekilde hissedeceğimiz 
RAMAZAN BAYRAMINIZI 
en içten dileklerimizle kutlarız.

http://www.aykentllkogretim.k12.tr


Gemlik halkının ve sporcularımızın 
Bayramını kutlar, sağlık ve mutluluklar dileri

KBM

TURAN ALKIŞ
GEMLİK BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI

il SOSYAL YAŞAM MERKEZİ

I
1 ■ DÜĞÜN, NİŞAN, KOKTEYL, GALA, TOPLANTI VE SEMİNERLER, MEZUNİYET BALOLARI

KURUM YEMEKLERİ, SANATSAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
FUTBOL, YÜZME, FITNESS, VOLEYBOL, BASKETBOL, TENİS, SATRANÇ, JUDO

İletişim: 512 00 30
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Yolcu otobüslerimle tiayram hileli liiHi
Yoğun talep 
nedeniyle bayrama 
sayı günler 
kala otobüs bilet
lerinin tükendiği 
bildirildi.
Ramazan 
Bayramı'm sevdik
leriyle geçirmek 
isteyenlerin yoğun 
talebi nedeniyle 
bayrama sayılı 
günler kala otobüs 
biletleri tükendi. 
Otobüs firmaları, 
vatandaşların 
mağdur olmaması 
için ek seferler 
düzenleme kararı 
aldı.
Türkiye Otobüsçüler 
Federasyonu 
(TOFED) Başkanı 
Mehmet Erdoğan, 
yaptığı açıklamada, 
yoğun talep 
nedeniyle bayrama 
sayı günler kala 
otobüs biletlerinin 
tükendiğini söyledi. 
Ramazan

Bayramı'nın 28-30 
Temmuz tarihlerinde 
gerçekleşeceğini 
anımsatan Erdoğan, 
"Bayram dolayısıyla 
yolculuklar 25 
Temmuz'da başlıyor. 
Bayramın bitişi 
hafta içine gelme
sine rağmen 
dönüşte otobüs 

biletlerine talepler 
2-3 Ağustos tarih
lerine geliyor" 
dedi.
Türkiye genelinde 
345 otobüs fir
masının 8 bin 500 
otobüsle hizmet 
verdiğini belirten 
Erdoğan, Ulaştırma, 
Denizcilik ve

Haberleşme 
Bakanlık 
tarafından B2 ve 
D2 yetki belgeli 
otobüslere izin ver
mesiyle bayram 
süresince günlük 
yaklaşık 1 milyon 
yolcuya hizmet 
vereceklerini 
anlattı.

Bakanlığın B2 ve 
ve D2 yetki belgeli 
otobüslerin 25 
Temmuz-4 Ağustos 
tarihleri arasında 
kullanılmasına izin 
verdiğini bildiren 
Erdoğan, söz 
konusu iznin hem 
firmaları hem de 
yolcuları rahatlat
tığını kaydetti. 
"Biletler geçen 
sene fiyatlarıyla 
aynı" Bakanlığın 
verdiği iznin 
ardından yaklaşık 

2 bin otobüsün 
daha devreye gire
ceğini dile getiren 
Erdoğan, yeni ek 
seferlerden bilet 
almak için vatan
daşların acele 
etmesini İstedi. 
Vatandaşların 
otogarlardan 
kalkan otobüs fir
malardan bilet 
almaları uyarısında 
bulunan Erdoğan, 

dönüşte bilet bula
mama sıkıntısı 
yaşamamaları 
için de biletlerini 
gidiş-dönüş 
şeklinde almaları 
önerisinde bulundu. 
Bilet fiyatlarına 
zamlı tarife uygu
lanacağı yönündeki 
söylentilerin 
gerçeği yansıt
madığını 
vurgulayan 
Erdoğan, 
"Bilet fiyatlarında 
değişiklik yok, 
geçen sene fiyat
larıyla aynı" dedi. 
Erdoğan, bayram 
dolayısıyla 
yollarda yoğun 
trafik akışı 
olacağından 
dolayı yolcuların 
otobüse bindik
lerinde emniyet 
kemerlerini 
takmayı unutma
maları gerektiğini 
belirtti.

MARMARABİRLİK
Ortaklarımızın ve zeytin üreticilerinin 

Ramazan Bayramı’m kutlar; 
sağlık, mutluluk ve verimli bir hasat dönemi 

geçirmelerini dileriz.

MARMARABİRLİK
Yönetim Kurulu Adına

Hidamet ASA
Yönetim Kurulu Başkanı
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mumu BffMHi nciK gorus cuhlehi mukimdi
Adalet Bakanlığ 
Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğü, 
Kapalı ceza infaz 
kuramlarında bulu
nan hükümlülere 
Ramazan Bayramı 
nedeniyle belirli gün 
ve sürelerde açık 
görüş yaptırılacağını 
bildirdi.
Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürü Enis 
Yavuz Yıldırım imzalı 
talimata göre 
Ramazan Bayramı 
açık görüşü aşağıda
ki şekilde yapılacak: 
Adana E Tipi, Alanya 
L Tipi, Ankara 1 ve 2 
Nolu L Tipi, Antalya 
E ve L Tipi, Aydın E 
Tipi, Bafra T Tipi, 
Balıkesir L Tipi, Bolu 
T Tipi, Bursa E ve H 
Tipi, Çorum L Tipi, 
Denizli D Tipi, 
Diyarbakır E Tipi, 
Eskişehir H Tipi, 
Gaziantep E Tipi, 
Hatay E Tipi, İzmir- 
Buca, İzmir 1, 2, 3 ve 
4 Nolu T Tipi, 
Maltepe 1, 2 ve 3 
No.lu L Tipi, Mersin 
E Tipi, Osmaniye 1 
Nolu T Tipi, Silivri 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8

No.lu L Tipi, Tokat T 
Tipi, Ümraniye E Tipi 
ve Van M Tipi Kapalı 
Ceza İnfaz 
Kuramlarında kalan 
hükümlü ve tutuklu- 
lara 30-31 Temmuz - 
01-02-03 Ağustos 
2014 tarihlerinde 
olmak üzere 5 gün, 
Diğer bütün ağır 
ceza merkezi ve 
müdürlük teşkilatı 
bulunan bağlı ceza 
infaz kuramlarında 
kalan hükümlü ve 
tutuklulara 30-31 
Temmuz - 01 
Ağustos 2014 tarih
lerinde olmak üzere 
3 gün, 
Müdürlük teşkilatı 
bulunmayan bağlı 
ceza infaz kuram

larında kalan 
hükümlü ve tutuklu
lara da, Cumhuriyet 
Başsavcılıklarının 
görüşü alınarak 
kurum tarafından 
belirlenecek bir 
günde yapılmak 
suretiyle 30-31 
Temmuz 2014 tarih
leri arasında 2 gün 
süre ile açık görüş 
yaptırılacaktır.
Sayıları ve konum
ları değerlendirilmek 
suretiyle, adlî suçlar
dan hükümlü ve 
tutuklular ile örgütlü 
suçlardan hükümlü 
ve tutuklular için 
ayrı gruplar oluştu
rulup, her grubun 
görüş günleri ve 
saatleri Cumhuriyet 

başsavcılıkları ile 
kurum idareleri tara 
fından tespit edile
cektir. Bu grupların, 
aynı zamanda ve 
aynı görüş mahal 
linde birlikte bulun
durulmaması 
sağlanacaktır. 
Kınama cezası dışın
da disiplin cezası 
almış ve bu cezası 
kaldırılmamış 
hükümlü ve tutuklu
lar, açık görüşten 
yararlandırılmaya
caktır.

DİĞER HÜKÜMLER 
Hükümlü ve tutuklu
lar, belgelendirilmek 
suretiyle sadece an 
ne, baba, eş, çocuk, 
torun, büyükanne, 
büyükbaba ve kar 
deşleriyle görüştü 
rüleceklerdir.
Hükümlü ve tutuklu
lar ile görüşmek iste 
yen kişilerin, akra
balık durumlarını 
nüfus idarelerinden 
veya ilgili konso 
loşluklardan verilen 
resmî belgeler ile 
ispatlamaları gerek
lidir.
Ancak; anne, baba, 

eş, çocuk, torun, 
büyükanne, büyük
baba ve kardeşi 
olmayan hükümlü ve 
tutukluların, üçüncü 
dereceye kadar olan 
akrabalarından en 
çok üç kişiyle, önce
den haber verilmesi 
ve belgelendirilmesi 
kaydıyla görüşme 
yapmaları sağlana 
çaktır. Ancak; bu 
fıkra hükmü, ağır
laştırılmış müebbet 
hapis cezasına 
hükümlüler hakkında 
uygulanmayacaktır. 
Hükümlü ve tutuklu 
sayısının, verilen 
açık görüş günü 
sayısına bölünmesi 
suretiyle görüş 
gününe kadar gru
plar oluşturulacaktır. 
Her grubun görüş 
günü ve saatleri, 
ailelerine bildirilmek 
üzere hükümlü ve 
tutuklulara tebliğ 
edilecek; hazırlanan 
program, ayrıca 
koğuşlara ve 
ziyaretçilerin göre
bileceği uygun yer
lere asılmak suretiy 
le her ziyaretçinin, 
ziyaret gününde

ceza infaz kurumuna 
gelmesi sağlanarak, 
izdiham önlenecek
tir. Her grubun açık 
görüşü bittikten 
sonra, görüş yerinde 
bulunan hükümlü ve 
tutuklular, görevliler 
nezaretinde dikkatli 
bir şekilde arandık
tan sonra koğuş ve 
odalarına götürüle 
rek burada sayıla
cak; kimlikleri fotoğ 
raflı belgelerle 
kontrol edildikten 
ve grup mevcud
unun tam olduğunun 
anla şılmasından 
sonra, ziyaretçilerin 
kurum dışına çık
masına izin verile
cektir.
İzdihamı, firar ve 
karışıklıkları önle
mek, disiplin ve 
düzeni sağlamak 
için Cumhuriyet 
başsavcılığı ve ku 
rum yönetimi, zabıta 
ile işbirliği yaparak 
gerekli her türlü 
önlemi alacak; görüş 
mahallinde yeteri 
kadar dış güvenlik 
görevlisi gözlemci 
olarak bulundurula
caktır.

SÜ'CDN
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GÜCÜMSPORKULÜBÜ

Gücümsporlu basketçilerimizin, 
velilerimizin, sporsorlarımızın, 
değerli Gemlik halkının ve 

spor camiasının 
Ramazan Bayramını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur dolu 
bir yıl geçirmelerihi'dileriz.

GEMLİK GÜCÜMSPORKULÜBÜ
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Ömer GÜMÜŞ
YÜKSEK ELEKTRİK VE 

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BAYRAM BİR SEVİNCİN PAYLAŞIMI DEĞİL Mİ?
Son yıllarda İslam 

coğrafyasında müthiş 
bir ölüm kalım savaşı 
veriliyor.

Fakat Hristiyan 
dünyası yüzyıllardır 
barış ve huzur içinde 
yaşamaktadır.
Acaba neden?
Biraz empati 

yapalım, ülkemizde 
milyonlarca insan 
açlık sınırında, mil 
yonlarca insan da 
yoksulluk sınırında 
yaşarken bir avuç 
mutlu azınlık saltanat 
sürerken bizler nasıl 
bir bayramdan, bir 
sevinçten söz ede» 
ceğiz?
Binleriyle ilgili hava

da milyon hatta mil
yar dolarların uçuş
tuğu ülkemizde 
akşamları binlerce 
kişiden oluşan 
göstermelik iftar 
sofraları düzenlemek
le gerçeğin üstünü 
örtmeyiz.

Tam tersi bunlar 
hırsızlığın, yolsuz 
luğun göstergesidir, 
ilk bakışta insanları 
kandırıp aldatabiliriz 
ya Allah’ı ...

Müslümanlık 

kardeşliği, yardımlaş
mayı emrediyor;
sevgiyi, dostluğu, 
dayanışmayı ifade 
ediyor.

Bizler, insanları 
ayrıştırmayı, kini, 
öfkeyi ve nefreti ege
men kılmaya çalışı 
yoruz.

Rüzgâr eken fırtına 
biçer, demiş ata
larımız. Ektiğimiz 
tohum farklı ürün ver
meyecektir.

Ne yazık ki 75 mil 
yonluk toplum bir yay 
gibi gerilmiş durum
dadır.

Ha koptu ha 
kopacak. Ünlü ozan 
Yunus: “Ben gelme 
dim dava için, benim 
İşim sevi için”, diyor, 
insanlığı sevgi kur
taracaktır, kin ve 
nefret değil. Ama 
kimin umurunda! 
Televizyon kanallarına 
çöreklenmiş din 
bezirgânlan, soy
tarıları her gün halkın 
beynini kemiriyor, 
onu düşünmekten 
uzaklaştırıyor.

Müslümanların yılda 
kutladığı iki bayram
dan biri ramazan

bayramıdır.
Islâm âlemi 30 gün

lük orucun ardından 
Tanrıya şükredip 
bunun mutluluğunu 
yaşayacak, yaşaya
bilirse.
Yanı başımızda 

Ortadoğu’da yıllardır 
süren savaşlar hâlâ 
bütün sıcaklığı ile 
devam ediyor.
Son günlerde yine 

masum insanlar, 
çocuklar öldürülüyor. 
İnsanlar açlıkla yüz 
yüze yaşıyor.
Bir avuç mutlu azın

lık rahat bir yaşam 
sürmeye devam edi 
yor Allah’ın adını 
anarak. Böyle bir 
ortamda bayram nasıl 
kutlanacak?

İsrail, ABD’nin de 
desteğini alarak 
Filistin’i, Gazze’yi 
bombalarla toz 
duman ediyor. 
Türkiye’de yer 
yerinden oynuyor. 
Dünya bu sesi, çığlık
ları duymuyor. 
Neden? Çünkü 
Türkiye’nin Dünya’da 
itibarı sıfırlanmış, 
hiçbir Batı ülkesi 
Türkiye’yi ve yönetici

lerini dikkate almıyor, 
önemsemiyor.

Sayın başbakan 
boşuna esip gürlüyor; 
oysa yıllardan beri 
İsrail’i destekler poli
tikalar izliyor. İsrail’in 
Nato tatbikatına ve 
OECED üyeliğine 
vetosunu AKP 
hükümeti kaldırıyor. 
Mavi Marmara 
baskınında öldürülen 
yurttaşlarımızın hak
larını alamayan AKP 
iktidarıdır.
Kürecik’e kurulan 

füze rampaları sadece 
İsrail’in güvenliği ile 
ilgilidir. İsrail uçakları
na yakıtı satan AKP 
hükümetidir.
Bütün bunları 

unutan sayın 
başbakan ve AKP 
muhteremleri İsrail 
aleyhine mangalda 
kül bırakmıyorlar. “ 
Ayinesi iştir kişinin, 
lafa bakılmaz,” sözü 
boşuna söylen
memiştir.

Her gün onlarca 
masum insan 
öldürülürken sözüm 
ona Müslümanlar 
Türkiye’de tepki gös
teriyor İsrail'e karşı. 
Niçin iktidarın karşısı
na çıkıp bu olaylardan 
siz de sorumlusunuz 
diyemiyorlar. 
Suriye’de durumun 
bu noktaya 
gelmesinde sizin de 
payınız var. Hamas ve 
IŞTD ’ı sîzler'destekle
diniz. Suriye’ye giden 
tırlarda neler vardı, 

nereye ve kime gidi 
yordu?

Bunların hesabı ne 
yazık ki verilemedi. 
Kendimizi devay- 
nasında görüp hiçbir 
şey olmadığımızı 
anladık anlamasına; 
yiğitliğe b.k sürdür
müyoruz hâlâ. Arap 
ülkeleri bile adam 
yerine koymuyor, 
görüşme gereği bile 
duymuyor sayın 
başbakanla. Ne gam! 
Sayın başbakanımız 
aklı fikri devlet 
başkanlığında. Gerisi 
boş laf.
Türkiye acılarla dolu 

bir bayramı yaşıyor. 
Bu gün belki karnımız 
tok sırtımız pek, 
kendimizi mutlu saya
biliriz. İnsanlığın 
acısını yüreğimizde 
hissedebildiğimiz 
oranda insan olduğu
muzu asla unutma
malıyız.
Yarın neler getire

ceğini bugünden 
kestiremeyiz. Bu 
coğrafyada kimse 
kendini güvende 
hissedemez.

Hele bizim gibi 
komşularıyla ve diğer 
uluslarla iyi ilişkiler 
kuramayan ve bağım
sız politika ürete
meyen ülkeler...
Bütün olumsuzluk

lara, kan ve gözyaşı
na karşın insanlığın 
sevgi dolu, barış 
dolu, kardeşlik kokan 
nice güzel bayramlar 
yaşaması dileğiyle...

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

EN ÖZEL Vü 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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Evimizi mis gibi 
yapmak İçin uzun 
süre maruz 
kaldığımız tomlzllk 
malzemelerinin 
İçerisindeki tohllko- 
II maddelerden 
haberdar mısınız? 
Tomlzllk 
malzemelerinin 
üzerindeki “zehirli", 
“yanıcı" ve 
“tehlikeli" İbareleri
ni hepimiz görmü 
süzdür. Bu uyarı 
İşaretleri kul
lanıcıların dikkatli 
olmasını sağlamak 
amacıyla belirgin 
bir şekilde kullanıl
maktadır.
Ancak temizlik 
İhtiyacı gereği kısa 
veya uzun süreli 
olarak hepimiz bu 
maddelere 
maruz kalırız. 
Temizlik 
malzemelerini kul
landığımızda 
İçerisindeki bazı 
maddeler havada 
asılı kalmaktadır.

Araştırmacılar ufak 
bir miktar tomlzllk 
malzemesinde dahi 
133 adet uçucu 
organik madde 
teşhis etmiştir. 
Nefes alışverişi 
sırasında vücudu
muza giren bu 
kimyasallar ciddi 
sağlık sorunlarına 
yol açabilmektedir. 
Ornoğln amonyak, 
cildi, gözleri, 
boğazı ve akclğor- 
İoıTtahriş edebilir. 
Astım hastaları bu 
konuda çok has

sastır. Amonyum 
çamaşır suyu gibi 
bir madde Üo 
karıştırıldığında İse 
son doroco zehirli 
bir gaz ortaya 
çıkabilir.
Temizlik 
malzemelerini kul
lanırken mutlaka 
üzerini dikkatle 
okumak gerekmek
tedir. Üzerleri ndokl 
uyarıların dikkate 
aldığımızda mey
dana gelebilecek 
hasarı on aza İndi
rebiliriz.

TSE'den bayram alı$ verişi 
yaparken son kullanma 

tarihine bakın uyarısı
Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) 
Başkanı Hulusi 
Şontürk, bayram 
alısvorİşi yaparken, 
ürünlerin üzerinde
ki son kullanma 
tarihlerinin mutlaka 
kontrol odllmoslnl 
tavslyo ottl. 
Bayram alısvorlş- 
lorlndo ISI. 
markası aranmasını 
Istovon Hulusi 
Şontürk, şu açıkla
mayı yaptı: 
"Türklyo'do gıda 
soktöründo uıotlm 
yapan 20 bin firma 
mevcuttur. Türk 
Standartları 
Enstitüsü. gıda 
soktöründo nlzmot 
voron bu firmaların
dan 1.000 tanoslnln 
3 bln S00 ürününe

TSE bolgosl vo 
rllmlştlr. Bayram 
alışvorlşlorlndo 
TSE markası 
taşımayan ürün
lerin ucuz fiyatı 
soboblylo tercih 
edilmesi yanlış 
olur. Aldığınız 
ürünlordo TSE

markası 
mutlaka arayın. 
Son kullanma tarih
lerini kontrol edin. 
Unutmayın kİ 
kalitenin bir 
maliyeti vardır 
ancak kalitesizliğin 
maliyeti daha 
yüksektir."
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Bawamm emniııiii leımineıi alıntı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, 
Ramazan 
Bayramı’nın huzur 
ve güvenli şekilde 
geçirmesi için bir 
dizi tedbirler aldı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
"28-29-30 Temmuz 
2014 tarihlerinin 
Ramazan Bayramı 
olması sebebiyle 
vatandaşlarımızın 
huzur ve güven 
dolu bir ortamda 
bayram tatilini 
geçirmelerini sağla
mak için; halkımızın 
yoğun olarak bulun
duğu alış veriş 
merkezleri, şehirler
arası otobüs 
terminali, camiler, 
mezarlıklar gibi 
yerlerde Emniyet 
Müdürlüğümüzce 
bir dizi tedbir alın
mıştır. Bunun yanı 
sıra şehir içerisinde 
ve şehirlerarası 
yollarda trafik

düzenlemeleri için 
gerekli planlamalar 
yapılmıştır" 
denildi.
Ramazan
Bayramı'nda vatan
daşların istek ve 
şikayetlerini anında 
ilgili mercilere 
iletebilmeleri için 
İl Emniyet 
Müdürlüğü’ne bağlı 
önemli telefonlar da 
bildirildi.

Buna göre vatan
daşlar kimlik bilgileri 
gizli tutularak 24 
saat 15 Polis imdat 
hattını arayabilir. 
Emniyetin diğer 
telefonları şöyle: 
“Polis haber 
Merkezi: 270 5331, 
Nöbetçi Müdürlüğü: 
270 5050, Emniyet 
Müdürlüğü Santrali: 
270 5000, Trafik 
Denetleme Şube

Müdürlüğü: 211 
2312, Bölge Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü: 211 
0792, Nilüfer 
İlçe Emniyet 

Müdürlüğü: 245 
8010, Osmangazi 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 220 
4456, Yıldırım 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 361 
8181"

IDO bayramda 
seferleri arttırıyor
İstanbul Deniz 
Otobüsleri (İDO), 
Ramazan 
Bayramı'nı da kap
sayacak şekilde 25- 
30 Temmuz tarih
lerinde geçerli ola
cak özel tarife 
hazırladı.
İDO'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
bayram ve tatil 
yoğunluğunda yol
cuların mağdur 
olmaması için, 
belirtilen tarihlerde 
yaklaşık 3 bin 500 
sefer gerçekleşti 
rerek 3 milyon 120 
bin yolcu, 250 bin 
araç kapasitesi 
sunacak.
Bayram tatili 
boyunca oluşacak 
yoğunluğa karşı 
önlem alan İDO, 6 
gün için hızlı feri
bot ve dış hat deniz 
otobüsü hatlarında 
676 seferle hizmet 
verecek.
Feribot ve deniz 
otobüsü hatlarında 

sefer sayıları 
artırılacak, 
öngörülenin 
üzerinde oluşacak 
talepler de ek sefer
lerle karşılanacak. 
Bayram tarifesi 
kapsamında, 424 
hızlı feribot, 252 dış 
hat deniz otobüsü, 
330 iç hat deniz 
otobüsü ve 2 bin 
476 araba vapuru 
ile yaklaşık 3 bin 
500'e sefer 
yapılacak.
Eskihisar-Topçular 
hattında 17 gemiyle 
24 saat aralıksız 
düzenlenecek 
seferlerde toplam 2 
milyon 350 bin 
yolcu ve 156 bin 
araç kapasitesi 
sunulacak.
Ayrıca, iç hat deniz 
otobüsü ve Sirkeci- 
Harem araba vapu
ru hattında 26-30 
Temmuz tarih
lerinde "pazar" 
günü tarifesi uygu
lanacak.

GEMLİK TİCARET BORSASI
Ramazan Bayramınızı en içten 

dileklerimizle kutlar, 
sağlık, mutluluk ve 

huzur dolu günler dileriz.
MECLİS ÜYELERİ

MUSTAFA DOĞAN 
SALİH ERDİNÇ ERSAN 
FERİT ALAN 
BURHAN ATALAY 
ALİ ÖZTÜRK 
ERDAL KAYALI 
CEVAT YAZICI 
SİNAN TURAN 
YAŞAR İSLAM

MELİH KARBAY

YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİ

İLHAN ACAR 
ÖZDEN ÇAKIR 
ERTAN TOKSABAY 
ERKAN SARIŞEN 
MEHMET TAŞAR

İKfAN ÜNLÜ EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Ramazan Bayraminizi 
EN İÇTEN dİlEİdERİMİzlE 

kuflAR, SAqlik, 

MUTlÛlÛk ve Huzur dolu 
qÜNlER dîlERİZ.

ÇARŞI MEYDANI - UMURBEY 
TEL : O 224 525 1 525
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Yollama trafik 10 katartacak!
| TŞOF Başkanı Fevzi

Türkiye ^oTörl&r ve
Oto mo b il ol le r 

çıkacak sürücülere 
tavsiyelerde bulun
du.
Apaydın, Ramazan 
Bayramı’nda trafikte
ki araç yoğunluğu
nun normal günlere 
oranla 10 kaf art
masının beklendiğini 
belirterek, "Trafiğin 
az olduğu saatlerde 
çıkmaya çalışın.
Yorgun ve uykusuz 
yola çıkmayın, 
Mutlaka mola verin. 
Trafikte sabırlı olun,

İfadesin) kullandı, 
Ramazan Bayramı 
tatilinin hafta sonı

da farili noktalarda 
araç yoğunluğunun 
normal günlere

Apaydın, yazılı açık
lamasında, Ramazan 
Bayramı öncesinde

cağını belirterek

ile birleşerek 5 gün 
süreceğini anımsa
tan Apaydın, şunları 
kaydetti;
"Yollar çok kalabalık 
olacak. Geçen yıl 
Ramazan bayramı 
tatilinde 01 ölümlü, 
bin 785’1 yaralamalı 
toplam bin 840 trafik 

geldi. Bu kazalarda 
80 kişi hayatını kay
betti, 2012 yılı 
Ramazan Bayramı 

tatili (4 gün) ile 2013 
yılı Ramazan 
Bayramı tatilinde (5 
gün) meydana gelen 
trafik kazalarının 
gün başına düşen 
kaza ve ölü sayısının 
karşılaştırmasını 
yapabiliriz. Bir güne 
düşen ölümlü trafik 
kazası 2012 yılında 
14 iken 2013 yılında 
12’ye, ölü sayısı da 
19 kişiden 17 kişiye 
düşüyor. Kaza

sayısında yüzde 14, 
ölü sayısında ise 
yüzde 11 ülke 
genelinde azalma 
olması yeterli 
görülmemekle birlik
te sevindiricidir. 
Olaylardan ders alıp 
kurallara uyan 
sürücülerimiz, bu 
bayramda trafik 
canavarına dikkat 
etsinler.” 
Ramazan
Bayramı’nda trafikte-

ki araç yoğunluğu-
nun normal günlere 
oranla 10 kat art
masının beklendiğini 
ifade eden Apaydın, 
sürücülere trafiğin 
az olduğu saatlerde 
yola çıkmaları, 
yorgun ve uykusuz 
araç kullanmamaları, 
yolcukları sırasında 
mola vermeleri ve 
acele etmemeleri 
yönünde tavsiyel
erde bulundu. 
Trafik kazalarındaki 
en büyük payın 
insana ait olduğunu 
belirten Apaydın, bu 
sorunun 
çözümünde, eğitim 
ve trafik bilincinin 
arttırılmasının önem
li rol oynadığını 
ifade etti.
Emniyet kemeri kul
lanımının hayati 
öneme sahip 
olduğunu kaydeden 
Apaydın, "Son 
zamanlarda emniyet 
kemeri kullanımının 
vatandaşlar tarafın
dan uygulandığını 
görüyoruz, ölen 
insanlarımızın yüzde

16* sı 0-14 yaş
grubundaki çocuklar 
olduğunu unutmay
alım. Bu nedenle 
önde ve arka koltuk
larda emniyet 
kemerini mutlaka 
kullanalım" değer
lendirmesinde 
bulundu.

'BÖLÜNMÜŞ 
YOL KAZALARI 
AZALTTI’ 
Bölünmüş yol uygu
lamalarının trafik 
kazalarını azalttığına 
dikkati çeken 
Apaydın,"Yapılan 
yatırımların olumlu 
geri dönüşleri alın
maya başlandı. 
Ulaştırma 
Bakanlığının 
gerçekleştirdiği yak
laşık 22 bin 254 kilo
metrelik bölünmüş 
yol uygulaması, 
karşılıklı çarpış
maları ortadan 
kaldırdığından, trafik 
kazalarında bazı ke 
simlerde yüzde 90*a 
varan azalmalara 
neden olmuştur” 
ifadesini kullandı.

(MV SUwb

ruMcw, 

nudlulunla/t/ dilena/.

MİMARLAR ODASI 
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

Gürle İş Merkezi K.2 No: 76 GEMLİK
Tel : 0 224 513 38 05
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I Sırası Geldikçe
TAMER

Mn
Pazartesi günü Ramazan 

Bayramı...
İslam aleminin kutladığı 

mübarek bir gün.
Bayram, müslümanlar, daha 

doğrusu insan ilişkilerinin 
pekişmesine vesile olup, sevgi 
bağlarının artmasını, dayanış
mayı, bölüşmeyi amaçlar, 
öngörür.

Kutlayacağımız Ramazan 
Bayramı, bayram özelliğini yitir
miş.

Pakistan'da, Afganistan'da, 
Libya'da, Suriye'de de kan 
gövdeyi götürüyor.

Müslüman, müslümanı koyun 
boğazlar gibi boğazlıyor, başını 
gövdesinden ayırıyor top diye 
oynuyor.

Cahiliye dönemindeki bedeli 
YAHŞİ'nin Hz. Hamza Efendimi 
zin ciğerini çiğ çiğ yediği gibi; 
yirmi birinci asırda müslüman 
din kardeşinin ciğerini yiyor.

İsrail uçakları Gazze'yi bomba 
yağmuruna tutuyor.

ACILI BAYRAM...
Yüzlerce Müslüman can veriyor, 

binlerce müslüman evsiz, bark
sız, anasız, babasız kalıyor. Acı 
ve ıstırap içinde aç, susuz, korku 
içinde yaşıyor.

Durum böyle iken yaşanılan bu 
gerçekler karşısında islamın 
ruhuna uygun bayramdır diye 
bilir miyiz bugüne.

Binlerce müslüman yokluk, 
yoksunluk ve can derdinde iken, 
evsiz, barksız, işsiz kalırken, 
gözyaşı dökerken, yitirdiklerine 
ağıtlar yakarken nasıl sevinip, 
bayram edilebilir.

Böylesi bir ortamda idrak edilen 
bayram bir noktada acıların, dert
lerin pekiştiği, göz pınarlarının 
ağlamaktan kuruduğu mutsuz 
luğu arttıran bir gün oluyor.
Allah yardımcıları olsun.
İslami geçinip islami yok etme 

ye çalışanları Allah’ım nasıl bili 
yorsa öyle yapsın.

Çocukluğumun ve gençliğimizn 
günlerinde vaaz hocamız 
Engürücüklü Rahmetli Yusuf

Hoca duayı şu sözlerle bitirirdi.
"Allahım, bizleri yevmi gafletten 

ikaz eyleye”
Etrafımız ateş çemberi çoğu 

İslam ülkeleri.
Dikkat edelim ateş bize sıçra

masın.
Birliğimizi, dirliğimizi bozmaya 

lım. Kimseleri ötelemeyelim. Bir 
olalım, diri olalım.

Örnek İslam ülkesiyiz. Bizler 
gülüp oynayıp yiyip içerken, din 
kardeşlerimize el uzatarak onla 
rın gülmeyen yüzlerini güldüre
lim, acılarını paylaşalım, öksüz
leri, yetimleri, hastaları 
koruyalım.

Sevinirken, sevindirmesini bile
lim.

Böyle davranıldığında günümüz 
gerçek bayram olacaktır.

Allahım müslümanlara yardım 
et!

Akıl fikir ver.
Kararmış katılaşmış kalpleri 

yumuşat!
Vicdan yoksunu kılma! Amin.

»inileni
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Mayıs 2014 
Motorlu Kara 
Taşıtları istatistik
lerini yayımladı. 
Buna göre Mayıs 
2014 itibarıyla 
trafiğe kayıtlı araç 
sayısı 18 milyon 
288 bin 137 oldu. 
Mayıs ayı sonu 
itibarıyla trafiğe 
kayıtlı toplam 18.3 
milyon adet taşıtın 
yüzde 52'sini oto
mobil, yüzde 
16.3'ünü kamyo
net, yüzde 15.1'ini 
motosiklet, yüzde 
8.7'sini traktör, 
yüzde 4.2'sini 
kamyon, yüzde 
2.3'ünü minibüs, 
yüzde 1.2'sini oto
büs, yüzde 0.2'sini 
ise özel amaçlı 
taşıtlar oluşturdu.

Yüreğinize damla Ma umut, 

günlerinize bin tatlı mutluluk delsin 

dendikleriniz hep yanınızda elsun, 

yüzünüz hiç selmasın. 

bayramınız «ı fen..

GİRİT ve RUMELİ 
TÜRKLERİ KÜLTÜR ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

AHMET ÇAKMAK

Hep bir arada, sevgi dolu ve 

huzurlu nice bayramlar 

geçirmek dileğiyle, 

Ramazan Bayramınız kudu olsun!

Mübarek Ramazan Bayramı 

tüm ulusumuza kudu olsun.

ÇAKMAK
KUYUMCULUK ve 

TAVUKÇULUK LTU. ŞTİ.
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Düzce Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı 
Yavuz Yılmaz, 
Ramazan Bayramı 
tatili dolayısıyla 
sürücülerin yola 
yorgun ve uykusuz 
çıkmamaları ve 
mıcırlı yollara dikkat 
etmeleri gerektiğini 
söyledi.
Yılmaz, sürücüleri 
uyardı.
Konuyla ilgili 
açıklamalarda 
bulunan Başkan 
Yavuz Yılmaz, son 
yıllarda tüm 
uyarılara rağmen 
kazalarda yüzlerce 
kişinin 
hayatını kaybettiğini 
ve araç trafiğinin 
geçen yıl gibi bu yıl 
da yoğunlaşacağını 
belirterek, 
"Araç kullanırken 
dikkat edin. Yola 
yorgun ve uykusuz 
çıkmayın. En önem

lisi aşırı sürat ve 
sollama yapmayın 
ve mutlak trafik 
kurallarına uyarak, 
yorulunca mola 
vermeyi ihmal 
etmeyin" şeklinde 
konuştu.
Bayram tatili 
süresince Türkiye 
genelinde meydana 
gelen 250'yi aşkın 

kazada 160 kişinin 
hayatını kaybettiğini 
ve 870 kişinin de 
yaralandığını hatırla
tan Yılmaz, "Tüm 
uyarılarımıza rağmen 
kazalar hız kesmiyor. 
Bunda da en büyük 
sebep hatalı 
sollama, yorgun, 
uykusuz araç 
kullanma, aşın

hız ve mıcırlı 
yollardır. Yaz 
sezonu olduğu için 
mıcırlı yol yapımı 
oldukça fazla. 
Onun için tatile 
çıkacak olan tüm 
vatandaşlarımız 
yol yapım ve onanm 
çalışmalarına dikkat 
edip yeni mıcır 
kazalarına sebebiyet 

vermesinler" 
şeklinde konuştu. 
Taşımacılığın 
yüzde 95'inin 
karayolu ile 
yapıldığını ve 
bayram nedeniyle 8 
milyonu aşkın 
insanın toplu taşıma 
ve özel araçlarla 
tatile çıktığına 
işaret eden Yılmaz, 
"Bayram nedeniyle 
trafikteki yoğunluk 
yüzde 400-500 
oranında artıyor. 
Yolculann taleple 
rine cevap vermek 
için otobüs firmalan 
ek seferler düzenli 
yortar. Bununla 
birlikte yılda bir veya 
2-3 yılda bir bu 
yoğunlukta trafiğe 
çıkan sürücülerimiz 
trafik kurallarına 
mutlaka uymalı, 
aşın hız yapmamalı 

ve en önemlisi yoru
lunca mutlaka yol 
kenannda bulunan 

dinlenme tesis
lerinde dinlenin ve 
yorgunluğunuzu 
atarak yola devam 
edin" dedi.
Türkiye'nin en 
önemli geçiş 
noktası olan 
Çoban Kavşağı'nda 
yapılan dalçık geçit 
çalışmalarına da 
dikkat edilmesi 
gerektiğini hatırlatan 
Yılmaz, "Dal-Çık 
çalışması nedeni 
ile trafiğin 
kilitlenmemesi 
için Düzce şehir 
merkezinde 
işi olmayan sürücü
lerimiz TEM otoyol
unu kullana rak 
geçiş yapmalan 
gerekiyor.
Aksi halde hem 
trafik sıkışacak hem 
de kazalar kaçınıl
maz olacak.
Sürücülerimiz 
kurallara uysunlar.” 
dedi.

Tüm dost ve müşterilerimizin 

Ramazan Bayramını kutlar, sağlık ve 

mutluluklar dileriz.

PAŞA OTEL
GEMLİK

GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK 
İNŞAAT GIDA SANAYİ YE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ

Mrk: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Bora Sok. No : 2 GEMLİK 
Şube 1 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 8/A GEMLİK 

Şube 2 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gürle İş Hanı No : 2 GEMLİK 
Şube 3: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 12/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 14 00 - 514 34 34 Fax : 514 64 00
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Oiomomi vc Mininiisün Tanımı Değişti Sendikalı İşçi Sayısı 
1.2 Milyonu Bulmuyor

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı, minibüs 
ve otomobilin 
tanımında değişik
liğe gitti. Yapılan 
değişiklikle söz 
konusu araçların 
maksimum oturma 
yeri sayıları sırasıyla 
17 ve 9'a çıkarıldı. 
Karayolu taşıma 
yönetmeliğinde 
değişiklik yapılması
na dair yönetmelik 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi.

17'Yİ GEÇERSE 
OTOBÜS

Buna göre, araç 
tescil belgesinde kar 
küreme aracı, sey
yar vinç, yol yıkama 
ve/veya süpürme 
aracı, vldanjör, 
beton pompalama 
aracı ve benzeri 
adlar altında yer 
alan iş makinası 
işlevi gören araçlar 
ile cenaze aracı, 
ambulans veya 
naklen yayın aracı

olarak yer alan 
araçlarla kullanım 
amaçlarına uygun 
olarak yapılan taşı
malar İlgili yönet
meliğin kapsamı 
dışında tutulacak. 
Yönetmelikle, küçük 
otobüsün (minibüs) 
şoförü dahil mini
mum 9 olan oturma 
yeri 10'a, maksimum 
15 olan oturma yeri 
17'ye yükseltildi. 
Büyük otobüsün 
tanımı ise şoförü 
dahil 17 adetten 
fazla oturma yeri 
olan otobüs olarak 
değiştirildi.

"OTOMOBİLE 1 KİŞİ 
DAHA BİNDİ"

Yönetmelik kap
samında bir değişik
lik de otomobilin 
tanımın da yapıldı, 
daha önceden, 
şoförü dahil en fazla 
8 adet oturma yeri 
olan ve insan taşı
mak İçin İmal 
edilmiş motorlu taşıt 
olarak tanımlanan 
araçtaki, oturma yeri 
sayısı 9'a çıkarıldı. 
K türü yetki belgesi 
için sadece kamyo
netlerle II içi ve/veya 
şehlriçl taşımacılık 
yapmak üzere 
başvuran gerçek 
kişilerin yetki belge
si ücretlerinde uygu
lanan indirim tutarı 
yüzde 75'ten 90'a 

çıkarıldı. 
Yönetmelikle, lastik 
tekerlekli vinçler
den, K1 yetki belge
si için tonaj 
bakımından asgari 
kapasite şartı aran
maya başlanacak.

TAŞIT 
BELGELERİNE 
KAYITLI 
TAŞITLARIN 
KULLANILMASI VE 
İSTİSNAİ HALLER

Yetki belgesi sahip
leri, Türkiye'ye 
demiryolu veya 
denizyoluyla gelen 
dolu veya boş 
yabancı plakalı 
römork veya yarı 
römorkların yurt 
içine veya üçüncü 
ülkelere veya tersi 
yönde çekilmelerini 
veya taşınmaları 
kapsamına giren 
yabancı plakalı 
römork ve yarı 
römorkların 
çekilmesinde, 
yetki belgelerine 
kayıtlı taşıtları da 
kullanabilecekler.

Çalışma Ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
2014 Temmuz ayı ista
tistiklerine göre, 12 
milyon 287 bin 238 
işçiden, 1 mil yon 189 
bin 481 'inin sendikaya 
üyeliği bulunuyor. 
Çalışma Ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı'nca hazır
lanan, "6356 Sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu 
Gereğince; İş kolların
daki İşçi Sayıları ve 
Sendikaların Üye 
Sayılarına İlişkin 2014 
Temmuz Ayı 
İstatistikleri Hakkında 
Tebliğ” Resmi 
Gazete'de yayımlandı. 
Buna göre, "Avcılık, 
Balıkçılık, Tarım ve 
Ormancılık" iş kolun
da 35 bin 498, "Gıda 
Sanayi" İş kolunda 69 
bin 779, "Madencilik 
ve Taş Ocakları" iş 
kolunda 38 bin 996, 
"Petrol, Kimya, Lastik, 
Plastik ve İlaç” iş kol
unda 42 bin 463, 
"Dokuma, Hazır Giyim 
ve Deri" iş kolunda 95 
bin 894, "Ağaç ve

Kağıt" İş kolunda 18 
bin 922, "İletişim” İş 
kolunda 16 bin 524, 
"Basın, Yayın ve 
Gazetecilik" İş kolun
da 4 bin 700, "Banka, 
Finans ve Sigorta" iş 
kolunda 84 bin 189, 
"Ticaret, Büro, Eğitim 
ve Güzel Sanatlar" iş 
kolunda 110 bin 533, 
"Çimento, Toprak ve 
Cam" İş kolunda 30 
bin 499, "Metal" İş 
kolunda 227 bin 569, 
"İnşaat" iş kolunda 41 
bin 980, "Enerji" iş 
kolunda 54 bin 433, 
"Taşımacılık" İş 
kolunda 53 bin 
779, "Gemi Yapımı 

ve Deniz Taşımacılığı, 
Ardiye ve Antrepo 
culuk" iş kolunda 12 
bin 220, "Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler" iş 
kolunda 10 bin 780, 
"Konaklama ve 
Eğlence İşleri" iş 
kolunda 29 bin 757, 
"Savunma ve
Güven İlk" iş kolunda 
35 bin 335, "Genel 
İşler" iş kolunda ise 
175 bin 631 İşçi 
çalışıyor.

Sevdiklerinizle sağlıklı ve mutlu bir bayram 
geçirmeniz dileğiyle Ramazan Bayramınızı 
kutlarız. t I 1 ı • L

W SIRENA MARINE ES Euphoria AZ LRj==
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İkinci el oto alacaklar dikkat!
İstanbul'da çaldıkları 
otomobillerin motor 
ve şasi numaralarını 
değiştirip hazırladık
ları sahte belgelerle 
satarak dolandırıcılık 
yapan 3 kişi polis 
tarafından yakalandı. 
Şu ana kadar 
şüphelilerin 12 oto
mobili çalarak sahte 
belgelerle sattıkları 
tespit edildi. Sahte 
belgelerle satılan 
araçlara polis 
tarafından el 
konarak gerçek 
sahiplerine teslim 
edildi.
Daha önce polis 
tarafından şu ana 
kadar toplam 87 kez 
aynı suçtan 
yakalanan şüpheliler 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuk
landı. Asayiş Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler savcılık 
izniyle yaptıkları 
telefon dinlemesinin

ardından bir hırsızlık 
şebekesini ortaya 
çıkardı. Yaklaşık 2 
ay süren teknik ve 
fiziki takibin ardın
dan polis önceki gün 
daha önceden tespit 
edilen 4 adrese 
baskın yaptı.
Baskında şüpheliler 
Y.Ö.(34), A.İ.Y.(40) ile 
A.T.(37) polis tarafın

dan gözaltına alındı. 
Oto Hırsızlık Şube 
Müdürlüğü tarafın
dan sorgulanan 
şüphelilerin önce 
otomobilleri çaldık
ları daha sonra bun
ları kendilerine ait 
tamirhanelere çektik
leri tespit edildi. 
Çaldıkları otomobil
lerin motor ve şasi 

numaralarını silen 
şüphelilerin daha 
sonra aynı model ve 
renkte araçların 
motor şase numar
alarını araçlara 
yazdıkları tespit edil
di. Yeni motor ve 
şasi numaralarına 
uygun sahte ruhsat
lar hazırlayan 
şüphelilerin daha

sonra "ihtiyaçtan" 
"kelepir" gibi başlık 
taşıyan ilanlarla 
araçları pazarladık
ları tespit edildi. 
Şüphelilerin araçları 
piyasa fiyatının 2 bin 
-3 bin lira altına ver
erek satışın hemen 
gerçekleşmesini 
sağladıkları tespit 
edildi.

ÇALINAN ARAÇLAR 
EL KONARAK 
GERÇEK 
SAHİPLERİNE 
TESLİM EDİLDİ 
Polis tarafından 
yapılan soruşturma
da şüphelilerin şu 
ana kadar Kocaeli ve 
İstanbul'un 
Bahçelievler, 
Maltepe, Esenler ve 
Bakırköy ilçelerinde 
12 otomobili çalarak 
aynı yöntemle 
pazarladıkları tespit 
edildi. Sahte belge 
lerle satılan araçlar 

satılan kişilerden alı
narak gerçek sahip
lerine teslim edildi.

87 KEZ YAKALANDI
LAR USLANMADI
LAR öte yandan 
şüphelilerin daha 
önceden polis 
tarafından bir çok 
kez gözaltına 
alındığı belirlendi. 
Şüphelilerden 
A.I.Y.'nin 50 kez, 
A.T.'nin ise 36 kez 
polis tarafından aynı 
suçtan gözaltına 
alındığı öğrenildi. 
Daha önce bir kez 
yakalanan 
Y.ö.'yle birlikte 3 
şüphelinin toplam 87 
kez aynı suçtan 
gözaltına alındığı 
belirtildi. Şüpheliler 
işlemleri tamam
landıktan sonra 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
gönderildiler.

Bursa'da dev
deprem tatbikatı

İstanbul- İzmit 
arasında, TEM yolu 
ile Gebze 
Eskihisar'daki feri
bot iskelesinde dün 
saat 15.30'dan 
sonra yoğunluk 
başladı.
İstanbul yönünden 
gelen ve Yolova'ya 
gidecek olan 
araçların büyük bir 
bölümü, Yalova 
Topçular ile karşılık
lı sefer yapılan 
Gebze 
Eskihisar'daki feri
bot iskelesine akın 
etmeye başladı.
Burada İDO'nun 17 
feribotu, 'doldur 
boşalt' sistemi ile 
bekleme yapmak- 
sınızın İzmit 
Körfezi'nin karşı 
kıyısındaki Yalova 
Topçular'a araç

KAŞ€D€ 6€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 I (0.224) 513 35 95

taşıyor. Aynı nokta
da bir başka özel 
şirkete ait feribotlar 
da çalışmasına rağ
men şu saatlerde 
iskele meydanı 
doldu. İskele

gişelerinin dışına 
doğru da araç 
kuyruğu başladı. Bu 
arada Yalova- Bursa 
yönüne gidecek 
olan ve feribot sırası 
beklemek istemeyen 

sürücüler de TEM'in 
batı turnikelerinden 
D-100'ün İzmit kent 
içi geçişine geçtik
leri için İzmit'te 
şehir içi trafiği de 
yoğunlaştı.

Bursa da, Başba 
kanlık Afet Ve Acil 
Durum Yönetimi 
Başkanlığının yap
tığı kentsel arama 
kurtarma tatbikatı 
gerçeğini aratmadı 
AFAD'ın koordinasy
onunda 18 ilden 762 
personel ile 117 
aracın katilı mıyla 
gerçekleştin len tat
bikat gece saat
lerinde merke ze 
gelen deprem anons 
ile başladı.
Ovaakça'da bulunan 
eski bir fabrikaya 
hareket eden ekipler 
fabrikanın 12 ayrı 
noktasında bulunan 
göçüklerde köpekler 
ile keşif yaptı. Daha 
sonra beton zemin
leri delen ekipler, 
enkaz altında bulu
nan yaralı ve ölülere 
ulaştı. Yaralılar 
sağlık ekipleri 
tarafından yapılan 

müdahalelerin ardın
dan bulundukları 
yerlerden 
çıkarılarak, sahra 
hastanesine 
götürüldü. Çevre 
illerden gelen 
Ankara, Adana, 
Afyonkarahisar, 
Diyarbakır, Erzurum, 
İstanbul, Kocaeli, 
Samsun, Sakarya, 
Van Afet ve Acil 
Durum Müdürlükleri 
arama kurtarma bir
likleri, Aydın, 
Balıkesir, Bilecik, 
Çanakkale, Denizli, 
Manisa, Muğla ve 
Yalova arama kurtar
ma ekipleri, 
Balıkesir, Çanakkale, 
Yalova UMKE ekip
leri, kamu kurum ve 
kuruluşları ve sivil 
toplum kuruluşları 
arama kurtarma 
ekipleri Bursa Afet 
Koordinasyon 
Merkezi'nde toplandı
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Turizm bayramda tırmanışa geçti
Tur firmaları ve 
oteller, tatilini bayra
ma erteleyenler için 
deniz kum güneş 
üçlemesinden, yeşil 
ve serin yayla tatil
lerine, kültür 
turlarından yurt dışı 
gezilerine kadar 
çeşitli alternatifler 
sunuyor. Yetkililer, 
tatile çıkacakların 
erken rezervasyon 
imkanlarını kaçırma
mak için ellerini 
çabuk tutması 
gerektiğini belirtiyor. 
Türkiye Otelciler 
Federasyonu 
(TÜROFED) Başkanı 
Osman Ayık, yaptığı 
açıklamada, yabancı 
turistler sayesinde 
dolu olan tatil böl
gelerinin bayramın 
da gelmesiyle daha 
da hareketleneceğini 
ifade etti.
Özellikle ramazanda 
tatile gidemeyenlerin

bu dönemi değerlen 
dirmesini bekledik
lerini dile getiren 
Ayık, yabancı turist 
ler gibi yerli turistle 
rinde tatillerini geçir 
mek için yoğun ola 
rak kıyı kesimleri ter
cih ettiğini söyledi. 
Ayık, Ramazan 
Bayramı rezervas 

yonlarında ise ülke 
genelinde bir dolu
luk yaşanmasını 
beklediklerini vurgu
ladı.
-iç pazarın turizmde
ki payı bayramda 
artıyor
İç pazarın turizmdeki 
payının yüzde 10-15 
civarında olduğunu 

bildiren Ayık, raka 
mın bayram gibi dö 
nemlerde ise yüzde 
25-30'a çıktığını söy 
ledi. Bayramda tatile 
çıkmak isteyenlere 
ramazanın son gün
lerinden önce tatil 
planlarını yapmaları 
tavsiyesinde bulu
nan Ayık, aksi 

takdirde tur ve kon
aklama fiyatlarının ar 
tabileceğine işaret 
etti. Ayık, "Bu yıl 
Antalya'ya Temmuz 
ayında gelen turist 
sayısı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 1, yıl bazında 
kıyaslandığında ise 
yüzde 7'lik bir artış 
gerçekleşti. Böylece 
hedeflenen rakam
lara yaklaşılmış 
oldu" dedi.
Ayık, Türkiye'nin 
deniz turizmiyle öne 
çıkan rakiplerinden 
farklı olarak alternat
ifleri de barındırdığı
na değindi.
Ayık, bugüne 
kadar gitme imkanı 
bulamayanların 
tatillerini Karadeniz 
yaylalarında veya 
kültür turlarıyla 
değerlendirebilecek
lerini vurguladı.
-"Tur paketlerimizin 

yüzde 95'i satıldı" 
"Tatilciler acele 
etsin"
Bir tur firmasının 
pazarlama ve satış 
müdürü Sarp 
özkar da Ramazan 
Bayra mı yurt dışı 
turlarının bu yıl da 
beklenen seviyede 
talep gördüğünü 
söyledi, 
özkar, "Temmuz 
ayının ilk haftası 
itibariyle tur paket
lerimizin yüzde 95'i 
satıldı. Şu an birkaç 
paket turda, son yer
ler kaldı. Ramazan 
Bayramı'nda yurt 
dışı turuna gitmek 
isteyenlerin bu 
haftadan sonra yer 
bulmaları pek 
mümkün olma 
yacak. Bu nedenle 
kararlı olanlar elleri
ni çabuk tutması 
gerekiyor" diye 
konuştu.

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bayramınızı 
en içten dileklerimizle kutlar, 

bayramın birlik ve beraberlik 

içinde geçmesini dileriz.

GEMLİK ERZURUMLULAR 
KÜLTÜR VB DAYANIŞMA DERNEĞİ 

YÖNETİM KURULU ADINA DAŞKAN

Kadir ÖZAYDIN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


26 Temmuz 2014 Cumartesi
BAYRAM ÖZEL Gemlik Körfez

ÖauLaaİ IZi'Imi11! Y. Orman MühendisiSGrDCSt KlirSU Arslan

GELECEĞİN PROJESİ 
UMURBEY GÜNEŞ APARTMANI

Bu proje 
Türkiye'de aşağıda
ki içerikte çok katlı 
apartman olarak "İlk 
örnek" olacaktır.

Yani; ihtiyacı olan 
enerjisini üretecek, 
kendisini ısıtacak, 
soğutacak, aydınla 
tacak ve bunlar için 
size hiçbir bedel 
ödetmeyecektir.

Ürettiği elektriğin 
fazlasını ise, artık 
uygulaması 
başlamış olan "çift 
saat" yöntemi ile 
devlete satacak ve 
üste para kazandıra
caktır.

Bu yapı 6 yıldır 
tüm enerjisini 
üreten ve 40.ooo 
öğrencilere eğitim 
vererek iki kez AB 
ödülü alan, ülke 
mizin ilk örneği 
"Diyarbakır Güneş 
Evi" ile başlayan 
birçok uygulaması 
olan Y. Mimar 
Çelik Erengezgin'in 
85 nci projesidir.

Projeyi hayata 
geçirecek olan Y.

Orman Mühendisi 
Abdullah Arslan ise, 
aynı mimarın 18,21 
ve 41 nci projeleri 
olan; Diyarbakın, 
Urla ve Muğla 
Güney Evlerinin 
yapımcısıdır.

Yine aynı içerikte 
ve ülkemizin ilk 
örnekleri olarak; 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin isteği 
ile projelendirdiği, 
61. nci sıradaki 
"Bursa Güneş 
Evinin ve 20 nci 
sıradaki; Marmara 
Boğazları belediye 
ler Birliği’nin 
isteği ile proje
lendirdiği 
"Orhangazi Kongre 
Merkezi" pro
jelerinin temelleri 
2014'de atılacaktır... 
64 ncü projesi 
olarak 
Afyonkarahisar'da 
inşa edilmekte olan 
"Orman Bakanlığı 
Tıbbi Bitkiler 
Bahçesi"nin 1000 
m2 kapalı, 45000 m2 
açık alanı vardır ve 

bu içeriği ile 
dünyadaki ilk örnek
tir. Bütün projeler
ine ve makalelerine 
www.erengezgin.net 
sitesinden ulaşıla
bilir.

Üç katlı ve 12 
daireli, merdiven 
alanları hariç, 111 
m2 ile 150 m2 
arasında, 10 farklı 
büyüklükte plan 
içeren bu binanın; 
yönetmelik gereği, 
zemin kat kolon 
kiriş ve döşemeleri 
betonarme olacak
tır.

Ama, bu katında 
tüm duvarları 
ahşaptır.

Diğer iki kat ise 
tamamen ahşap ola
cak ve böylece 
deprem riski sıfıra 
yaklaşacaktır.

Nefes alan duvar
ları ve doğru izo
lasyon malzemeleri 
iie sağlığınızı da 
daima koruyacaktır.
Arsasının eğimli 

olması yüzünden, 
aralarında ikişer 

metre kot farkı olan, 
dilatasyonlu dört 
blok olarak çözülen 
kütle, bitişik olan 
tek cephesinin 
geniş aydınlığında 
bir çocuk bahçesi 
olanağı sağlamıştır. 
A ve D blokların 
bodrumlarında, her 
daireye yeterli depo 
alanı mevcuttur.

B ve C blokların 
altında ise, 8 araçlık 
kapalı otopark 
vardır.

Tüm blokların ikin
ci katları, iç merdi
venleri ile kendile 
rine ait teras 
çatılara ulaşa
bilmektedir. Bu 
alanlar, su izolas 
yon sorunu 
tamamın çözülmüş 
olarak ve 20 cm 
toprak serilerek çim 
çatı haline getirile
cektir.

Yani, hem bazı tür 
sebze, hem de çiçek 
yetiştir meye imkan 
veren açık alanlara 
sahip olacaklardır.

Bu alanda ayrıca 
birer bahçe bar- 
beküleri vardır.

B ve C blok zemin 
katları hariç her 
dairenin döküm 
gövdesi ve sıcak 
hava üfleme 
boşluğu olan birer 
akıllı şöminesi ola

caktır.
Çatı katlarındaki, 

merdivenlerin 
ulaştığı alanların 
çatılarında bulunan 
'hava kaynaklı ısı 
pompalan" apart
man teraslarındaki 
PV panellerin elde 
ettiği elektriği kulla
narak zeminden ısıt
ma ve soğutma 
sağlayacaktır.

Yine teraslardaki 
sıcak su panelleri 
ile tüm sıcak su 
ihtiyacı 
karşılanacaktır.

İki garaj bodrumu 
arasında 
konuşlanan enerji 
odası, tüm daireler 
ile düşey ve yatay 
kanallarla irtibat- 
landırılmıştır. 
Teraslar ve açık 
alanlarda toplanan 
yağmur suyu, yer
altı yağmur suyu 
deposunda topla
narak çim çatıların 
sulamasında kul

lanılacaktır.
Yaşamınızı kolay

laştıracak özellik
lerini saymak hiç de 
kolay olmayan bu 
öncü projede otur
mak bir "ayrıcalık" 
olacaktır.

Hem sahiplerinin 
hem de tüm vatan
daşların ufkunu 
açacak, yaşamsal 
kolaylıklar, 
ekonomik avantaj 
lar, sağlık ve en 
önemlisi güven 
sağlayacaktır.

Ülkemize örnek 
olacaktır.

Bu içerikteki pro
jelere yurt içinde ve 
uluslararası ölçekte 
sunulan finans 
olanaklarını ve satış 
koşullarını 
görüşmek üzere bizi 
aramanızı bekli 
yoruz.

Y. Orman 
Mühendisi
Abdullah Arslan 
0 532 263 54 71

Bayram süresince yağış Deklenmiyor
Meteoroloji'den 
yapılan açıklamada, 
Ramazan Bayramı 
süresince yurdun 
büyük kısmında 
yağış beklenmediği 
belirtildi.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, 
Ramazan Bayramı 
süresince hava 
durumuna ilişkin 
açıklama yaptı. 
Yapılan açıklamada, 
bayramda yurdun 
büyük kısmında 
yağış beklenmediği 
bildirildi. Bayramın 
birinci günü Doğu 
Karadeniz ile Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeydoğusunda, 
ikinci günü Artvin ve 
Ardahan 
çevrelerinde, 
üçüncü günü ise 
Kars, Ardahan ve

Erzurum'un 
kuzeyinde kısa süre
li sağanak geçişleri 
görülebileceği tah
mini yapıldı. Bayram 
süresince kıyı böl
gelerinde sıcaklık

mevsim normal
lerinde seyrederken, 
iç bölgelerden 
mevsim normal
lerinin birkaç 
derece üzerinde 
seyredecek.

Meteoroloji'den 
yapılan açıklama 
şöyle; "Yurdumuzun 
26.07.2014
Cumartesi günü Batı 
Akdeniz'in iç kesim
leri, İç Ege, Bilecik,

Eskişehir, Bolu, 
Adana'nın kuzey ve 
doğusu, Osmaniye, 
Hatay'ın kıyı kesimi 
ile Artvin ve 
Ardahan çevreleri 
nin sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçeceği 
bekleniyor.
27.07.2014 Pazar 
günü Doğu 
Karadeniz, Doğu 
Anadolu'nun kuzeyi, 
Sivas, Adana, 
Osmaniye ve 
Hatay'ın Kıyı kesim
leri ile Antalya'nın 
doğusunda dağlık 
kesimlerde gök 
gürültülü sağanak 
yağışlar görüleceği 
diğer bölgelerimizin 
ise parçalı ve az 
bulutlu geçeceği 
tahmin ediliyor.
Ramazan Bayramı

süresince Yurdun 
büyük bölümünde 
yağış beklenmiyor, 
Bayramın 1. Günü 
Doğu Karadeniz ile 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeydoğusunda, 2. 
Günü Artvin ve 
Ardahan çevrele 
rinde, 3. Günü ise 
Kars, Ardahan ve 
Erzurum'un 
kuzeyinde kısa süre
li sağanak geçişleri 
görülebileceği tah
min ediliyor.
Yurdumuzun iç ve 
doğu bölgelerinde 
mevsim normal
lerinin birkaç derece 
üzerinde kıyı kesim
lerde ise normalleri 
civarında seyreden 
hava sıcaklığında 
önemli bir değişiklik 
olmayacağı tahmin 
ediliyor."

‘Gemljk Körfez* www.gem lî.kkorfezgazetesi .com

http://www.erengezgin.net
http://www.gem
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liiirii w owilar bawannia ücreisii
Ramazan Bayramı 
tatili nedeniyle 
nedeniyle 26 
Temmuz 2014 
Cumartesi günü saat 
OO.OO'dan başla
yarak 31 Temmuz 
2014 Perşembe 
günü saat 07.00'a 
kadar otoyollar ve 
boğaz köprülerinden 
yararlananlar, 28 
Temmuz 2014 
Pazartesi günü saat 
OO.OO'dan başla
yarak 30 Temmuz 
2014 Çarşamba 
günü saat 24.00'a 
kadar belediyelerle 
bunların kurdukları 
birlik, müessese ve 
işletmelerce 
yürütülen toplu 
taşıma hizmet
lerinden ücretsiz 
yararlanılacak.
8 Ocak 2002 Tarihli 
ve 4736 Sayılı 
Kanunun 1 inci 
Maddesinin Birinci 
Fıkrası Hükmünden 
Muaf Tutulacakların 
Tespitine Dair 28 
Ocak 2002 Tarihli ve 
2002/3654 Sayılı 
Kararnamenin Eki

Kararda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Karar Resmi 
Gazete'de yayım
landı. Karar'ın yürür
lüğe konulması 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı'nın talebi 
üzerine, Bakanlar 
Kurulu'nca 21 
Temmuz 2014 tari
hinde kararlaştırıldı. 
Buna göre 
Ramazan Bayramı 
tatili nedeniyle; 26 
Temmuz 2014

Cumartesi günü saat 
OO.OO'dan başla
yarak 31 Temmuz 
2014 Perşembe 
günü saat 07.00'a 
kadar otoyollar ve 
boğaz köprülerinden 
yararlananlar, 28 
Temmuz 2014 
Pazartesi günü saat 
OO.OO'dan başla
yarak 30 Temmuz 
2014 Çarşamba 
günü saat 24.00'a 
kadar belediyelerle 
bunların kurdukları 
birlik, müessese ve 

işletmelerce 
yürütülen toplu taşı
ma hizmetlerinden 
yararlananlar 8 Ocak 
2002 tarihli ve 
4736 sayılı 
Kanunun 1 inci 
maddesinin 
birinci fıkrası hük
münden muaf ola
cak. Otoyol ve 
boğaz köprüsü 
geçişleri ile şehir içi 
belediye ulaşımın
dan ücretsiz yarar
lanacak. Karar, 
yürürlüğe girdi.

Bayram alışverişinizi 
iftar dan sonra yanın

Tüketiciyi Destekle 
me Derneği (TÜK 
DES) Genel Merkez 
Onur Kurulu Başka 
m Pınar Turhanoğlu 
Gücüyener, 
Ramazan Bayramı 
için yapılacak 
alışverişlere iftar
dan sonra ya da 
Sabah saatlerinde 
çıkılmasının yararlı 
olacağını belirterek, 
"Bayram sevinçler
imize burukluk 
karışmasın. 
Alışverişlerimizde 
özenli ve planlı 
hareket edelim. 
Tüketirken tüken
meyelim" dedi.
Gücüyener, yaptığı 
açıklamada, 
Ramazan Bayra 
mı'na sayılı günler 
kala vatandaşların 
bayram alışverişine 
çıkmaya başladığını 
hatırlattı. Bayram 
öncesi alışverişin 
yoğun ve kalabalık 
bir dönemde 
yapıldığını ifade 
eden Gücüyener, 
"Ama Ramazan

Bayramı öncesinde 
daha dikkatli 
olmamız gerekiyor. 
Çünkü insanların 
aç ve yorgun 
olduğu günlerde 
Ramazan Bayramı 
öncesi yapılacak 
alışverişe dikkat 
edilmesi gerekiyor" 
diye konuştu. 
Alışverişin tüketici 
ler tarafından plan
lanarak yapılması 
gerektiğine dikkati 
çeken Gücüyener, 
şöyle konuştu: 
"Bize sunulanı 
değil de ihtiyacımız 
olan kadarını satın 
almamız gerekiyor. 
Alışverişe çık
madan önce mutla
ka ihtiyaç listesi 
hazırlanmalıdır. 
Satın alınacak mal 
ve hizmetler 
konusunda ön 
araştırma yapıl
malıdır. Alışveriş 
için ayrılan mal ve 
hizmetin seçimi ile 
orantılı tüketici 
zaman baskısı 
yaşamamalıdır.”

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Üyelerimizin ve Değerli Gemlik halkının 
Ramazan Bayramı'nı 

Kutlar Esenlikler Dileriz.
Yönetim Kurulu Başkanı Meclis Başkanı

Kemal AKIT Paşa Ağdemir

Başkan Vekili Mehmet Yıldırım - Başkan Vekili Nurettin Hocaoğlu 

Muhasip Üye Ergin Erenoğlu - Üye Mehmet Anar ■ Üye Şefik Yılmaz - Üye Fikret Mete 

Genel Sekreter Agah ARDA
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Bayramda tatlı yedikten sonra 
sekersiz sakız çiğneyin!

Bayramda tatlıyı 
fazla kaçırmak diş 
sağlığını tehdit 
ediyor!
1 ay boyunca oruç 
tutanların Ramazan 
Bayramı’nda 
yemek, tatlı ve 
asitli içeceklerin 
ölçüsünü kaçır
ması, ağız ve diş 
sağlığını tehdit 
ediyor.
Özellikle bayram 
ziyaretlerinde 
ikram edilen tatlı, 
şeker ve çikolataya 
‘hayır’ diyemeyen
ler, hem genel 
sağlığını etkileye
cek hastalıklara 
hem de diş çürük
lerine davetiye 
çıkarıyor.
Bayram süresince 
ağız ve diş sağlığı 
için dikkat edilmesi 
gerekenleri 
Diş Hekimi Çağdaş 
Kışlaoğlu anlattı.

Ramazan 
Bayramı’nda tatlı ve 
şeker tüketimi 
konusunda 
uyarılarda bulunan 
Diş Hekimi Çağdaş 
Kışlaoğlu, ağız 
sağlığıyla ilgili 
problemlerin genel 

vücut sağlığını da 
olumsuz etkileye
bileceğini hatırlatı 
yor.
Bayram boyunca 
özellikle 
ziyaretlerde ikram 
edilen şeker ve 
tatlıların ağızda 

asidik bir ortam 
yaratabileceğini 
söyleyen Kışlaoğlu, 
bu durumun diş 
çürüğü oluşumunu 
hızlandırdığını vur
guluyor.

Tatlıdan Sonra

Sekersiz Sakız 
Çiğneyin!

Bayramda şeker, 
lokum, çikolata gibi 
tatlı gıdalar asitli 
içeceklerden sonra 
diş fırçalama 
imkanı olmadığı 
durumlarda ağzı 
bol suyla çalkala- 
mayı veya şekersiz 
sakız çiğnemeyi 
öneren Kışlaoğlu 
gıda artıklarının, 
ağızda bakteri 
üretimini arttırarak 
diş çürüklerine yol 
aşabildiğinin altını 
çizdi.

Dişleri Düzenli 
Fırçalamak 
Yeterli...

Ağız sağlığına özen 
gösteren ve dişleri
ni düzenli olarak 
fırçalayanların 
bayram boyunca 

sağlığını koruya
bileceğini belirten 
Kışlaoğlu, imkan 
bulunduğunda diş 
ipi kullanmanın da 
tatlı gıdaların yarat
acağı problemleri 
önemli ölçüde 
azalttığını vurgu
ladı.

Bu Besinler Diş 
Çürüklerini 
Önlüyor!
Diş fırçalamanın 
yanı sıra tüketilen 
bazı besinlerin de 
diş çürüklerini 
önlediğini söyleyen 
Kışlaoğlu peynir, 
süt, elma ve havuç 
gibi besinlerin 
içerdikleri madde 
lerle ağızdaki asit 
miktarını azaltarak, 
diş çürüklerinin 
önlenmesinde etkili 
olduğunu hatır
latarak sözlerini 
tamamladı.

S.S. 73 NOLO GÜZEL GEMLİK 
OTOBÜS VE MİNİBÜSCÜLER 

KARAYOLU YOLCÜ TAŞIMA KOOPERATİFİ

Gemlik Halkının 
Ramazan Bayramını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur dolu 
günler dileriz.

YÜNETİM KOROLU
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MlMHltItlUltliMHturistleriniljiîişli!
Türkiye’nin en 
önemli turizm mer 
kezlerinden biri olan 
Kapadokya bölge
sine yerli ve yabancı 
turistlerin ilgisinin 
giderek artması tu 
rizmcilerin yüzünü 
güldürdü. Yılın ilk 6 
ayında 1 milyon 262 
bin turist ziyaret 
ettiği bölgede 
Ramazan Bayramı 
tatilinde yabancı 
turist grupları 
yoğunlukta olacak. 
Türkiye’nin en 
önemli turizm 
merkezlerinden biri 
olan Kapadokya böl
gesine yerli ve 
yabancı turistlerin 
ilgisinin giderek art
ması turizmcilerin 
yüzünü güldürdü. 
Peribacaları, 
kayadan oyma din
sel merkezleri, eşsiz 
güzellikteki vadileri 
ile her yıl milyonlar
ca yerli ve yabancı 
turisti ağırlayan 
Kapadokya bölge
sine turistlerin ilgisi 
her geçen yıl artıyor.

Geçen yıl yaklaşık 
2,5 milyon turistin 
ziyaret ettiği bölgeyi 
bu yıl 3 milyona 
yakın yerli ve yaban 
cı turistin gezmesi 
bekleniyor.
"KAPADOKYA’YA 
İLGİ SÜREKLİ 
ARTIYOR" 
TÜROFED Başkan 
Yardımcısı ve Kapa 
dokya Turistik İşlet 
meciler Derneği 
(KAPTİD) Başkanı 
Ahmet Tok, Kapa 
dokya turizminin 
Türk turizmi ile pa 
ralel olarak son yıl
larda ciddi bir ivme 

kazandığını ve çeşitli 
turizm kaynakları 
tarafından dünyada 
görülmesi gereken 
yerler sıralamasında 
üst sıralarda yer 
aldığını söyledi. 
Bunun en önemli 
nedeninin yurt içi ve 
yurt dışındaki turizm 
fuarlarındaki etkin 
tanıtım faaliyetlerinin 
ve hizmet kalitesinin 
sürekli artması 
olduğunu belirten 
Tok, buna karşın 
Türkiye’nin çeşitli 
turizm bölgelerinde 
olduğu gibi bölgede 
de turizmden yeterli 

ekonomik girdilerin 
sağlanamamasından 
şikayetçi oldu. Tok, 
“Bu yıl ülkemize 
gelecek olan turist 
sayısının 36 milyon 
civarında ve gelirin 
ise 30 milyar dolar 
olması bekleniyor. 
Turizmde büyük bir 
aşama kaydettik. 
Dünya genelinde en 
çok turist çeken 
ülkeler sıralamasın
da 6. sıradayız ve 
bunun birkaç yıl 
sonra 3 olmasını 
bekliyoruz. Buna 
karşın gelir yönün
den 10 sıradayız.

Türk turizmcileri 
gerekli bilince vakıf 
oldular. Kaliteli 
tesisler ve kaliteli 
hizmet sayesinde 
bunu da aşacağız. 
Akdeniz çanağında 
şu anda en kaliteli 
otellere sahibiz” 
dedi.
Kapadokya böl
gesinin de kültür tur
izminde giderek 
geliştiğini ve kaliteli 
turistik tesislerle her 
geçen yıl yatak kap
asitesini artırdığına 
dikkat çeken Tok, 
bölgeye Uzak Doğu 
ve Güney Amerika 
ülkelerinin yanı sıra 
çeşitli Avrupa ve 
Asya ülkelerindeki 
turistlerden büyük 
ilgi gördüğünü ifade 
etti. Bölgeye 
önümüzdeki yıllarda 
daha fazla yabancı 
turist gelmesinin 
hedeflendiğini 
söyleyen Tok, böl
genin Türkiye’nin 
turizm markası olma 
potansiyeline sahip 
olduğunu vurguladı.

Ramazan Bayramı 
tatili içinde değer
lendirmelerde bulu
nan Tok, bayram 
tatilinde bölgede 
ağırlı olarak yabancı 
turist guruplarının 
bulanacağını ifade 

. ederek, yerli turist
lerin genellikle sıcak 
havadan dolayı sahil 
bölgelerini tercih 
ettiğini kaydetti. Tok, 
’’Bayram tatilleri 
sonbahar aylarına 
rastladığı zaman 
bölgede ciddi bir 
yoğunluk yaşanıyor
du. Bu yıl ise aşırı 
sıcaklar nedeniyle 
yerli turistler genel
likle sahil bölgelerini 
tercih ediyor.
Buna karşın yine de 
bölgeye gelecek 
olan yerli gru
plarımız var” diye 
konuştu. 
Kapadokya böl
gesindeki müze ve 
ören yerlerini geçen 
yılın aynı döneminde 
1 milyon 209 bin 
541 turist ziyaret 
etmişti.

GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
THE GEMLİK VARIOUS CRAFTSMEN AND TRADESMEN

usta, ka
Gemlik kalkjnm, esnaf ve sanatkarlarımızın, 
ifa ve çıraklarımızın Ramazan Bayramım kutlar, 

sağlıklı, mutlu, başarılı ve bol kazançlı 
günler dileriz

Yönetim Kurulu adına Oda Başkanı
İsmail BEKİ

’B
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Tatile çıkacaklara seyahat hastalıkları uyarısı
Ramazan bayramın
da tatilinde seya
hate çıkacaklara 
uyarı: Alınacak 
basit önlemler ile 
seyahat hastalık
larını azaltmak 
mümkün...
Kadıköy Şifa Sağlık 
Grubu Ataşehir 
Hastanesi Enfeksi 
yon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji 
Uzmanı Dr. Nermin 
Etiz'in tavsiyeleri 
şöyle:
Her yıl Dünya Sağlık 
Örgütü düzenli 
olarak ülkelerde 
görülen enfeksiyon
ları tüm dünyaya 
bildirmektedir. 2014 
yılı başından beri; 
Çin’de Avian İnfluen 
za virus (H7N9), 
Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde 
Ortadoğu Respi 
tuvar Sendromu- 
Koronovirus, 
Gine’de ise Ebola 
Hemorajik Ateşi 
olduğuna dair 

raporlar yayınla
maktadır. Gerek iş 
gerekse tatil ama 
cıyla yapılan seya
hatler için alınacak 
basit önlemler ile 
seyahat hastalık
larını azaltmak hatta 
sıfırlamak mümkün 
olacaktır. Ülkelerde 
görülen enfeksiyon
ların yanı sıra, bu 
enfeksiyonları önle
meye yönelik hangi 
aşıların zorunlu, 
hangi aşıların genel 
ya da risk durumun
da önerilen aşılar 
olduğu da Dünya 
Sağlık Örgütü 
tarafından belirlen
mektedir. 3'ncü 
Dünya Ülkelerine 
Seyahate çıkmadan 
aşı yaptırmayı ihmal

etmeyin! 
Enfeksiyon hastalık
lardan korunmak 
için önerilen aşı ya 
da aşılar mutlaka 
seyahatten önce 
(seyahate çıkmadan 
en az birkaç ay 
önce) yapılması 
gerekmektedir.
Çünkü aşılanmış 
kişilerde bağışıklık 
yanıtı genellikle 3-4 
haftada ortaya çık
makta, kişinin 
bağışık durumuna, 
aşıya ve aşının 
dozuna bağlı olarak 
bu süre değişmek
tedir. Seyahatte 
görülebilecek hasta 
tıklar için bazı aşılar 
* Hepatit A 

* Hepatit B 
* Polio, Difteri

* Tetanoz 
*Tifo 
* influenza (grip)
* Pnömokok
* Kızamık - 
Kızamıkçık - 
Kabakulak
* Suçiçeği
* Kolera 
* Kuduz 
* Şarbon
* Veba
* Tüberküloz
* Meningokok 
* Sarıhumma 
Meningokoksik 
menenjit aşısı ve 
sarıhumma aşısı 
zorunlu aşılar olup, 
seyahate çıkmadan 
en az 10 gün önce 
mutlaka yapılması 
ve belgelenmesi 
gerekmektedir. 
HepatitA, Hepatit B, 

Polio, Difteri, 
Tetanoz ve tüberkü 
loz aşıları ise her 
kese önerilmektedir. 
Diğer aşılar ise, 
gidilecek ülkedeki 
riske göre önerilen 
aşılardır.Dünya Sağ 
lık Örgütü, ülkelerde 
ortaya çıkan enfek
siyonlar ve önerilen 
aşılarla birlikte, 
gidilecek ülkede 
görülen enfeksiyon
ları da önleyebilmek 
için proflaktik anti- 
infektif ilaçların 
başlanması gerek
tiğini bildirmektedir. 
Örneğin halen pek 
çok Sahra-altı Afrika 
ülkesinde sıtma 
(Plasmodium falci
parum) görülmekte 
ve bu nedenle bu 
ülkelere gideceklere 
mutlaka seyahat 
öncesi anti-malaryal 
tedaviye başlanması 
gerektiği vurgulan
maktadır. Sadece 
aşı yetmez hijyen 
kurallarına da dikkat 
Bilinmesi gerekir ki, 

seyahat sağlığı 
açısından enfeksi 
yon hastalıklarından 
korunmak için sade 
ce aşılanma ve 
proflaktik ilaç kul
lanımı yeterli değil 
dir. Aynı zamanda 
her zaman olduğu 
gibi genel sağlık 
kuralları ve kişisel 
hijyen kurallarına 
tam olarak uyulması 
da çok büyük önem 
taşır.
Seyahat eden kişi
lerin enfeksiyon 
hastalıkları yönün
den sorunsuz 
seyahat ede
bilmeleri için gidile
cek ülkeyle ilgili 
enfeksiyonlar 
hakkında bilgi 
almak ve öner- 
ilen/zorunlu aşıları 
yaptırmak için seya
hate çıkmadan en 
az 4 - 6 hafta önce 
sağlık merkezlerine 
veya seyahat danış
ma merkezine baş 
vurmaları gerek
mektedir.

SERTASLANLAR
Kuyumculuk Nak. Gemi Acenteliği İnş. 

Taah. Hay. Orm. Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

YOLUNUZ AÇIK, 
YÜKÜNÜZ GÜVENDE OLSUN

BAYRAMINIZ
KUTLU OLSUN...

Borusan Liman Yolu 118. Sk. No : Bila Gemsaz-Gemlik/BURSA 

Tel: (0.224) 519 03 50 Fax : 519 03 55 Gemlik V.D. 763 006 80 17
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“ totranı leoeı inle ıtdlenlt taleo oatl a mas ı raf
Kuşadası'ndaki 
turizmciler, otellerde 
ramazan ayı ile 
yaşanan düşüşün, 
bayram ile yeniden 
tırmanışa geçe
ceğine inanıyor. 
Turizmciler tüm 
umudunu Ramazan 
Bayramı'na bağladı. 
Kuşadası'ndaki 
turizmciler, Ramazan 
ayının başlamasıyla 
birlikte otellerdeki 
doluluk oranlarında 
yaşanan düşüşün, 
Ramazan Bayramı 
ile birlikte yeniden 
tırmanışa geçe
ceğine inanıyor. 
Kuşadası Ticaret 
Odası(KUTO) 
Başkanı Serdar 
Akdoğan, Ramazan 
ayının başlamasıyla 
birlikte iç turizm 
piyasasında büyük 
bir düşüş 
yaşandığını ama

aynı sıkıntının dış 
turizm için geçerli 
olmadığını söyledi. 
Ramazan ayının yaz 
sezonuna denk 
gelmesi nedeniyle 
yaşanan bu sürece 
tüm turizm sek
törünün alışması ve 

kabullenmesini 
gerektiğini 
kaydeden Kuşadası 
Ticaret Odası 
Başkanı Serdar 
Akdoğan, 'Ramazan 
ile birlikte otellerin 
doluluk oranlarında 
yaşanan düşüşü 

normal kabul etmek 
ve alternatif çözüm
ler üretmek gereki 
yor. Ramazan ayının 
bitmesi ve bayram 
ile birlikte doluluk 
oranlarında yaşanan 
düşüş ortadan 
kalkar. Şu anda

bayram nedeniyle 
büyük bir talep pat
laması var' dedi. 
Kuşadası Otelciler 
Derneği Başkanı 
(KODER) ve 5 yıldızlı 
Korumar Oteli'nin 
Genel Müdürü 
Tacettin Özden ise 
"Ağustos ayının ilk 
haftasıyla konakla- 
malı turistlerde 
artış başlıyor. 
Özellikle Ramazan 
Bayramı'yla ilçedeki 
otellerde doluluk 
oranın yüzde 98'e 
ulaşacak. Ekim ayı 
sonuna kadar da 
ilçemizdeki oteller 
yerli ve yabancı 
konuklarla dolu 
olacak" dedi. 
Ramazan ayının 
gelmesiyle birlikte 
ilk 10 gün ciddi 
düşüşler yaşandığını 
kaydeden 
KODER Başkanı

Tacettin Özden, 
'Ramazan ayı 
otellere yönelik 
rezervasyonları 
ciddi şekilde etkiledi 
ve ilk 10 gün 
düşüşler yaşandı. 
İç pazardaki bu 
düşüşe rağmen 
dış pazarda 
herhangi bir sorun 
yok. Sadece 
Iran pazarı sıkıntılı 
ama oradaki sıkıntı 
hep vardır. Şu 
anda turizm sek
töründü Ramazan 
ayı ile yaşanan 
düşüşe karşı ciddi 
bir toparlanma 
var. Bayramda 
yüzde 98'e ulaşan 
bir doluluk bekli 
yoruz. Bu yoğunluk 
Ekim ayının 
sonuna kadar 
devam eder' 
diye konuştu.

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

ALTAN TİCARET

Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının 

Ramazan Bayramı ’nı 
en içten dileklerimizle kutlar, 
sağlıklı ve mutlu bir bayram 

geçirmelerinidileriz.

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KREDİ 
KEFALET KOOPERATİFİ

Dost ve müşterilerimizin 

Ramazan Bayramı’nı 

en içten dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı, mutlu ve huzurlu 

günler dilerim

(İAluk ALtan
İstiklal Caddesi No: 49 GEMLİK 

Tel: 513 12 81 - 513 32 28 Fax: 513 42 98

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ATASOY UNLU MAMULLER
Sağlıklı ve kaliteli gıda üretiminde 

"Beyaz Tabak" ödülüne layık görülen 
Tarihi Çarşı Atasoy Fırını 

Gemliklilere hizmet vermekten 
gurur duyar

Bayramınızı kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz.

ca a

EfiXüNLER MOBİLYA 
Km^UJ?LRR düğün salonu

------QJ^I°|pilya Gemlik Bayi

eyrlLik kcdkuurı ve degedi mü^te^ile^irnizin 

arnazarı Sag’iamw kutlat, saglck ve 
kutluluk dolu günledi dilemiz

kilini mobilya

Hürriyet Cad. »■Tel: 515 65 00



GemlikKBrfez 26 Temmuz 2014 Cumartesi
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BAYRAM ÖZEL

»St 1 ' <1

PORT

Bayramınızı kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz

www.rodaport.com

http://www.rodaport.com


Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge ve her türlü kaşe çeşitleri.

lin en zengin davetiye çeşitleri. Kitap, dergi, katalog ve dit işleri.
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TÜRK METAL SENDİKASI 
GEMLİK ŞUBESİ

Ustam aleminin oe emekçilerin 
hoşgörü, birlik, beraberlik oe kardeşlik duyguluarımızı 

güçlendirdiğimiz oe kucaklaşarak bayram ettiğimiz 
Ramazan "Bayramınızı kutlar, sağlık oe 

mutluluklar dilerim

Dr. Ziya Kaya Mah. 2 Nolu Aralık Sok. No: 1 
Toka Apt. Kat : 3 (Migros Karşısı) GEMLİK 
Tel: 0.224 514 78 08 Fax: 0 224 514 78 09

Yönetim Kurulu adına 
Kemal DURMAZ 

Türk Metal Sendikası Gemlik ŞuLe Başkam

------ *------
Bayramda gönlünüzden 

neşe, banş, sevgi eksik olmasın.
------ *------

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B TEL: 0224 513 96 83 / GEMLİK
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www.aydinlarmaden.com

SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTE

ara

GemlikKŞrfez

AYDINLAR AY BETON 
tnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ORTAKLIĞI

http://www.aydinlarmaden.com
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ZEKİ KAPTAN
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL 
TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bina, temel, fabrika hafriyatları 
Gölet İşleri hafriyatları
Liman dolgu ve anroşman İşleri
Zemin dolgu ve stabilize işleri
Kazı ve nakliye İşleri
Hazır beton, torba ve dökme çimento, kireç 
Liman tahmil tahliye, konteyner nakliye işleri

Gemlik Halkının Bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz

A. Hamdi Tanpınar Cad. Öndül İşhanı Kat: 3 No: 42 
Tel: 0 224 220 90 73 Fax: 220 81 40 OSMANGAZİ / BURSA
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u
BU BAYRAMDA ■MEYİZ!

www.saypa.com.tr 4441617

ÂLİ AMCA... HATİCE TEYZE... MUZAFFER DAYI .... FİKRİYE ANNE,. .ŞEMŞgABlS.ŞÜKRAN ABbA-"- 
GÜLSÜM NİNE... SADIK DEDE... GÖZDE... OĞUZ... DİLEK,:. CAN BEY vTUĞSA ABLA;.. LEVENTBEB

PINAR...CÜNEYT... SEMA TEYZE... KAMİLUSTA SEMfTâİg MEMET

Sîzler bu bayram nerede olursunuz bilemeyiz ama 
biz bu bayram da her bayramda olduğu gibi sizinleyiz. 

Büyük ailemizin Ramazan Bayram’ını kutlarız.

http://www.saypa.com.tr


KAVLAK
_ DOĞANIN HÂZİNESİ ►

(kavlak]
^vıSainin»

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAHımrkaSi, U| 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesiiji^fanında.^ 

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

atk-AVLAKg 
M«rrlNREÇBL|l

KAVLAKDOĞANIN HAZJNI *1

^■jZeytinyag
Kestane Şekeri MM| 

fcYöreseî ReçeÜerWS| 
,t'"1 Kozmetik Ürünlerdi

gig

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskeleGemlik (İstiklal Çağ.) r Yalova Yolu.'Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)

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

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Besıi iafflmlasıa namlılı

Tatil dönüşü...
Ramazan ayı elerken, bayram ve 5 günlük din

lence geldi geçti.
5 gün nasıl geçti anlayamadım.
Bayram süresince Gemlik’teydim.
Aslında evden ayrılmadım dersem yalan 

olmaz.
Bayramın İlk günü mutat aile büyükleriyle 

bayramlaşma faslından sonra, kendime evde 
yapacak bir şeyler buldum.

Kimi bahçede çapa yaptım, kimi araba 
yıkadım, kimi çim sulayıp, Tarçın’ın yavrularıyla 
oyalandım.

Gazete ve kitapları doya, doya okuma olanağı 
buldum. Devamı sayfa 4’de

Ramazan Bayramı 
nedeniyle düzenle
nen resmi bayram
laşma Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
yapıldı. Resmi 
bayramlaşmaya,

protokol üyelerinin 
yanı sıra, muhtarlar, 
sivil toplum örgütü 
yöneticileri, siyasi 
parti temsilcileri ve 
vatandaşlar 
katıldılar. Syf3’de

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ !...

www.umurbevdeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Az daha 
öleceklerdi

Kumla Yolu’nda 
bulunan Özgüzelyalı 
Sitesi’nin ana yola 
bakan bölümünde 
meydna gelen kaza 
az daha faciaya 
neden olacaktı.

Kamyonun motor- 
bisite çarpması 
sonucu motorbisik- 
lette bulunan 2 kişi 
yaralandı. Kazada, 
şans eseri ölen 
olmadı. Sayfa 4’ de

Liseler için tercih maratonu başlıyor
(TEOG) doğrultusunda lise tercihlerini bu günden itibaren almaya başlayacak. 
Tercih alınma süreci, 8 Ağustos Cuma günü sona erecek. Haberi sayfa 8’de

H H V

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

“Aykent ile hedeflerinize doğru”
2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi 

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

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF 
8.SINIF

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbevdeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr


MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ 
İLKE EDİNMİŞ OTELİMİZ 
ÖZEL GRUP MENÜLERİ 
İLE HİZMETİNİZDE.... '

ddMet sizden, çaylar bizden...

Şehet tadmda bit

Hisar 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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Resmi bayramlaşma yapıldı
Ramazan Bayramı 
nedeniyle düzenle
nen resmi bayram
laşma Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde yapıldı. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık’ın 
öncülüğünde Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın ev 
sahipliğinde 
organize edilen 
Bayramlaşma töreni 
ilgi gördü.
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Salonu'nda gerçek
leşen resmi bayram
laşmaya, protokol 
üyelerinin yanı sıra, 
muhtarlar, sivil 
toplum örgütü 
yöneticileri, siyasi 
parti temsilcileri ve 
vatandaşlar 
katıldılar.
Çeşitli ikramlarla 
renklenen bayram
laşma töreni, Gemlik 
Emniyet Müdürlüğü 
ve Jandarma Bölük 
komutanlığı ziyaret
leri ile devam etti.

Gemlik Belediyesi 
ve İlçe Tarım 
Müdürlüğü Sağlık 
Denetim ekiplerinin 
ortaklaşa organize 
ettiği denetimlerde, 
vatandaşın bayram 
alışverişleri garan
tiye alındı.
Tatlı ve şeker başta 
olmak üzere tüm 
gıda ürünlerini kap
sayan denetimler 
de, üretim merkez
leri de teftiş edildi. 
Ramazan ayı boyun 
ca fırınlara yönelik 
denetimlerin 
yönünü bayram 
öncesi ve bayram 
süresince tüm gıda 
ürünü satan ve 
üreten dükkanlara 
çeviren ekipler, 
Gemlik esnafına 
tam not verdi. Çok 
sayıda zabıta ve 
sağlık denetim ekib
inin yer aldığı dene
timlerde gramajlar 
da kontrol edildi, 
işyerlerinin yanı 
sıra üretim merkez
lerinin sağlığa 
uygunluğu ile birlik
te, temizliği ve yiye

ceklerin tazeliğinin 
de kontrolü 
yapılırken, yasal 
çerçeveye uymayan 
bazı esnaf ve üre
tim merkezleri 
uyarılıp, satışa 
uygun bulunmayan 
az sayıda gıda 
ürününe el konuldu. 
Zabıta Müdürlüğü 
yetkilileri, denetim

lerin sadece 
Ramazan ayı ve 
bayram öncesinde 
değil, periyoduk 
olarak yapıldığına 
dikkat çekerek, 
Gemlik halkının 
sağlıklı gıda tüke
timine yönelik 
uygulamaların arta 
rak devam edeceği
ni bildirdiler.

Özel Hatem Okulları 
TEOG Sınavı son
rasında, 31 
Temmuz’da başla 
yacak tercih dönemi 
hakkında Gemlik 
halkını bilgilendir 
mek ve tercihler 
hakkında merak 
edilenler için bir 
seminer düzenliyor. 
5 Ağustos 2014 
Sah Günü saat 
16.00’da Gemlik 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenecek olan semi
nere Eğitim Uzmanı 
Cihat Şener konuş
macı olarak katıla
cak.
Ağustos ayında 
TEOG puanları açık
landı ve tercihler 
için 8. Sınıf öğrenci
leri ve velilerin 
heyecan içinde 
olduklarını belirten 
Hatem Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi yetkilileri, 
öğrencilere ve 
ailelere tercihler 
konusunuda 
yardımcı olmak iste
diklerini, Özel

Hatem Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi olarak tercih 
dönemi boyunca 
okul binasında ter

cihlerle ilgili olarak 
yardımcı olmak için 
uzman rehber 
öğretmen bulundur
duklarını söylediler.
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Güne Bakış flz daha öleceklerdi
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Tatil dönüşü...
Bayram tatilinin uzun olması, tatilcileri 

Ege ve Akdeniz sahillerine çekti yine...
Tatile özel araçla çıkmanın zorluğunu 

ve tehlikesini bir kez daha yaşadık.
Yollar savaş meydanları gibi...
Kazalarda ölenlerin sayısı 180’in 

üzerinde..
Bayram yine yasa dönüştü, birçok ocak 

söndü.
Arife günü Kumla’daki yazlığa kısa bir 

süre uğrayıp, etrafın tozunu toprağını 
aldık.

Bir yıl öncesi gibi Akcan PetroTden 
çıkan bir motorbisikletlinin yola dikkatsiz 
çıkması, az daha faciaya yol açacaktı.

Gemlik yönüne gitmekte olan bir kam 
yonun önüne çıkması sonucu, motordaki 
iki kişi yola savruldular.

Allah’tan kazada ölen olmadı.
Öz Güzelyah Sitesi’nin ana yola bakan 

bölümünde sık kazalar yaşanıyor.
Burada önlem alınmalı, ilgililere hatırla 

tınm.
Bayramın birinci günü Küçük Kumla’da 

aile büyüklerimizi ziyaretten sonra bir 
süre sahili dolaştım.

Gemlik Belediyesi’nin ve Bursa Büyük 
şehir Belediyesi’nin Kumla sahillerine 
hiçbir hizmet getirmediği konuşuluyor 
sahilde.

Koca sahilde 14 temizlik işçisinin görev 
// olduğu, 4’er kişilik gruplar halinde 
Kumla’hin temizlik sorununun çözülmek 
istendiğini, ancak aksaklıklar yaşandığı 
belirtiliyor.

Sahilin bir bölümü bu yıl kumsuz.
Düzenli bir plajın bulunmadığı bir yazı 

daha geride bırakıyoruz.
Kurşunlu’dan Narlı Köyü’ne kadar 

uzanan 40 kilometrelik, bölgenin en uzun 
sdrffrme sdrirp o'ran 'drr’fıçeyız.

Ancak, bu geniş sahil şeridinde Gem 
saz da bulunan bir plaj dışında denize 
girebileceğiniz düzgün yer yok.

Kumla’da gözlemlediğim, erken gelip 
Kumsal’da yer kapan, yiyip içip pisletip 
çekip gidiyor.

Tuvalet sorunu, duş sorunu, güneş ten
tesi, şezlong sorunu aynı eski yıllardaki 
gibi devam ediyor.

Bazı esnaf, Belediyenin yapamadığını 
yapmaya çalışıp sahilleri temiz tutup 
şezlong koyarak müşterilerine hizmet 
vererek kumsalı güzelleştirmişler.

Müşteri memnun, işletmeci memnun 
ama Belediye nerede diye konuşuluyor.

Bir başkası, yerel seçimlerde Kumla 
dan CHP’ye fazla oy çıkması nedeniyle, 
Kumlalılar, “Belediye bizi cezalandırıyor. 
Kumla’ya çivi bile çakmayacağız’’ dendi 
ğini söylüyorlar.

Sahil yolu esnafı, gezi yolunu istediği 
gibi işgal etmiş.

Kısacası Kumla’da bu yıl belediyeyi 
göremedim. ___________________

Kumla Yolu’nda 
bulunan özgüzelyalı 
Sitesi’nin ana yola 
bakan bölümünde 
meydna gelen kaza 
az daha faciaya 
neden olacaktı. 
Arife günü saat 
18.oo sıralarında 
Kumla Yolu’ndan 
Gemlik’e gelmekte 
olan kamyonun 
motorbisiklete çarp
ması sonucu 2 kişi 
yaralandı. Motorbi 
sikletin Gemlik 
Kumla ana yoluna 
dikkatsiz çıkması 
sonucu meydana 
gelen kazada 
2 kişi ve motorbisik- 
let yola savruldu. 
Kazayı, motorbisik- 
lette bulunanlar 
yaralı olarak atlatır 
ken, yaralılar Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastane 
si’nde tedavi altına 
alındılar.
öz Güzelyah 
Sitesi’nin ana yoia 
bakan bölümünde 
ye Akcan Petrol 
İstasyonu arasında 
daha öncede mey
dana gelen motor- 
bisiklet kazasında 
bir kişi feci şekilde 
can vermişti.
Mahalle sakinleri, bu 
bölgede trafik 
kazalarının sık 
yaşandığını 
belirterek, önlem 
alınmasını 
istiyorlar

■ diıuncu Burcu Un Mi'l»
Televizyon dizileri 
nin sevilen yüz
lerinden ünlü 
oyuncu Burcu 
Kara, Ramazan 
Bayramı’nda 
Karacaali’ye geldi. 
Göksal Noca’nın 
sahibi olduğu 
Noca Et 
Mangal’da yemek 
yiyen ünlü oyun
cu, sempatikliği 
ve güler yüzlülüğü 
ile dikkat çekti. 
Burcu Kara gibi 
sevilen ünlü bir 
oyuncuyu ağırla
maktan büyük 
mutluluk duy
duğunu söyleyen 
Göksal Noca,

Kara’nın Karaca 
ali’yi sevdiğini, 
zaman zaman 
gelip yemek 
yediğini söyledi. 
Dostlarıyla birlikte 
Ramazan Bayramı 
tatilinde 
Karacaali’ye de 
uğramayı ihmal 
etmeyen Burcu 
Kara, gece boyun
ca dostlarıyla bir
likte hoş sohbet 
edip, güzel bir 
gece geçirmenin 
mutluluğunu 
yaşayarak, Göksal 
Noca’ya da 
misafirperverliği 
nedeniyle 
teşekkür etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bayram bilançosu: 108 ölü
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, son dört 
günde meydana 
gelen trafik 
kazalarında 108 
kişinin öldüğünü, 4 
bin 2 kişinin yara
landığını bildirdi. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü yet 
kililerinden alınan 
bilgiye göre, 26 
Temmuz Cumartesi 
gününden dün 
sabah 08.00'e kadar 
meydana gelen 
kazaların bilançosu 
ağır oldu.

Bu tarihler arasında, 108 kişinin öldü, bin da 4 bin 2 kişi yara- 
84 ölümlü kazada 824 yaralamalı kaza- landı. 108 ölümden

61'i jandarma 
kontrolündeki köy, 
ilçe ve devlet yol
larında, 47'si ise 
polis kontrolündeki 
şehiriçi yollarda ve 
devlet yollarında 
meydana geldi. 
Bayram tatilinin 
başladığı 26 
Temmuz Cumartesi 
günü 25 ölümlü 
kazada 28 kişi hay
atını kaybetti, 482 
yaralamalı kazada 
ise bin 34 kişi yara
landı. Arife günü 27 
Temmuz Pazar günü 

ise 21 ölümlü kaza
da 32 kişi öldü, 481 
yaralamalı kazada 
bin 23 kişi yaralandı. 
Bayramın birinci 
gününe gelen 28 
Temmuz Pazartesi 
günü meydana 
gelen 12 kazada 17 
kişi hayatını kaybet
ti, 403 yaralamalı 
kazada 898 kişi 
yaralandı, bayramın 
ikinci günü dün ise 
26 ölümlü kazada 
31 kişi öldü, 458 
yaralamalı kazada 
bin 47 kişi yaralandı.

İkizleri ölüm ayırdı
İnegöl’de meydana 
gelen kazada, fabri
ka duvarına çarpan 
araçtaki ikizlerden 
kötü haber geldi. 5 
kişinin yaralandığı 
kazada, 
hastaneye kaldırılan 
ikizlerden Faruk 
Bulut hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa’dan 
Ankara istikametine 
giden Nizami 
Bulut'un (45) kul
landığı 16 JU 584 
plakalı otomobil, 
Babasultan yol 
ayırımında, yolun 
sağındaki kanala 
düştü. Sürücü, oto
mobili kanaldan 
çıkartmayı başarsa 
da, takla atan araç, 
yaklaşık 100 metre 
ilerideki fabrikanın 
dış bahçe duvarına 
çarparak durabildi. 
Hurdaya dönen özel 
otomobilin 
sürücüsü Nizami 
Bulut, eşi Cemile 
Bulut (38), ikiz 
çocukları llyas Bulut 
ile Faruk Bulut (15), 
akrabalarının çocuk
ları Furkan Bulut 
(16) yaralandı.
Kaza yerine 112 
ambulansları ile 
itfaiye ekibi sevk

MW ABONEOLDUNUZMU?
mill'll iıı liııtı ılıtıl ııiıihı.

edilirken, yaralılar 
araçtan çıkarıldı. 
Yaralılar, sıcaktan 
etkilenmemeleri için 
vatandaşlar tarafın
dan otobüs durağı
na alındı.
Vatandaşlar, 
üzerlerine ceket 
tutarak yaralıları 
güneşten korumaya 
çalıştı. İlk müda
haleleri olay yerinde 
yapılan yaralılar, 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralı 5 
kişi hastaneye 
kaldırılırken, 
ikizlerden kötü 
haber tez geldi.
Yaralı olarak 
hastaneye kaldırılan 
Faruk Bulut'un 
hayatını kaybettiği

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
TffiflA A “SUYUNU BOŞA 

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

bildirildi.
Ambulans beklerken 
sağlık ekipleri 
tarafından konuştu- 
ruİmaya çalışılan 
sürücü Nizami 
Bulut, “Normal 
gidiyordum, hiçbir 
şey yoktu. Nasıl 
olduğunu anla
madım” dedi.
Kaza sebebiyle 
Bursa-Ankara yolu
nun Bababultan 
mevkiinde uzun 
araç kuyruğu oluştu. 
Kaza yerine 112 
ambulansları ile 
itfaiye ekibi sevk 
edilirken, yaralılar 
araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, sıcaktan 
etkilenmemeleri için 
vatandaşlar tarafın
dan otobüs durağı

na alındı. 
Vatandaşlar, üzerle 
rine ceket tutarak 
yaralıları güneşten 
korumaya çalıştı. 
İlk müdahaleleri 
olay yerinde yapılan 
yaralılar, İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Ambulans 
beklerken sağlık 
ekipleri tarafından 
konuşturulmaya 
çalışılan sürücü 
Nizami Bulut, 
“Normal gidiyor
dum, hiçbir şey 
yoktu. Nasıl 
olduğunu anla
madım” dedi. Kaza 
sebebiyle Bursa- 
Ankara yolunun 
Bababultan mevki
inde uzun araç 
kuyruğu oluştu.

5 lira ıciıı aracın 
camını kırdılar

Bursa’da, kimliği 
belirlenemeyen bir 
kişi, içerideki 5 
TL’yi alabilmek için 
otomobilin camım 
kırdı.
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Anadolu Mahalle 
si’nde meydana 
geldi. Aracını 
sokakta park 
ederek bayram 
ziyaretine giden 
M.S. (58), geri

Çarpışan nrahaıla Cep
Telelonunu Çarptırdı

Mudanya’da bir 
kişi, lunaparkta 
eğlenmek için 
bindiği çarpışan 
arabanın içinde 
cep telefonunu 
çaldırdı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, Ömerbey 
Mahallesindeki 
lunaparkta mey
dana geldi. Bayram 
sebebiyle eğlenm
eye gittiği luna
parkta çarpışan 
otoya binen 45 
yaşındaki H.E., 
süre dolunca tekrar 

geldiğinde otomo
bilin içinde genç 
birisini gördü. 
Kendisini fark 
etmesi üzerine 
kaçan şahsı 
yakalayamayınca 
polise haber verdi. 
Şahsın, otomobilin 
sol arka camını 
kırarak içerideki 5 
TL’yi aldığı belir
lendi.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

jeton almak istedi. 
Bu sırada telefo
nunu çarpışan ara
banın içinde unut
tuğunu fark eden 
H.E., geri 
döndüğünde telefo
nun çarpışan oto
nun içinde 
olmadığını gördü. 
Hemen durumu 
polise bildiren H.E., 
cep telefonunu 
çalan kişinin 
bulunmasını istedi. 
Ekipler olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı

‘Gemlik Körfez’ wvwv.gemlikkorfezgagetesi.com

wvwv.gemlikkorfezgagetesi.com


31 Temmuz 2014 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 6

CHP Bursa Milletvekili Ilhan Demiröz, zeytin üreticilerinin girdi maliyetleri ve mevsim şartları sebebiyle zor günler geçirdiğini söyledi

H airtıM
CHP Bursa 
Milletvekili ilhan 
Demiröz, girdi 
maliyetleri ve 
mevsim şartlan 
sebebiyle zor günler 
geçiren BursalI 
zeytin üreticilerinin 
seslerini, Meclis'e 
taşıdı.
CHP Bursa 
Milletvekili Ilhan 
Demiröz, girdi 
maliyetleri ve 
mevsim şartlan 
sebebiyle zor günler 
geçiren Bursalı 
zeytin üreticilerinin 
seslerini, Meclis'e 
taşıdı.
CHP Bursa 
Milletvekili ve Tarım 
Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Üyesi 
Ihan Demiröz, 
Bursalı zeytin üreti
cilerinin sorunlarını 
TBMM'ye taşıdı.
Vekil Demiröz, 
meclisteki konuş
masında Gemlik, 
Orhangazi, Mudanya 
ve İznik Ziraat Odası 
Başkanlarının TBMM 
ve aûUetvekiUerine 
hitaben gönderdik
leri mesajları okudu.

"4 İLÇEDE 225 
MİLYON TL KAYIP 
YAŞANDI"

Demiröz, Gemlik 
Ziraat Odası

Başkanı Ali Çelik'in 
mesajında şunları 
aktardı:

"2013 Kasım ayın
dan 2014 Nisan 
ayına kadar bölge 
mizde yağış yağma
ması, sıcakların 
mevsim normal
lerinin çok üzerinde 
seyretmesi her 
ağacın ihtiyacı olan 
dinlenme süresi 
zeytin ağaçlarında 
olmamıştır. Ziraat 
odaları olarak biz, 
bu kuraklığın verimi 
düşüreceğini bekli 
yorduk. Üreticinin 
bakım masraflarını 
karşılayabilir mi diye 
düşünürken zeytin 
çiçeklenmesi 
sırasında Yağan 
yağmurlar çiçeklerin 
döllenmesine mani 
olduğundan bu 4 
ilçemizde yüzde 75-

85 civarında ürün 
kaybı meydana 
gelmiştir. Parasal 
olarak ifade edersek 
225 milyon lira 
civarında kaybımız 
olmuştur. Bir sene 
borç ertelemesi bor
cun yığılmasından 
başka bir şeyi ifade 
etmediğini, gelecek 
sene bu borçların 
nasıl ödeneceğini 
bilmiyoruz. Çare, bu 
borçların beş sene
den az olmamak 
kaydıyla tak- 
sitlendirilmesidir. 
Üretimin devam 
etmesi dünyanın en 
değerli zeytini İçin, 
mutlaka üreticinin 
yapılan 2014 bakım 
masrafları ile 2015 
yılı bakım mas
raflarının karşılan
ması için dönüm 
başı devlet tarafın
dan karşılıksız

yardım yapılmasını 
bekliyoruz." 
"YAZ YAĞMURLARI 
ZEYTİNİ VURDU"

Demiröz, Orhangazi 
Ziraat Odası 
Başkanı Hasan 
Cevizlidere'nin ise 
şunları söylediğini 
anlattı. 
"2013-2014 üretim 
sezonunda hava 
şartlarının da et 
kişiyle gerek kış 
aylarının sert 
geçmemesi gerek 
yaz başlangıcında 
oluşan yağmurların 
etkisiyle zeytin 
bahçelerinde ürün 
kayıpları yaşan
mıştır. Orhangazi 
ilçesinde zeytin 
yetiştiriciliği önde 
gelmektedir ve bu 
yıl zeytin bahçele 
rinde önemli dere
cede verim kaybı 
yaşanmıştır. Sofralık 
zeytinde ortalama 32 
bin ton zeytin üreti
mi beklenirken bu 
rakamın 7 bin ton
lara düşmesi bek
leniyor. Bölgemizde, 
2010 yılında çiçek 
yanığı, 2011 yılında 
kalite kaybı, 2012 
yılında rekoltenin 
düşük olması, bu yıl 
da yukarıda bek
lediğimiz nedenler
den dolayı, zeytini

mizin olmamasından 
dolayı, çiftçilerimizin 
kullandıkları mazot, 
gübre ve zirai 
ilaçlardaki fiyat 
artışı çiftçilerimizi 
borçlarını ödeye
meyecek duruma 
getirmiştir. Bundan 
dolayı çiftçilerimize 
devlet tarafından 
gerekli yardımların 
yapılmasını isti 
yoruz.”

"ÜRÜN KAYBIMIZ 
YÜZDE 30-70 
ARASI"

Demiröz, Mudanya 
Ziraat Odası 
Başkanı Raif 
Döner'in mesajını da 
şöyle aktardı: 
"Mudanya ilçesinin 
yüzde 90' ı zeytinci
likle iştigal etmekte. 
Zeytin ekili alan 95 
bin dekar, zeytin 
ağacı ise 3 milyon 
675 bin adettir.
Ağaç başına verim 
10 kilogram ile 15 
kilogram arasıdır. 
Yıllık üretimimiz 26 
ton ile 35 ton arasın
dadır. 28 Mayıs 2014 
ve 10 Haziran 2014 
tarihleri arasında
Yağan aşırı yağışlar
dan dolayı yüzde 30 
ile yüzde 70 arası 
ürün kaybı bulun
maktadır. Bu neden

le Hükümetimiz 
borç ertelemesi 
yapıyor ancak bu 
tatmin edici değil. 
Bizim talebimiz, 
borçları erteleme 
değil yapılandırılmalı 
ve üreticinin zeytin
lerine bakabilecek 
miktarda destek 
yapılmasıdır.”

TARSİM YAĞMUR 
ZARARINI 
KARŞILAMIYOR

Ilhan Demiröz, İznik 
Ziraat Odası 
Başkanı Vahit 
Mutlu'nun ise sıkın
tılarını, "Zeytinde 
çiçek döneminde 
uzun süren yağışlar 
sebebiyle yüzde 60- 
80 arası verim kaybı 
yaşandı. Yağmur 
zararı TARSİM 
sigorta kapsamına 
girmediği için 
gelirinin önemli kıs
mını zeytinden 
sağlayan İznik 
çiftçisi, borçlarını 
ödeyemeyecek 
duruma gelmiştir. 
Çiftçimizin borçlan 
nın üç yıl faizsiz 
ertelenip tak- 
sitlendirilmesi ve 
nakdi yardım yapıl
masını istiyoruz", 
şeklinde aktardığını 
söyledi.

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

EN ÖZEL V8 GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

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
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* Üniversiteye yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

Anadolu Ticaret Lisesi nden iinhıersiteyi Kazananlar
2014-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi ve 
Gemlik Lisesi’nden sonra elimize ulaşan bilgilere göre Anadolu Ticaret Lisesi’nden üniversiteye yerleşen öğrencilerin isimleri ve 
bölümleri ise şöyle :
ERAY YAĞIZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZMühendislik Fakültesi/Elektrik- 
Elektronik Mühendisliği
BUSE NAZ ALTIPARMAK ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/lktisadi 
ve idari Bilimler Fakültesi/lktisat (IÖ)
TUĞÇE AKÇAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/ Akçakoca Turizm işletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu
ÖMER KÜÇÜK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)ZBucak Zeliha 
Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu/Yönetim Bilişim 
Sistemleri
NURULLAH GÜLER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (IZMİR)ZBuca Eğitim 
FakültesiZSosyal Bilgiler Öğretmenliği
RABİA DURSUN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)ZUygulamah
Bilimler YüksekokuluZSigortacılık ve Risk Yönetimi (IÖ)
BÜŞRA AKCEYLAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Zİktisadi ve idari Bilimler 
FakültesiZİşletme
MERVE SIVIŞ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİZBurhaniye Uygulamalı Bilimler
YüksekokuluZUluslararası Ticaret (İÖ)
EMİNE YILMAZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)ZUvaulamalı Bilimler
YüksekokuluZBankacılık ve Finans
FATMA SAĞDIÇ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)ZUygulamalı Bilimler
YüksekokuluZUluslararası Ticaret ve Lojistik
EBRU SALKIM ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİSEHİR)Zİktisat FakültesiZMaJiye 
(Açıköğretim)
HANİFE ÇALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ZTapu Kadastro
Yüksekokulu/Tapu Kadastro
AYŞE DEŞ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)ZZara Veysel Dursun
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluZBankacılık ve Finans
SALİHA FET BALIKESİR ÜNİVERSİTESİZBurhaniye Uygulamalı Bilimler
YüksekokuluZUluslararası Ticaret
TUĞBA BAŞARAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)ZAyşe Sak
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluZUluslararası Ticaret ve Lojistik
İREM ÇOBAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)ZFindıklı
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluZBankacılık ve Finans
GÖKHAN İŞLEK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZGemlik Asım
Kocabıyık Meslek YüksekokuluZBilgisayar Programcılığı
EBRUCAN ÇELİK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Zİzmir Meslek
YüksekokuluZPazarlama
ÖMER GÜREŞÇİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZOrhangazi Meslek
YüksekokuluZBilgisayar Programcılığı
HALİL İBRAHİM SARGIN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)ZTeknik Bilimler
Meslek Y.O./Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
ÖMER FARUK FİDANCI BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)ZMeslek
YüksekokuluZBilgisayar Programcılığı
BEGÜM DOLUN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZSosyal Bilimler Meslek
YüksekokuluZPazarlama
HALE KESKİN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZGemlik Asım Kocabıyık Meslek
YüksekokuluZBilgisayar Programcılığı
NAZLI SEZER ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZOrhangazi Meslek
YüksekokuluZBilgisayar Programcılığı
İSMAİL BAYSU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİZBalıkesir Meslek
YüksekokuluZBilgisayar Programcılığı
SİNAN DURAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)ZKadınhanı Faik İçil Meslek
YüksekokuluZBilgisayar Teknolojisi
BATUHAN BALI SULEYMAN DEMIREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)Zlsparta Meslek 
YüksekokuluZLojistik
FETHİYE ÖNEY GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİZİrfan Can Köse Meslek
YüksekokuluZPosta Hizmetleri
ELİFNUR SERTKAYA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZKaracabey
Meslek YüksekokuluZMuhasebe ve Vergi Uygulamaları
SAMET IŞIKSOY ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİZÇan
Meslek YüksekokuluZLojistik
BEGÜM CAN NEVŞEHİR HÂĞI ÖEKTAŞ VELİ UNlVERSİTESIZGülşehir Meslek 
YüksekokuluZLojistik
MİNE EREN MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Milas Sıtkı Koçman
Meslek YüksekokuluZİşletme Yönetimi
MERVE GÖRAL BALIKESİR UNlVERSİTESIZBİgadiç Meslek YüksekokuluZLojistik
EMRE DALKIRAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)Zisparta 
Meslek YüksekokuluZDış Ticaret
BEYZA METE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKIŞEHIR)ZAçıköğretim Fakültesi/Dış 
Ticaret (Açıköğretim)
DİLARA GÜL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZGemlik Asım Kocabıyık Meslek 
YüksekokuluZDeniz ve Liman İşletmeciliği
ELİF ÖZTÜRK NEVŞEHİR HAĞI ÖEKTAŞ VELİ UNlVERSİTESIZGülşehir Meslek 
YüksekokuluZLojistik
ELİF YAVUZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZGemllk Asım Kocabıyık Meslek 
YüksekokuluZDeniz ve Liman İşletmeciliği
YASEMİN KIZILALTUN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZSosyal Bilimler Meslek 
YüksekokuluZLojistik
MELİKE AŞIK SAKARYA ÜNİVERSİTESİZSapanca Meslek YüksekokuluZDış Ticaret 
NAZLICAN KAN YALOVA UNlVERSİTESIZArmutlu Meslek YüksekokuluZLojistik 
SEVDA SUKUŞU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)Zlnegöl Meslek
YüksekokuluZMuhasebe ve Vergi Uygulamaları

NERMİNAKTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİZİrfan Can Köse Meslek 
YüksekokuluZPosta Hizmetleri
AYÇİN BARIŞ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİZGökçeada Meslek 
YüksekokuluZDış Ticaret
ÖMER HALCİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZKeles Meslek 
YüksekokuluZBankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
TALAT AYKUT USLUBAŞ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 
(KÜTAHYA)ZKütahya Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluZDış Ticaret 
HACER YAZICI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİZGölcük Meslek YüksekokuluZPazarlama 
GÜLŞAH ARIKAN YALOVA ÜNİVERSİTESİZYalova Meslek YüksekokuluZDeniz ve 
Liman İşletmeciliği
İREM SERT ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZSosyal Bilimler Meslek 
YüksekokuluZLojistik
TUĞBA DALSAL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZGemlik Asım Kocabıvık
Meslek YüksekokuluZDış Ticaret
HİLAL AYAR BALIKESİR ÜNİVERSİTESİZBiqadic Meslek YüksekokuluZLojistik 
BASRİ FİLYOS DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)ZKütahya Sosyal 
Bilimler Meslek YüksekokuluZDış Ticaret (İÖ)
MERVEGÜL GAMSIZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİZÇan Meslek 
YüksekokuluZLojistik
ZEKİYE MERCAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZSosval Bilimler Meslek
YüksekokuluZLojistik
RÜMEYSA AYYILDIZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİZBipadiç Meslek 
YüksekokuluZLojistik
DİLA IŞIKLI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZGemlik Asım Kocabıvık Meslek 
YüksekokuluZDış Ticaret
EMİRHAN ERMAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZSosyal Bilimler Meslek 
YüksekokuluZBankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
LEYLA ÖLMEZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZSosyal Bilimler Meslek 
YüksekokuluZLojistik
BÜLENT YURDERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)ZNazilli Meslek 
YüksekokuluZLojistik
ŞEYDA ÇAKMAK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKIŞEHIR)ZUIaştırma Meslek 
YüksekokuluZLojistik
MURATCAN BEK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)Zlsparta Meslek 
YüksekokuluZDış Ticaret
MURAT ATEŞ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)ZHavsa Meslek 
YüksekokuluZBankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
MERTKAN HAKTANIR SAKARYA ÜNİVERSİTESİZAli Fuat Cebesoy Meslek 
YüksekokuluZDış Ticaret
AYŞE SEVİM ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZGemlik Asım Kocabıyık Meslek 
YüksekokuluZDış Ticaret
HÜLYA TEK MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİZMuğla Meslek 
YüksekokuluZDış Ticaret
FULDEN GÜNERULUDAG ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZGemlik Asım Kocabıyık Meslek 
YüksekokuluZDeniz ve Liman İşletmeciliği
BÜŞRA ERDOGAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZGemlik Asım Kocabıyık 
Meslek YüksekokuluZDış Ticaret
DUYGU KILIÇ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)ZKütahya Sosyal Bilimler 
Meslek YüksekokuluZBankacılık ve Sigortacılık
NERİMAN TUĞBA GÜNGÖR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZGemlik Asım
Kocabıyık Meslek YüksekokuluZDış Ticaret
DENİZ SERTKAYA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZSosyal Bilimler Meslek 
YüksekokuluZLojistik
BARAN ÖZKAN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)ZNazilli Meslek 
YüksekokuluZDış Ticaret
ARZU ÖZDEMIR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZKeles Meslek
YüksekokuluZBankacılık ve Sigortacılık
ZÜBEYDE GÖZDE YAPRAK YALOVA ÜNİVERSİTESİZArmutlu Meslek
YüksekokuluZLojistik
AYSUN ÇİFÇİ YALOVA UNlVERSİTESIZArmutlu Meslek YüksekokuluZLojistik 
AHMET YILDIRIM ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZGemlik Asım Kocabıyık 
Meslek YüksekokuluZDeniz ve Liman İşletmeciliği
MAHMUT KARASOY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZSosyal Bilimler Meslek 
YüksekokuluZLojistik
CANSU KOKTURK’ANADOLU'ÜNİVERSİTESİ (ESKIŞEHIR)ZAçıköğretim 
FakültesiZLojistik (Açıköğretim)
DENİZ ÇAĞLAYAN YALOVA ÜNİVERSİTESİZYalova Meslek YüksekokuluZDeniz ve 
Liman işletmeciliği
GAMZE AKKOÇ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZGemlik Asım Kocabıyık Meslek 
YüksekokuluZDeniz ve Liman İşletmeciliği
ECE ÜSBAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİZSapanca Meslek YüksekokuluZDış Ticaret 
OSMAN TÜRKMEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİZYenice Meslek 
YüksekokuluZLojistik
YUNUS EMRE KAÇAKER ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)ZNazilli 
Meslek YüksekokuluZDış Ticaret
ESRA OĞUZULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZKaracabey Meslek 
YüksekokuluZMuhasebe ve Vergi Uygulamaları
ECEM CAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKIŞEHIR)ZAçıköğretim Fakültesi/Dış 
Ticaret (Açıköğretim)
NAGİHAN TÜMER ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)ZSosyal Bilimler Meslek 
YüksekokuluZBankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
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üs el er ici n ı ercih mar al dd u i as iyi r
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı (MEB), bu yıl ilk 
kez uygulanan 
Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş 
Sistemi (TEOG) 
doğrultusunda lise 
tercihlerini bugün
den itibaren almaya 
başlayacak.
Ortaöğretim Kurum 
larına Geçiş Uygula 
ması Tercih ve 
Yerleştirme e-Kılavu 
zu'na göre, tercih 
alınma süreci, 8 
Ağustos Cuma günü 
sona erecek.
Anadolu liselerine, 
anadolu imam hatip 
liselerine, çok pro
gramlı anadolu 
liselerine, fen liseleri 
ne, mesleki ve tek 
nik anadolu lisele 
rine, sosyal bilimler 
liselerine, mesleki 
ve teknik eğitim 
merkezlerine, Özel 
Öğretim Kurumlan 
Genel Müdürlüğüne 
bağlı ve Yerleştirme 
Esas Puanına (YEP) 
göre öğrenci alan 
özel okullara, 2014- 
2015 eğitim-öğretim 
yılı için öğrencilerin 
YEP'ine göre yer
leştirme yapılacak. 
Liselere, 2013-2014 
eğitim-öğretim yılın
da ortaokul 8. sınıfı 
başarıyla tamam
layan, başvuru yapı 
lacak okulun kayıt- 
kabul şartlarını 
taşıyan ve YEP'e 
sahip olan öğrenci 
ler başvurabilecek. 
Tercihler, öğrenci ya

SATILIK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 

4+1
MASRAFSIZ 
şoMineli- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

da veli tarafından, 
https://eokul.meb. 
gov.tr internet 
adresinden yapıla
bileceği gibi öğrenci 
nin 8. sınıfı tamam
ladığı ortaokuldan 
ya da herhangi bir 
ortaokul müdür
lüğünden de yapıla
bilecek.
Tercihler iki grupta 
alınacak. Öğrenci
lerin A grubu tercih
leri, okulların kod
larına göre, B grubu 
tercihleri ise sadece 
okul türlerine göre 
yapılacak.
A grubu tercihleri 
Bakanlığın 
http://www. 
meb.gov.tr, 
http://oges.meb.gov. 
tr veya https://e- 
okul.meb.gov.tr 
internet adres
lerinde yayımlanan, 
okulların kodlarına 
göre velisi tarafın
dan en fazla 15 ter
cih olmak üzere 
yapılacak. Öğrenci
lerin ortaöğretim 
kuramlarına yerleş 

SATIUK ZEYTİNUK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNUK 

05435821578

tirme işlemlerinde, 
öncelikle A grubu 
tercihleri, puan 
üstünlüğü ve tercih 
sıralamaları dikkate 
alınacak.
A grubu tercih lis
tesinde yer alan ter
cihlerine yerleşeme 
yen öğrenciler, 
öğrencinin ikamet 
adresi, YEP, tercih 
önceliği, okul kon
tenjanı ve okulun A 
grubu yerleştirme 
taban puanı dikkate 
alınarak B grubun
dan tercih edeceği 
okul türlerine göre 
sistem tarafından 
otomatik yerleştirile
cek. B grubu tercih
lerde en az 4 okul 
türünün bulunması 
gerekiyor
B grubu tercihlerde 
öğrencinin önceliği
ni belirttiği türe 
göre, sırasıyla ika 
met ettiği cadde, 
sokak, bulvar, mahal 
le, köy, bucak, ilçe 
ve tercih başvurusu 
sırasında seçeceği 
alternatif 3 ilçe gene 

line bakılarak yer
leştirme gerçek
leştirilecek. B grubu 
tercih listesinde, 6 
okul türünden en az 
4'ünün bulunması 
zorunlu olacak. 
Öğrencinin ikametin 
de istediği okul 
türünde puan üstün
lüğüne göre, boş 
kontenjanı olan bir 
den fazla okula yer
leşmesi durumunda 
okullar arasından A 
grubu yerleştirme 
sonucunda taban 
puanı en yüksek 
olan okula yerleş 
tirme yapılacak. B 
grubu yerleştirmele 
rin sonunda adre
sine yakın okullar
dan herhangi biri
sine yerleşen öğren
ciler yerleştikleri 
okullara kesin kayıtlı 
sayılacak. Herhangi 
bir tercihte bulun
mayan ya da tercih 
yapmış olmalarına 
rağmen A ve B 
grubu tercihlerine 
göre herhangi bir 
okula yerleşemeyen 
öğrencilerin yer
leştirmeleri, öğrenci 
nin ikamet adresi, 
YEP'i, okul konten
janı, okulların A 
grubu yerleştirme 
taban puanları 
dikkate alınarak sis
tem tarafından 
otomatik yapılacak. 
Elektronik tercih 
yapamayanlar için 
okul müdürlükleri 
tercihleri yapacak
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“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan "Suyunu Boşa 
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ÖTV motosiklet satışlarını vurtu
özel Tüketim Vergisi 
(ÖTV) oranlarının 
motosiklet satışlarını 
vurduğunu belirtildi. 
Motosiklet 
Endüstrisi Derneği 
(MOTED) Başkanı 
Nihat Çadırcı, yıl
başında zamlanan 
özel Tüketim Vergisi 
(ÖTV) oranlarının 
motosiklet satışını 
vurduğunu belirte 
rek, "Pazarın büyüye 
bilmesi için ÖTV 
oranlarının ayarlan
ması şart" dedi.

Pazara ilişkin değer
lendirmeler yapan 
Çadırcı, 2013 yılının 
ilk yarısının çok iyi 
geçmesine karşın 
ikinci yarıyılda tüm 
sektörlerde olduğu 
gibi motosiklet 
satışlarında da 
düşüş yaşandığını 
hatırlattı.
Geçen yıl pazardaki 
toplam büyümenin 
yüzde 3,5 olduğunu 
anımsatan Çadırcı, 
"Bu yıl ise bir önceki 
yılın etkileri ve 

döviz kurlarındaki 
artış, hem ithal 
edilen hem de 
ülkemizde üretilen 
fakat yine ithalata 
bağımlı olan moto
siklet satışlarını 
ciddi olarak etkile 
miştir. TÜİK tarafın
dan açıklanan adetle 
re göre, 2014 yılında 
geçen yılın ilk 5 
ayına kıyasla yüzde 
11,6'lık bir düşme 
söz konusudur. 
İlk 5 aylık trafik 
tescili yapılan araç 

adedi 2013 için 73 
bin 370 iken 2014 
yılında 64 bin 857 
oldu. Ekonomik 
değerle ifade etmek 
gerekir se tahmini 
olarak ilk 5 ayda 200 
milyon dolarlık bir 
pazarda 23 milyon 
dolarlık bir düşme 
söz konu sudur" bil
gilerini verdi. Düşük 
yakıt tüketimi ve 
daha rahat trafik için 
en ideal çözüm 
kabul edilen moto
sikletlerin iç pazarda 

daha yoğun satışı 
için devletten ÖTV 
düzenlemesi bek
lediklerini anlatan 
Çadırcı, "Pazarın 
büyüyebilmesi için 
ÖTV oranlarının 
ayarlanması şart. 
Motosikletin 
ÖTV'si yükseltildiği 
yıldan beri sektörün 
satış adetleri yükse- 
lememektedir.
Maliye Bakanlığı'na 
yapılan başvurular 
ile motosiklete 
uygulanmakta olan

ÖTV oranlarının 
250 cc üzerin 
deki motosikletler 
için de düşürülmesi 
gerektiği belir
tilmiştir. Vergi oran
ları düşürüldüğü 
takdirde değişik 
motor hacmi 
sınıflarındaki 
motosikletlerin de 
satış adetleri artacak 
ve sektörün yan 
sanayi ile birlikte 
gelişimi hızlanacak
tır" yorumunu 
yaptı.

Milyonlarca kart sahihine önemli uyarı
TÜDER Başkanı 
Ağaoğlu, "Başka 
bankaların ATM'sini 
kullanmadan önce 
iki kere düşünün" 
uyarısında bulundu. 
Tüketiciler Derneği 
(TÜDER) Genel 
Başkanı Aydın 
Ağaoğlu, bankaların, 
"Deli Dumrul vergi
leri" şeklinde nite- 
fendirilecek ölçüde 
60'ın üzerinde 
kalemde tüketiciler
den kesinti yapmayı 
sürdürdüğünü iddia 
etti.
Ağaoğlu, yaptığı 
açıklamada, yeni 
Tüketici Kanununun 
yürürlüğe girmesi ve 
bankaların tüketici 
terden alabileceği 
ücretlerle ilgili sınır
lamalar getirilmesine 
rağmen bazılarının 
halen hukuk dışı 
işlemlere devam 
ettiğini savundu. 
Kimi bankaların,

Banka Kartları ve 
Kredi Kartları 
Kanununa sığınarak 
haksız kazanç elde 
ettiğini öne süren 
Ağaoğlu, belirlenen 
faizler dışında tüketi
cilerden herhangi bir 
isim altında ücret 
tahsil edilmesinin, 
Tüketici Kanununun 
ihlali olduğunu 
anlattı.
Bankalara halen bir 
tüketicinin en basit 
bir işlem için bile 
borçlandırdığını 
vurgulayan Ağaoğlu, 
şöyle devam etti: 
"Bankalar, 'Deli 
Dumrul vergileri* 
şeklinde nite
lendirilecek ölçüde 
60'ın üzerinde 
kalemde tüketiciden 
kesinti yapmayı 
sürdürüyor. Hesap 
cüzdanı yazdırma, 
borç kapatma, ATM 
kullanımı, hesap 
dökümü, e-posta,

hesap açma ve kap
atma gibi akla hay
ale gelmeyecek 
kalemlerde tüketici 
ler para ödüyor.
Kredi taksidini erken 
ödeyenden, kredi 
faiz indirimi yap
tırandan, ödeme 
planı değişikliğine 
gidenlerden ücret 
alınıyor. Kart 
yenileme, sözün 
ihlali, sanal kart, 
hesap özeti, arşiv 
araştırması, dekont, 
kiralık kasa ziyareti, 
hesap yıllık bakımı, 
şifre gönderimi,

'Borcu yoktur' 
yazısı, rehin kaldır
ma, işlemsizlik, kredi 
kapatma gibi birçok 
kesinti yapılıyor. 
Tüketiciler, bunların 
önemli bölümünden 
haberdar bile değil." 
"Başka bankaların 
ATM'sini kullan
madan önce iki kere 
düşünün" 
Ağaoğlu, nakit 
çekme avans ücret
lerinde bile bazı 
bankaların değişik
liğe gittiğini belirtti. 
Yurt içi diğer banka 
ATM'lerinden para 

çekildiğinde yüzde 
3,5 ve 10 lira kesinti 
yapıldığı bilgisini 
veren Ağaoğlu, 
"Başka bankaya ait 
ATM'den para çekme 
durumlarında alınan 
faiz oranı yüzde 
50'yi geçebiliyor. 
Şöyle ki asker genç, 
hafta sonu iznine 
çıktı ve acilen 20 
liraya ihtiyacı var. 
Başka bankanın 
ATM'sinden 20 lira 
çekiyor, hesabından 
10,7 lira kesiliyor. 
Burada faiz, yüzde 
50'yi geçiyor. Bu 
yüzden başka 
bankaların ATM'sini 
kullanmadan önce 
iki kere düşünmek 
gerekiyor" dedi. 
Aydın Ağaoğlu, 
Yargıtay kararlarına 
göre, bankaların, 
çalıştırdığı 
personel, harcadığı 
kağıt ve kullandığı 
cihazların parasını 

göz önünde bulun
durup faiz 
belirlediğini ileri 
sürdü. Yargıtayın, 
bankaların ayrıca 
ücret talep etmesi ve 
kesinti yapmasının 
kanuni olmadığına 
yönelik kararlar 
verdiğine işaret 
eden Ağaoğlu, 
"Son yıllarda 
bankaların faiz dışı 
gelirlerinde önemli 
artışlar var. Her bir 
kalemde milyonlarca 
tüketiciden yapılan 
kesinti, bankalara 
haksız kazanç olarak 
yansıyor" diye 
konuştu.
Tüketicilere, hesap 
ekstrelerinin altında
ki bilgi notlarını 
okumalarını öneren 
Ağaoğlu, bunlarda 
hangi kalemlerde 
kesinti yapılacağına 
yönelik bilgilere 
yer verildiğini söz
lerine ekledi.
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İtfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM

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 Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 1? 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

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
Eaklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS

K 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
Akoan Petrol 1O 7O
MAR-PET a13 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 40
Bovza Potrol 013 O1 03

R 
E

Pamukkale ®12 oo 2B
DENİZ UÇAĞI 013 55 13
Pagaau* Akmla Sayahat 614 83 52
METRO ®'«3 2 12
Aydın Turizm 513 20 ~ •
SOzar Turizm 012 1O 72
KanbaroQIu-Eaada* 014 45 45
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0103

H HASTANELER

B 
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R
1

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Ssğ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 30 88

________TAKSİLER_________

Körfez Taksi S13 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 Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4935 
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)

miı silili iB
VENÜS SİNEMASI

RECEP
İVEDİK 4: 

11:00-14:00- 
17:00-20:15 
CİN: 12:00- 
14:00:16:00- 
18:00-20:30

5133321



|GemlikK@rfez|
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7 YIL TAM GARANTİLİDİR

MERKEZ
AÇ ALIM SATIMINDA GÜVENİLİR MARKA

21 1I

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...
<£jngtn/J3trcafi <ÎJa,(ıir Oburnan

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

sahibinden.com gemiikmerkezotomotiv

GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.oom

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK

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

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